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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 
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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 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Richtlijn 2003/54/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt 
voor elektriciteit
(COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2007)0528),

– gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 47, lid 2, 55 en 95 van het EG-Verdrag, op grond 
waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0316/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
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 richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De Europese Unie heeft voor 2020 
een streefcijfer voor het gebruik van 
hernieuwbare energie vastgesteld van 
20%. Alle mogelijke maatregelen moeten 
worden ingezet om ervoor te zorgen dat dit 
streefcijfer wordt bereikt door waar 
mogelijk prioriteit toe te kennen aan deze 
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vorm van elektriciteit.

Or. en

Motivering

Hernieuwbare energie moet prioritaire toegang tot het netwerk krijgen, om de lidstaten in 
staat te stellen hun streefcijfers voor hernieuwbare energie te halen.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De markten in een groot aantal 
lidstaten worden overheerst door grote 
spelers. De regelgevende instanties 
moeten de bevoegdheid krijgen om 
overheersing van de markt door een 
elektriciteitsbedrijf vast te stellen en een 
programma voor de middellange termijn 
voor te leggen tot beperking van het 
aandeel op enige relevante markt tot 20%.
De relevante markt moet door Commissie 
worden gedefinieerd met inachtneming 
van eventuele veranderingen in de 
geografische omvang van de markt.

Or. en

Motivering

Hierdoor zullen de markten in de lidstaten worden geopend, met name de markten met 
overheersende marktspelers, en wordt een eerlijke toegang voor andere marktspelers 
gewaarborgd.  Omdat de markten steeds meer integreren, zal de geografische omvang van de 
markt toenemen, zodat deze bepaling bedrijven de mogelijkheid biedt om te groeien naarmate 
de markten meer integreren.
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De tenuitvoerlegging van ongeacht 
welk systeem moet leiden tot het ongedaan 
maken van eventuele belangenconflicten 
tussen bedrijven die energie produceren 
en transportnetbeheerders, en mag voor 
nationale regelgevende instanties niet 
leiden tot belastende en omslachtige 
regelgevingsvereisten, waarvan de 
uitvoering moeilijk en kostbaar zou zijn.  

Or. en

Motivering

Elk systeem dat wordt ingevoerd moet doeltreffend en eenvoudig zijn.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Om de mededinging op de interne 
markt voor elektriciteit verder uit te 
breiden, moeten niet-huishoudelijke 
afnemers hun leveranciers kunnen 
uitkiezen, alsmede voor hun 
elektriciteitsbehoeften contracten kunnen 
sluiten met verschillende leveranciers.
Consumenten moeten worden beschermd 
tegen exclusiviteitsbepalingen in 
overeenkomsten die tot gevolg hebben  dat 
concurrerende en/of aanvullende 
aanbiedingen worden uitgesloten.

Or. en
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Motivering

De richtlijn moet consumenten de mogelijkheid bieden om te profiteren van lagere 
energieprijzen en daarom moet met de richtlijn worden voorkomen dat gevestigde 
leveranciers met een overheersende marktpositie exclusiviteitsbepalingen opleggen in 
overeenkomsten met afnemers. Exclusiviteitsbepalingen hebben tot gevolg dat niet-
huishoudelijke afnemers geen gebruik kunnen maken van de diensten van verschillende 
leveranciers, iets wat aanzienlijke besparingen op hun elektriciteitsrekening zou opleveren.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Een volledige scheiding van netwerk-
en leveringsactiviteiten moet gelden in het 
geheel van de Gemeenschap, zodat wordt 
voorkomen dat ongeacht welke 
netwerkbeheerder in de Gemeenschap of 
daarmee gelieerde ondernemingen 
productie- of leveringsactiviteiten heeft in 
een lidstaat. Dit moet gelden voor zowel 
EU- als niet-EU-ondernemingen. Om te 
waarborgen dat netwerk- en 
leveringsactiviteiten in het geheel van de 
Europese Unie gescheiden worden 
gehouden, moeten de regelgevende 
instanties de bevoegdheid krijgen de 
certificatie te weigeren van 
transportnetbeheerders die niet in 
overeenstemming zijn met de 
ontvlechtingsregels. Om een 
samenhangende toepassing in het geheel 
van de Gemeenschap en de naleving van de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap te waarborgen, moet de 
Commissie het recht krijgen de door de 
regelgevende instanties genomen 
certificeringsbesluiten te herzien.

(13) Een volledige scheiding van netwerk-
en leveringsactiviteiten moet gelden in het 
geheel van de Gemeenschap, zodat wordt 
voorkomen dat ongeacht welke 
netwerkbeheerder in de Gemeenschap of 
daarmee gelieerde ondernemingen 
productie- of leveringsactiviteiten heeft in 
een lidstaat. Dit moet gelden voor zowel 
EU- als niet-EU-ondernemingen. Om te 
waarborgen dat netwerk- en 
leveringsactiviteiten in het geheel van de 
Europese Unie gescheiden worden 
gehouden, moeten de regelgevende 
instanties de bevoegdheid krijgen de 
certificatie te weigeren van 
transportnetbeheerders die niet in 
overeenstemming zijn met de 
ontvlechtingsregels. Om een 
samenhangende toepassing in het geheel 
van de Gemeenschap en de naleving van de 
internationale verplichtingen van de 
Gemeenschap te waarborgen, moet het 
Agentschap het recht krijgen de door de 
regelgevende instanties genomen 
certificeringsbesluiten te herzien.

Or. en
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Motivering

Het Agentschap kan worden ingezet als een eerlijke bemiddelaar die ervoor zorgt dat alle 
lidstaten op dezelfde basis werken. Het Agentschap zou moeten worden uitgerust met meer 
technische knowhow dan de Commissie.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Elke harmonisatie van de 
bevoegdheden van nationale regelgevende 
autoriteiten dient ook prikkels voor en 
sancties tegen energiebedrijven te 
omvatten.
Het Agentschap dient de nodige 

bevoegdheden te krijgen om het voortouw 
te nemen bij het streven te zorgen voor 
gelijke prikkels en gelijke sancties in alle 
lidstaten, en dient richtsnoeren met 
betrekking tot dergelijke maatregelen aan 
te reiken.

Or. en

Motivering

Het Agentschap moet zorgen voor een gemeenschappelijke aanpak met betrekking tot deze 
maatregelen.  

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Energieregelgevers en 
toezichthouders voor de financiële 
markten moeten samenwerken ten einde 
elkaar in staat te stellen toezicht te 
houden op de betrokken markten, en 
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dienen de bevoegdheid te krijgen om bij 
energieondernemingen relevante 
informatie in te winnen door middel van 
adequate en toereikende bevoegdheden 
voor onderzoek, regeling van geschillen 
en de oplegging van doeltreffende 
sancties.

Or. en

Motivering

Een tekortschietende uitvoering van de bestaande richtlijnen blijft een punt van zorg. Om te 
zorgen voor een doeltreffende opening van de interne markt voor elektriciteit moeten 
nationale regelgevende instanties kunnen samenwerken met andere relevante regelgevende 
instanties om elkaar in staat te stellen een doeltreffend toezicht op de elektriciteitsmarkt te 
houden, en in voorkomende gevallen moeten zij in geval van niet-naleving van enige van de 
verplichtingen van deze richtlijn doeltreffende, passende en ontmoedigende sancties aan 
elektriciteitsbedrijven kunnen opleggen.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De consumenten moeten in deze 
richtlijn centraal staan. Bestaande 
rechten van consumenten moeten worden 
versterkt en gewaarborgd, en dienen meer 
transparantie en behartiging van 
belangen te omvatten.
Consumentenbescherming moet 
waarborgen dat alle afnemers profiteren 
van een concurrerende markt. De rechten 
van consumenten dienen door nationale 
regelgevende instanties te worden 
gehandhaafd door het creëren van 
prikkels voor en het opleggen van sancties 
tegen ondernemingen die niet voldoen 
aan de regelgeving op het gebied van 
consumentenbescherming en 
mededinging.

Or. en
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Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 ter) Energiearmoede wordt in de 
Gemeenschap een steeds groter probleem.
De lidstaten moeten nationale 
actieplannen ontwikkelen om het 
probleem van energiearmoede aan te 
pakken en moeten zorgen voor betaalbare 
prijzen voor kwetsbare afnemers. Er is 
een geïntegreerde aanpak nodig en er 
moeten maatregelen worden genomen 
zoals sociale tarieven en verbetering van 
de energie-efficiëntie voor huizen. Op zijn 
minst moet op grond van deze richtlijn 
positieve discriminatie in de zin van 
prijsstellingsmodellen voor kwetsbare 
afnemers mogelijk zijn.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) De ontwikkeling van een echt 
Europees netwerk dient de doelstelling 
van deze richtlijn te zijn en als zodanig 
moeten regelgevingsvraagstukken met 
betrekking tot grensoverschrijdende 
koppelingen en regionale markten onder 
de verantwoordelijkheid van het 
Agentschap vallen.

