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Overzicht

1. Het Commissievoorstel voor een Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregelgevers is van doorslaggevende betekenis voor het welslagen van het derde 
pakket maatregelen op energiegebied. In het verslag Vidal-Quadras "Vooruitzichten voor 
de interne gas- en elektriciteitsmarkt" (2007/2089(INI) heeft het Parlement toegezegd  
zich in te zetten voor de oprichting van een krachtig en doelmatig Europees regelgevend 
orgaan dat beschikt over de bevoegdheden die noodzakelijk zijn om problemen te 
overwinnen die door nationale regelgevers niet kunnen worden opgelost en die 
eenwording en bevredigend functioneren van de interne markt in de weg staan.

2. Doel van het derde pakket maatregelen op energiegebied is de energiemarkt, die tot tien 
jaar geleden altijd gebaseerd is geweest op een monopoliestelsel, geleidelijk vanuit de 
liberaliseringsfase in een fase te brengen waarin de concurrentie echt en duurzaam is.

3. Met het oog hierop moet de verhouding tussen regelgevende procedures en 
marktontwikkeling worden bepaald door een benadering die:

 is afgesteld op de toekomstige toestand van de markt (d.w.z. een toekomstgerichte 
benadering) waarin de situatie veel concurrerender en uiteenlopender zal zijn;

 voornamelijk gericht is op tenuitvoerlegging van de mededingingswetgeving om 
zo veel mogelijk te voorkomen dat de vooraf bepaalde regels per geval worden 
toegepast.

4. Deze doelen kunnen op Europees niveau worden nagestreefd, terwijl het 
mededingingskader en de regels vooraf worden geharmoniseerd. Dit houdt in dat de 
regelgeving in de energiesector geleidelijk wordt afgebouwd totdat de geldende 
voorschriften mededingingsvoorschriften zijn. Tenzij een doelmatig mededingingsmilieu 
tot stand wordt gebracht, blijft sectorspecifieke regelgeving een rol spelen. 

5. Maar op de energiesector is pas een voornamelijk op mededingingsvoorschriften 
gebaseerd stelsel van toepassing als vaststaat dat de bedrijfstak niet langer een natuurlijk 
monopolie is en een gewone "industrie" is geworden. 

6. De toekomst van de Europese energiemarkt en de ontwikkeling daarvan na 
tenuitvoerlegging van het derde pakket maatregelen op energiegebied vereisen dat het 
Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers  een belangrijke rol speelt. 
Daarom moeten invloed en onafhankelijkheid van het Agentschap verder worden 
uitgebreid dan de Commissie voorstelt.

7. Bij de behandeling van dit voorstel voor een verordening moet steeds worden bedacht dat 
het derde pakket maatregelen op energiegebied als pakket moet worden benaderd - en dat 
het Agentschap een belangrijke dwarsverbinding vormt. De rol, bevoegdheden en plichten 
die wij door middel van deze verordening voor het agentschap vaststellen, moeten 
aansluiten op de andere voorstellen voor richtlijnen en verordeningen in het pakket, en 
andersom. 

Onafhankelijkheid
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8. Een belangrijk beginsel achter het derde pakket maatregelen op energiegebied is dat 
nationale energieregelgevers binnen een helder juridisch kader moeten functioneren en zo 
onafhankelijk mogelijk moeten zijn van routinematig politiek ingrijpen. 

9. Op dezelfde manier moet het Agentschap zo onafhankelijk mogelijk zijn met betrekking 
tot technische aangelegenheden en het moet juridisch, bestuursrechtelijk en financieel 
onafhankelijk te werk gaan. Het moet een Gemeenschapsorgaan zijn met 
rechtspersoonlijkheid en de vrijheid de taken uit te voeren die het uit hoofde van de 
verordening krijgt opgedragen. Dit houdt in dat het onafhankelijk van de Commissie 
bindende besluiten moet kunnen nemen, en niet alleen een adviserende functie vervult.

10. De Commissie stelt dat het haar door de Gemeenschapswetgeving - met name het
"Meroni-beginsel" dat in 1958 is geformuleerd - onmogelijk wordt gemaakt aan het 
Agentschap meer macht en onafhankelijkheid over te dragen. Andere onafhankelijke 
juridische deskundigen kijken hier wellicht anders tegen aan. De juridische interpretatie is 
absoluut cruciaal voor de vraag welke bevoegdheden het Agentschap kan bezitten, welke 
besluiten het kan nemen, hoe het moet worden opgezet en hoe onafhankelijk het kan zijn. 
Helder juridisch advies ter zake is dan ook van eminent belang.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

11. Door het voorgestelde Agentschap verschaft de EU zich een kader voor de daadwerkelijke 
samenwerking van de nationale energieregelgevers. Het Agentschap moet echter eveneens 
werkelijke bevoegdheden bezitten om grensoverschrijdende situaties doelmatig aan te 
pakken en bij te dragen tot de ontwikkeling van een geïntegreerde concurrerende 
energiemarkt voor de Europese Unie. 

