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PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...].
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het 
voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting 
van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers
(COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2007)0530),

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0318/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Begrotingscommissie, de Commissie economische en monetaire zaken en de 
Commissie interne markt en consumentenbescherming (A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Aangezien het agentschap overzicht 
heeft over de nationale regelgevende 
instanties, moet het de taak krijgen om de 
Commissie advies uit te brengen over 
marktreglementeringskwesties. Ook moet 
het de Commissie informeren wanneer het 
van oordeel is dat de samenwerking tussen 
transmissiesysteembeheerders niet het 
gewenste resultaat oplevert of wanneer een 
nationale regelgevende instantie een 

(9) Aangezien het agentschap overzicht 
heeft over de nationale regelgevende 
instanties, moet het de taak krijgen om de 
Commissie advies uit te brengen over 
marktreglementeringskwesties. Ook moet 
het de Commissie informeren wanneer het 
van oordeel is dat de samenwerking tussen 
transmissiesysteembeheerders niet het 
gewenste resultaat oplevert of wanneer een 
nationale regelgevende instantie een 
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beslissing heeft genomen die strijdig is met 
bepaalde richtsnoeren, en weigert het 
advies van het agentschap op te volgen.

beslissing heeft genomen die strijdig is met 
bepaalde richtsnoeren, en weigert de 
adviezen van het agentschap op te volgen.

Or. en

Motivering

Het agentschap moet over de nodige bevoegdheden beschikken om zijn belangrijke 
regelgevende taken op doeltreffende manier uit te oefenen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het agentschap moet ook niet-
bindende richtsnoeren kunnen uitvaardigen 
om de uitwisseling van deugdelijke 
werkmethoden tussen regelgevende 
instanties en marktpartijen te bevorderen.

(10) Het agentschap moet ook bindende 
richtsnoeren kunnen uitvaardigen om de 
uitwisseling van deugdelijke 
werkmethoden tussen regelgevende 
instanties en marktpartijen te bevorderen.

Or. en

Motivering

Het agentschap moet over de nodige bevoegdheden beschikken voor de uitvoering van zijn 
belangrijke regelgevende taken, ter waarborging van een doeltreffende grensoverschrijdende 
samenwerking.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10a) Het agentschap moet waar passend 
overleg plegen met belanghebbende 
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partijen en ze in redelijke mate de 
mogelijkheid bieden commentaar te 
leveren op de voorgestelde maatregelen, 
zoals ontwerp-netcodes en regels.

Or. en

Motivering

Een passend overleg met belanghebbenden moet een belangrijk onderdeel zijn van de 
werkzaamheden van het agentschap. Openbaar overleg in het kader van de opstelling van 
maatregelen, zoals de ontwerp-netcodes en regels moet worden gepleegd door het agentschap 
en niet door de ENTSO's.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het agentschap moet voornamelijk 
worden gefinancierd uit de algemene 
begroting van de Europese 
Gemeenschappen, uit vergoedingen en uit 
vrijwillige bijdragen. Met name moeten de 
middelen die de regelgevende instanties 
momenteel beschikbaar stellen voor hun 
samenwerking op Europees niveau, 
beschikbaar blijven voor het agentschap. 
Voor subsidies uit de algemene begroting 
van de Europese Gemeenschappen moet de 
communautaire begrotingsprocedure 
blijven gelden. Bovendien moet de 
Rekenkamer de rekeningen onderzoeken 
overeenkomstig artikel 91 van Verordening 
(EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de 
Commissie van 23 december 2002 
houdende de financiële kaderregeling van 
de organen, bedoeld in artikel 185 van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 
van de Raad houdende het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene 
begroting van de Europese 
Gemeenschappen. 

Het agentschap moet voornamelijk worden 
gefinancierd uit de algemene begroting van 
de Europese Gemeenschappen, uit 
vergoedingen en uit bijdragen. Met name 
moeten de middelen die de regelgevende 
instanties momenteel beschikbaar stellen 
voor hun samenwerking op Europees 
niveau, beschikbaar blijven voor het 
agentschap. Voor subsidies uit de 
algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen moet de communautaire 
begrotingsprocedure blijven gelden. 
Bovendien moet de Rekenkamer de 
rekeningen onderzoeken overeenkomstig 
artikel 91 van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 2343/2002 van de Commissie van 
23 december 2002 houdende de financiële 
kaderregeling van de organen, bedoeld in 
artikel 185 van Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
houdende het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Gemeenschappen. 
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Or. en

Motivering

De mogelijkheid van vrijwillige bijdragen kan de transparantie en onafhankelijkheid van het 
agentschap schaden.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Onverwijld na het opzetten van 
het agentschap wordt de begroting ervan 
doorlopend geëvalueerd door de 
begrotingsautoriteit op basis van de 
lopende werklast en resultaten. Deze 
evaluatie moet bepalen of voldoende 
menselijke en financiële hulpbronnen 
beschikbaar zijn. De begroting moet 
waarborgen dat de beste normen op het 
gebied van doeltreffendheid worden 
gehanteerd. 

Or. en

Motivering

Het is van wezenlijk belang toezicht te houden op de uitgaven en vereisten op het gebied van 
menselijke hulpbronnen. 

