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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Commissie voor een derde wetgevingspakket inzake energieliberalisering 
is sterk gericht op het integreren en completeren van een concurrerende, transparante, op 
solidariteit en het non-discriminatiebeginsel stoelende energiemarkt in de EU. Om deze 
doelstellingen te verwezenlijken, moeten alle obstakels zorgvuldig en door alle betrokkenen 
worden benaderd en verwijderd, teneinde het proces van integratie en harmonisatie te 
versnellen. 

De concepten 'ontvlechting van de eigendom' en 'onafhankelijke systeembeheerder' als een 
alternatief worden geacht bij te dragen aan een beter kader voor concurentie en lagere 
energieprijzen, alsook eenvoudiger toegang van nieuwe actoren tot de markt. Dit geheel aan 
factoren is van essentieel belang voor winst voor de consument en economieën. Bij de 
uitwerking van oplossingen moet rekening worden gehouden met de bestaande wettelijke 
kaders in de 27 lidstaten en de belemmeringen die deze status quo met zich meebrengt. 
Oplossingen moeten stoelen op verifieerbare gegevens. Bij het vergroten van de regionale 
samenwerking en bij investeringsramingen en planning moet voor daadwerkelijk haalbare 
oplossingen worden gekozen. Wat het optimale gebruik van de infrastructuur- en 
interconnectiecapaciteit betreft, moet niet worden vergeten dat verdere investeringen in 
netwerken soms afhangen van investeringsportefeuilles uit het verleden. 

Het voorstel voor een verordening voor concurrerende energiemarkten moet meer dan nu het 
geval is oog hebben voor eerbiediging van de fundamentele marktbeginselen, en niet negatief 
uitpakken voor marktliquiditeit en investeringsvoornemens. De door de autoriteiten op 
nationaal en Europees niveau uitgewerkte concurrentiewetgevingen bevatten reeds 
controlemechanismen. De macht van de regelgevende instanties moet niet tot interventies in 
marktmechanismen leiden, maar juist, in het belang van de consument, voor effectief toezicht 
op de kosten van ondernemingen. Rapportage door de ondernemingen kan gunstig zijn voor 
de verdere ontwikkeling van de markt, en zal voor transparantie zorgen. 

Voor de samenwerking tussen de nationale regelgevende instanties en de harmonisatie van 
hun bevoegdheden zijn regels nodig. Grotere onafhankelijkheid op nationaal niveau is 
wenselijk.

Bij de herstructurering van de energiemarkten in de lidstaten is volledige onafhankelijkheid 
en autonomie van de transmissiesysteembeheerders een belangrijk aspect, gericht op de vrije 
en niet-discriminatoire toegang tot het net van alle marktdeelnemers. Het is van groot belang 
dat publieke en private transmissiesysteembeheerders gelijk worden behandeld. 

Verder moeten de transmissiesysteembeheerders beter samenwerken binnen het kader van het 
Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders. De uitbreiding of verbetering van 
grensoverschrijdende infrastructuurvoorzieningen, alsmede een verdere integratie van de 
Europese energiemarkten zijn gebaat bij een passend kader voor de coördinatie van de huidige 
en toekomstige netwekwerkinvesteringen, resulterend in coherentere regionale markten. 

Er zij op gewezen dat de inkomsten uit congestiebeheer voornamelijk worden gebruikt om de 
nationale tarieven te verlagen. Wijzigingen in dit systeem zouden tot stijgende 
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netwerktarieven kunnen leiden.

Bij de besluitvorming moet terdege rekening worden gehouden met het feit dat de toewijzing 
van productiecapactiteit in heel Europa een probleem is. Indien een goed systeem voor 
productietoewijzing wordt ontwikkeld, kunnen er middelen worden vrijgemaakt voor 
versterking van het netwerk.  Congestie kan worden opgelost en nationale economieën zouden 
zich gezonder kunnen ontwikkelen.

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1
ARTIKEL 1, PUNT 3

Artikel 2 quater, lid 1, inleidende formule (Verordening (EG) nr. 1228/2003)

1. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit stelt de volgende documenten 
op:

1. Het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit:

Motivering

De richtlijn kent het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders te veel 
bevoegdheden toe door te bepalen dat het technische en marktcodes vaststelt. Vóór die 
vaststelling moet gedegen raadpleging plaatsvinden, teneinde te waarborgen dat voldoende 
rekening wordt gehouden met de standpunten van de marktdeelnemers.