12. De rol van het Agentschap moet worden uitgebreid, met name met betrekking tot 
aangelegenheden die centraal staan in het regelgevingskader en die betrekking hebben op 
capaciteit, veiligheid en geschiktheid van het koppelnet in de EU (o.m. ontwikkeling, 
onderhoud en exploitatie).

13. De rol van het Agentschap met betrekking tot de taken die uit hoofde van de voorstellen 
voor verordeningen inzake elektriciteit en gas worden opgedragen aan de Europese 
Netwerken van Exploitanten van vervoerssystemen, moet nader worden bezien. 

14. Het is verdedigbaar dat het Agentschap meer invloed heeft op het aanzetten tot, 
begeleiden en goedkeuren van voorstellen door ENTSO - met name de conceptplannen 
voor uitbreiding van het netwerk - om te waarborgen dat het openbaar belang ten volle 
wordt behartigd.  

15. Ook moet er verder worden nagedacht over de rol van het Agentschap met betrekking tot 
op gang brengen, ontwikkeling, validering, tenuitvoerlegging en handhaving van 
technische en marktcodes voor TSO, en over het evenwicht tussen deze rol en die van 
ENTSO. Het Agentschap moet in dezen een sleutelrol spelen en het moet op 
ondubbelzinnige wijze betrokken zijn bij de specificatie van omvang en inhoud van de 
Europese codes.  Voor belangrijke aspecten van deze codes moet goedkeuring van het 
Agentschap vereist zijn. 
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16. Technische en marktcodes en andere relevante thema's (bedrijfsprocessen, 
investeringsplannen, vooruitzichten inzake de toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking, onderzoekplannen en arbeidsprogramma's) staan centraal in de 
verwezenlijking van een geïntegreerde energiemarkt in de EU. Zij spelen eveneens een 
belangrijke rol in verband met de bepaling van de mate waarin bestaande nationale 
voorschriften niet op nationaal niveau maar door Europese organen moeten worden 
geharmoniseerd en bepaald. Volgens het Commissievoorstel krijgt het Agentschap geen 
besluitvormende bevoegdheid (slechts een adviserende rol), en hierdoor wordt de vraag 
opgeworpen of TSO ten volle verantwoordelijk kunnen zijn voor de vaststelling van hun 
eigen regels. 

17. Alle goed functionerende markten hebben behoefte aan behoorlijke en heldere regels die 
zijn vastgesteld door institutionele derde partijen die in het algemeen belang werkzaam 
zijn. In het Commissievoorstel wordt afstand genomen van dit grondbeginsel van de 
economische theorie doordat aan marktpartijen (TSO) de bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid wordt gegeven regels vast te stellen voor de energiemarkt, waardoor 
in feite zelfregulering op EU-niveau haar intrede doet. Volgens dit voorstel zou het 
Agentschap op EU-niveau niet de regelgevende taak kunnen uitvoeren die van wezenlijke 
betekenis is voor de totstandbrenging van een concurrerende, duurzame en veilige 
geïntegreerde Europese markt.

18. Tevens moet worden bezien en verduidelijkt hoe de procedures zullen werken die in het 
k a d e r  van de gas- en elektriciteitsrichtlijnen zijn opgenomen om nieuwe 
grensoverschrijdende infrastructuur vrij te stellen van ontvlechtingseisen. Hoe moet met 
name de verantwoordelijkheid tussen het Agentschap en de Commissie verdeeld zijn als 
wordt besloten dergelijke vrijstellingen al dan niet te verlenen? Moet niet het Agentschap 
in laatste instantie over dergelijke vrijstellingen besluiten?

19. Ten slotte moeten wij nagaan of het Agentschap andere bevoegdheden moet hebben dan 
de mogelijkheden die worden opgesomd in de voorstellen voor richtlijnen en 
verordeningen. We kunnen bij voorbeeld bezien welke rol het Agentschap moet spelen bij 
de begeleiding van het verstrekken van gegevens over de ontwikkeling van de Europese 
energiemarkt, zoals het verstrekken van gegevens voor en over consumenten en 
marktonderzoek (bij voorbeeld een "Energiescorebord van de interne markt", controle op 
toegang tot de markt, beoordelingsniveaus van energiegebrek).