Or. en
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Motivering
Om ervoor te zorgen dat grensoverschrijdende koppelingen en regionale markten op een 
duidelijke, transparante en niet-discriminerende manier worden ontwikkeld en beheerd, 
dienen zij door het Agentschap te worden gereguleerd.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 22 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 ter) Meer regionale samenwerking 
dient de eerste stap te zijn in de 
ontwikkeling van een volledig 
geïntegreerd Europees 
elektriciteitsnetwerk, waarin uiteindelijk 
ook de elektriciteitseilanden opgaan die 
thans in de Unie nog bestaan.

Or. en

Motivering
Een echt Europees elektriciteitsnetwerk dient de doelstelling van deze richtlijn te zijn en als 
zodanig is de onderlinge koppeling van deze regio's een wezenlijke stap.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 wordt vervangen door:
"Artikel 1
Bij deze richtlijn worden met het oog op 
het creëren van geïntegreerde en 
concurrerende energiemarkten in de 
Europese Unie gemeenschappelijke regels 
vastgesteld voor de productie, de 
transmissie, de distributie en de levering 
van elektriciteit. De richtlijn regelt de 
organisatie en de werking van de 
elektriciteitssector, de toegang tot de 
markt, de criteria en procedures voor 
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aanbestedingen, de verlening van 
vergunningen en het beheer van netten.
Ook worden verplichtingen op het gebied 
van universele diensten en de rechten 
voor elektriciteitsconsumenten 
vastgesteld, en worden de verplichtingen 
op het gebied van mededinging 
verduidelijkt."

Or. en

(Zelfde tekst als die van artikel 1 van Richtlijn 2003/54/EG met toevoeging van nieuwe 
elementen)

Motivering
Het toepassingsgebied moet worden uitgebreid om te verzekeren dat consumenten in de 
richtlijn centraal staan. Ook de samenhang met verplichtingen op het gebied van 
mededinging moet worden benadrukt.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter b bis) (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 2 – punt 35 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Het volgende punt 35 wordt 
toegevoegd:
"35. "eerlijke concurrentie op een open 
markt": streven naar een situatie waarin 
geen enkele onderneming meer dan 20% 
van de relevante markt in bezit mag 
hebben;"

Or. en

Toevoeging van nieuw punt 35 aan artikel 2 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Hierdoor zullen de markten in de lidstaten worden geopend, met name de markten met 
overheersende marktspelers, die zich in verschillende gevallen schuldig hebben gemaakt aan 
machtsmisbruik, en wordt een eerlijke toegang voor andere marktspelers gewaarborgd.  



PE402.516v01-00 14/78 PR\707408NL.doc

NL

Omdat de markten steeds meer integreren, zal de geografische omvang van de markt 
toenemen, zodat deze bepaling bedrijven de mogelijkheid biedt om te groeien naarmate de 
markten meer integreren.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter b ter) (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 2 – punt 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) Het volgende punt 36 wordt 
toegevoegd:
"36. "energiearmoede": situatie waarin 
een huishouden het zich niet kan 
permitteren om het huis volgens 
aanvaardbare normen te verwarmen.
Hierbij wordt uitgegaan van de niveaus 
die worden aanbevolen door de 
Wereldgezondheidsorganisatie van ten 
minste 18°C voor alle gebruikte 
woonruimten (18-22°C afhankelijk van de 
ruimtefunctie). Ook gaat het hierbij om de 
mogelijkheid om andere energiediensten 
in het huis voor een redelijke prijs aan te 
schaffen. In een huishouden is sprake van 
energiearmoede, wanneer het aandeel van 
de energieuitgaven in de totale uitgaven 
van het huishouden de nationale 
gemiddelde energieuitgaven meer dan 
twee keer overschrijden;"

Or. en

(Toevoeging van nieuw punt 36 aan artikel 2 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Als gevolg van het ontbreken van een definitie worden in veel lidstaten officieel geen 
gegevens verzameld betreffende het grote aantal burgers die te maken hebben met 
energiearmoede. Wanneer er een gemeenschappelijke definitie wordt ingevoerd zullen de 
lidstaten zich bewust zijn van de omvang van het probleem en worden zij aangemoedigd om 
maatregelen te nemen. Deze definitie is gebaseerd op onderzoek van een groep Europese 
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wetenschappers en maakt een relatieve berekening mogelijk die in de hele Europese 
Gemeenschap kan worden toegepast. Zij is gericht op huishoudens met een gering inkomen 
die proportioneel meer voor hun energie betalen dan huishoudens met een hoog inkomen.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 – letter b quater) (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 2 – punt 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b quater) Het volgende punt 37 wordt 
toegevoegd:
"37. "betaalbare prijs": een prijs die op 
nationaal niveau in overleg met nationale 
regel gevers, sociale partners en relevante 
belanghebbenden door de lidstaten wordt 
vastgesteld met inachtneming van de 
definitie van energiearmoede als bepaald 
in artikel 2, punt 36;"

Or. en

(Toevoeging van nieuw punt 37 aan artikel 2 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Wat een betaalbare prijs is moet op het niveau van de lidstaten worden vastgesteld, omdat het 
hierbij duidelijk om subsidiariteit gaat.

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) Artikel 3, lid 3 wordt vervangen 
door:
”3. De lidstaten waarborgen dat alle 
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huishoudelijke afnemers en ... kleine 
ondernemingen, namelijk 
ondernemingen die minder dan 50 
personen in dienst hebben en een 
jaaromzet of een financiële balans van 
ten hoogste 10 miljoen EUR, aanspraak 
kunnen maken op universele 
dienstverlening, dat wil zeggen het recht 
op levering van elektriciteit van een 
bepaalde kwaliteit tegen betaalbare,
eenvoudig en duidelijk vergelijkbare, 
doorzichtige niet-discriminerende prijzen 
op hun grondgebied. Deze afnemers 
hebben toegang tot vrije keuze, eerlijke 
behandeling, belangenbehartiging en 
recht van beroep. Kwaliteit van de 
dienstverlening moet een centraal 
kenmerk zijn van de 
verantwoordelijkheden van 
elektriciteitsondernemingen.    Om de 
universele dienstverlening te 
waarborgen, kunnen de lidstaten een 
noodleverancier aanwijzen.  De lidstaten 
verplichten distributiebedrijven om 
afnemers op hun netwerk aan te sluiten 
overeenkomstig de voorwaarden en 
tarieven die zijn vastgesteld volgens de 
procedure van artikel 23, lid 2.  Deze 
wetgeving mag de lidstaten er geenszins 
van weerhouden om de marktpositie van 
de binnenlandse kleine en middelgrote 
verbruikers te versterken door de 
mogelijkheden van vrijwillige 
gezamenlijke vertegenwoordiging voor 
deze groep consumenten te verbeteren.

Or. en

(Toevoeging van nieuwe elementen aan artikel 3, lid 3 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Energie is van cruciaal belang voor het dagelijks leven van consumenten en het is van 
wezenlijk belang dat toegang tot elektriciteit tegen een betaalbare prijs gewaarborgd wordt.
In verband met de bijzondere omstandigheden betreffende de opening van de 
elektriciteitsmarkt moeten de rechten van consumenten worden gewaarborgd. Universele 
dienstverlening is een belangrijk middel om consumentenbescherming te waarborgen. Er 
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moeten duidelijke richtsnoeren komen om te zorgen voor een echte universele dienstverlening 
waarin de belangen van afnemers met een laag inkomen en kwetsbare afnemers voorop een 
prominente plaats innemen.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter) Artikel 3, lid 5 wordt vervangen 
door:
"5. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om eindafnemers  te 
beschermen en voorzien met name in 
adequate waarborgen voor de 
bescherming van kwetsbare afnemers, 
met inbegrip van een verbod op afsluiting 
wanneer men duidelijk niet kan betalen.  
In dit verband erkennen de lidstaten 
energiearmoede als bepaald in artikel 2 te 
erkennen en geven zij definities van 
kwetsbare afnemers. De lidstatenzorgen 
ervoor dat de rechten en verplichtingen in 
verband met kwetsbare afnemers worden 
toegepast en nemen met name 
maatregelen om eindafnemers in 
afgelegen gebieden te beschermen.  Zij 
waarborgen een hoog niveau van 
consumentenbescherming, met name 
met betrekking tot de transparantie van 
contractvoorwaarden, algemene 
informatie en mechanismen voor de 
regeling van geschillen.  De lidstaten 
zorgen ervoor dat een in aanmerking 
komende afnemer daadwerkelijk de 
mogelijkheid heeft op een nieuwe 
leverancier over te stappen.  Wat ten 
minste de huishoudelijke afnemers 
betreft, omvatten deze maatregelen de in 
bijlage A beschreven maatregelen."

