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BEKNOPTE MOTIVERING

Dit voorstel heeft tot doel richtlijn 2003/54/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor 
de interne markt voor elektriciteit te amenderen. Het is een van de vijf voorstellen van het 
derde wetgevingspakket voor de elektriciteits- en gasmarkten van de EU dat de Commissie in 
september 2007 gepresenteerd heeft. Uw rapporteur verwelkomt de vijf voorstellen van het 
pakket, dat hij in het algemeen ten volle steunt, omdat het van groot belang is voor de 
totstandbrenging van een echte Europese interne markt op het gebied van elektriciteit en dus 
ook energie. Het pakket heeft tot doel de voorziening te garanderen en ervoor te zorgen dat de 
prijzen laag en transparant blijven voor alle Europese verbruikers, met andere woorden het 
aan de gang zijnde liberaliseringsproces in Europa, waar uw rapporteur eveneens een groot 
voorstander van is, te ondersteunen en verder te ontwikkelen. Ofschoon uw rapporteur het 
voorstel inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit 
verwelkomt, is hij van oordeel dat er nog ruimte is voor verbetering. Dit geldt met name voor 
de kwestie van de ontvlechting van de eigendom. 

Er worden maatregelen voorgesteld om te komen tot een ware ontvlechting van netwerken 
(transportneteigenaars of transportnetbeheerders) van levering en productie, met als doel te 
zorgen voor een verdere liberalisering van de interne markten voor elektriciteit en aardgas, 
wat de consument ten goede moet komen. Uw rapporteur accepteert ontvlechting van de 
eigendom als een ultieme optie om te komen tot volledige liberalisering. Aangezien de 
huidige gegevens over ontvlechting van de eigendom als een middel om te komen tot 
volledige liberalisering van de interne energiemarkt evenwel ontoereikend zijn, dienen andere 
levensvatbare alternatieven, waarmee mogelijk dezelfde doelstellingen kunnen worden 
verwezenlijkt, zorgvuldig te worden overwogen en geëvalueerd. In die context wordt het 
voorstel van acht lidstaten voor een "effectieve en doeltreffende ontvlechting" gedeeltelijk in 
dit advies geïntegreerd. Uw rapporteur stelt voor dat lidstaten aanvankelijk kunnen kiezen 
tussen ontvlechting van de eigendom en effectieve en doeltreffende ontvlechting. Indien een 
lidstaat evenwel opteert voor effectieve en doeltreffende ontvlechting, maar drie jaar na de 
datum van omzetting blijkt dat effectieve en doeltreffende ontvlechting onvoldoende is om te 
komen tot volledige liberalisering, dan zal ontvlechting van de eigendom verplicht worden 
gesteld voor alle betrokken lidstaten. De Commissie zal er in dat geval de Gemeenschap op 
wijzen dat effectieve en doeltreffende ontvlechting niet volstaat, en er zal een besluit worden 
genomen over het verplicht stellen van ontvlechting van de eigendom in het kader van een 
wetgevingsprocedure waarbij het Parlement ten volle zal worden betrokken. De optie van 
onafhankelijke systeembeheerders is in de door de Commissie voorgestelde vorm niet 
doenlijk, omdat zij te hoge toezichtskosten met zich meebrengt.

De in artikel 8 bis van het voorstel opgenomen "wederkerigheidsclausule" garandeert dat 
ondernemingen van buiten de EU geen significant belang kunnen verwerven in 
transportnetten of transportnetbeheerders van de EU, teneinde te grote afhankelijkheid van 
deze ondernemingen te voorkomen. Afwijkingen zijn slechts mogelijk indien de 
Gemeenschap ertoe besluit een overeenkomst te sluiten met een partij uit een derde land. Uw 
rapporteur is van oordeel dat ter wille van een coherent Europees energiebeleid besluiten over 
overeenkomsten met derde landen op communautair niveau dienen te worden genomen. Hij is 
het op dit punt eens met het voorstel van de Commissie.
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Ofschoon de Commissie refereert aan het beginsel van niet-discriminatie tussen de openbare 
en de particuliere sector (overweging 12), vraagt uw rapporteur zich af of voldoende aandacht 
is besteed aan het feit dat moet worden gegarandeerd dat overheidsbedrijven onderworpen 
worden aan dezelfde ontvlechtingsverplichtingen als privé-bedrijven, aangezien 
overheidsinstanties er niet toe kunnen worden verplicht hun ondernemingen te privatiseren.
Daarbij rijst de vraag of concurrenten van de particuliere sector niet kunnen worden 
benadeeld.

Uw rapporteur is ervan overtuigd dat de bescherming van de consument versterkte 
maatregelen vergt en stelt dan ook amendementen voor die verbeteringen inhouden wat 
bepaalde aspecten van deze bescherming van de consument betreft. Wat de plichten en 
bevoegdheden van de nationale regelgevende instanties betreft voorziet het voorstel in nog 
andere op de bescherming van de consument gerichte maatregelen. Uw rapporteur wenst de 
rol van de autoriteiten nog te versterken en te verduidelijken, teneinde de consument nog beter 
te beschermen.