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De Commissie dient bij het 
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Europees Parlement en de Raad uiterlijk 
vier jaar na de werkelijke aanvang van de 
werkzaamheden van het agentschap en 
daarna om de vijf jaar een verslag in over 
de specifieke taken en bereikte resultaten 
van het agentschap, vergezeld van 
passende voorstellen. 

Or. en

Motivering

Het is van wezenlijk belang toezicht te houden op de doeltreffendheid van het agentschap, en 
ruimte te bieden voor eventuele herziening op een later tijdstip.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het is gevestigd in [plaats]. Totdat de 
locatie gereed is, biedt de Commissie het 
agentschap een onderkomen.

4. Het is gevestigd in Brussel. Totdat de 
locatie gereed is, biedt de Commissie het 
agentschap een onderkomen.

Or. en

Motivering

Brussel is de beste plaats om het agentschap te vestigen. Het zal de reiskosten beperken en 
een eenvoudiger contact mogelijk maken met DG TREN en het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders, dat in Brussel gevestigd zal blijven, alsmede met andere 
belangrijke verenigingen van belanghebbenden. ERGEG is momenteel in Brussel gevestigd en 
heeft bewezen doeltreffend te functioneren. Brussel is de Europese hoofdstad met de beste 
verbindingen met alle andere hoofdsteden in de EU.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Handelingen van het agentschap Taken van het agentschap

Het agentschap kan:  Het agentschap, voor het nastreven van 
zijn doelstelling als omschreven in artikel 
1:

(a) advies uitbrengen aan 
transmissiesysteembeheerders;

(a) brengt advies uit, doet aanbevelingen 
en neemt besluiten gericht aan 
transmissiesysteembeheerders met 
betrekking tot alle technische kwesties in 
verband met de goede werking van de 
interne markt;

(b) advies uitbrengen aan regelgevende 
instanties;

(b) brengt advies uit aan regelgevende 
instanties;

(c) advies uitbrengen aan en 
aanbevelingen richten tot de Commissie;

(c) brengt advies uit aan en richt 
aanbevelingen tot de Commissie, het 
Europees Parlement of de Raad;

(d) in de in de artikelen 7 en 8 genoemde 
gevallen zelf een beslissing nemen.

(d) neemt in de in de artikelen 6,, 7, 8, 8 
bis, 8 ter en 8 quater genoemde gevallen 
zelf een beslissing;

(e) zorgt voor een samenwerkingskader 
voor nationale regelgevende instanties.
(f) houdt toezicht op de uitvoering van de 
taken van ENTSO's;
(g) stelt economische en technische 
voorwaarden vast voor de ontwikkeling 
van codes en regels opgesteld door de 
ENTSO's en keurt deze goed om een 
doeltreffende en veilige werking van de 
interne markt te waarborgen;
(h) stelt methodologieën en tarieven vast 
voor Europese compensatiemechanismen 
tussen TBO's, op basis van een 
beoordeling van de feitelijke kosten voor 
TBO's;
(i) voert publiek overleg in de gehele EU 
over bovengenoemde onderwerpen.
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Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie biedt geen communautair kader voor een doeltreffende 
samenwerking van nationale regelgevende instanties. Het agentschap moet over werkelijke 
bevoegdheden beschikken om grensoverschrijdende kwesties doeltreffend te kunnen 
afhandelen. Het agentschap moet  meer invloed hebben op het aanzetten tot, begeleiden en 
goedkeuren van ontwerpmaatregelen van TSB's om te waarborgen dat het openbaar belang 
ten volle wordt behartigd. Tevens moet het agentschap een sleutelrol spelen bij de 
tenuitvoerlegging van de codes van de TSB's en de wijze waarop ze worden gehandhaafd. 
Algemeen gezien moet het agentschap betrokken worden bij het vaststellen van het bereik en 
de inhoud van de EU-codes.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het agentschap mag op verzoek van de 
Commissie of op eigen initiatief aan de 
Commissie advies uitbrengen over alle 
aangelegenheden die verband houden met 
het doel waarvoor het is opgericht.

Het agentschap mag op verzoek van de 
Commissie, het Europees Parlement of de 
Raad of op eigen initiatief aan de 
Commissie, het Europees Parlement of de 
Raad advies uitbrengen over alle 
aangelegenheden die verband houden met 
het doel waarvoor het is opgericht.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met het voorgestelde amendement op artikel 4, sub c), moeten het 
Europees Parlement en de Raad worden toegevoegd aan de lijst van ontvangers van adviezen 
van het agentschap.
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.  Het agentschap mag het Europees 
netwerk van transmissiesysteembeheerders 
voor elektriciteit en het Europees netwerk 
van transmissiesysteembeheerders voor 
gas overeenkomstig respectievelijk artikel 
2 quinquies, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 en 
artikel 2 quinquies, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1775/2005 advies 
uitbrengen over de technische en 
marktcodes en de ontwerp-versie van het 
jaarlijkse werkprogramma en van het 
tienjarige investeringsplan.

3. Het agentschap hecht zijn goedkeuring 
aan de codes en het 10-jarig 
investeringsplan van de Europese 
netwerken van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit en gas, bedoeld in artikel 2
quater van Verordening (EG) nr. 
1228/2003 en artikel 2 quater van 
Verordening (EG) nr. 1775/2005, ter 
waarborging van non-discriminatie, een 
doeltreffende mededinging en een 
doeltreffende en veilige werking van de 
markt. 