Or. en
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(Toevoeging van nieuwe elementen aan artikel 3, lid 5 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Binnen de context van de verplichtingen op het gebied van openbare en universele 
dienstverlening moet er met name oog zijn voor de rechten van kwetsbare afnemers.
Dergelijke maatregelen bestaan in de huidige richtlijn reeds, maar zij moeten worden 
versterkt door de erkenning van het begrip energiearmoede, en volledig ten uitvoer worden 
gelegd door middel van geharmoniseerde regelgeving.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater) Aan artikel 3 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
“5 bis. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om energiearmoede in het 
kader van nationale energieactieplannen 
aan te pakken om te waarborgen dat het 
aantal mensen dat te maken heeft met 
energiearmoede in reële cijfers daalt, en 
delen dergelijke maatregelen mee aan de 
Commissie. De lidstaten kunnen kiezen 
voor een geïntegreerde aanpak om te 
waarborgen dat wordt voldaan aan 
verplichtingen op het gebied van 
universele dienstverlening en 
verplichtingen op het gebied van openbare 
dienstverlening. Dergelijke maatregelen 
kunnen mede speciale tarieven voor 
kwetsbare afnemers en individuele 
huishoudens omvatten en omvatten tevens 
verbeteringen op het gebied van energie-
efficiëntie. De Commissie zorgt voor 
indicatoren om toezicht te houden op de 
gevolgen van dergelijke maatregelen voor 
energiearmoede. Deze maatregelen 
vormen geen belemmering voor de 
opening van de markt als uiteengezet in 
artikel 21."
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Or. en

(Toevoeging van een nieuw lid 5 bis aan artikel 3 van Richtlijn 2005/54/EG)

Motivering

Energiearmoede wordt in alle lidstaten een steeds groter probleem. Een geïntegreerde 
aanpak is nodig en de rol van de Nationale regelgevende instanties is essentieel. De 
Commissie dient ook de verantwoordelijkheid te nemen voor het houden van toezicht op de 
vooruitgang in de lidstaten op dit terrein, en moet succesvolle maatregelen van de lidstaten 
bij de aanpak van energiearmoede aan de andere lidstaten meedelen.

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies) In de eerste alinea van 
artikel 3, lid 6, wordt letter a) vervangen 
door:
a) het aandeel van elke energiebron in de 
totale brandstofmix die de leverancier in 
het voorgaande jaar heeft gebruikt en 
wel op een op het niveau van de lidstaten 
geharmoniseerde en begrijpelijke manier 
zodat deze gegevens gemakkelijk kunnen 
worden vergeleken;"

Or. en

(Zelfde tekst als die van Richtlijn 2003/54/EG met toevoeging van "en wel op een op het 
niveau van de lidstaten geharmoniseerde en begrijpelijke manier zodat deze gegevens 

gemakkelijk kunnen worden vergeleken"

Motivering

Duidelijke en gemakkelijk te begrijpen informatie is voor afnemers van essentieel belang om 
leveranciers met elkaar te kunnen vergelijken.
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Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 sexies) In de eerste alinea van artikel 3, 
lid 6 wordt letter b) vervangen door:

b) ... Informatie 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, is voor 
het publiek toegankelijk."

Or. en

(Wijziging van artikel 3, lid 6, alinea 1, letter b) (Richtlijn 2005/54/EG)

Motivering

Niet alle afnemers hebben toegang tot Internet en daarom moet deze informatie worden 
vermeld op de rekeningen.

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 septies) In artikel 3, lid 6 wordt alinea 3 
wordt vervangen door:
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 
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presentatie van informatie worden tussen 
de lidstaten en de relevante markten 
geharmoniseerd. Het Agentschap houdt 
toezicht op de tenuitvoerlegging 
daarvan."

Or. en

(Toevoeging van nieuwe elementen aan artikel 3, lid 6 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Om hun keuzevrijheid te kunnen uitoefenen moeten consumenten toegang hebben tot 
gegevens, wat bijdraagt aan de verwezenlijking van zowel sociale als milieudoelstellingen. De 
keuze van de consument moet inhouden dat men de zaken kan vergelijken. De presentatie van 
de gegevens moet voor alle leveranciers van elektriciteit worden geharmoniseerd.
Consequente informatie zorgt voor transparantie en voor verbetering van de mogelijkheden 
van de afnemer om van leverancier te veranderen en ten aanzien van de keuze van de 
leverancier een geïnformeerd besluit te nemen.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 octies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 octies) Artikel 3, lid 7 wordt vervangen 
door:
"7. De lidstaten nemen passende 
maatregelen ter verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake sociale en 
economische samenhang en
milieubescherming, waarbij waarborgen 
moeten worden geboden betreffende het 
voorkomen van discriminatie van met 
name degenen met een gering inkomen, 
en waarbij onder meer maatregelen 
betreffende energie-efficiëntie en 
vraagbeheersing en ter bestrijding van 
klimaatverandering kunnen worden 
genomen, alsmede inzake 
voorzieningszekerheid.  Bij deze 
maatregelen kan het met name gaan om 



PE402.516v01-00 22/78 PR\707408NL.doc

NL

het verstrekken van toereikende 
economische stimulansen, in 
voorkomend geval met gebruikmaking 
van alle bestaande nationale en 
communautaire instrumenten, voor 
onderhoud en aanleg van de 
noodzakelijke netinfrastructuur, 
inclusief koppelingscapaciteit.

Or. en

(Wijziging van artikel 3, lid 7 van Richtlijn 2003/54/EG met toevoeging van "waarborgen 
moeten worden geboden betreffende het voorkomen van discriminatie van met name degenen 

met een gering inkomen"

Motivering

Tegenwoordig hebben veel consumenten te maken met discriminatie, met name consumenten 
met een gering inkomen of in bepaalde geografische gebieden.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 nonies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 3 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 nonies) In artikel 3 wordt na lid 7 het 
volgende lid ingevoegd:
“7 bis. Ter bevordering van energie-
efficiëntie en het helpen terugdringen van 
energiearmoede moeten de nationale 
regelgevende instanties de leveranciers 
van elektriciteit opdracht geven tot de 
invoering van prijsstellingsformules met 
stijgende schijftarieven, op grond 
waarvan de prijs hoger wordt naarmate de 
consumptie toeneemt. De nationale 
regelgevende instanties moeten 
waarborgen dat het gedeelte van de 
consumptie waarvoor de lagere prijs geldt 
gelijk is aan het typische gebruik van 
huishoudens met een gering inkomen."
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Or. en

(Toevoeging van een nieuw lid 7 bis aan artikel 3 van Richtlijn 2005/54/EG)

Motivering

Dit tariefmodel zou het huidige prijsstellingsmodel volledig op zijn kop zetten. In een tijd 
waarin we proberen het energieverbruik terug te dringen worden mensen door het 
prijsstellingsmodel met lagere prijzen beloond voor een hoger energieverbruik. Dit model 
moet voor elektriciteitsbedrijven kostenneutraal zijn, maar wel stimulansen bieden voor 
energie-efficiëntie. Dit model zal gemakkelijker ingang vinden, wanneer intelligente meters 
worden ingevoerd.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 decies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 3 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 decies) In artikel 3 wordt na lid 9 het 
volgende lid ingevoegd:
"9 bis. Wanneer kan worden aangetoond 
dat elektriciteitsbedrijven de kosten van de 
certificaten in het kader van de regeling 
voor de handel in emissierechten hebben 
doorberekend aan afnemers, en deze 
certificaten kosteloos zijn verstrekt, 
kunnen de lidstaten deze bedrijven vragen 
om terugbetaling in de vorm van extra 
belastingen. De opbrengst dient te worden 
gebruikt ter bevordering van energie-
efficiëntie in de innende lidstaat."

Or. en

(Toevoeging van een nieuw lid 9 bis aan artikel 3 van Richtlijn 2005/54/EG)

Motivering

Veel bedrijven hebben enorme winsten gemaakt in verband met de regeling voor de handel in 
emissierechten, in het kader waarvan zij kosteloos certificaten hebben kregen, maar toch de 
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nominale kosten van die certificaten hebben doorberekend aan consumenten.

Amendement 25

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 overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, 
lid 3."

Or. en

Motivering

Dit moet een bindende maatregel zijn, en de desbetreffende maatregel moet tijdig worden 
genomen.

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5a. De lidstaten werken onderling samen 
met het doel hun nationale markten, ten 
minste op regionaal niveau, te integreren.
Met name moedigen de lidstaten de 
samenwerking van netwerkbeheerders op 
regionaal niveau aan en bevorderen zij de 
samenhang van hun wettelijk en 
regelgevingskader. Het geografische 

“5 bis. De lid staten en de nationale 
regelgevende instanties werken onderling 
samen met het doel hun nationale markten, 
ten minste op regionaal niveau, te 
integreren. Met name moedigen de 
lidstaten de samenwerking van 
netwerkbeheerders op regionaal niveau aan 
met het doel een concurrerende Europese 



PR\707408NL.doc 25/78 PE402.516v01-00

NL

gebied waarop de regionale samenwerking 
betrekking heeft, moet overeenstemmen 
met de Commissiedefinitie van 
geografische gebieden overeenkomstig 
artikel 2 nonies, lid 3, van 
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."

markt tot stand te brengen, en faciliteren 
zij  de harmonisatie van hun wettelijk en 
regelgevingskader. Het geografische 
gebied waarop de regionale samenwerking 
betrekking heeft, moet overeenstemmen 
met de Commissiedefinitie van regio's
overeenkomstig artikel 2 nonies, lid 3, van 
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."