20. Bij de uitvoering van al zijn taken moet het Agentschap in de eerste plaats 
verantwoordelijk zijn voor vroegtijdige raadpleging van de marktdeelnemers. 

Interne opbouw

21. De interne opbouw van het Agentschap en de manier van besluiten en benoemen zullen 
beslissend zijn voor zijn onafhankelijkheid. De rol die Commissie en nationale 
regelgevers spelen is in dit verband van belang, evenals de verdeling van de taken tussen 
de raad van bestuur van het Agentschap, de raad van regelgevers en de directeur.

22. De directeur heeft een regelgevende sleutelrol. Dit in aanmerking genomen, en om te 
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zorgen voor zijn regelgevende onafhankelijkheid, is de vraag van doorslaggevende 
betekenis of de directeur moet worden voorgedragen door de Raad van regelgevers in 
overleg met de Commissie. Vervolgens moet de benoeming worden goedgekeurd door het 
Europees Parlement en de Raad.

23. Het Commissievoorstel ontbeert logica met betrekking tot de bevoegdheden, 
zelfbeschikking en onafhankelijkheid die door de Commissie zelf wordt geëist voor 
nationale regelgevers. Beheers- en controleregelingen voor energieregelgeving op 
nationaal niveau moeten, indien mogelijk, op Europees niveau worden gekopieerd met 
behoud van dezelfde beginselen.

24. Rol en samenstelling van de raad van bestuur moeten zorgvuldig worden bezien en de 
voorgestelde structuur moet worden gewijzigd ter verbetering van de doelmatigheid en 
voorkoming van onnodige uitgaven ten laste van de EU-begroting. De raad van bestuur 
moet alleen verantwoordelijk zijn voor boekhoudkundige aangelegenheden. De 
samenstelling kan dus lichter en gestroomlijnder zijn dan de 12 mensen die Commissie 
voorstelt. Dit aantal staat niet in verhouding tot de opbouw van het Agentschap: het is 
bijna de helft van alle mensen die in de raad van regelgevers zitting hebben en een vierde 
van de geplande personeelsomvang van het Agentschap.  Naast het 
onafhankelijkheidsprobleem bestaat er eveneens een stabiliteitsvraag. De ervaring met 
andere Europese agentschappen leert dat de samenstelling van de raad van bestuur 
afhankelijk van de benoemingen door de lidstaten, regelmatig wisselt, en daardoor de 
langetermijnplanning aantast.

25. Ten slotte is er het belangrijke vraagstuk van de betrekkingen van het Agentschap en het 
Europees Parlement. De directeur en de voorzitter van de raad van regelgevers moeten 
persoonlijk en rechtstreeks door het Europees Parlement ter verantwoording kunnen 
worden geroepen. Beide moeten ten minste één keer per jaar aan het Parlement verslag 
uitbrengen, en het Parlement moet hen, indien nodig, op andere tijdstippen kunnen 
oproepen.

Financiering

26. Als orgaan van de Gemeenschap zal het Agentschap in hoge mate moeten steunen op 
financiering door de Gemeenschap. Hierdoor heeft het Europees Parlement, evenals het 
geval is met alle aspecten van de Gemeenschapsbegroting, uiteraard de kans prestaties en 
werking van het Agentschap kritisch te onderzoeken.

27. Maar het is voor het behoud van de onafhankelijkheid belangrijk dat het Agentschap kan 
beschikken over andere kredieten dan het ontvangt uit de Gemeenschapsbegroting. 
Overeenkomstig de artikelen 18 en 19 van het voorstel voor een verordening heeft het 
Agentschap  reeds het recht kosten in rekening te brengen in verband met besluiten inzake 
vrijstelling van de voorgeschreven toegang van derden tot grensoverschrijdende 
infrastructuur. Redelijkerwijs kan echter worden verwacht dat de hoeveelheid geld 
afkomstig uit deze financiering zeer gering zal zijn. Wij moeten dus andere 
kredietbronnen zoeken. We moeten nagaan of dit recht kredieten te heffen uit 
vergoedingen (en zo nodig boeten) van de bedrijfstak energie moet worden uitgebreid tot 
andere sectoren van bedrijvigheid. In de Europese Unie hebben enkele NRA reeds het 
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recht een deel van hun financiering te heffen uit vergoedingen van de energie-industrie.
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