Or. en

Motivering

De netcodes en het ontwerp van het 10-jarig investeringsplan moeten onderworpen zijn aan 
goedkeuring door het agentschap. Het is noodzakelijk om zelfregulering op EU-niveau te 
voorkomen. Het is de taak van de nationale regelgevende instantie om de investeringsplannen 
van de TSB's goed te keuren. Daarom moet het agentschap op EU niveau het 10-jarig 
investeringsplan voor de gehele EU goedkeuren. Investeerders hebben behoefte aan een 
duidelijk en voorspelbaar regelgevend kader. Daarom is het belangrijk dat 
investeringsplannen onderworpen zijn aan de goedkeuring van regelgevende instanties, die 
vrij zijn van commerciële en politieke inmenging.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De 10-jarige investeringsplannen 
bevatten bepalingen voor de overgang 
naar intelligente netwerken binnen 10 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
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verordening. Het agentschap en de 
nationale regelgevende instanties worden 
geraadpleegd over de voortgang van de 
transmissiesysteembeheerders naar de 
ontwikkeling van intelligente netwerken. 
Hiertoe wordt een gefaseerd tijdschema 
vastgesteld, met het te behalen einddoel. 

Or. en

Motivering

Intelligente netwerktechnologie vormt een belangrijke ontwikkeling, waarmee ter dege 
rekening moet worden gehouden in de 10-jarige investeringsplannen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De Commissie moet een mandaat 
opstellen om de ENTSO's te begeleiden 
bij de voorbereiding van de codes en 
andere taken uit hoofde van artikel 2 
quater van Verordening (EG) nr. 
1228/2003 en van artikel 2 quater van 
Verordening (EG) nr. 1775/2005 die 
betrekking hebben op het technische 
beheer van netwerken. Op eigen initiatief 
of op verzoek van de Commissie stelt het 
agentschap verplichte richtsnoeren op en 
geeft de Commissie advies bij de 
voorbereiding van het mandaat. De 
ENTSO's moeten ontwerpcodes opstellen 
en hun andere taken op zodanige wijze 
uitvoeren dat de doelstellingen en 
eventuele criteria, vastgelegd in dit 
mandaat, worden aangehouden. Het 
agentschap hecht zijn goedkeuring aan de 
door ENTSO's opgestelde ontwerpcodes.

Or. en
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Motivering

Om de ENTSO's te begeleiden bij de ontwikkeling van codes en andere belangrijke taken, 
moet de Commissie een mandaat uitwerken waarin de doelstellingen en eventuele criteria 
waaraan deze codes/taken moeten voldoen zijn vastgesteld. Dit waarborgt dat de ENTSO's 
zich concentreren op prioritaire kwesties die bijdragen aan een werkelijk competitieve EU-
markt. Het agentschap moet een belangrijke rol spelen bij de voorbereiding van dit mandaat. 
Het mandaat mag alleen technische kwesties omvatten; terwijl codes in verband met het 
technische beheer alleen door de ENTSO's mogen worden opgesteld (en, als technische 
onderwerpen, goedkeuring van het agentschap vereisen), mogen ENTSO's geen marktregels 
opstellen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. De Commissie keurt codes goed 
als voorzien in artikel 2 quater van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 en in 
artikel 2 quater van Verordening (EG) nr. 
1775/2005 op gebieden die vooral te 
maken hebben met mededinging en 
marktregels, en niet zozeer met het 
technische beheer van netwerken. De 
ENTSO's keuren geen codes op deze 
gebieden goed. Op eigen initiatief of op 
verzoek van de Commissie stelt het 
agentschap verplichte richtsnoeren op en 
geeft de Commissie advies bij de 
opstelling van deze codes.

Or. en

Motivering

ENTSO's moeten geen marktregels vaststellen. Aangezien deze kwesties te maken hebben met 
mededinging moeten ze worden opgesteld door de Commissie, die het agentschap om advies 
moet vragen.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Kosten voor TSB's die voortvloeien 
uit besluiten of adviezen van het 
agentschap worden gecompenseerd door 
nationale transmissietariefsystemen, tenzij 
deze kosten voortvloeien uit een 
schending of niet-nakoming van 
verplichtingen opgelegd aan TSB's 
overeenkomstig deze verordening, 
Verordening (EG) nr. 1228/2003 of 
Verordening (EG) nr. 1775/2005.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het agentschap neemt op verzoek 
van de Commissie specifieke aanvullende 
taken in verband met zijn doelstellingen 
op zich.

Or. en

Motivering

De Commissie moet het agentschap kunnen verzoeken specifieke extra taken uit te voeren die 
onder haar algemene opdracht vallen en die geacht kunnen worden bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van het communautaire regelgevingskader voor 
samenwerking tussen regelgevende instanties op energiegebied.
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Uiterste datum voor besluiten

8 bis. Indien het agentschap binnen de 
maximale termijn van drie maanden 
gerekend vanaf de datum van het verzoek 
door de belanghebbende partijen geen 
besluit neemt inzake kwesties met 
betrekking waartoe het agentschap 
overeenkomstig deze verordening 
bindende bevoegdheden heeft, wordt het 
besluit genomen door de Europese 
Commissie.