Or. en

Motivering

De regionale samenwerking kan de marktintegratie bevorderen en leiden tot een 
concurrerende Europese markt. Om te waarborgen dat regionale samenwerking leidt tot 
positieve ontwikkelingen en een echte pan-Europese markt, moet interregionale 
samenwerking ook worden geëist van de regelgevers, transportnetbeheerders en het 
Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers. Laatstgenoemde dient tevens 
de bevoegdheid krijgen om passende aanbevelingen te doen ter bevordering van 
marktintegratie. Elke stap in de richting van regionale markten moet niet op exclusiviteit zijn 
gebaseerd, en er moet voor deze markten een duidelijke regelgevingskader zijn, omdat anders 
het gevaar bestaat dat een regelgevingskloof ontstaat.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 5 bis  – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In artikel 5 bis wordt de volgende 
alinea lid toegevoegd:
Het Agentschap werkt samen met de 
nationale regelgevende instanties en 
ontvlochten transportnetbeheerders 
(overeenkomstig Hoofdstuk IV van deze 
richtlijn) ter waarborging van de 
convergentie van de regelgevingskaders 
tussen de regio's met het oog op de 
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totstandkoming van een concurrerende 
Europese markt. Wanneer het bindende 
voorschriften voor een dergelijke 
samenwerking nodig acht, doet het 
aanbevelingen ter zake. Op regionale 
markten wordt het Agentschap de 
verantwoordelijke regelgevende 
instantie."

Or. en

(Toevoeging van een nieuwe alinea 2 aan artikel 5 bis van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Zie motivering bij vorige amendement.

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) In artikel 6, lid 2, wordt de 
volgende letter i bis) toegevoegd:
"i bis) de bijdrage van de lidstaten aan het 
bereiken van het streefcijfer van 20% voor 
hernieuwbare energiebronnen vóór 
2020;"

Or. en

(Toevoeging van een nieuwe letter i bis) aan artikel 6, lid 2 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

De lidstaten moeten bij de beoordeling van nieuwe opwekkingscapaciteit rekening houden 
met hun verplichtingen met betrekking tot het streefcijfer van 20% hernieuwbare energie als 
uiteengezet in de conclusies van de Raad van 8 en 9 maart 2007. Deze streefcijfers kunnen in 
de loop van het wetgevingsproces worden gewijzigd.
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Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) In artikel 6, lid 2, wordt de 
volgende letter i ter) toegevoegd:
"i ter) de noodzaak dat producenten 
rekening houden met de regeling voor de 
handel in emissierechten."

Or. en

(Toevoeging van een nieuwe letter aan artikel 6, lid 2 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

De lidstaten moeten bij de beoordeling van nieuwe opwekkingscapaciteit rekening houden 
met de gevolgen van de EU-regeling voor de handel in emissierechten.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) Artikel 7, lid 5 wordt vervangen 
door:
"5. De lidstaten wijzen een autoriteit of 
een openbare instantie, dan wel een van 
de elektriciteitsproductie-, -transmissie-, 
-distributie- en -leveringsactiviteiten 
onafhankelijke privaatrechtelijke 
instantie aan, die de in artikel 22 bis, lid 1
bedoelde nationale regelgevende 
instantie kan zijn, die verantwoordelijk 
is voor de organisatie van en het toezicht 
en de controle op de 
aanbestedingsprocedure, bedoeld in de 
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leden 1 tot en met 4. ... Die autoriteit of 
instantie treft de nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de 
vertrouwelijkheid van de gegevens in de 
inschrijvingen gewaarborgd is."

Or. en

(Wijziging van artikel 7, lid 5 van Richtlijn 2003/54/EG door schrapping van "Wanneer een 
transmissienetbeheerder, wat de eigendom betreft, volledig onafhankelijk is van andere, niet 
met het transmissienet samenhangende activiteiten, kan de transmissienetbeheerder worden 
aangewezen als de verantwoordelijke instantie voor de organisatie van en het toezicht en de 

controle op de aanbestedingsprocedure".

Motivering

Dit moet de verantwoordelijkheid van de nationale regelgevende instanties zijn en niet van de 
transmissienetbeheerders.

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten mogen afwijkingen van 
lid 1, onder b) en c), toestaan tot uiterlijk 
[datum van omzetting plus twee jaar], op 
voorwaarde dat de transportnetbeheerders 
geen onderdeel vormen van een verticaal 
geïntegreerd bedrijf.

schrappen

Or. en

Motivering
Dit is niet relevant in een systeem met volledige ontvlechting van de eigendom.-{}-
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Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1, punt 4
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De in lid 1, onder a), vervatte 
verplichting wordt geacht te zijn vervuld in 
een situatie waarin verschillende bedrijven 
die transportnetten bezitten, een joint 
venture hebben opgericht die in 
verscheidene lidstaten optreedt als 
beheerder van de betrokken 
transportnetten. Geen andere onderneming 
mag deel uitmaken van de joint venture, 
tenzij zij overeenkomstig artikel 10 is 
erkend als onafhankelijke 
systeembeheerder.

5. De in lid 1, onder a), vervatte 
verplichting wordt geacht te zijn vervuld in 
een situatie waarin verschillende bedrijven 
die transportnetten bezitten, een joint 
venture hebben opgericht die in 
verscheidene lidstaten optreedt als 
beheerder van de betrokken 
transportnetten. Geen andere onderneming 
mag deel uitmaken van de joint venture, 
tenzij zij volledig voldoet aan dit artikel.

Or. en

Motivering

Alle niet volledig ontvlochten ondernemingen mogen niet als transportnetbeheerder optreden.   

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1, punt 5
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 8 ter – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. De Commissie stelt richtsnoeren vast 
met een nadere omschrijving van de 
procedure die moet worden gevolgd voor 
de toepassing van de leden 6 tot en met 9.
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, 

13. De Commissie stelt binnen een jaar na 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
richtsnoeren vast met een nadere 
omschrijving van de procedure die moet 
worden gevolgd voor de toepassing van de 
leden 6 tot en met 9. Deze maatregel, die 
bedoeld is om niet-essentiële elementen 
van deze richtlijn te wijzigen door deze aan 
te vullen, wordt vastgesteld 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
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lid 3." met toetsing waarnaar wordt verwezen in 
artikel 27 ter, lid 3."

Or. en

Motivering

Dit moet een bindende maatregel zijn, en de desbetreffende maatregel moet tijdig worden 
genomen.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1, punt 6
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 9 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"a) ervoor te zorgen dat het net op lange 
termijn kan voldoen aan een redelijke 
vraag naar transmissie van elektriciteit;
veilige, betrouwbare en efficiënte 
transmissienetten te exploiteren, 
onderhouden en ontwikkelen met 
inachtneming van het milieu; en energie-
efficiëntie en onderzoek en ontwikkeling te 
bevorderen, met name met het oog op de 
marktpenetratie van hernieuwbare 
energiebronnen en de verspreiding van 
technologieën met lage koolstofinhoud."

"a) ervoor te zorgen dat het net op lange 
termijn kan voldoen aan een redelijke 
vraag naar transmissie van elektriciteit;
veilige, betrouwbare en efficiënte 
transmissienetten te exploiteren, 
onderhouden en ontwikkelen met 
inachtneming van het milieu; en energie-
efficiëntie en onderzoek en ontwikkeling te 
bevorderen, met name met het oog op de 
marktpenetratie van hernieuwbare 
energiebronnen en de verspreiding van 
technologieën met lage koolstofinhoud."De 
werkzaamheden met betrekking tot de 
ontwikkeling van intelligente netwerken 
binnen 10 jaar worden in overleg met de 
nationale regelgevende instanties en het 
Agentschap getoetst aan een doorlopend 
tijdschema.
Wat de ontwikkeling van het netwerk 

betreft, is de transportnetbeheerder 
verantwoordelijk voor de planning (met 
inbegrip van de vergunningsprocedure), 
de aanleg en het in opdracht geven van 
nieuwe infrastructuur.

Or. en
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Motivering

De ontwikkeling van intelligente netwerken zal milieubewust gedrag bevorderen en de rol van 
de consumenten bij een positieve beïnvloeding van de markt verbeteren. Er moeten duidelijke 
scheidslijnen komen om te verzekeren dat iedereen weet waar de verantwoordelijkheid ligt.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 octies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 9 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) In artikel 9, wordt onder d) 
vervangen door:
"d) de beheerder van een ander net 
waaraan zijn net is gekoppeld, 
voldoende gegevens te verschaffen om 
een veilige en efficiënte exploitatie ... te 
waarborgen;"

Or. en

(Zelfde tekst als die van artikel 9, letter d) van Richtlijn 2003/54/EG met schrapping van "een 
gecoördineerde ontwikkeling en de interoperabiliteit van het koppelnet"

Motivering

We moeten gemeenschappelijke normen vaststellen, zodat we toe kunnen werken naar een 
gemeenschappelijk Europees systeem.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 9 – letter f bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Aan artikel 9 wordt de volgende 
letter toegevoegd:
(f bis) het innen van congestielasten en 
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betalingen in het kader van het 
vergoedingsmechanisme voor 
elektriciteitsstromen tussen 
transmissiesysteembeheerders 
overeenkomstig artikel 3 van Verordening 
(EG) nr. 1228/2003, het verlenen en 
beheren van toegang van derden en het 
motiveren van besluiten tot een weigering 
daarvan, een en ander onder toezicht van 
de nationale regelgevende instanties; bij 
de uitvoering van hun werkzaamheden uit 
hoofde van dit artikel nemen 
transportnetbeheerders in de eerste plaats 
de voordelen in aanmerking van de regio 
waarin zij werkzaam zijn."