Amendement 2
ARTIKEL 1, PUNT 3

Artikel 2 quater, lid 1, letter a) (Verordening (EG) nr. 1228/2003)

(a) technische en marktcodes op de in lid 3 
vermelde terreinen;

a) ontwikkelt en doet voorstellen voor de 
technische en marktcodes op de in lid 3 
vermelde terreinen, na raadpleging van de 
relevante betrokken partijen;

Motivering

De richtlijn kent het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders te veel 
bevoegdheden toe door te bepalen dat het technische en marktcodes vaststelt. Vóór die 
vaststelling moet gedegen raadpleging plaatsvinden, teneinde te waarborgen dat voldoende 
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rekening wordt gehouden met de standpunten van de marktdeelnemers.

Amendement 3
ARTIKEL 1, PUNT 3

Artikel 2 quater, lid 1, letter b) (Verordening (EG) nr. 1228/2003)

(b) gemeenschappelijke 
netwerkbeheersinstrumenten en 
onderzoekplannen; 

(b) stelt gemeenschappelijke 
netwerkbeheersinstrumenten en 
onderzoekplannen vast;

Motivering

De richtlijn kent het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders te veel 
bevoegdheden toe door te bepalen dat het technische en marktcodes vaststelt. Vóór die 
vaststelling moet gedegen raadpleging plaatsvinden, teneinde te waarborgen dat voldoende 
rekening wordt gehouden met de standpunten van de marktdeelnemers.

Amendement 4
ARTIKEL 1, PUNT 3

Artikel 2 quater, lid 1, letter c) (Verordening (EG) nr. 1228/2003)

(c) om de twee jaar een investeringsplan 
voor tien jaar, waarin onder meer 
vooruitzichten inzake de toereikendheid van 
de elektriciteitsopwekking zijn opgenomen;

(c) stelt om de twee jaar een 
investeringsplan voor tien jaar vast, waarin 
onder meer vooruitzichten inzake de 
toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking zijn opgenomen, en
publiceert dit;

Motivering

De richtlijn kent het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders te veel 
bevoegdheden toe door te bepalen dat het technische en marktcodes vaststelt. Vóór die 
vaststelling moet gedegen raadpleging plaatsvinden, teneinde te waarborgen dat voldoende 
rekening wordt gehouden met de standpunten van de marktdeelnemers.

Amendement 5
ARTIKEL 1, PUNT 3

Artikel 2 quater, lid 3, letter g) (Verordening (EG) nr. 1228/2003)

(g) voorschriften voor de handel in 
elektriciteit;

(g) voorschriften voor de handel in 
elektriciteit wat het netwerk betreft;
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Motivering

Het is niet de taak van het netwerk om bijvoorbeeld gestandaardiseerde handelscontracten te 
ontwikkelen.

Amendement 6
ARTIKEL 1, PUNT 3

Artikel 2 quater, lid 5 (Verordening (EG) nr. 1228/2003)

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor elektriciteit een Gemeenschapsbreed 
tienjarig plan voor investeringen in het net. 
Het investeringsplan bevat een modellering 
van het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking en een beoordeling 
van de veerkracht van het systeem. Het 
investeringsplan berust met name op de 
nationale investeringsplannen en op de bij 
Beschikking nr. 1364/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad opgestelde 
richtsnoeren voor trans-Europese netwerken 
in de energiesector. Het investeringsplan 
geeft aan waar er sprake is van een tekort 
aan investeringen, met name met betrekking 
tot de grensoverschrijdende capaciteit.

5. Om de twee jaar publiceert het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor elektriciteit een Gemeenschapsbreed 
tienjarig plan voor investeringen in het net. 
Het investeringsplan bevat een modellering 
van het geïntegreerde net, een scenario-
ontwikkeling, een verslag inzake de 
toereikendheid van de 
elektriciteitsopwekking en een beoordeling 
van de veerkracht van het systeem. Het 
investeringsplan berust ten minste op de 
nationale investeringsplannen, op de 
regionale investeringsplannen zoals 
bedoeld in artikel 2 nonies, lid 1, en op de 
bij Beschikking nr. 1364/2006/EG van het 
Europees Parlement en de Raad opgestelde 
richtsnoeren voor trans-Europese netwerken 
in de energiesector. Het investeringsplan 
geeft aan waar er sprake is van een tekort 
aan investeringen, met name met betrekking 
tot de grensoverschrijdende capaciteit.

Motivering

Het door het netwerk van transmissiesysteembeheerders te publiceren investeringsplan (voor 
de Gemeenschap met een looptijd van tien jaar) moet rekening houden met de regionale 
dimensie van de markt.