Or. en

Motivering

Om institutionele verlamming binnen het agentschap te voorkomen, wordt een 
standaardmechanisme geïntroduceerd om in geval van ernstige vertraging het nemen van het 
definitieve besluit over te laten aan de Europese Commissie.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 ter
Raadpleging en transparantie

1. Alvorens maatregelen goed te keuren 
pleegt het agentschap waar passend 
overleg met belanghebbenden en biedt ze 
in redelijke mate de mogelijkheid 
commentaar te leveren op de voorgestelde 
maatregel. De resultaten van dit overleg 
worden openbaar gemaakt.
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2. Het agentschap voert haar 
werkzaamheden met een hoge mate van 
transparantie uit.
3. Het Agentschap zorgt ervoor dat het 
publiek en alle belanghebbenden van 
objectieve, betrouwbare en gemakkelijk 
toegankelijke informatie worden voorzien, 
in het bijzonder met betrekking tot 
eventuele resultaten van zijn 
werkzaamheden.
4. Het Agentschap legt in zijn 
huishoudelijk reglement de praktische 
regelingen voor de toepassing van de in de 
leden 2 en 3 bedoelde 
transparantiebepalingen vast.

Or. en

Motivering

Openbaar overleg op EU-niveau vindt momenteel plaats door ERGEG. Het agentschap moet 
deze taak dan ook overnemen, aangezien ERGEG over degelijke bestaande regels en ervaring 
beschikt met het voeren van openbaar overleg. Het agentschap zal blijven optreden ten 
behoeve van alle marktdeelnemers.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 quater
Toezicht op en verslaglegging inzake de 

energiesector
1. Het agentschap oefent toezicht uit op de 
ontwikkelingen op de gas- en 
elektriciteitsmarkten, met name de 
consumptieprijzen van gas en elektriciteit 
en de inachtneming van 
consumentenrechten, vastgelegd in 
richtlijn 2003/55/EG en richtlijn 
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2003/54/EG.
2. Het agentschap publiceert een 
jaarverslag over de ontwikkelingen op de 
gas- en elektriciteitsmarkten, met inbegrip 
van consumentenkwesties, met een 
overzicht van de resterende obstakels voor 
de voltooiing van de interne markt voor 
elektriciteit en gas.
3. Bij het publiceren van zijn jaarverslag 
kan de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Commissie een advies 
indienen over de maatregelen die 
genomen moeten worden om obstakels als 
bedoeld in lid 2 op te ruimen.

Or. en

Motivering

Het agentschap dient een jaarverslag op te stellen over de ontwikkeling van de elektriciteits-
en gasmarkt, met de mogelijkheid om aanbevelingen te doen over maatregelen die genomen 
moeten worden om de liberalisatie van de energiemarkten te verbeteren.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.  De raad van bestuur bestaat uit twaalf
leden. Zes leden worden benoemd door de 
Commissie en zes door de Raad. De 
ambtstermijn bedraagt vijf jaar en kan 
eenmaal worden verlengd.

1. De raad van bestuur bestaat uit vijf 
leden. Twee leden worden benoemd door 
de Commissie, twee door de Raad en één 
door het Europees Parlement. De 
ambtstermijn bedraagt vijf jaar en kan 
eenmaal worden verlengd .

Or. en

Motivering

Voor een werkelijk efficiënt functioneren moet de raad van bestuur bestaan uit vijf leden: 
twee benoemd door de Commissie, twee door de Raad en één door het Europees Parlement.
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voorzitter roept de raad van bestuur 
in vergadering bijeen. Tenzij de raad van 
bestuur anders beslist, neemt de directeur 
van het agentschap deel aan de 
vergadering. De raad van bestuur komt ten 
minste tweemaal per jaar in gewone zitting 
bijeen. Daarnaast komt hij op initiatief van
zijn voorzitter dan wel op verzoek van de 
Commissie of ten minste eenderde van zijn 
leden bijeen. Hij kan eenieder wiens advies 
van belang kan zijn, uitnodigen om als 
waarnemer aan zijn vergaderingen deel te 
nemen. De leden van de raad van bestuur 
kunnen zich op de door het reglement van 
orde van de raad bepaalde wijze laten 
bijstaan door adviseurs of deskundigen. 
Het agentschap verzorgt het secretariaat 
van de raad van bestuur.

3. De voorzitter roept de raad van bestuur 
in vergadering bijeen. Tenzij de raad van 
bestuur anders beslist, nemen de directeur 
en de voorzitter van de raad van 
regelgevers van het agentschap zonder 
stemrecht deel aan de vergadering. De raad 
van bestuur komt ten minste tweemaal per 
jaar in gewone zitting bijeen. Daarnaast 
komt hij op initiatief van zijn voorzitter 
dan wel op verzoek van de Commissie of 
ten minste twee van zijn leden bijeen. Hij 
kan eenieder wiens advies van belang kan 
zijn, uitnodigen om als waarnemer aan zijn 
vergaderingen deel te nemen. De leden van 
de raad van bestuur kunnen zich op de door 
het reglement van orde van de raad 
bepaalde wijze laten bijstaan door 
adviseurs of deskundigen. Het agentschap 
verzorgt het secretariaat van de raad van 
bestuur.