Het voorstel houdt zich vooral bezig met de liberalisering van de groothandelsmarkt voor 
elektriciteit. Uw rapporteur wenst te onderstrepen dat het ook van belang is dat de 
energieopwekking wordt afgestemd op de groeiende vraag. De Commissie geeft voorts zelf 
toe dat nog niet kan worden gesproken van een volledig functionerende Europese 
kleinhandelsmarkt. Er dienen dan ook nog verdere concrete voorstellen te worden gedaan om 
te komen tot een ware interne markt.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De openbaredienstverplichtingen en 
de gemeenschappelijke minimumnormen 
die daaruit voortvloeien, moeten verder 
worden versterkt om te waarborgen dat alle 
consumenten hun voordeel doen bij de 
vrije mededinging. Toegang tot 
verbruiksgegevens is bij de levering aan 
klanten een belangrijk aspect en de 
consumenten moeten over hun gegevens
kunnen beschikken zodat zij concurrenten 

De universele- en 
openbaredienstverplichtingen en de 
gemeenschappelijke minimumnormen die 
daaruit voortvloeien, moeten verder 
worden versterkt om te waarborgen dat alle 
consumenten hun voordeel doen bij de 
vrije mededinging en billijker prijzen.
Toegang tot objectieve en transparante 
verbruiksgegevens is bij de levering aan 
klanten een belangrijk aspect en de 
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kunnen uitnodigen een op deze gegevens 
gebaseerd aanbod te doen. De consument 
moet ook het recht hebben om naar 
behoren te worden geïnformeerd over zijn 
energieverbruik. Op gezette tijden 
verstrekte informatie over de energiekosten 
zullen een stimulans zijn voor 
energiebesparing aangezien de consument 
hierdoor feedback krijgt over het effect van 
investeringen in energie-efficiëntie en het 
effect van gedragswijziging.

consumenten moeten over hun 
verbruiksgegevens, de daaraan verbonden 
kosten en de servicekosten kunnen 
beschikken zodat zij concurrenten kunnen 
uitnodigen een op deze gegevens gebaseerd 
aanbod te doen. De consument moet ook 
het recht hebben om naar behoren te 
worden geïnformeerd over zijn 
energieverbruik. Op zijn minst om de drie 
maanden aan de consument verstrekte 
informatie over de energiekosten zullen 
een stimulans zijn voor energiebesparing 
aangezien de consument hierdoor feedback 
krijgt over het effect van investeringen in 
energie-efficiëntie.

Or. en

Motivering

Met het oog op de verwezenlijking van de doelstelling van vrije en transparante concurrentie 
moet de toegang tot een reeks gegevens de consumenten in staat stellen hun leverancier van 
elektriciteit met kennis van zaken te kiezen.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 3 – lid 6 – letters a) en b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zien erop toe dat 
elektriciteitsleveranciers op of bij de 
rekeningen en in promotiemateriaal dat 
voor de eindafnemers is bestemd, de 
volgende informatie verstrekken:
(a) het aandeel van elke energiebron in 
de totale brandstofmix die de leverancier 
in het voorgaande jaar heeft gebruikt, in 
een tussen de lidstaten geharmoniseerde 
en begrijpelijke vorm, zodat gemakkelijk 
een vergelijking kan worden gemaakt;
b) ten minste verwijzingen naar de 
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bestaande referentiebronnen, zoals 
webpagina's, waar op hun homepage 
voor het publiek toegankelijke 
informatie beschikbaar is over de 
gevolgen voor het milieu ten minste wat 
betreft CO2-emissies en radioactief afval 
van elektriciteitsproductie met 
verschillende energiebronnen 
geproduceerd door de totale 
brandstofmix van de leverancier 
gedurende het voorafgaande jaar.

Or. en

Motivering

Om hun keuzevrijheid te kunnen uitoefenen moeten consumenten toegang hebben tot 
gegevens, wat bijdraagt aan de verwezenlijking van sociale zowel als milieudoelstellingen. De 
keuze van de consument zal een positief effect hebben op de markt.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 3– lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nationale regelgevende instanties
nemen de noodzakelijke maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de overeenkomstig 
dit artikel door leveranciers aan klanten 
verstrekte informatie, betrouwbaar is. 
De regels met betrekking tot de 
presentatie van informatie worden tussen 
de lidstaten en de relevante markten 
geharmoniseerd.

Or. en

Motivering

Om de consument een echte keuzemogelijkheid te geven moet de presentatie van de gegevens 
tussen de elektriciteitsleveranciers worden geharmoniseerd. Consistentie zal de transparantie 
garanderen en de consument beter in staat stellen van leverancier te veranderen.
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 3 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen voor de tenuitvoerlegging van 
dit artikel. Deze maatregel, die bedoeld is 
om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt vastgesteld overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, 
lid 3."

10. De Commissie stelt uiterlijk een jaar 
na de inwerkingtreding van deze richtlijn 
richtsnoeren vast voor de tenuitvoerlegging 
van dit artikel. Deze maatregel, die bedoeld 
is om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, wordt vastgesteld in overleg met 
het Europees Parlement, conform artikel 
253 van het EG-Verdrag.