Amendement 7
ARTIKEL 1, PUNT 3

Artikel 2 nonies, lid 1, alinea 1 (Verordening (EG) nr. 1228/2003)

1. Binnen het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit brengen 
transmissiesysteembeheerders regionale 

1. Binnen het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit brengen 
transmissiesysteembeheerders regionale 
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samenwerking tot stand om bij te dragen tot 
de uitvoering van de in artikel 2 quater, lid 
1, genoemde taken. Zij publiceren met name 
om de twee jaar een regionaal 
investeringsplan en mogen
investeringsbeslissingen nemen op basis van 
het regionale investeringsplan.

samenwerking tot stand om bij te dragen tot 
de uitvoering van de in artikel 2 quater, lid 
1, genoemde taken. Zij geven met name 
informatie over hun ontwikkelingsplannen, 
publiceren om de twee jaar een regionaal 
investeringsplan en overwegen 
investeringen op basis van het regionale 
investeringsplan.

Motivering

Coördinatie van investeringsplanning als een van de belangrijkste pijlers van de strategie. In 
de planningagenda zou ook naar de mogelijk opwaardering van de bestaande interconnecties 
kunnen worden gekeken.

Amendement 8
ARTIKEL 1, PUNT 3

Artikel 2 nonies, lid 2 (Verordening (EG) nr. 1228/2003)

2. De transmissiesysteembeheerders 
bevorderen het treffen van operationele 
regelingen om een optimaal beheer van het 
netwerk te verzekeren en bevorderen tevens 
de ontwikkeling van energiebeurzen, de 
toewijzing van grensoverschrijdende 
capaciteit via impliciete veilingen en de 
integratie van balancerings- en 
reservevermogensmechanismen.

2. De transmissiesysteembeheerders 
bevorderen gemeenschappelijke diensten en 
het treffen van operationele regelingen om 
de goede werking van het netwerk te 
bevorderen en een optimaal beheer ervan te 
verzekeren, en bevorderen tevens de 
ontwikkeling van energiebeurzen, de 
toewijzing van grensoverschrijdende 
capaciteit alsook van toekomstige energie-
export via impliciete en expliciete, voor alle 
in aanmerking komende marktdeelnemers 
openstaande veilingen en de integratie van 
balancerings- en 
reservevermogensmechanismen.

Motivering

De toegang tot interconnectiecapaciteit moet worden geoptimaliseerd via jaarlijkse, 
maandelijkse, en dagelijkse capaciteitsveilingen aan grenzen. Dit om de beperkingen aan te 
pakken die het gevolg zijn van de hoge transmissiestromen door de interconnecties.

Amendement 9
ARTIKEL 1, PUNT 3

Artikel 2 nonies, lid 3 (Verordening (EG) nr. 1228/2003)

3. Het geografische gebied dat door elke 3. Regionale samenwerking moet niet 



PE400.562v01-00 8/12 PA\705317NL.doc

NL

regionale samenwerkingsstructuur wordt 
bestreken, kan door de Commissie worden 
afgebakend. Deze maatregel, die niet-
essentiële onderdelen van deze verordening 
beoogt te wijzigen door haar aan te vullen, 
wordt vastgesteld volgens de in artikel 13, 
lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

beperkt blijven tot het geografische gebied 
dat door elke door de Commissie 
afgebakende regionale 
samenwerkingsstructuur wordt bestreken. 
Deze maatregel, die niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening beoogt te 
wijzigen door haar aan te vullen, wordt 
vastgesteld volgens de in artikel 13, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Te dien einde kan de Commissie het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit en het Agentschap 
raadplegen.";

Motivering

De toegang tot interconnectiecapaciteit moet worden geoptimaliseerd via jaarlijkse, 
maandelijkse, en dagelijkse capaciteitsveilingen aan grenzen. Dit om de beperkingen aan te 
pakken die het gevolg zijn van de hoge transmissiestromen door de interconnecties. Het 
beperken van het geografische toepassingsgebied zou tot belemmeringen voor vrije 
elektriciteitshandel op de beoogde geïntegreerde elektriciteitsmarkt kunnen leiden.

Amendement 10
ARTIKEL 1, PUNT 4, LETTER B)

Artikel 5, lid 4 (Verordening (EG) nr. 1228/2003)

4. De transmissiesysteembeheerders 
publiceren relevante gegevens over de 
voorspelde en feitelijke vraag, over de 
beschikbaarheid en het feitelijke gebruik van 
activa voor elektriciteitsproductie en 
basislast ("load"), over de beschikbaarheid 
en het gebruik van het net en 
interconnectoren, en over 
balanceringsvermogen en reservecapaciteit.