Or. en

Motivering

Om een betere coördinatie tussen de verschillende raden van het agentschap te waarborgen 
moeten bij de vergaderingen ook de directeur van het agentschap en de voorzitter van de raad 
van regelgevers aanwezig zijn, zonder stemrecht. De raad van regelgevers zal de materiële 
gevolgen ondervinden van de besluiten van de raad van bestuur.
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De leden van de raad van bestuur 
verbinden zich ertoe onafhankelijk en in 
het openbaar belang op te treden en 
dienen elk jaar een schriftelijke 
verklaring in van verplichtingen en 
belangen die als nadelig voor hun 
onafhankelijkheid kunnen worden 
beschouwd.

Or. en

Motivering

Dit amendement dient om de onafhankelijkheid van de leden van de raad van bestuur te 
waarborgen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na de raad van regelgevers te hebben 
geraadpleegd, benoemt de raad van 
bestuur de directeur overeenkomstig artikel 
13, lid 2.

1. De raad van bestuur benoemt de 
directeur overeenkomstig artikel 13, lid 2.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met het voorgestelde amendement op artikel 13, lid 2.
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van bestuur benoemt de leden 
van de raad van regelgevers 
overeenkomstig artikel 11, lid 1.

schrappen

Or. en

Motivering

Om de onafhankelijkheid van het agentschap te waarborgen moet de raad van bestuur niet de 
taak hebben leden van de raad van regelgevers te benoemen.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis. De raad van bestuur voert zijn 
taken onafhankelijk, objectief en met het 
oog op het openbaar belang uit. 

Or. en

Motivering

Om de onafhankelijkheid van de raad van bestuur te waarborgen moet de raad van bestuur 
onafhankelijk optreden, zonder instructies te vragen van regeringen of enige andere 
belanghebbende.
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Elke nationale regelgevende 
instantie is verantwoordelijk voor de 
benoeming van een vertegenwoordiger en 
een plaatsvervanger in de raad van 
regelgevers. 

Or. en

Motivering

Duidelijk moet worden gemaakt dat nationale regelgevende instanties rechtstreeks 
verantwoordelijk zijn voor de benoeming van hun vertegenwoordigers, en niet de raad van 
bestuur.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.  De raad van regelgevers beslist met een 
meerderheid van tweederde van zijn leden. 
Elk lid of diens plaatsvervanger heeft één 
stem.

3. De raad van regelgevers beslist met een 
meerderheid van tweederde van zijn leden.
De stemmen van de leden worden 
gewogen overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 205, lid 2, van het Verdrag. 

Or. en

Motivering

ERGEG neemt momenteel besluiten overeenkomstig dit beginsel van stemmenweging. Het is 
logisch dat de raad van regelgevers dit overneemt, en besluiten neemt die rekening houden 
met de verschillende bevolkingen die elke regelgever vertegenwoordigt.



PR\707077NL.doc 23/32 PE400.717v01-00

NL

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.  Voor de vaststelling van de in de 
artikelen 5 tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen brengt de 
raad van regelgevers advies uit aan de 
directeur. Voorts geeft de raad van 
regelgevers de directeur bij de uitoefening 
van zijn of haar taken richtsnoeren op de 
gebieden die binnen zijn bevoegdheid 
vallen.

1. Voor de vaststelling van de in de 
artikelen 5, 6, 7, 8, 8 bis, 8 ter en 8 quater
bedoelde adviezen, aanbevelingen en 
beslissingen brengt de raad van regelgevers 
een met redenen omkleed advies uit aan de 
directeur. Voorts geeft de raad van 
regelgevers de directeur bij de uitoefening 
van zijn of haar taken richtsnoeren op de 
gebieden die binnen zijn bevoegdheid 
vallen.

Or. en

Motivering

De directeur heeft een regelgevende sleutelrol. Gezien dit feit, en om zijn regelgevende 
onafhankelijkheid te waarborgen, moet hij eerst een met redenen omkleed advies ontvangen 
van de raad van regelgevers.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig artikel 10, lid 1, en 
artikel 13, lid 2, brengt de raad van 
regelgevers advies uit over de kandidaat 
die voorgedragen wordt als directeur. Hij 
neemt dit besluit met een meerderheid van 
drievierde van zijn leden.

1. Overeenkomstig artikel 10, lid 1, en 
artikel 13, lid 2, legt de raad van 
regelgevers de raad van bestuur een lijst 
voor van tenminste twee kandidaten voor 
de benoeming als directeur Hij neemt dit 
besluit met een meerderheid van drievierde 
van zijn leden.

Or. en
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Motivering

Zie de motivering bij het voorgestelde amendement op artikel 13, lid 2.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De directeur wordt, na een oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling, op 
grond van diens verdiensten, 
bekwaamheden en ervaring door de raad 
van bestuur benoemd uit ten minste twee 
door de Commissie voorgedragen 
kandidaten. Vóór de benoeming kan de 
door de raad van bestuur gekozen 
kandidaat worden verzocht een verklaring 
voor de bevoegde commissie van het 
Europees Parlement af te leggen en vragen 
van de commissieleden te beantwoorden.

2. De directeur wordt, na een oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling, op 
grond van diens voor de energiesector 
relevante verdiensten, bekwaamheden en 
ervaring door de raad van bestuur benoemd 
uit ten minste twee door de Raad van 
regelgevers voorgedragen kandidaten. 
Vóór de benoeming kan de door de raad 
van bestuur gekozen kandidaat worden 
verzocht een verklaring voor de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement af 
te leggen en vragen van de commissieleden 
te beantwoorden.