Or. en

(Toevoeging van een nieuwe letter f bis) aan artikel 9 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Dit is een uiteenzetting van de werkzaamheden die door transportnetbeheerders moeten 
worden uitgevoerd, maar wij moeten ook verzekeren dat besluiten om toegang te weigeren op 
een transparante manier worden gemotiveerd.

Amendement 37

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 bedrijf, kunnen de lidstaten 
een afwijking van artikel 8, lid 1, 
toestaan, mits een onafhankelijke 
systeembeheerder wordt aangewezen 
door de regelgevende instantie op 
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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 
transportnetbeheerders op Europees en 
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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 
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redelijke vraag te voldoen. Wat de 
ontwikkeling van het netwerk betreft, is 
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;
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d) levert waarborgen teneinde de 
financiering van netwerkuitbreidingen te 
vergemakkelijken, met uitzondering van 
die investeringen waarvoor hij er 
overeenkomstig punt b) mee heeft 
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

Het model van de onafhankelijke systeembeheerder leidt tot bureaucratie en kostbare 
regelgevingscontrole en is daarom geen bruikbaar alternatief voor volledige ontvlechting van 
de eigendom. De rapporteur zal naast de volledige ontvlechting van de eigendom elk ander 
model in overweging nemen waarmee waarborgen kunnen worden geboden aan concurrenten 
die de markt willen betreden, wordt verzekerd dat geen belangenconflicten ontstaan, en dat 
even doeltreffend is als het model van de ontvlechting van de eigendom.

Amendement 38

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 
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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 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.
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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

Motivering

Zie motivering bij vorige amendement.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Artikel 11, lid 2, wordt vervangen 
door:
"2. De inschakeling van de 
stroomproductie-eenheden en het 
gebruik van koppellijnen geschieden op 
basis van criteria waaraan de nationale 
regelgevende instanties hun goedkeuring 
... hechten en die objectief moeten zijn, 
bekendgemaakt moeten worden en op 
een niet-discriminerende wijze moeten 
worden toegepast om een goede werking 
van de interne markt voor elektriciteit te 
waarborgen. De criteria houden 
rekening met de economische rangorde 
van de elektriciteit uit beschikbare 
productie-eenheden of uit 
koppellijnoverbrengingen en met de 
voor het net geldende technische 
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beperkingen."

Or. en

(Zelfde tekst als die van artikel 11, lid 2 van Richtlijn 2003/54/EG met wijziging van 
onderdelen)

Motivering

Het is voor onafhankelijke nationale regelgevende instanties gemakkelijker om objectief op te 
treden dan voor regeringen van lidstaten.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) Artikel 11, lid 3 wordt vervangen 
door:
"3. Een nationale regelgevende instantie
kan de transportnetbeheerder ertoe 
verplichten om bij het inschakelen van 
stroomproductie-eenheden prioriteit te 
geven aan productie-installaties die 
gebruik maken van hernieuwbare 
energiebronnen, afvalstoffen of 
warmtekrachtkoppeling, behalve 
wanneer technische balanceringsvereisten 
of de veiligheid en betrouwbaarheid van 
het netwerk in het geding zijn."

Or. en

(Zelfde tekst als die van artikel 11, lid 3 van Richtlijn 2003/54/EG met wijziging van 
onderdelen)

Motivering

Hernieuwbare energie moet prioritaire toegang tot het netwerk krijgen, mits daaraan geen 
technische balanceringsproblemen verbonden zijn.  Dit biedt de lidstaten de mogelijkheid om 
hun streefcijfers voor hernieuwbare energie te halen.
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Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quater) Artikel 11, lid 5 wordt 
vervangen door:
"5. De lidstaten kunnen via de nationale 
regelgevende instanties verlangen dat 
transportnetbeheerders voldoen aan 
minimumnormen voor het onderhoud en 
de ontwikkeling van het transportnet, 
inclusief koppelingscapaciteit. Nationale 
regelgevende instanties moeten ruimere 
bevoegdheden krijgen in het kader 
waarvan wordt verzekerd dat bij hun 
werkzaamheden rekening wordt gehouden 
met de Europese consument."

Or. en

(Zelfde tekst als die van artikel 11, lid 5 van Richtlijn 2003/54/EG met wijziging van 
onderdelen)

Motivering

Wanneer besluiten over het onderhoud worden genomen moet consumentenbescherming 
voorop staan, om te verzekeren dat er geen nadelige gevolgen zijn voor eindafnemers.
Momenteel behoort het niet tot de bevoegdheden van een groot aantal nationale regelgevende 
instanties om rekening te houden met de Europese consument, zodat alle besluiten worden 
genomen met alleen de nationale consument in gedachten, en daarom moet hierin 
verandering komen om een echte Europese energiemarkt te doen slagen.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 octies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 14 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Artikel 14, lid 1,wordt vervangen 
door:
"1. De distributienetbeheerder is 
verantwoordelijk voor het waarborgen 
van het vermogen van het systeem op 
langere termijn om te voorzien in een 
redelijke vraag naar de distributie van 
elektriciteit, waarbij onder economische 
voorwaarden wordt gezorgd voor de 
exploitatie, het onderhoud en de 
ontwikkeling van een veilig, betrouwbaar 
en efficiënt elektriciteitsdistributienet in 
zijn gebied, met inachtneming van het 
milieu en bevordering van energie-
efficiëntie."

Or. en

(Zelfde tekst als die van artikel 14, lid 1 van Richtlijn 2003/54/EG met wijziging van 
onderdelen)

Motivering

Om te voldoen aan de hierboven uiteengezette criteria moeten de distributienetbeheerders
dezelfde verantwoordelijkheden hebben als de transportnetbeheerders.  

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Artikel 14, lid 4 wordt vervangen 
door:
"4. Een lidstaat verplicht de 
transportnetbeheerder ertoe ... om bij 
het inschakelen van stroomproductie-
eenheden prioriteit te geven aan 
productie-installaties die gebruik maken 
van hernieuwbare energiebronnen, 
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afvalstoffen of warmtekrachtkoppeling,
behalve wanneer technische 
balanceringsvereisten of de veiligheid en 
betrouwbaarheid van het netwerk in het 
geding zijn."

Or. en

(Zelfde tekst als die van artikel 14, lid 4 van Richtlijn 2003/54/EG met wijziging van 
onderdelen)

Motivering

Hernieuwbare energie moet prioritaire toegang tot het netwerk krijgen, mits daaraan geen 
technische balanceringsproblemen verbonden zijn. Dit biedt de lidstaten de mogelijkheid om 
hun streefcijfers voor hernieuwbare energie te halen.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 14 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 quater) Aan artikel 14 wordt na lid 4 
het volgende nieuwe lid toegevoegd:
“4 bis. De lidstaten verplichten zich er 
tevens toe dat binnen 10 jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
intelligente meters en netwerken worden 
geïnstalleerd waarvoor de 
elektriciteitsdistributiebedrijven 
verantwoordelijk zijn. De nationale 
regelgevende instanties stellen een 
geleidelijk voortschrijdend programma 
vast ten einde te verzekeren dat hieraan 
binnen de gestelde termijn wordt 
voldaan."

Or. en
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(Toevoeging van een nieuw lid 4 bis aan artikel 14 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

De Europese Unie dient de lidstaten aan te moedigen binnen een bepaalde termijn intelligente 
meters en netwerken te installeren; de ervaring leert dat consumenten waarschijnlijk met een 
betere real time-kennis van hun persoonlijke energieverbruik veel energiebewuster worden, 
wat bevorderlijk is voor de energie-efficiëntie.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 14 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 quinquies) Aan artikel 14 wordt na lid 
4 het volgende lid toegevoegd:
"4 ter. De lidstaten bevorderen de 
modernisering van distributienetwerken, 
die op een zodanige wijze worden 
aangelegd dat gedecentraliseerde 
stroomopwekking wordt gestimuleerd en 
energie-efficiëntie wordt gewaarborgd.

Or. en

(Toevoeging van een nieuw lid 4 ter aan artikel 14 van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

De lidstaten moeten meer doen om met name warmtekrachtkoppeling te bevorderen.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10, letter c)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de distributienetbeheerder deel 
uitmaakt van een verticaal geïntegreerd 

3. Wanneer de distributienetbeheerder deel 
uitmaakt van een verticaal geïntegreerd 
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bedrijf zien de lidstaten erop toe dat de 
activiteit van de distributienetbeheerder 
wordt gemonitord om erover te waken dat 
hij die verticale integratie niet benut om de 
mededinging te vervalsen. Met name 
vermijden verticaal geïntegreerde 
distributienetbeheerders om via 
communicatie en merknamen verwarring te 
scheppen wat de afzonderlijke identiteit 
betreft van de leveringstak van het 
verticaal geïntegreerde bedrijf.

bedrijf zien de nationale regelgevende 
instanties erop toe dat de activiteit van de 
distributienetbeheerder wordt gemonitord 
om erover te waken dat hij die verticale 
integratie niet benut om de mededinging te 
vervalsen. Met name vermijden verticaal 
geïntegreerde distributienetbeheerders om 
via communicatie en merknamen 
verwarring te scheppen wat de 
afzonderlijke identiteit betreft van de 
leveringstak van het verticaal geïntegreerde 
bedrijf.