4. De transmissiesysteembeheerders 
publiceren relevante gegevens over de 
voorspelde en feitelijke vraag, over de 
beschikbaarheid en het feitelijke gebruik van 
activa voor elektriciteitsproductie en 
basislast ("load"), over de beschikbaarheid 
en het gebruik van het net en 
interconnectoren, en over 
balanceringsvermogen en reservecapaciteit. 
Gegevens over individuele producenten en 
"loads" blijven evenwel vertrouwelijk. 
Gegevens met betrekking tot het 
transmissienetwerk worden niet 
gepubliceerd indien de bescherming van 
essentiële infrastructuur zulks vereist.
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Motivering

Het is praktisch onmogelijk om alle informatie te bewaren die nodig is voor het verifiëren van 
alle operationele transmissiebeslissingen en het biedingsgedrag op elektriciteitsbeurzen. 
Verder zou de voorgestelde tekst productiebedrijven en onafhankelijke handelaren ongelijk 
behandelen, in die zin dat alleen productiebedrijven verplicht zouden worden om informatie 
voor de regelgevende instanties ter beschikking te houden voor het verifiëren van hun 
biedingsgedrag en van operationele transmissiebeslissingen. Deze asymmetrische 
behandeling lijkt niet gerechtvaardigd. Vertrouwelijkheid van gevoelige informatie is 
belangrijk.

Amendement 11
ARTIKEL 1, PUNT 4, LETTER B)

Artikel 5, lid 6 (Verordening (EG) nr. 1228/2003)

6. Productiebedrijven die eigenaar of 
beheerder zijn van activa voor 
elektriciteitsproductie waarvan er één een 
geïnstalleerde capaciteit van ten minste 250 
MW heeft, houden alle uurgegevens per 
installatie die noodzakelijk zijn om alle 
operationele transmissiebeslissingen en het 
biedingsgedrag op elektriciteitsbeurzen, 
veilingen van koppelingscapaciteit, 
reservemarkten en onderhandse markten te 
verifiëren, gedurende vijf jaar ter 
beschikking van de nationale regelgevende 
instantie, de nationale 
mededingingsautoriteit en de Commissie. De 
bij te houden informatie per installatie en per 
uur omvat, maar is niet beperkt tot,
gegevens over de beschikbare 
opwekkingscapaciteit en gecontracteerde 
reserves, met inbegrip van de allocatie van 
deze gecontracteerde reserves op 
installatieniveau, op het tijdstip waarop de 
biedingen worden verricht en wanneer de 
productie plaatsvindt.

6. Productiebedrijven die eigenaar of 
beheerder zijn van activa voor 
elektriciteitsproductie waarvan er één een 
geïnstalleerde capaciteit van ten minste 250 
MW heeft, houden alle uurgegevens voor 
alle installaties met een geïnstalleerde 
capaciteit van ten minste 250 MW 
gedurende vijf jaar ter beschikking van de 
nationale regelgevende instantie, de 
nationale mededingingsautoriteit en de 
Commissie. De bij te houden informatie per 
installatie en per uur omvat gegevens over 
de beschikbare opwekkingscapaciteit en 
gecontracteerde reserves.

Motivering

Het is praktisch onmogelijk om alle informatie te bewaren die nodig is voor het verifiëren van 
alle operationele transmissiebeslissingen en het biedingsgedrag op elektriciteitsbeurzen. 
Verder zou de voorgestelde tekst productiebedrijven en onafhankelijke handelaren ongelijk 
behandelen, in die zin dat alleen productiebedrijven verplicht zouden worden om informatie 
voor de regelgevende instanties ter beschikking te houden voor het verifiëren van hun 
biedingsgedrag en van operationele transmissiebeslissingen. Deze asymmetrische 
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behandeling lijkt niet gerechtvaardigd. Vertrouwelijkheid van gevoelige informatie is 
belangrijk.

Amendement 12
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 6, inleidende formule (Verordening (EG) nr. 1228/2003)

6. Eventuele ontvangsten uit de toewijzing 
van koppelingscapaciteit worden gebruikt 
voor de volgende doelen in volgorde van 
prioriteit:

6. Eventuele ontvangsten uit de toewijzing 
van koppelingscapaciteit worden gebruikt 
voor de volgende doelen zonder volgorde 
van prioriteit:

Motivering

Op dit moment gebruiken transmissiesysteembeheerders de inkomsten van congestiebeheer 
voornamelijk voor het verlagen van de nationale tarieven. Wijzigingen in dit systeem zullen 
tot stijgende netwerktarieven leiden.