Or. en

Motivering

Teneinde de bevoegdheden binnen de huidige structuur van het agentschap in evenwicht te 
brengen wordt de lijst van kandidaten voorgesteld door de raad van regelgevers en niet door 
de Commissie.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De raad van bestuur kan op voorstel van
de Commissie en rekening houdende met 
het evaluatieverslag de ambtstermijn van 
de directeur eenmaal met ten hoogste drie 

4. De raad van bestuur kan na raadpleging 
van de raad van regelgevers en de 
Commissie en rekening houdende met het 
evaluatieverslag de ambtstermijn van de 
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jaar verlengen, maar alleen indien zulks op 
grond van de taken en verplichtingen van 
het agentschap kan worden verantwoord.

directeur eenmaal met ten hoogste drie jaar 
verlengen, maar alleen indien zulks op 
grond van de taken en verplichtingen van 
het agentschap kan worden verantwoord.

Or. en

Motivering

Aangezien de raad van regelgevers een wezenlijke rol speelt bij de benoeming van de 
directeur, moet deze worden geraadpleegd inzake verlenging van zijn ambtstermijn. Ter 
behoud van zijn onafhankelijkheid moet de raad van bestuur de mogelijkheid hebben deze 
ambtstermijn te verlengen zonder op een voorstel van de Commissie te hoeven wachten.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De directeur stelt na akkoord van de 
raad van regelgevers de in de artikelen 5 
tot en met 8 bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen vast.

3. De directeur stelt na ontvangst van een 
met redenen omkleed advies van de raad 
van regelgevers de in de artikelen 5, 6, 7, 8, 
8 bis, 8 ter en 8 quater bedoelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen vast.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het voorgestelde amendement op artikel 12, lid 1.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na een oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling benoemt de raad 
van bestuur de leden van de raad van 
beroep op voorstel van de Commissie en na 

2. Na een oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling benoemt de raad 
van bestuur de leden van de raad van 
beroep op voorstel van de Commissie en na 
advies van de raad van regelgevers. Vóór 
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advies van de raad van regelgevers. de benoeming leggen de door de raad van 
bestuur gekozen kandidaten een 
verklaring af voor de bevoegde commissie 
van het Europees Parlement en 
beantwoorden zij vragen van de 
commissieleden.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk democratische controle te kunnen uitoefenen over de benoeming van de raad 
van beroep, in ieder geval door middel van een hoorzitting van het Europees Parlement.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter (c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een vrijwillige bijdrage van de 
lidstaten of hun regelgevende instanties;

(c) middelen die worden gebundeld door 
de regelgevende instanties voor hun 
samenwerking op EU-niveau;

Or. en

Motivering

Om de volledige autonomie en onafhankelijkheid van het agentschap te waarborgen moet 
deze over een autonome begroting kunnen beschikken. Daarom moet worden voorkomen dat 
de lidstaten op uiteenlopende en vrijwillige basis een bijdrage leveren.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de behandeling van een aanvraag 1. Voor de behandeling van een aanvraag 
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voor een vrijstellingsbesluit ingevolge 
artikel 8, lid 1, is een vergoeding 
verschuldigd aan het agentschap.

voor een vrijstellingsbesluit ingevolge 
artikel 8, lid 1, is een vergoeding 
verschuldigd aan het agentschap, alsmede 
voor specifieke of speciale adviezen, 
aanbevelingen, besluiten of 
toezichthoudende taken voor het 
Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit en het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor gas.

Or. en

Motivering
Om de financiële autonomie van het agentschap te vergroten en gezien het probleem van een 
kleinere EU-begroting wordt voorgesteld om de bepalingen voor het verwerven van 
financiering van de markt uit te breiden.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De directeur stelt jaarlijks uiterlijk op 15 
februari een voorontwerp van begroting op 
voor de operationele uitgaven en het 
werkprogramma voor het volgende 
boekjaar en zendt dit voorontwerp aan de 
raad van bestuur, tezamen met een 
voorlopige personeelsformatie.   De raad 
van bestuur maakt jaarlijks op basis van het 
ontwerp van de directeur een raming van 
de ontvangsten en uitgaven van het 
agentschap voor het volgende boekjaar. De 
raad van bestuur dient deze raming, die 
tevens een ontwerp-personeelsformatie 
bevat, uiterlijk op 31 maart bij de 
Commissie in. Vóór de definitieve 
vaststelling van de raming wordt het 
ontwerp van de directeur eerst ingediend 
bij de raad van regelgevers, die daarover 
advies mag uitbrengen.

1. De directeur stelt jaarlijks uiterlijk op 15 
februari een voorontwerp van begroting op 
voor de operationele uitgaven en het 
werkprogramma voor het volgende 
boekjaar en zendt dit voorontwerp aan de 
raad van bestuur, tezamen met een 
voorlopige personeelsformatie. De raad 
van bestuur maakt jaarlijks op basis van het 
ontwerp van de directeur een raming van 
de ontvangsten en uitgaven van het 
agentschap voor het volgende boekjaar. De 
raad van bestuur dient deze raming, die 
tevens een ontwerp-personeelsformatie 
bevat, uiterlijk op 31 maart bij de 
Commissie in. Vóór de definitieve 
vaststelling van de raming wordt het 
ontwerp van de directeur eerst ingediend
bij de raad van regelgevers, die daarover 
een met redenen omkleed advies mag 
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uitbrengen.