Or. en

Motivering

Fundamentele kwesties die verband houden met de bescherming van de consument mogen 
niet worden afgehandeld volgens de comitologieprocedure. Het Parlement heeft het recht ten 
volle bij dit proces te worden betrokken.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat per 
[datum van omzetting plus één jaar]:

1. Om de onafhankelijkheid van de 
transmissiesysteembeheerders te 
garanderen zorgen de lidstaten ervoor dat 
per [datum van omzetting plus één jaar]
verticaal geïntegreerde bedrijven moeten 
voldoen aan:

- hetzij de bepalingen van de artikelen 8, 8 
bis en 8 ter,
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- hetzij de bepalingen van de artikelen 8 
bis, 8 ter en 8 quater.
Indien de omzetting van de bepalingen 
van de artikelen 8 bis, 8 ter en 8 quater na 
[datum van omzetting plus drie jaar] 
ontoereikend blijkt om in een bepaalde 
lidstaat te komen tot volledige 
liberalisering, dan besluit de 
Gemeenschap of artikel 8 dient te worden 
toegepast. 
In geval van naleving van de bepalingen 
van de artikelen 8, 8 bis en 8 ter, zorgen 
de lidstaten ervoor dat per [datum van 
omzetting plus één jaar]:

Or. en

Motivering

Deze wijziging stelt de lidstaten in staat te kiezen tussen ontvlechting van de eigendom en 
effectieve en doeltreffende ontvlechting, waarbij de Gemeenschap kan optreden indien 
effectieve en doeltreffende ontvlechting ontoereikend blijkt.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende artikelen 8 bis en 8 ter 
worden ingevoegd:

De volgende artikelen 8 bis, 8 ter en 8 
quater worden ingevoegd:

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 8 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 quater
Effectieve en doeltreffende ontvlechting 
van transmissiesystemen

1. Tsb's zijn voorzien van alle menselijke, 
fysieke en financiële hulpbronnen van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf die nodig 
zijn voor de reguliere werkzaamheden van 
transmissie van elektriciteit, met name: 
(i) activa die nodig zijn voor de reguliere 
werkzaamheden van transmissie van 
elektriciteit zijn eigendom van de tsb;
(ii) personeel dat nodig is voor de 
reguliere werkzaamheden van transmissie 
van elektriciteit wordt aangesteld door de 
tsb;
(iii) het leasen van personeel en de 
verlening van diensten aan en van elke 
tak van het verticaal geïntegreerde bedrijf 
die werkzaamheden van opwekking of 
levering verricht, blijft beperkt tot 
gevallen zonder discriminatoir potentieel 
en is onderworpen aan goedkeuring door 
nationale regelgevende instanties, 
teneinde bezorgdheid over de 
mededinging en belangenconflicten uit te 
sluiten;
(iv) passende financiële hulpbronnen voor 
toekomstige investeringsprojecten worden 
tijdig beschikbaar gesteld.
2. De activiteiten die noodzakelijk worden 
geacht voor de reguliere werkzaamheden 
van transmissie van elektriciteit, genoemd 
in lid 1, omvatten ten minste: 
- vertegenwoordiging van de tsb en 
contacten met derden en de regelgevende 
instanties;
- de verlening en het beheer van toegang 
van derden;
- het innen van een toegangsheffing;
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- congestieheffingen en uit het 
vergoedingsmechanisme tussen 
transmissiesysteembeheerders 
voortvloeiende betalingen, 
overeenkomstig artikel 3 van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003;
- exploitatie, onderhoud en ontwikkeling 
van het transmissiesysteem;
- investeringsplanning ter waarborging 
van de capaciteit op lange termijn van het 
systeem om een redelijke vraag aan te 
kunnen en de voorzieningszekerheid te 
waarborgen;
- juridische dienstverlening;
- accountancy en IT-diensten.
3. De tsb heeft zijn eigen bedrijfsidentiteit 
die wezenlijk afwijkt van die van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf met een 
afzonderlijke merknaam, communicatie 
en gebouwen.
4. De rekeningen van de tsb worden 
gecontroleerd door een andere controleur 
dan degene die het verticaal geïntegreerde 