Or. en

Motivering

De nationale regelgevende instanties dienen verantwoordelijk te zijn voor het toezicht op de 
ontvlechtingsbepalingen voor distributienetbeheerders ten einde hun onafhankelijkheid te 
waarborgen.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10, letter c)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen om volledige en effectieve 
naleving door de distributienetbeheerder 
van lid 2 van dit artikel te waarborgen, 
meer bepaald op het gebied van volledige 
onafhankelijkheid van de 
distributienetbeheerder, de afwezigheid 
van discriminerend gedrag en het 
voorkomen dat bij de leveringsactiviteit 
van het verticaal geïntegreerde bedrijf op 
oneerlijke wijze voordeel wordt gehaald 
uit die verticale integratie. Deze 
maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële elementen van deze richtlijn te 
wijzigen door deze aan te vullen, wordt 
vastgesteld overeenkomstig de 

schrappen
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regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, 
lid 3.

Or. en

Motivering

Hierover moet niet door de Commissie in het kader van de comitologieprocedure worden 
besloten, maar in het kader van de medebeslissing.

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1, punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 bis  – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“3 bis. De Commissie stelt 
minimumnormen betreffende 
transparantie en controleerbaarheid van 
nationale regelgevende instanties vast 
door middel van de goedkeuring van 
richtsnoeren ter waarborging van een 
volledige en daadwerkelijke naleving door 
de nationale regelgevende instanties van 
de leden 1 en 2. Deze maatregelen, die 
niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn beogen te wijzigen door deze aan 
te vullen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 27 ter, lid 3 bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Ter waarborging van de daadwerkelijke openstelling van de interne markt voor elektriciteit 
moeten voor de nationale regelgevende instanties minimumnormen met betrekking tot 
transparantie en controleerbaarheid gelden die hen in staat stellen doeltreffend toezicht te 
houden op de elektriciteitsmarkt.



PE402.516v01-00 46/78 PR\707408NL.doc

NL

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1, punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 ter – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het waarborgen van de ontwikkeling van 
veilige, betrouwbare en efficiënte 
systemen, de bevordering van energie-
efficiëntie, de aangepastheid van het 
systeem en onderzoek en ontwikkeling 
zodat het beter voldoet aan de vraag en de 
ontwikkeling van innoverende duurzame 
technologieën met lage koolstofinhoud;

d) het waarborgen, voor een voor de 
consument zo laag mogelijke prijs, van de 
ontwikkeling van veilige, betrouwbare en 
efficiënte netwerksystemen en de 
bevordering van de aangepastheid van het 
systeem, waarbij tegelijkertijd waarborgen 
worden geboden voor energie-efficiëntie 
en de integratie van projecten voor de 
opwekking en distributie van 
hernieuwbare energie op grote en kleine 
schaal in zowel de transmissie- als de 
distributienetwerken;

Or. en

Motivering

De nationale regelgevers mogen geen invloed hebben op de energiemix in lidstaten; dit moet 
onder de subsidiariteit vallen.

Amendement 50

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) samenwerken in verband met 
grensoverschrijdende kwesties met de 
regelgevende instantie of instanties van de 
desbetreffende lidstaten;

b) samenwerken in verband met 
grensoverschrijdende kwesties met de 
regelgevende instantie of instanties van de 
desbetreffende lidstaten en het 
Agentschap;

Or. en
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Motivering

Het Agentschap moet worden betrokken bij alle grensoverschrijdende activiteiten ter 
waarborging van transparante en eerlijke praktijken en toereikende investeringsniveaus. We 
mogen niet toestaan dat met betrekking tot grensoverschrijdende en regionale markten een 
regelgevingskloof ontstaat.

Amendement 51

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) erover waken dat er geen kruissubsidies 
zijn tussen activiteiten met betrekking tot 
transport, distributie en levering;

e) erover waken dat er geen kruissubsidies 
zijn tussen activiteiten met betrekking tot 
transport, distributie en levering en dat de 
distributie- en de transmissietarieven ruim 
voor het begin van de perioden gedurende 
welke zij van toepassing zijn, worden 
vastgesteld;

Or. en

Motivering

Een doeltreffende planning van investeringen is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van 
de interne markt voor elektriciteit, en de nationale regelgevende instanties moeten kunnen 
waarborgen dat de tarieven tijdig genoeg worden vastgesteld om de planning van 
investeringen te vergemakkelijken.   

Amendement 52

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) evalueren van de investeringsplannen 
van de transportnetbeheerders en in haar 
jaarverslag een beoordeling geven van het 
investeringsplan van de 

evalueren van de investeringsplannen van 
de transportnetbeheerders en in haar 
jaarverslag een beoordeling geven van het 
investeringsplan van de 
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transportnetbeheerders wat de samenhang 
daarvan betreft met het over 10 jaar 
lopende netwerkontwikkelingsplan op 
Europese schaal als bedoeld in 
artikel 2 quater, punt 1, van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003;

transportnetbeheerders wat de samenhang 
daarvan betreft met het over 10 jaar 
lopende netwerkontwikkelingsplan op 
Europese schaal als bedoeld in 
artikel 2 quater, punt 1, van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003; dit over 
10 jaar lopende investeringsplan moet 
ervoor zorgen dat de kwaliteit en de 
omvang van het personeelsbestand 
voldoende zijn om te zorgen voor de 
verplichte dienstverlening; niet-uitvoering 
van het tienjarige investeringsplan leidt 
tot de oplegging, overeenkomstig de door 
het Agentschap vastgestelde richtsnoeren, 
van evenredige sancties;  

Or. en

Motivering

De regelgevende instanties moeten waarborgen dat de tienjarig investeringsplannen 
bepalingen omvatten om te verzekeren dat het personeel kan voldoen aan eventuele 
verplichtingen op het gebied van openbare dienstverlening, als uiteengezet in deze richtlijn.  
Er moeten doeltreffende, passende en ontmoedigende sancties aan elektriciteitsbedrijven 
kunnen worden opgelegd in gevallen van niet-naleving van ongeacht welke van de 
verplichtingen van deze richtlijn.

Amendement 53

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) monitoring van de netwerkveiligheid en 
-betrouwbaarheid en evaluatie van de 
netwerkveiligheids- en -
betrouwbaarheidsregels;

(g) monitoring van de netwerkveiligheid en 
-betrouwbaarheid, vaststelling en 
goedkeuring van normen en vereisten 
voor de kwaliteit van de dienstverlening 
en de voorziening en evaluatie van de 
geleverde kwaliteit van de dienstverlening 
en de voorziening, alsmede
netwerkveiligheids- en -
betrouwbaarheidsregels
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Or. en

Motivering

De regelgevende instanties moeten, naast het toezicht op de veiligheid en betrouwbaarheid 
van het netwerk, toezicht kunnen houden op de kwaliteit van de dienstverlening om te 
waarborgen dat wordt voldaan aan verplichtingen op het gebied van openbare 
dienstverlening.

Amendement 54

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"i bis) toezicht houden op het vóórkomen 
van restrictieve contractuele praktijken, 
met inbegrip van exclusiviteitsbepalingen, 
die niet-huishoudelijke afnemers kunnen 
weerhouden van of hen beperkingen 
kunnen opleggen met betrekking tot een
keuze voor het gelijktijdig sluiten van 
overeenkomsten met meer dan een 
leverancier; in voorkomende gevallen 
stellen de nationale regelgevende 
instanties de nationale 
mededingingsautoriteiten van dergelijke 
praktijken in kennis;

Or. en

Motivering

Hierdoor moeten niet-huishoudelijke afnemers in staat worden gesteld om hun leveranciers 
vrij te kiezen zonder dat hen beperkingen worden opgelegd door exclusiviteitsbepalingen; dit 
zal een bijdrage leveren aan de verdere uitbreiding van de concurrentie op de interne markt.
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Amendement 55

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"i ter) erkenning van de contractuele 
vrijheid met betrekking tot contracten 
voor de lange termijn en de mogelijkheid 
om op activa gebaseerde overeenkomsten 
te sluiten, mits deze verenigbaar zijn met 
geldende EU-wetgeving."

Or. en

Motivering

Er bestaat behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe capaciteit, met name door nieuwe 
marktdeelnemers, en overeenkomsten voor de lange termijn met grondlastafnemers kunnen 
noodzakelijk zijn om een deel van de financiering van dergelijke investeringen te waarborgen.
Bovendien moet een aantal grote energieafnemers de mogelijkheid hebben om voorspelbare 
overeenkomsten voor de levering van energie op lange termijn te sluiten om te kunnen blijven 
concurreren met andere regio's waar deze beschikbaar zijn.

Amendement 56

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) monitoring van de tijd die transport- en 
distributiebedrijven nodig hebben om 
aansluitingen te maken en herstellingen uit 
te voeren;

j) monitoring van de tijd die transport- en 
distributiebedrijven nodig hebben om 
aansluitingen te maken en herstellingen uit 
te voerenen en de oplegging van sancties 
overeenkomstige de richtsnoeren van het 
Agentschap, wanneer deze zonder 
aanwijsbare oorzaak vertraging oplopen;

Or. en
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Motivering

Er moeten doeltreffende, passende en ontmoedigende sancties aan elektriciteitsbedrijven 
kunnen worden opgelegd in gevallen van niet-naleving van ongeacht welke van de 
verplichtingen van deze richtlijn.