Or. en

Motivering

De directeur heeft een regelgevende sleutelrol. Gezien dit feit, en om zijn regelgevende 
onafhankelijkheid te waarborgen, moet hij eerst een met redenen omkleed advies ontvangen 
van de raad van regelgevers.
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TOELICHTING

Inleiding

In de loop van het debat over deze verordening is de rapporteur er steeds meer van overtuigd
geraakt dat het nodig is verder te gaan dan de voorstellen van de Commissie voor het 
Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers, en een agentschap op te zetten 
dat onafhankelijker is en over meer besluitvormingsbevoegdheden beschikt. 

De rapporteur is van mening dat, om een doeltreffende bijdrage te kunnen leveren aan de 
ontwikkeling van een geïntegreerde competitieve energiemarkt voor de Europese Unie, het 
agentschap uitgebreidere bevoegdheden moet hebben, onafhankelijk van de Commissie, om 
grensoverschrijdende situaties te kunnen behandelen en te kunnen zorgen voor een 
doeltreffende samenwerking tussen TSB's en nationale energieregelgevers.

Daarom worden met de amendementen in dit ontwerpverslag belangrijke nieuwe 
besluitvormingsbevoegdheden voor het agentschap voorgesteld, met name inzake de 
ontwikkeling van technische codes en de investeringsplannen van de ENTSO's, alsmede 
grotere regelgevende en financiële onafhankelijkheid.

Uitgebreidere bevoegdheden en grotere onafhankelijkheid moeten echter ook een grotere 
verantwoording met zich meebrengen, zowel aan het Parlement als aan belanghebbenden. Als 
evenwicht tegenover deze nieuwe bevoegdheden stelt de rapporteur daarom voor de 
verplichtingen van het agentschap tot raadpleging en het afleggen van verantwoording 
tegenover het Parlement uit te breiden en zijn transparantie te vergroten.

In het oog moet worden gehouden 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 het Parlement door middel van deze verordening voor 
het agentschap vaststelt, moeten aansluiten op de andere voorstellen voor richtlijnen en 
verordeningen in het pakket, met name aangezien ze verband houden met de bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden van de ENTSO's.

Juridische aspecten: Institutioneel evenwicht en bevoegdheden van het agentschap

Het Europees Parlement begrijpt het belang van het beginsel van institutioneel evenwicht dat 
de Europese Commissie overeenkomstig het Verdrag moet verdedigen.

Bij de opstelling van dit ontwerpverslag heeft de rapporteur rekening gehouden met de 
belangrijkste rechtsbeginselen zoals neergelegd in de rechtspraak van het Europees Hof van 
Justitie betreffende de zaak Meroni uit 1958 (en andere zaken):

 het delegerende gezag kan aan een ander orgaan geen bevoegdheden overdragen, welke 
ruimer zijn dan die welke eerstgenoemd gezag zelf aan het verdrag ontleent, en die niet 
onder dezelfde taken vallen;   en tevens
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 het is niet mogelijk bevoegdheden met een ruime beoordelingsmarge inzake een groot 
aantal verschillende doelen en taken te delegeren, om daarmee te schuiven met 
verantwoordelijkheden en politieke controle te ontlopen. 

Op deze grondslag beschikken de bestaande Europese agentschappen voornamelijk over 
voorlichtings- en coördinerende taken, waarbij de mogelijkheid besluitvormende 
bevoegdheden uit te oefenen (met juridisch bindende gevolgen voor derde partijen) beperkt 
blijft tot individuele gevallen.

Elk agentschap heeft echter zijn eigen institutioneel kader, en het bereik daarvan moet in de 
allereerste plaats worden ontwikkeld met het oog op de behoeften van de specifieke sectoren 
waarin zij werkzaam zijn. Dit is de benadering die we moeten hanteren bij het opzetten van 
dit nieuwe agentschap voor de energiesector.

Over het algemeen is de rapporteur van mening dat de belangrijkste beginselen van de zaak 
Meroni niet worden geschonden door zijn voorgestelde amendementen.

Het idee dat het agentschap, met de voorstellen in dit verslag, een ruime beoordelingsmarge 
inzake de eigen besluiten zou hebben valt te betwijfelen. De situatie is geheel anders dan in de 
zaak Meroni, waarin de gelegeerde autoriteit "acht verschillende doelen" tegen elkaar moest 
afwegen. Het agentschap zal besluiten nemen waarvoor zeer technische evaluaties uitgevoerd 
moeten worden; het zal geen discretionaire bevoegdheden uitoefenen die een keuze tussen een 
groot aantal verschillende en strijdige openbare belangen vereisen.

In feite omvatten de taken die het agentschap zijn toebedeeld overeenkomst het geamendeerde 
artikel 4 geen algemene regelgevende bevoegdheden, noch een algemene vrijheid van 
evaluatie die gelijkgesteld kan worden aan de ontwikkeling van "energiebeleid". In deze 
voorgestelde amendementen blijft de mogelijkheid van het nemen van bindende besluiten 
beperkt tot individuele besluiten of regels betreffende strikt technische aangelegenheden die 
nodig zijn voor een doeltreffende en veilige werking van de interne energiemarkt.