bedrijf en de daaraan gelieerde 
ondernemingen controleert. 
Onafhankelijkheid van het tsb-bestuur, 
president-directeur/ uitvoerende raad 
5. Besluiten over de benoeming en een 
eventuele voortijdige beëindiging van de 
aanstelling van de president-directeur en 
andere leden van de uitvoerende raad van 
de tsb en de respectievelijke contractuele 
overeenkomsten inzake de aanstelling en 
de beëindiging ervan worden aangemeld 
bij de regelgevende instantie of bij enige 
andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie. Deze besluiten en 
overeenkomsten kunnen alleen bindend 
worden indien binnen een termijn van 
drie weken na de aanmelding de 
regelgevende instantie of enige andere 
bevoegde nationale overheidsinstantie 
hierover geen veto heeft uitgesproken. 
Een veto kan worden uitgesproken indien 
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met betrekking tot aanstellingen en 
onderlinge contractuele overeenkomsten 
ernstige twijfel bestaat over de 
professionele onafhankelijkheid van de 
benoemde president-directeur/het 
benoemde lid van de uitvoerende raad, of 
indien er met betrekking tot vroegtijdige 
beëindigingen van aanstellingen en 
onderlinge contractuele overeenkomsten 
ernstige twijfel bestaat over de redenen 
hiertoe.
6. Een effectief rechtsmiddel om beroep in 
te stellen bij de regelgevende instantie, 
een andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie of een rechtbank wordt 
gegarandeerd voor alle door leden van het 
tsb-bestuur ingediende klachten 
betreffende de voortijdige beëindiging van 
hun eigen aanstellingscontracten.
7. Na beëindiging van hun aanstelling 
door de tsb oefenen voormalige president-
directeurs/leden van de uitvoerende raad 
van die tsb gedurende ten minste drie jaar 
geen enkele functie uit in enige tak van 
het verticaal geïntegreerde bedrijf die 
werkzaamheden van opwekking of 
levering verricht.
8. De president-directeur/leden van de 
uitvoerende raad van de tsb hebben geen 
belangen in of ontvangen geen enkele 
vergoeding van enige andere 
onderneming van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf dan de tsb. Zijn/hun 
vergoeding hangt op geen enkele wijze 
samen met andere activiteiten van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf dan die van 
de tsb.
9. De president-directeur of de leden van 
de uitvoerende raad van de tsb mogen 
geen directe of indirecte 
verantwoordelijkheid dragen bij de 
dagelijkse exploitatie van enige andere tak 
van het verticaal geïntegreerde bedrijf.
10. Onverminderd bovenstaande 
bepalingen van dit artikel heeft de tsb 
effectief het recht om onafhankelijk van 
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het geïntegreerde elektriciteitsbedrijf 
besluiten te nemen met betrekking tot de 
activa die nodig zijn voor de exploitatie, 
het onderhoud en de ontwikkeling van het 
netwerk. Dit sluit het bestaan niet uit van 
geschikte coördinatiemechanismen om te 
waarborgen dat de economische en 
managementstoezichtsrechten van het 
moederbedrijf ten aanzien van een 
dochteronderneming, wat betreft het 
rendement van activa, zoals indirect 
geregeld overeenkomstig 
artikel 22 quater, beschermd worden. Dit 
moet het met name voor het moederbedrijf 
mogelijk maken het jaarlijkse 
financieringsplan of een gelijkwaardig 
instrument van de tsb goed te keuren en 
algemene maximumgrenzen vast te stellen 
voor het niveau van de schuldenlast van 
de dochteronderneming. Indien het 
jaarlijkse financieringsplan, of een 
gelijkwaardig instrument, niet wordt 
goedgekeurd of gewijzigd door het 
moederbedrijf, dan wordt de kwestie 
voorgelegd aan de regelgevende instantie, 
die ter zake een besluit neemt.  Het 
moederbedrijf mag evenwel niet de 
toestemming krijgen instructies te geven 
voor de dagelijkse exploitatie, noch inzake 
individuele besluiten over de aanleg of 
modernisering van transmissielijnen die 
niet verder gaan dan de bepalingen van 
het goedgekeurde financieringsplan, of 
een gelijkwaardig instrument.

