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INLEIDING

De gas- en de elektriciteitsmarkt zijn van levensbelang voor de Europese Unie, die bij 
herhaling heeft verklaard op het vlak van de energie met één stem te willen spreken.

Conditio sine qua non voor het bereiken van haar doel van de verwezenlijking van een interne
energiemarkt, is dat de Europese Unie zorgt voor gelijke mededingingsvoorwaarden voor alle 
ondernemingen die in gassector actief zijn, opdat zij zich vrijelijk op de markt kunnen 
bewegen en de consument profijt kan trekken van lagere tarieven.

Daarom heeft de Europese Commissie het derde pakket energiemaatregelen voorgesteld, met 
als doel eindelijk de liberalisering van de markten te verwezenlijken, waar zij met de vorige 
pakketten niet in was geslaagd1.

SPECIFICITEIT VAN DE GASSECTOR 

De Europese Commissie stelt voor de gassector dezelfde benadering voor als voor de 
elektriciteitssector.

Het voorstel is zonder twijfel waardevol, omdat het een symmetrische en geharmoniseerde 
energiemarkt op het oog heeft die het mogelijk maakt de hoge concentratiegraad die in 
sommige landen nog bestaat te doorbreken en tegelijk de toegang van nieuwe bedrijven tot de 
markt te vergemakkelijken door het creëren van mededingingsvoorwaarden die op lange 
termijn zullen leiden tot lagere prijzen voor de eindverbruiker.

Toch vindt de rapporteur dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de gasmarkt en de 
elektriciteitsmarkt. Gezien de structurele verschillen tussen beide markten en de niet te 
verwaarlozen afhankelijkheid van derde landen voor de gasvoorziening moet absoluut 
rekening worden gehouden met de specificiteit van beide sectoren en eventueel de 
mogelijkheid worden overwogen de opening van de gasmarkt minder snel door te voeren dan 
van de elektriciteitsmarkt.

De vorige pakketten die de Commissie heeft gelanceerd zijn niet overal in dezelfde mate in 
nationaal recht omgezet: zo zijn er veel meer lidstaten die het scheidingsmodel 
("unbundling") hebben toegepast op de elektriciteitsmarkt dan op de gasmarkt.

VERPLICHTE ONTVLECHTING VAN EIGENDOM ("UNBUNDLING")

De kern van het pakket is zonder enige twijfel de ontvlechting van de eigendom, een bepaling 
die, als gevolg van de herdefiniëring van artikel 2 van Richtlijn 2003/55, uitdrukkelijk 
verbiedt dat vertikaal geïntegreerde bedrijven zeggenschap uitoefenen in de levering en het 
vervoer.

                                               
1 De liberalisering van de gasmarkt is in 1999 begonnen, maar vooral de publicatie van de richtlijn van juni 2003 
betekende een belangrijke doorbraak in de totstandkoming van de Europese energiemarkt.
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De bestaande wetgeving, die voorziet in de functionele en juridische ontvlechting van de 
eigendom van de beheerder, al naar gelang zijn activiteit zich afspeelt op het vlak van de 
transmissie of de bevoorrading, is er niet in geslaagd een oplossing aan te reiken voor het 
belangenconflict in vertikaal geïntegreerde bedrijven die het net zijn blijven gebruiken en op 
die manier hun dominante positie op de markt hebben kunnen handhaven, ook omdat zij zelf 
geen enkele stimulans hadden om te investeren in nieuwe netten en de toegang van nieuwe 
beheerders tot de markt mogelijk te maken. 

In dat verband is de rapporteur van mening dat ontvlechting van de eigendom zonder twijfel 
de beste garantie is voor volstrekte onafhankelijkheid tussen bedrijven die actief zijn op het 
vlak van het vervoer en andere die zich met de bevoorrading bezighouden. Bovendien is het 
zeer zeker een meer haalbare en efficiëntere optie dan de onafhankelijke systeembeheerder 
(ISO), waarvoor logge en complexe governance-structuren, en een strenge en regelmatige 
controle vereist zijn. Bovendien heeft de ervaring geleerd dat het ISO-experiment in sommige 
lidstaten geen onverdeeld succes is gebleken. 