De amendementen op artikel 6, lid 3 illustreren deze aanpak: het agentschap heeft alleen de 
bevoegdheid codes (voorbereid door ENTSO) goed te keuren die betrekking hebben op het 
technisch beheer van het netwerk. Anderzijds verstrekt het alleen advies aan de Commissie 
over codes die met name te maken hebben met mededinging en marktregels. Terwijl de 
goedkeuring van puur technische codes een passende, puur technische taak is voor het 
agentschap neemt de Commissie terecht de verantwoordelijkheid op zich voor de marktcodes, 
aangezien deze betrekking hebben op het mededingingsbeleid.

De beginselen die naar voren komen uit de zaak Meroni moeten daarom in de juiste context 
worden gezien, in plaats van te worden toegepast op een simplistische en te conservatieve 
wijze. In het geval van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers 
(waarvan artikel 95 EG-Verdrag de rechtsgrond is) is een zorgvuldige herevaluatie van deze 
beginselen vereist.

Bestuur en structuur van het agentschap

De voorgestelde wijzigingen van de structuur en het beheer van het agentschap zijn opgezet 
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om het doeltreffendste evenwicht te waarborgen tussen de behoefte aan regelgevende 
onafhankelijkheid enerzijds en passende politieke controle anderzijds. Een sleutelbeginsel 
voor de rapporteur is dat de onafhankelijkheid van een agentschap niet alleen van wezenlijk 
belang is voor de doeltreffendheid, maar ook voor de geloofwaardigheid ervan.

Met het oog hierop worden met de amendementen van de rapporteur de volgende belangrijke 
wijzigingen doorgevoerd:

 Een grotere rol voor de raad van regelgevers en het Parlement bij de benoeming van 
de directeur. De directeur wordt nog altijd benoemd door de raad van bestuur, maar op 
basis van een lijst van ten minste 2 namen, voorgedragen door de raad van regelgevers, en 
niet door de Commissie.

 Een efficiënte en transparante raad van bestuur. Het lidmaatschap wordt aanzienlijk 
gestroomlijnd, met in totaal 5 leden, te weten 2 leden benoemd door de Commissie en 2 
door de Raad, maar ook een door het Europees Parlement benoemd lid, om te waarborgen 
dat de standpunten van de wetgever aan bod komen. De leden dienen zich erop vast te 
leggen dat zij onafhankelijk optreden en dienen een verklaring te overleggen van de 
verplichtingen en belangen die als nadelig voor hun onafhankelijk kunnen worden 
beschouwd.

 Een termijn om snelle besluitvorming door het agentschap te waarborgen. Het 
agentschap dient besluiten binnen een vastgestelde termijn te nemen - voorgesteld wordt 
een termijn van drie maanden. Indien binnen die termijn geen besluit wordt genomen, 
dient dit de Commissie dit te doen in plaats van het agentschap. Hiermee wordt 
institutionele verlamming en onzekerheid voor de markt voorkomen. Tevens krijgt de 
Commissie hiermee de beschikking over een passend mechanisme voor toezicht en 
controle.

 Grotere financiële onafhankelijkheid voor het agentschap. Er is meer ruimte voor het 
agentschap om financiering van de markt te verkrijgen (in ruil voor geleverde 
diensten/genomen besluiten), alsmede van nationale regelgevende instanties.

Over het algemeen versterken deze voorstellen de regelgevende onafhankelijkheid van het 
agentschap, met waarborging van een werkelijke politieke verantwoordingsplicht. In het 
bijzonder zal de verantwoordingsplicht van het agentschap tegenover het Parlement worden 
versterkt.

Raadpleging, toezicht en verslaglegging

De juiste manier om het agentschap te voorzien van een bindende bevoegdheid (en daarmee 
beter te doen aansluiten bij de Meroni-beginselen) is de opzet van een adequaat juridisch 
kader waarmee wordt gegarandeerd dat alle betrokken partijen worden geraadpleegd; verder 
moet het agentschap een duidelijk geformuleerde opdracht tot transparantie krijgen; en moet 
in het bijzonder de verantwoordingsplicht (door middel van informatieverstrekking en 
verslaglegging) van het agentschap tegenover het Europees Parlement worden uitgebreid.

Hiertoe omvatten de voorgestelde nieuwe artikelen 8 ter en 8 quater een aantal precieze 
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vereisten voor ACER: 

 het voeren van overleg met alle betrokken partijen over alle krachtens de 
verordening genomen maatregelen;

 het waarborgen van een hoog niveau van transparantie en het bieden van eenvoudige 
toegang tot informatie, door middel van duidelijke regelingen vastgelegd in zijn 
reglement; en tevens

 het houden van toezicht op ontwikkelingen op de gas- en elektriciteitsmarkten, met 
name consumentenkwesties, en het opstellen van een jaarverslag ter attentie van het 
Parlement en de Commissie, met het vaststellen (waar nodig) van voorstellen voor acties 
om het openstellen van de markten te verbeteren.

Conclusie

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.

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; en tevens
 voornamelijk gericht is op tenuitvoerlegging van de mededingingswetgeving om zo veel 

mogelijk te voorkomen dat de vooraf bepaalde regels per geval worden toegepast.

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.

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.

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.
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