11. Voorzitters van de raad van toezicht of 
de raad van bestuur van de tsb nemen niet 
deel aan enige tak van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf die werkzaamheden 
van opwekking of levering verricht, in 
welke hoedanigheid ook.
12. In de raden van toezicht of de raden 
van bestuur van tsb's hebben 
onafhankelijke leden zitting, die zijn 
benoemd voor een termijn van ten minste 
vijf jaar. Hun benoeming wordt 
aangemeld bij de regelgevende instantie 
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of enige andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie en wordt bindend 
onder de in lid 5 omschreven 
voorwaarden.
13. Voor de toepassing van lid 12 wordt 
een lid van de raad van toezicht of de raad 
van bestuur van een tsb geacht 
onafhankelijk te zijn indien hij niet 
zakelijk of anderszins is betrokken bij het 
verticaal geïntegreerde bedrijf, de 
toezichthoudende aandeelhouders of het 
management van een van beide entiteiten, 
waardoor een belangenconflict ontstaat 
dat zijn oordeel kan beïnvloeden, met 
name:
(a) hij is in de periode van vijf jaar 
voorafgaand aan zijn benoeming als lid 
van de raad van toezicht of de raad van 
bestuur geen werknemer geweest van 
enige tak van het verticaal geïntegreerde 
bedrijf die werkzaamheden van 
opwekking of levering verricht; 
(b) hij heeft geen belangen in en ontvangt 
geen enkele vergoeding van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf of daaraan gelieerde 
ondernemingen, met uitzondering van de 
tsb;
(c) hij onderhoudt tijdens zijn mandaat 
als lid van de raad van toezicht of de raad 
van bestuur geen relevante zakelijke 
betrekkingen met enige tak van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf die 
werkzaamheden van levering van 
elektriciteit verricht;  
(d) hij  is geen lid van de uitvoerende raad 
van een onderneming waarin het verticaal 
geïntegreerde bedrijf leden van de raad 
van toezicht of de raad van bestuur 
benoemt.
14. De lidstaten zien erop toe dat tsb's een 
conformiteitsprogramma opstellen en 
uitvoeren waarin wordt voorzien in 
maatregelen om te waarborgen dat 
discriminatoir gedrag uitgesloten is. In dit 
programma moeten de specifieke 
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verplichtingen van de werknemers ter 
verwezenlijking van die doelstelling 
worden omschreven. Het programma 
dient te worden onderworpen aan 
goedkeuring door de regelgevende 
instantie of enige andere bevoegde 
nationale overheidsinstantie. De naleving 
van het programma wordt onafhankelijk 
gecontroleerd door de toezichthouder. De 
regelgevende instantie heeft de 
bevoegdheid sancties op te leggen in geval 
van onjuiste uitvoering van het 
conformiteitsprogramma.
15. De president-directeur of de 
uitvoerende raad van de tsb benoemt een 
persoon of orgaan tot toezichthouder, met 
de volgende taken:
(i) controle op de uitvoering van het 
conformiteitsprogramma;
(ii) opstelling van een jaarverslag waarin 
de maatregelen worden vermeld die zijn 
getroffen ter uitvoering van het 
conformiteitsprogramma, en indiening 
van dit verslag bij de regelgevende 
instantie;
(iii) formulering van aanbevelingen over 
het conformiteitssprogramma en de 
uitvoering daarvan.
16. De onafhankelijkheid van de 
toezichthouder wordt met name 
gewaarborgd door de in zijn 
arbeidsovereenkomst bepaalde 
voorwaarden.
17. De toezichthouder moet in staat 
worden gesteld geregeld overleg te voeren 
met de raad van toezicht of de raad van 
bestuur van de tsb van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf, en met de 
regelgevende instanties.
18. De toezichthouder is aanwezig bij alle 
vergaderingen van de raad van toezicht of 
de raad van bestuur van de tsb waar de 
volgende onderwerpen worden behandeld:
(i) de voorwaarden voor toegang tot en 
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aansluiting op het net, inclusief het innen 
van een toegangsheffing, congestielasten 
en betalingen in het kader van het 
compensatiemechanisme tussen 
transportnetbeheerders overeenkomstig 
artikel 3 van Verordening (EG) nr. 
1228/2003;
(ii) projecten voor het exploiteren, 
onderhouden en ontwikkelen van het 
transmissienetwerksysteem, met inbegrip 
van investeringen in interconnectie en 
aansluiting;
(iii) voorschriften inzake balancering, 
inclusief voorschriften inzake 
reservevermogen;
(iv) aankoop van energie om 
energieverliezen te dekken.
19. Tijdens die vergaderingen ziet de 
toezichthouder erop toe dat informatie 
over activiteiten van producenten of 
leveranciers die commercieel gevoelig kan 
zijn niet op discriminatoire wijze wordt 
bekendgemaakt aan de raad van toezicht 
of de raad van bestuur.
20.  De toezichthouder heeft toegang tot 
alle relevante boeken, gegevens en 
kantoren van de tsb en tot alle informatie 