Een even dringende vereiste is echter dat bij vertikaal geïntegreerde bedrijven moet worden 
gezorgd voor een effectieve scheiding tussen de opslagsysteembeheerders en de 
transmissiesysteemeigenaars enerzijds en de leveringsactiviteiten (met uitzondering van de 
infrastructuren waarvoor ontheffing is verleend om concurrentieredenen, als bedoeld in artikel 
22 van de richtlijn), zodat een transparant beheer van de gascapaciteit en een grotere 
zekerheid op het vlak van de voorziening kan worden gegarandeerd. 

Bovendien is het, omwille van de specificiteit van de gassector, belangrijk dat de ontvlechting 
van de eigendom in alle lidstaten volstrekt symmetrisch en wederzijds verloopt; met 27 
verschillende wetgevingen kan er immers geen sprake zijn van de totstandbrenging van de 
interne energiemarkt. 

Het hierboven genoemde beginsel van reciprociteit moet ook gelden ten aanzien van de derde 
landen; in dat opzicht is de rapporteur weliswaar voorstander van de door de Europese 
Commissie opgelegde vrijwaringsclausule, maar vindt het niettemin belangrijk dat de 
overeenkomsten tussen de EU en de derde landen, als potentiële investeerders in de sectoren 
in kwestie, naar de vorm en de inhoud worden verbeterd.

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE NATIONALE REGELGEVENDE INSTANTIES

Met haar derde pakket wil de Commissie de nationale regelgevende instanties een sleutelrol 
toebedelen. Daartoe moeten ze echter beschikken over rechtspersoonlijkheid en 
begrotingsautonomie en bewijzen dat hun beheer volstrekt onafhankelijk is.

De rapporteur verheugt zich over de voorstellen van de Commissie om de functies van de 
nationale regelgevende instanties te versterken en te harmoniseren en vindt dat deze de 
bevoegdheid moeten krijgen om ontradende maatregelen en sancties te nemen. 

De rapporteur acht het noodzakelijk dat de verplichting van onderlinge samenwerking tussen 
de regelgevers wordt geformaliseerd en dat de samenwerking niet langer op vrijwillige basis 
geschiedt. De Commissie moet via het Agentschap controleren of de samenwerking 
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daadwerkelijk plaats heeft.

Bovendien moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de bevoegdheden van de 
nationale regelgevende instanties en die van de "Antitrust".

INFRASTRUCTUUR 

De infrastructuur speelt een hoofdrol in de totstandbrenging van een Europese interne 
energiemarkt.

In dat opzicht zij erop gewezen dat vooral in de nieuwe lidstaten de infrastructuur gebrekkig, 
zoniet onbestaande is en dat deze landen bijgevolg voor gasleveringen totaal afhankelijk zijn 
van beheerders van buiten de EU.

De regelgeving omvat een aantal suggesties voor het bevorderen van investeringen in 
infrastructuur van nieuwe beheerders, o.m. door het verlenen van ontheffing voor de 
toepassing van de toegangsregels voor derden (TPA), ontheffing die in het voorstel van de 
Commissie terecht wordt uitgebreid tot de nieuwe regels betreffende "unbundling".  In dat 
verband moet ervoor worden gezorgd dat deze ontheffing wordt verleend voor een 
welbepaalde periode, dat dubbelzinnige interpretaties worden uitgesloten door een duidelijke 
en ex ante vastgestelde regeling en dat de vroegere en de huidige investeringen (en TPA-
ontheffingen) veilig worden gesteld en worden gewaarborgd door de ontheffing uit te breiden 
tot de bijkomende regels van het Commissievoorstel.

