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Inleiding

1. Uw rapporteur is verheugd over het derde pakket voor de liberalisering van de 
energiemarkten in de Europese Unie, aangezien dit zijns inziens een volledig en 
samenhangend wetsvoorstel is waarin de meeste, door het Europees Parlement in juni 2007 
aangenomen aanbevelingen zijn opgenomen.

2. In dit verband stemt hij in met de opneming van grotere en onafhankelijkere bevoegdheden 
voor regelgevers, de stringentere vereisten voor transparantie van de markt, het verbeterde 
kader voor samenwerking op Europees niveau tussen de nationale regelgevers en tussen 
transmissiesysteembeheerders, de nadruk die wordt gelegd op de verdere ontwikkeling van 
de interconnectiecapaciteit tussen lidstaten en het voorstel van eigendomsontvlechting als 
de meest doeltreffende maar niet de enige methode om investeringen te stimuleren en 
discriminatie van nieuwe intreders te voorkomen. 

3. Hij kan zich tevens vinden in het voorstel om een Agentschap voor de samenwerking 
tussen energieregelgevers op te richten, hoewel hij zijn twijfels heeft over de structuur en 
de beslissingsbevoegdheid van dit nieuwe orgaan.

4. Ten aanzien van de verordening betreffende de grensoverschrijdende handel in elektriciteit 
is uw rapporteur van mening dat het belangrijkste probleem met het wetgevingsvoorstel 
ligt in de verdeling van de bevoegdheden over de verschillende actoren die leidt tot een 
verward en ietwat omslachtig besluitvormingsproces.  In dit document worden de 
voornaamste punten van zorg van uw rapporteur ten aanzien van dit specifieke voorstel 
behandeld.

Structuur van de bevoegdheden

5. Zoals hierboven vermeld vindt uw rapporteur dat het voornaamste probleem in dit dossier 
wordt gevormd door het feit dat de structuur van de bevoegdheden in het voorstel van de 
Commissie voor een verordening betreffende de grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit niet strookt met de bestaande en natuurlijke verdeling van de bevoegdheden op 
nationaal niveau, aangezien de transmissiesysteembeheerders een bijna regelgevende status 
krijgen, terwijl het regelgevingsagentschap tot een adviserend orgaan lijkt te worden 
gereduceerd. 

6. Hij is met name van mening dat een aantal van de elf taken die de 
transmissiesysteembeheerders (TSB's) moeten vervullen in plaats daarvan in handen van 
de regelgevende instanties zouden moeten liggen.

7. Uw rapporteur stemt in met het idee van de Commissie om voor een bottom-up benadering 
te kiezen ten aanzien van de ontwikkeling van technische codes, aangezien de TSB's het
best in staat zijn om dit te doen en er direct belang bij hebben om dergelijke regels op 
Europees niveau te vereenvoudigen en te harmoniseren. Hij is echter van mening dat 
andere codes, zoals die welke verband houden met de transparantie van de handel en de 
markt, anders moeten worden aangepakt waarbij het Agentschap als onafhankelijke 
autoriteit verantwoordelijk zou moeten zijn zowel voor het opstellen van de richtsnoeren in 
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nauwe samenwerking met de marktdeelnemers en uiteraard met de TSB's, als voor het 
goedkeuren ervan.

8. Bovendien werpt het vrijwillige karakter van de toepassing van bovengenoemde codes en 
regels vragen op over de toegevoegde waarde van het stelsel van samenwerking tussen de 
TSB's op Europees niveau. Uw rapporteur is stellig ervan overtuigd dat sommige, uit de 
tenuitvoerlegging van deze verordening voortvloeiende regels en codes een bindend 
karakter moeten hebben.

9. Ten slotte is uw rapporteur van oordeel dat overeenkomstig de aan het Agentschap 
verleende bevoegdheid om marktcodes op te stellen en goed te keuren de regelgevende 
instantie in plaats van de TSB's de taak moet hebben om de belanghebbenden te 
raadplegen, overeenkomstig het proces dat op nationaal niveau plaatsvindt.

Het Agentschap

10. Uw rapporteur is zich bewust van de beperkingen die ten gevolge van het advies van 
de Juridische Dienst van de Commissie zijn opgelegd aan de bevoegdheden van het 
Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers.  Hij is echter van mening 
dat de meeste onzekerheid en verwarring over de structuur van de bevoegdheden nu juist 
ontstaat door dit gebrek aan bevoegdheden. Derhalve zou hij graag zien dat de commissie 
de Juridische Dienst van het Parlement vraagt om te bestuderen of de bevoegdheden 
zouden kunnen worden verruimd tot het nemen van definitieve regelgevingsbesluiten, 
overeenkomstig de resolutie van het Europees Parlement van juni 2007 over de 
liberalisering van de energiemarkten.

11. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vindt uw rapporteur dat het Parlement moet nadenken 
over de vraag of het voorgestelde model een oplossing biedt voor de problemen die zich 
thans tussen de nationale regelgevers voordoen bij het vinden van een gemeenschappelijk 
standpunt en of het model aanvaardbaar kan zijn als een tussenstap naar een 
daadwerkelijke Europese regelgevende instantie. 