die nodig is voor de correcte uitvoering 
van zijn taken.
21. De toezichthouder wordt benoemd en 
van zijn functie ontheven door de 
president-directeur of de uitvoerende 
raad, doch slechts na voorafgaande 
goedkeuring door de regelgevende 
instantie.
22. Tsb's stellen ten minste om de 2 jaar 
een 10-jarig ontwikkelingsplan voor het 
netwerk op. Zij voorzien in doeltreffende 
maatregelen om de adequaatheid van het 
systeem en de voorzieningszekerheid te 
waarborgen.
23. Het 10-jarig ontwikkelingsplan voor 
het netwerk moet met name:
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(a) voor marktdeelnemers de belangrijkste 
transmissie-infrastructuur aangeven die 
de komende tien jaar bij voorkeur moet 
worden aangelegd;
(b) alle investeringen vermelden waartoe 
reeds is besloten, alsmede nieuwe 
investeringen aangeven waarvoor binnen 
de komende drie jaar een 
uitvoeringsbesluit moet worden genomen. 
24. Voor de uitwerking van dit 10-jarig 
ontwikkelingsplan voor het netwerk stelt 
elke tsb een redelijke hypothese op over de 
ontwikkeling van opwekking, verbruik en 
uitwisseling met andere landen, en houdt 
hij rekening met bestaande plannen voor 
investeringen in netwerken op regionale 
en Europese schaal. De tsb's dienen het 
desbetreffende ontwerp tijdig in bij de 
bevoegde nationale instantie.
25. De bevoegde nationale instantie pleegt 
op open en transparante wijze overleg met 
alle relevante netwerkgebruikers, op basis 
van een ontwerp voor het 10-jarig 
ontwikkelingsplan voor het netwerk, en 
kan het resultaat van het overleg 
openbaar maken, met name eventuele 
investeringsbehoeften.
26. De bevoegde nationale instantie 
onderzoekt of het 10-jarig 
ontwikkelingsplan voor het netwerk alle 
bij het overleg vastgestelde 
investeringsbehoeften dekt . Deze 
instantie kan de tsb ertoe verplichten zijn 
plan te wijzigen.
27. De bevoegde nationale instantie als 
bedoeld in de leden 24, 25 en 26 kan de 
nationale regelgevende instantie zijn, 
enige andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie of een door tsb's 
opgerichte trustee voor 
netwerkontwikkeling.  In laatstgenoemd 
geval dienen de tsb's de ontwerpstatuten, 
de ontwerplijst van leden en het 
ontwerpreglement ter goedkeuring in bij 
de bevoegde nationale overheidsinstantie.
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28. Indien de tsb weigert een specifieke 
investering te verrichten die in het 10-
jarig ontwikkelingsplan voor het netwerk 
wordt genoemd als investering die binnen 
drie jaar moet worden verwezenlijkt, zien 
de lidstaten erop toe dat de regelgevende 
instantie of enige andere bevoegde 
nationale overheidsinstantie de nodige 
bevoegdheid heeft om een van de twee 
volgende maatregelen te treffen:
(a) de tsb er met alle bestaande legale 
middelen toe brengen zijn 
investeringsverplichtingen na te komen, 
met gebruikmaking van zijn eigen 
financiële middelen; 
(b) onafhankelijke investeerders ertoe 
uitnodigen een offerte in te dienen voor de 
noodzakelijke investering in een 
transmissiesysteem, waarbij de tsb ertoe 
kan worden verplicht:
- in te stemmen met financiering door een 
derde partij,
- in te stemmen met de uitvoering van 
aanlegwerkzaamheden door een derde 
partij en de bouw van nieuwe activa,
- ermee in te stemmen de nieuwe activa te 
exploiteren.
De relevante financiële regelingen dienen 
te worden onderworpen aan goedkeuring 
door de regelgevende instantie of enige 
andere bevoegde nationale 
overheidsinstantie. In beide gevallen moet 
regulering van tarieven zorgen voor 
inkomsten ter dekking van de kosten van 
dergelijke investeringen.
29. De bevoegde nationale 
overheidsinstantie houdt toezicht op en 
evalueert de tenuitvoerlegging van het 
investeringsplan.
30. Tsb's dienen ertoe te worden verplicht 
transparante en doeltreffende procedures 
vast te stellen en te publiceren voor de 
niet-discriminerende aansluiting van 
nieuwe energiecentrales op het netwerk. 
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Deze procedures dienen te worden 
onderworpen aan goedkeuring door 
regelgevende instanties of enige andere 
bevoegde nationale overheidsinstantie.
31. Tsb's mogen niet het recht hebben de 
aansluiting van een nieuwe 
energiecentrale te weigeren op grond van 
eventuele toekomstige beperkingen van de 
beschikbare netwerkcapaciteit, 
bijvoorbeeld congestie in afgelegen delen 
van het transmissienetwerk. De tsb dient 
ertoe te worden verplicht de nodige 
informatie te verschaffen.
32. Tsb's mogen niet het recht hebben een 
nieuw aansluitpunt te weigeren louter op 
grond van de extra kosten die de nieuwe 
aansluiting met zich mee zou brengen in 
verband met de noodzakelijke 
capaciteitsverhoging van onderdelen van 
het netwerk in de nabijheid van het 
nieuwe aansluitpunt.