De rapporteur is van mening dat iedere wijziging van artikel 22 van de Richtlijn uiteindelijk 
gericht moet zijn op de bevordering van de investeringen en dat het plan voor investeringen in 
infrastructuur van Europees belang niet beperkt mag blijven tot de crossborder, maar ook 
moet gelden voor andere even belangrijke infrastructuur, zoals installaties voor hervergassing 
en gasopslag, waarbij naar behoren rekening wordt gehouden met de marktlogica en met het 
belang van de in artikel 22 van de richtlijn geregelde ontheffing voor de mededingingspositie.

Voorts juicht de rapporteur het voorstel van de Commissie toe om te zorgen voor 
systematische samenwerking tussen de verschillende nationale transmissiesystemen, ten 
minste op regionaal niveau.

BEVOEGDHEDEN VAN DE COMMISSIE

De richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de gasmarkt voorziet in een 
uitbreiding van de bevoegdheden van de Commissie voor de aanneming van bindende 
richtsnoeren door middel van de comitologieprocedure in een aantal uiteenlopende gevallen, 
gaande van de aanwijzing en de certificering van de transmissiesysteembeheerders, het 
toezicht op het nakomen van de verplichtingen, tot de uitoefening van regelgevende 
bevoegdheden en het verlenen van ontheffingen voor nieuwe infrastructuur, enz.

Hoewel de rapporteur er voorstander van is dat de Commissie in laatste instantie - in geval 
van ernstige twijfels - bevoegd is voor het oplossen van bevoegdheidsconflicten en geschillen, 
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en voor het opleggen van bindende besluiten van technische aard, is hij echter van mening dat 
een geval-per-geval-evaluatie van de eventuele nieuwe bevoegdheden die worden voorgesteld 
voor de aanneming van bindende richtsnoeren - volgens de comitologieprocedure -
noodzakelijk is voor vraagstukken die betrekking hebben op essentiële en niet-procedurele 
aspecten.

Voorts is het van fundamenteel belang om te verduidelijken of en op welke manier de 
consument verhaal heeft tegen de besluiten van de Commissie en welke organen van de 
Commissie de hierboven genoemde besluiten moeten nemen. 

Wat deze aspecten betreft is de rapporteur van mening dat de richtlijn generalistisch is, de 
consument geen passende bescherming biedt en geen zeker rechtskader schept.

TRANSPARANTIE

De rapporteur deelt de opmerking van de Commissie dat de interne markt voor elektrische 
energie en voor gas lijdt onder een gebrek aan transparantie, waardoor de efficiënte 
toewijzing van middelen en de toegang van nieuwe actoren tot de markt worden belemmerd. 

De rapporteur onderstreept echter dat alles moet worden gedaan om het vertrouwen in de 
markt te herstellen door via gespecialiseerde websites meer informatie te verstrekken over de 
leveringscontracten en afgeleide contracten. 

BESCHERMING VAN DE CONSUMENT 

Tot slot, als wij het over transparantie hebben, kunnen wij niet voorbij aan het thema 
"bescherming van de consument". Het is een feit dat de consument in de huidige stand van 
zaken onvoldoende informatie krijgt, o.m. omdat de facturen vaak onleesbaar zijn.

Bovendien kunnen de verbruikers in sommige lidstaten hun gasleverancier zelfs niet vrij 
kiezen.

Daarom wil de rapporteur van de bescherming van de consument de spil van de richtlijn 
maken, samen met de andere voorstellen die al zijn gedefinieerd of waaraan nog wordt 
gesleuteld, te beginnen met de European Energy Consumers Charter. 

In ieder geval moet ervoor worden gezorgd dat de verbruiker vrij, snel en met kennis van 
zaken kan kiezen, op een transparante en concurrentiële markt, zonder dat daarbij, buiten de 
"beschermde" zone, een beroep wordt gedaan op expliciete of impliciete 
tariefreguleringsmechanismen. Dergelijke mechanismen ondermijnen immers de prijsvorming 
en bijgevolg de vrije mededinging.
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