Bovendien zal een verplichting voor transmissiesysteembeheerders om nieuwe 
interconnectiecapaciteit te financieren met veilinginkomsten hun rendement op investeringen 
onder druk zetten. Dat zet een rem op de bereidheid in nieuwe interconnectiecapaciteit te 
investeringen. Dat druist in tegen richtlijn 2005/89 (zekerheid van de voorziening), in het 
bijzonder artikel 6, lid 1, onder a).

Amendement 13
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 6, letter b bis) (nieuw) (Verordening (EG) nr. 1228/2003)

b bis) als inkomsten waarmee de 
regelgevende instanties rekening houden 
bij de goedkeuring van de methode voor de 
berekening van nettarieven en/of bij de 
toetsing of de tarieven gewijzigd moeten 
worden.

Motivering

Op dit moment gebruiken transmissiesysteembeheerders de inkomsten van congestiebeheer 
voornamelijk voor het verlagen van de nationale tarieven. Wijzigingen in dit systeem zullen 
tot stijgende netwerktarieven leiden. 

Bovendien zal een verplichting voor transmissiesysteembeheerders om nieuwe 
interconnectiecapaciteit te financieren met veilinginkomsten hun rendement op investeringen 
onder druk zetten. Dat zet een rem op de bereidheid in nieuwe interconnectiecapaciteit te 
investeringen. Dat druist in tegen richtlijn 2005/89 (zekerheid van de voorziening), in het 
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bijzonder artikel 6, lid 1, onder a).

Amendement 14
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 7, lid 1, letter a) (Verordening (EG) nr. 1228/2003)

(a) de investering moet de mededinging in 
de elektriciteitsvoorziening bevorderen;

(a) de investering moet de mededinging in 
de elektriciteitsvoorziening bevorderen. Ook 
moet de investering de regionale stabiliteit 
vergroten door het aanbieden van nieuwe 
transportopties voor hetzij groeimarkten, 
hetzij markten met tekorten die behoefte 
hebben aan zekerheid van 
energievoorziening. Transmissieproblemen 
zijn mogelijkerwijs het gevolg van de 
specifieke netwerkconfiguratie, waar met 
het oog op ontwikkeling en/of beter 
onderhoud terdege rekening mee moet 
worden gehouden;

Motivering

Het in evenwicht brengen van de elektriciteits- en de investeringsportefeuille.

Amendement 15
ARTIKEL 1, PUNT 7

Artikel 7 bis, alinea 1 (Verordening (EG) nr. 1228/2003)

Teneinde het ontstaan van goed 
functionerende en transparante 
grensoverschrijdende kleinhandelsmarkten 
op regionaal en communautair niveau te 
bevorderen, zien de lidstaten erop toe dat de 
taken en verantwoordelijkheden van 
transmissiesysteembeheerders, 
distributiesysteembeheerders, leveranciers 
en afnemers, alsmede, indien nodig, andere 
marktdeelnemers nauwkeurig zijn 
omschreven wat contractuele regelingen, 
verbintenissen jegens afnemers, 
gegevensuitwisseling en 
geschillenbeslechting, gegevenseigendom en 
meteropneming betreft. 

Teneinde het ontstaan van goed 
functionerende en transparante 
grensoverschrijdende kleinhandelsmarkten 
op regionaal en communautair niveau te 
bevorderen, zien de lidstaten erop toe dat de 
taken en verantwoordelijkheden van 
transmissiesysteembeheerders, 
distributiesysteembeheerders, leveranciers 
en afnemers, alsmede, indien nodig, andere 
marktdeelnemers nauwkeurig zijn 
omschreven wat contractuele regelingen, 
met inbegrip van afzetovereenkomsten, 
lease of huur van het transmissiesysteem, 
uniforme vorm van handel, strategische 
bondgenootschappen tussen buurlanden, 
verbintenissen jegens afnemers, met 
inbegrip van ramingen van 
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prijsschommelingen in het geval van de 
sluiting van installaties of eenheden 
daarvan, gegevensuitwisseling en 
geschillenbeslechting, gegevenseigendom en
meteropneming betreft. 

Motivering

De methoden zijn op de markt gebaseerd, flexibel/toegesneden op de specifieke 
marktomstandigheden en verwachte perspectieven, en ze dragen bij tot zekerheid van de 
voorziening, transparantie van de activiteiten en de verantwoordingsplicht van de betrokken 
partijen. Een alternatief gebruik van de middelen van andere faciliteiten moet mogelijk zijn, 
teneinde te komen tot een efficiënte en gegarandeerde elektriciteitsvoorzienming in 
piekperioden. 
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