Or. en

Motivering

Lidstaten waar de eigendom nog niet is ontvlecht wordt de mogelijkheid geboden hun markten 
verder te liberaliseren zonder dat zij hun toevlucht moeten nemen tot ontvlechting van de 
eigendom.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 schrappen
Onafhankelijke systeembeheerders
1. Wanneer het transportnet op het tijdstip 
van inwerkingtreding van deze richtlijn 
behoort tot een verticaal geïntegreerd 
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bedrijf, kunnen de lidstaten een afwijking 
van artikel 8, lid 1, toestaan, mits een 
onafhankelijke systeembeheerder wordt 
aangewezen door de regelgevende 
instantie op voorstel van de eigenaar van 
het transportnet en na goedkeuring door 
de Commissie. Een verticaal geïntegreerd 
bedrijf dat een transportnet bezit mag in 
geen geval worden belet maatregelen te 
treffen om te voldoen aan het bepaalde in 
artikel 8, lid 1.
2. De regelgevende instantie mag 
uitsluitend een onafhankelijke 
systeembeheerder aanwijzen en 
goedkeuren wanneer:
a) de kandidaat-systeembeheerder heeft 
aangetoond te voldoen aan de eisen van 
artikel 8, lid , onder b) tot en met d);
b) de kandidaat-systeembeheerder heeft 
aangetoond over de vereiste financiële, 
technische en personele middelen te 
beschikken om de in artikel 9 omschreven 
taken uit te voeren;
c) de kandidaat-systeembeheerder zich 
ertoe heeft verbonden een door de 
regelgevende instantie voorgesteld, over 
tien jaar lopend 
netwerkontwikkelingsplan uit te voeren;
d) de eigenaar van het transportnet zich in 
staat heeft getoond zijn verbintenissen 
overeenkomstig lid 6 na te komen. In dat 
verband stelt de eigenaar alle ontwerpen 
van contractuele regelingen ter 
beschikking van de kandidaat-
systeembeheerder en van alle andere 
relevante entiteiten;
e) de kandidaat-systeembeheerder zich in 
staat heeft getoond zijn verbintenissen 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1228/2003 van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2003 
betreffende de voorwaarden voor toegang 
tot het net voor grensoverschrijdende 
handel in elektriciteit na te komen, 
inclusief de samenwerking van 
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transportnetbeheerders op Europees en 
regionaal niveau.
3. Ondernemingen die door de 
regelgevende instantie zijn gecertificeerd 
omdat zij voldoen aan de eisen van 
artikel 8 bis en artikel 10, lid 2, worden 
door de lidstaten goedgekeurd en 
aangewezen als onafhankelijke 
systeembeheerders. De 
certificatieprocedure van artikel 8 ter is 
van toepassing.
4. Wanneer de Commissie een besluit 
heeft genomen overeenkomstig de 
procedure van artikel 8 ter en tot de 
conclusie komt dat de regelgevende 
instantie haar besluit niet binnen twee 
maanden naleeft, wijst zij binnen een 
periode van zes maanden, op voorstel van 
het Agentschap voor de samenwerking 
tussen energieregelgevers en na de opinie 
van de eigenaar van het transportnet en 
de transportnetbeheerder te hebben 
ingewonnen, een onafhankelijke 
systeembeheerder aan voor een periode 
van 5 jaar. Op ieder tijdstip kan de 
eigenaar van het transportnet de 
regelgevende instantie verzoeken een 
nieuwe onafhankelijke systeembeheerder 
aan te wijzen overeenkomstig de 
procedure van artikel 10, lid 1.
5. Iedere onafhankelijke 
systeembeheerder is verantwoordelijk voor 
het verlenen en beheren van toegang van 
derden tot het net, inclusief het innen van 
een toegangsheffing, congestielasten en 
betalingen in het kader van het 
compensatiemechanisme tussen 
transportnetbeheerders overeenkomstig 
artikel 3 van Verordening (EG) 
nr. 1228/2003, alsmede voor de 
exploitatie, het onderhoud en de 
ontwikkeling van het transportnet, en 
moet ervoor zorgen dat door een afdoende 
investeringsplanning wordt gewaarborgd 
dat het systeem op langere termijn in staat 
is aan een redelijke vraag te voldoen. Wat 
de ontwikkeling van het netwerk betreft, is 
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de onafhankelijke systeembeheerder 
verantwoordelijk voor de planning (met 
inbegrip van de vergunningsprocedure), 
de bouw en de bestelling van nieuwe 
infrastructuur. In die zin treedt de 
onafhankelijke systeembeheerder op als 
transportnetbeheerder overeenkomstig dit 
hoofdstuk. De eigenaars van 
transportnetten mogen niet bevoegd zijn 
voor het verlenen en beheren van toegang 
voor derden en mogen niet 
verantwoordelijk zijn voor de planning 
van investeringen.
6. De transportneteigenaar, ingeval een 
onafhankelijke systeembeheerder is 
aangewezen,
a) zorgt voor alle relevante samenwerking 
met en ondersteuning van de 
onafhankelijke systeembeheerder voor de 
uitvoering van zijn taken, inclusief meer 
bepaald alle relevante informatie;
b) financiert de door de onafhankelijke 
systeembeheerder geplande en door de 
regelgevende instantie goedgekeurde
investeringen of stemt ermee in dat die 
investeringen door een betrokken partij, 
inclusief de onafhankelijke 
systeembeheerder, worden gefinancierd.
De relevante financiële regelingen moeten 
worden goedgekeurd door de 
regelgevende instantie. Alvorens deze 
goedkeuring te geven, raadpleegt de 
regelgevende instantie de eigenaar van de 
activa samen met andere betrokken 
partijen;
c) zorgt voor het dekken van de 
aansprakelijkheid met betrekking tot de 
netwerkactiva, met uitzondering van de 
aansprakelijkheid die verband houdt met 
de taken van de onafhankelijke 
systeembeheerder;
d) levert waarborgen teneinde de 
financiering van netwerkuitbreidingen te 
vergemakkelijken, met uitzondering van 
die investeringen waarvoor hij er 
overeenkomstig punt b) mee heeft 
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ingestemd dat zij door een betrokken 
partij, inclusief de onafhankelijke 
systeembeheerder, worden gefinancierd.
7. In nauwe samenwerking met de 
regelgevende instantie, wordt aan de 
relevante nationale 
mededingingsautoriteit alle relevante 
bevoegdheden verleend om naleving door 
de transportneteigenaar van zijn 
verplichtingen overeenkomstig lid 6 te 
monitoren.

Or. en

Motivering

De optie van onafhankelijke systeembeheerders vormt geen levensvatbaar alternatief voor 
ontvlechting van de eigendom, gezien de overdreven toezichtskosten ervan.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 10 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis schrappen
Ontvlechting van transportneteigenaars

1. Wanneer een onafhankelijke 
systeembeheerder is aangewezen, zijn 
transportneteigenaars die deel uitmaken 
van een verticaal geïntegreerd bedrijf 
onafhankelijk, althans wat hun 
rechtsvorm, organisatie en besluitvorming 
betreft, van andere, niet met transport 
samenhangende activiteiten.