12. Het Europees Parlement heeft onlangs de wens te kennen gegeven om een Europees 
orgaan van nationale regelgevers in het leven te roepen waaraan beslissingsbevoegdheden 
zouden worden verleend voor grensoverschrijdende kwesties tussen de lidstaten, terwijl de 
nationale regelgevers verantwoordelijk zouden blijven voor zaken die zich op hun 
nationale grondgebied voordoen. Met het standpunt van het Parlement werd getracht een 
einde te maken aan de impasses tussen de nationale regelgevers waarvan we thans getuige 
zijn. Derhalve krijgt het Agentschap uit hoofde van het Commissievoorstel, zoals het er nu 
uitziet, de bevoegdheid om de bestaande en potentiële problemen op te lossen. Uw 
rapporteur is van oordeel dat een onafhankelijk Agentschap met adequate bevoegdheden 
voor grensoverschrijdende kwesties de ontwikkeling van een daadwerkelijke 
communautaire regelgeving inzake energie op efficiëntere en transparantere wijze zou 
bevorderen.

13. Uw rapporteur is tevens verontrust over de ontbinding van het bestaande ERGEG en de 
eventuele gevolgen hiervan voor de onafhankelijkheid, aangezien het Agentschap in de 
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vorm waarin het thans wordt voorgesteld buitengewoon afhankelijk van de Europese 
Commissie zal zijn.

Ontvlechtingsvereisten uit hoofde van het Europees Netwerk van 
transmissiesysteembeheerders 

14. Uw rapporteur is te spreken over het voorstel van de Commissie om het bestaande 
netwerk voor samenwerking tussen de transmissiesysteembeheerders formeel te maken ten 
einde de integratie op Europees niveau te bevorderen en tot volledige harmonisatie van de 
technische regels tussen de 27 lidstaten te komen.

15. Om het model van het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders naar behoren 
te laten functioneren en ongeacht het niveau van de in elke lidstaat vereiste ontvlechting -
dat wil zeggen ontvlochten TSB's of OSB's - meent uw rapporteur dat elke 
transmissiesysteembeheerder binnen het Europees Netwerk van 
transmissiesysteembeheerders gelijk zou moeten worden behandeld ten aanzien van zijn 
verplichtingen als systeembeheerder en bij het bieden van niet-discriminerende toegang tot 
het netwerk.

Investeringen

16. De voorstellen van de Commissie voor de indiening door de TSB's van een 
investeringsplan over tien jaar strookt met de reeds bestaande verplichtingen op nationaal 
niveau, zodat uw rapporteur verheugd is over het plan om een Europese dimensie hieraan 
toe te voegen, met name ten aanzien van het opwaarderen en verbeteren van de 
transmissiecapaciteit tussen de lidstaten.

17. Het is echter belangrijk dat dit plan door een regelgevend orgaan wordt goedgekeurd en 
 niet slechts ter evaluatie wordt voorgelegd.

Transparantie

18. Uw rapporteur is ervan overtuigd dat de regels inzake transparantie in overleg met de 
TSB's zouden moeten worden ontwikkeld door het regelgevende orgaan en niet slechts 
door het Agentschap moeten worden geëvalueerd. Hoewel hij zeer te spreken is over de 
ontwikkeling van richtsnoeren op het niveau van de EU, zou hij er de voorkeur aan geven 
wanneer deze richtsnoeren op de meeste belangrijke onderdelen bindend worden.

19. Gaarne wil hij erop wijzen dat in sommige delen van de verordening transparantie 
blijkbaar wordt verward met monitoring en verslaglegging, zodat hij deze delen in zijn 
verslag zou willen aanpassen. 

Harmonisatie

20. Uw rapporteur is van oordeel dat harmonisatie in dit voorstel niet op de eerste plaats 
komt. Het bestaan van 27 uiteenlopende regelgevende kaders vormt één van de 
belangrijkste belemmeringen voor de integratie van de energiemarkten. Derhalve is uw 
rapporteur van mening dat het vrijwillige karakter van de harmonisatie van de technische 
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en marktregels niet volstaat om de bestaande belemmeringen voor de grensoverschrijdende 
handel tussen de lidstaten ten gevolge van ontoereikende integratie uit de weg te ruimen. 
Om deze reden denkt hij dat de harmonisatie van de technische codes en van het 
regelgevingskader een van de voornaamste doelstellingen hoekstenen van het pakket zou
moeten zijn.

Regionale markten

21. Uw rapporteur ziet de opneming van de ontwikkeling van de regionale markten in de 
verordeningen en richtlijnen als een positieve stap op weg naar integratie. De recente 
vooruitgang op dit terrein alsmede de reeds verankerde vooruitgang, zoals die op de 
Noordse markten, zou een degelijke basis kunnen vormen voor het vergelijken van de 
diverse modellen en het mogelijk extrapoleren van een aantal van deze ervaringen op het 
niveau van de EU.

Niveaus van interconnectie

22. Uw rapporteur is te spreken over de benoeming van speciale coördinatoren ter 
bespoediging van de ontwikkeling van de vier belangrijkste interconnectieprojecten tussen 
de lidstaten, die thans stagneren. Hij neemt aan dat zij een positieve invloed kunnen 
uitoefenen op het aanzwengelen van deze processen doordat zij tussen alle actoren en 
belanghebbende partijen bemiddelen.

23. Deze afzonderlijke gevallen vormen, hoe belangrijk zij ook zijn, slechts een topje van 
ijsberg en er blijven in de gehele Europese Unie nog vele politieke, technische en 
administratieve belemmeringen bestaan voor het verhogen van de interconnectiecapaciteit 
tussen de lidstaten, zelfs daar waar deze projecten economische en technisch haalbaar zijn.
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