2. Teneinde de in lid 1 bedoelde 
onafhankelijkheid van de 
transportneteigenaar te waarborgen, 
gelden de volgende minimumcriteria:
a) de personen die verantwoordelijk zijn 
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voor het beheer van de 
transportneteigenaar mogen niet 
deelnemen in bedrijfsstructuren van het 
geïntegreerde elektriciteitsbedrijf die 
direct of indirect verantwoordelijk zijn 
voor het dagelijkse beheer van de 
productie, distributie en levering van 
elektriciteit;
b) er moeten passende maatregelen 
worden genomen teneinde ervoor te 
zorgen dat op zodanige wijze rekening 
wordt gehouden met de professionele 
belangen van de personen die 
verantwoordelijk zijn voor het beheer van 
de transportneteigenaar dat gewaarborgd 
is dat zij onafhankelijk kunnen 
functioneren;
c) de transportneteigenaar moet een 
conformiteitsprogramma vaststellen met 
maatregelen om te waarborgen dat 
discriminerend gedrag is uitgesloten en 
moet waarborgen dat de naleving daarvan 
op adequate wijze wordt gemonitord. In 
dit programma moeten de specifieke 
verplichtingen van de werknemers ter 
verwezenlijking van die doelstelling
worden omschreven. De persoon of de 
instantie die belast is met de monitoring 
van het conformiteitsprogramma moet bij 
de regelgevende instantie jaarlijks een 
verslag indienen waarin de genomen 
maatregelen worden uiteengezet. Dit 
verslag moet worden gepubliceerd.

3. De Commissie kan richtsnoeren 
uitwerken om  een volledige en effectieve 
naleving door de transportneteigenaar 
van lid 2 van dit artikel te waarborgen.
Deze maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële elementen van deze richtlijn te 
wijzigen door deze aan te vullen, wordt 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, 
lid 3."

Or. en
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Motivering

Deze op artikel 10 steunende bepalingen zijn niet meer relevant indien artikel 10 wordt 
geschrapt.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter i)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) monitoring van het niveau van 
marktopening en mededinging op groot- en 
kleinhandelsniveau, inclusief op 
elektriciteitsbeurzen, tarieven voor 
huishoudens, overstappercentages, 
afsluitingspercentages en klachten van 
particulieren in een overeengekomen 
formaat, alsook toezicht op vervalsing of 
beperking van de mededinging in 
samenwerking met de 
mededingingsautoriteiten, waarbij 
relevante gevallen worden voorgelegd aan 
de relevante mededingingsautoriteiten;

(i) monitoring van het niveau van 
marktopening en mededinging op groot- en 
kleinhandelsniveau, inclusief op 
elektriciteitsbeurzen, tarieven voor 
huishoudens, overstappercentages, 
aansluitings- en afsluitingspercentages, 
onderhoudskosten en klachten van 
particulieren in een overeengekomen 
formaat, alsook toezicht op vervalsing of 
beperking van de mededinging in 
samenwerking met de 
mededingingsautoriteiten, waarbij 
relevante gevallen worden voorgelegd aan 
de relevante mededingingsautoriteiten;

Or. en

Motivering

De consument zal beter kunnen kiezen indien de reeks percentages en kosten waarop de 
bevoegde instantie de bevoegdheid heeft toezicht uit te oefenen nog wordt uitgebreid.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter k)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) waarborgen, onverlet de bevoegdheden k) waarborgen, onverlet de bevoegdheden 
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van andere nationale regelgevende 
instanties, van een hoog niveau van 
universele en openbare dienstverlening 
voor elektriciteit, van de bescherming van 
kwetsbare klanten en van de effectiviteit 
van de in bijlage A genoemde maatregelen 
ter bescherming van de consument;

van andere nationale regelgevende 
instanties, over de hele Europese Unie, 
van een hoog niveau van gelijke en 
transparante universele en openbare 
dienstverlening voor 
elektriciteitsverbruikers, inclusief burgers, 
en van de bescherming van kwetsbare 
klanten en van de effectiviteit van de in 
bijlage A genoemde maatregelen ter 
bescherming van alle consumenten;

Or. en

Motivering

Een verdere precisering van de taken van de bevoegde instantie bevordert de werking van de 
markt en komt uiteindelijk de consument ten goede.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter m)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m) waarborgen van de toegang van de 
consument tot verbruiksgegevens, het 
gebruik van een geharmoniseerd formaat 
voor verbruiksgegevens en de toegang tot 
de gegevens overeenkomstig punt h), van 
bijlage A;

m) waarborgen van de toegang van de 
consument tot verbruiksgegevens, inclusief 
inzake prijzen en daaraan verbonden 
uitgaven, het gebruik van een 
geharmoniseerd formaat voor dergelijke 
verbruiksgegevens en snelle toegang voor 
alle consumenten tot dergelijke gegevens 
overeenkomstig punt h), van bijlage A;

Or. en

Motivering

Een verdere precisering van de taken van de bevoegde instantie bevordert de werking van de 
markt en komt uiteindelijk de consument ten goede.
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