Amendement 57

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 
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;

k) waarborgen, onverlet de bevoegdheden 
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 en 
handhaving van de in bijlage A genoemde 
maatregelen ter bescherming van de 
consument;

Or. en

Motivering

Om consumenten daadwerkelijk te kunnen beschermen moeten de bepalingen van Bijlage A 
kunnen worden gehandhaafd en er moeten door regelgevende instanties doeltreffende, 
passende en ontmoedigende sancties aan elektriciteitsbedrijven kunnen worden opgelegd in 
gevallen van niet-naleving van ongeacht welke van de verplichtingen van deze richtlijn.

Amendement 58

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) publiceren van aanbevelingen, ten minste 
op jaarbasis, betreffende de 
overeenstemming van de leveringstarieven 

l) publiceren van aanbevelingen en 
besluiten, ten minste op jaarbasis, 
betreffende de overeenstemming van de 
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met artikel 3; leveringstarieven met artikel 3 met het oog 
op de afschaffing, voor het tijdstip van 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn, van 
algemeen gereguleerde prijzen voor 
eindafnemers die liggen onder de 
marktwaarde van de verkochte 
elektriciteit; in geval van niet-naleving 
worden evenredige sancties opgelegd;

Or. en

Motivering

Om bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van de interne markt dienen gereguleerde 
tarieven die onder de marktprijs liggen te worden afgeschaft om de markt te openen. Er 
moeten doeltreffende, passende en ontmoedigende sancties aan elektriciteitsbedrijven kunnen 
worden opgelegd in gevallen van niet-naleving hiervan.

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1, punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter l bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"l bis) de nationale mededingsautoriteiten 
en de Commissie rapporteren in welke 
lidstaten de gereguleerde tarieven onder 
de marktprijs liggen;"

Or. en

Motivering

Om bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van de interne markt dienen gereguleerde 
tarieven die onder de marktprijs liggen te worden afgeschaft om de markt te openen. Er 
moeten doeltreffende, passende en ontmoedigende sancties aan elektriciteitsbedrijven kunnen 
worden opgelegd in gevallen van niet-naleving hiervan.
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Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1, punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter o bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"o bis) vaststelling of goedkeuring van 
tarieven voor netwerktoegang en 
publiceren van de voor de vaststelling van 
de tarieven toegepaste methodologie."

Or. en

Motivering

De nationale regelgevende instanties moeten tarieven kunnen vaststellen of goedkeuren om 
een eerlijke toegang voor alle deelnemers op de elektriciteitsmarkt te waarborgen, en de 
methodologie die aan de vaststelling van deze tarieven ten grondslag ligt moet transparant 
zijn en overeenkomstig lid 4 van dit artikel worden gepubliceerd.

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1, punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter o ter) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"o ter) oplegging van maximumprijzen op 
niet-concurrerende markten gedurende 
een bepaalde en beperkte periode ten 
einde afnemers te beschermen tegen 
marktmisbruik; de maximumprijzen 
worden zo vastgesteld dat zij hoog genoeg 
zijn om nieuwe marktdeelnemers en de 
expansie van bestaande concurrenten niet 
te ontmoedigen;"

Or. en
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Motivering

De nationale regelgevende instanties moeten maximumprijzen kunnen vaststellen, wanneer er 
sprake is van al te sterke marktposities, maar deze maximumprijzen moeten wel hoog genoeg 
zijn om nieuwe marktdeelnemers en de uitbreiding van bestaande concurrenten, alsmede de 
verdere ontwikkeling van de interne elektriciteitsmarkt niet te ontmoedigen.

Amendement 62

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"o quater) ontwikkeling in samenwerking 
met de relevante planningsinstanties van 
richtsnoeren met betrekking tot een aan 
termijnen gebonden 
vergunningsprocedure ten einde 
stimulansen te bieden voor nieuwe 
marktdeelnemers op het gebied van de 
opwekking van en handel in elektriciteit;
deze richtsnoeren worden goedgekeurd 
door het Agentschap ten einde een 
minimumniveau van harmonisatie bij de 
planning in de verschillende lidstaten te 
waarborgen;"

Or. en

Motivering

Veel nieuwe marktdeelnemers ondervinden momenteel problemen bij het verkrijgen van 
toegang tot de markt voor opwekking en handel.

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1, punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 1 – letter o quinquies) (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"o quinquies) verzekeren dat de 
schommelingen van de prijzen op het 
niveau van de groothandel transparant 
zijn;"

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor eerlijke concurrentieomstandigheden voor alle marktdeelnemers moeten 
alle wijzigingen van de prijzen op het niveau van de groothandel toegankelijk zijn.

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1, punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 3 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken 
opzetten over de functionering van de 
elektriciteitsmarkten en, wanneer er geen 
inbreuken op de mededingingsregels zijn, 
beslissen over passende, noodzakelijke en 
evenredige maatregelen om een 
daadwerkelijke mededinging te bevorderen 
en de goede functionering van de markt te 
waarborgen, inclusief virtuele 
elektriciteitscentrales;

in samenwerking met de nationale 
mededingingsautoriteit onderzoeken 
opzetten over de functionering van de 
elektriciteitsmarkten en, wanneer er geen 
inbreuken op de mededingingsregels zijn, 
beslissen over passende, noodzakelijke en 
evenredige maatregelen om een 
daadwerkelijke mededinging te bevorderen 
en de goede functionering van de markt te 
waarborgen, inclusief virtuele 
elektriciteitscentrales; verzekeren dat een 
echt concurrerende EU-markt tot stand 
wordt gebracht door opdracht te geven tot 
een geleidelijk vrijgeven van de 
opwekkingscapaciteit tegen reële kosten, 
opdat in 2020 geen enkele individuele 
onderneming meer dan 20% van een 
relevante markt in handen kan hebben;
de relevante markt wordt door de 
Commissie gedefinieerd;

Or. en
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Motivering

Om te verzekeren dat er op een nader gedefinieerde markt geen sprake is van een 
marktoverheersende positie door een of meer spelers, moeten de regelgevende instanties de 
bevoegdheid hebben om het marktaandeel voor een elektriciteitsbedrijf te beperken tot 20%.
Hierdoor zullen de markten in de lidstaten worden geopend, met name de markten met 
overheersende marktspelers, die zich in verschillende gevallen schuldig hebben gemaakt aan 
machtsmisbruik, en wordt een eerlijke toegang voor andere marktspelers gewaarborgd.  
Omdat de markten steeds meer integreren, zal de geografische omvang van de markt 
toenemen, zodat deze bepaling bedrijven de mogelijkheid biedt om te groeien naarmate de 
markten meer integreren.

Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1, punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 3 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) opvragen bij elektriciteitsbedrijven van 
informatie die relevant is voor de 
uitvoering van haar taken;

c) verkrijgen bij elektriciteitsbedrijven van 
informatie die relevant is voor de 
uitvoering van haar taken, met inbegrip 
van motiveringen voor weigering om 
derden toegang te verlenen, en informatie 
over maatregelen die nodig zijn om het 
netwerk te versterken, enzo nodig samen 
te werken met regelgevers op het gebied 
van financiële markten;

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de nationale regelgevende instanties toezicht kunnen houden op de 
werking van de elektriciteitsmarkt moeten zij van de elektriciteitsbedrijven eventueel 
relevante informatie kunnen verkrijgen.

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1, punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 3 – letter d)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) opleggen van effectieve, passende en 
afschrikwekkende sancties aan 
elektriciteitsbedrijven die hun 
verplichtingen overeenkomstig deze 
richtlijn of de besluiten van de 
regelgevende instantie of het Agentschap 
niet naleven;

d) opleggen van effectieve, passende en 
afschrikwekkende sancties, met inbegrip 
van intrekking van vergunningen, aan 
elektriciteitsbedrijven die hun 
verplichtingen overeenkomstig deze 
richtlijn, inclusief Bijlage A, of de 
besluiten van de regelgevende instantie of 
het Agentschap niet naleven;

Or. en

Motivering

Er moeten doeltreffende, passende en ontmoedigende sancties aan elektriciteitsbedrijven 
kunnen worden opgelegd in gevallen van niet-naleving van ongeacht welke van de 
verplichtingen van deze richtlijn.

Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1, punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 4 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

de verbinding met en toegang tot nationale 
netwerken, inclusief de transmissie- en 
distributietarieven. a) Deze tarieven maken 
de vereiste investeringen in de netwerken 
mogelijk waardoor hun levensvatbaarheid 
kan worden gewaarborgd;

a) de verbinding met en toegang tot 
nationale netwerken, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven en de 
daarvoor toegepaste methodologieën, of 
anders de methodologieën die worden 
toegepast voor de vaststelling of 
goedkeuring van de transmissie- en 
distributietarieven en het toezicht daarop.
Deze tarieven maken de vereiste 
investeringen in de netwerken mogelijk 
waardoor hun levensvatbaarheid kan 
worden gewaarborgd;

Or. en
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Motivering

Transparantie van het systeem moet worden gewaarborgd ten einde toegang voor alle 
marktdeelnemers te verzekeren, en ook de mogelijkheden om doeltreffend te plannen moeten 
door de nationale regelgevende instanties worden gewaarborgd.

Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1, punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij de vaststelling of goedkeuring van de 
tarieven waken de regelgevende instanties 
erover dat de netwerkbeheerders afdoende 
stimulansen krijgen, zowel op korte als op 
lange termijn, om de efficiëntie te 
verbeteren, de marktintegratie te versterken 
en verwante onderzoeksactiviteiten te 
ondersteunen.

5. Bij de vaststelling of goedkeuring van de 
tariefvoorwaarden en de 
balanceringsvereisten waken de 
regelgevende instanties erover dat de 
netwerkbeheerders afdoende stimulansen 
krijgen, zowel op korte als op lange 
termijn, om de efficiëntie te verbeteren, de 
marktintegratie te versterken en verwante 
onderzoeksactiviteiten te ondersteunen.

Or. en

Motivering

De nationale regelgevende instanties moeten verzekeren dat balanceringsactiviteiten van 
transportnetbeheerders op een open en transparante manier worden uitgevoerd om een 
gelijke uitgangspositie voor alle marktdeelnemers te waarborgen.

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1, punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De regelgevende instanties zijn bevoegd 
om zo nodig van de beheerders van 
transport- en distributienetten te verlangen 
dat zij hun in dit artikel bedoelde 

6. De regelgevende instanties zijn bevoegd 
om zo nodig van de beheerders van 
transport- en distributienetten te verlangen 
dat zij hun in dit artikel bedoelde 
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voorwaarden, inclusief tarieven, wijzigen 
om te waarborgen dat zij evenredig zijn en 
op niet-discriminerende wijze worden 
toegepast.

voorwaarden wijzigen om te waarborgen 
dat zij evenredig zijn en op niet-
discriminerende wijze worden toegepast.
In geval van vertraging bij de vaststelling 
van transmissie- en distributietarieven 
hebben de regelgevende instanties de 
bevoegdheid om transmissie- en 
distributietarieven voorlopig vast te stellen 
en een besluit te nemen over passende 
compensatiemaatregelen in geval de 
definitieve tarieven afwijken van deze 
voorlopige tarieven.

Or. en

Motivering

De nationale regelgevende instanties moeten deze bevoegdheid krijgen om ervoor te zorgen 
dat door de transportnetbeheerders en de distributienetbeheerders passende maatregelen 
worden genomen.

Amendement 70

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. De door de regelgevende instantie 
genomen besluiten worden met redenen 
omkleed.

12. De door de regelgevende instantie 
genomen besluiten worden naar behoren 
gemotiveerd en met redenen omkleed.

Or. en

Motivering

Verduidelijking om de onafhankelijke positie van de nationale regelgevende instanties te 
waarborgen.
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Amendement 71

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1, punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. De lidstaten waken erover dat er 
geschikte mechanismen op nationaal 
niveau bestaan krachtens welke een partij 
die getroffen wordt door een besluit van de 
nationale regelgevende instantie beroep 
kan aantekenen bij een instantie die 
onafhankelijk is van de betrokken partijen.

13. De lidstaten waken erover dat er 
geschikte mechanismen op nationaal 
niveau bestaan krachtens welke een partij 
die getroffen wordt door een besluit van de 
nationale regelgevende instantie beroep 
kan aantekenen bij een nationale 
rechtsprekende instantie of bij een andere 
nationale instantie die onafhankelijk is 
van de betrokken partijen of van 
overheden.

Or. en

Motivering
Er moeten in alle lidstaten doeltreffende beroepsprocedures mogelijk zijn, op grond waarvan 
de eerlijke behandeling van alle marktdeelnemers wordt gewaarborgd, maar het is van 
belang dat de overheden daarbij geen rol spelen.

Amendement 72

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1, punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quater – lid 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. De Commissie kan richtsnoeren 
vaststellen betreffende de toepassing door 
de regelgevende instanties van de dit in 
artikel omschreven bevoegdheden. 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 

14. De Commissie stelt uiterlijk een jaar 
na de inwerkingtreding van deze richtlijn 
richtsnoeren vast betreffende de toepassing 
door de regelgevende instanties van de dit 
in artikel omschreven bevoegdheden. Deze 
maatregel, die bedoeld is om niet-
essentiële elementen van deze richtlijn te 
wijzigen door deze aan te vullen, wordt 
vastgesteld overeenkomstig de 
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waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, 
lid 3.

regelgevingsprocedure met toetsing 
waarnaar wordt verwezen in artikel 27 ter, 
lid 3.

Or. en

Motivering

Het moet hierbij gaan om een bindende maatregel ter waarborging van het doeltreffende 
functioneren van de regelgevende instanties ten einde een bijdrage te leveren aan de verdere 
ontwikkeling van de interne elektriciteitsmarkt, en deze maatregel moet tijdig worden 
genomen.

Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1, punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quinquies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De regelgevende instanties werken ten 
minste samen op regionaal niveau om de 
invoering van operationele regelingen te 
bevorderen teneinde een optimaal beheer 
van het netwerk te waarborgen, 
gemeenschappelijke elektriciteitsbeurzen 
uit te bouwen, grensoverschrijdende 
capaciteit toe te wijzen en een 
minimumniveau van 
interconnectiecapaciteit binnen de regio te 
waarborgen om de ontwikkeling van een 
effectieve mededinging mogelijk te maken.

2. De regelgevende instanties werken ten 
minste samen op regionaal niveau om de 
invoering van operationele regelingen te 
bevorderen teneinde een optimaal beheer 
van het netwerk te waarborgen, 
gemeenschappelijke elektriciteitsbeurzen 
uit te bouwen, grensoverschrijdende 
capaciteit toe te wijzen en een adequaat 
niveau van interconnectiecapaciteit binnen 
de regio te waarborgen om de ontwikkeling 
van een effectieve mededinging mogelijk 
te maken.

Or. en

Motivering

Hierdoor moet een verdere grensoverschrijdende harmonisatie van regelgeving worden 
bevorderd, maar wel naar eigen inzicht van de nationale regelgevende instanties. Zonder 
deze toevoeging zou het een aantal nationale regelgevende instanties wellicht worden 
verboden om samen te werken.
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Amendement 74

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1, punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 quinquies – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Regelgevende instanties hebben het 
recht om met elkaar overeenkomsten te 
sluiten ter bevordering van samenwerking 
op het gebied van regelgeving.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement 73.

Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1, punt 12
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 22 septies – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Teneinde een eenvormige toepassing 
van dit artikel te waarborgen, kan de 
Commissie richtsnoeren vaststellen waarin 
de methoden en regelingen voor de 
rapportering van transacties en de vorm en 
inhoud van bedoelde verslagen worden 
omschreven. 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.

4. Teneinde een eenvormige toepassing 
van dit artikel te waarborgen, kan de 
Commissie richtsnoeren vaststellen waarin 
de methoden en regelingen voor de 
rapportering van transacties en de vorm en 
inhoud van bedoelde verslagen met 
gebruikmaking van bestaande beste 
praktijken worden omschreven. 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

De Commissie moet ervoor zorgen dat bij de rapportering van alle lidstaten beste praktijken 
worden toegepast.

Amendement 76

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1 octies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Artikel 26, lid 1, wordt vervangen 
door:
"1. De lidstaten die na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
kunnen aantonen dat zich wezenlijke 
beheersproblemen voordoen voor hun 
kleine geïsoleerde netten, kunnen om 
afwijkingen vragen van de 
desbetreffende bepalingen van de 
hoofdstukken IV, V, VI en VII, alsmede, 
voor geïsoleerde microsystemen, 
hoofstuk III met het oog op het 
opknappen, verbeteren en vergroten van 
de bestaande capaciteit. De Commissie 
kan hun die afwijkingen verlenen. De 
Commissie stelt de lidstaten van 
dergelijke verzoeken in kennis alvorens 
een besluit te nemen, en houdt daarbij 
rekening met de eerbiediging van de 
vertrouwelijkheid. Dit besluit wordt 
bekendgemaakt in het Publicatieblad 
van de Europese Unie. …"

Or. en

(Zelfde tekst als die van artikel 26, lid 1 van Richtlijn 2003/54/EG met schrapping van "Dit 
artikel is ook van toepassing op Luxemburg.")

Motivering

Hoewel het redelijk is te veronderstellen dat veel lidstaten zich momenteel bevinden in 
geïsoleerde markten waar het moeilijk is om te komen tot een echt concurrerende 
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grensoverschrijdende elektriciteitsmarkt en die daarom voor afwijkingen in aanmerking 
komen, heeft Luxemburg een centrale positie in de EU-elektriciteitsmarkt.

Amendement 77

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) Artikel 26, lid 2 wordt vervangen 
door:
"2. Een lidstaat die na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn kan 
aantonen dat zich om redenen van 
technische aard wezenlijke problemen 
voordoen met het openstellen van zijn 
markt voor bepaalde beperkte groepen 
van de in artikel 21, lid 1, onder b), 
bedoelde niet-huishoudelijke afnemers, 
kan om een afwijking van deze bepaling 
vragen, die de Commissie hem kan 
verlenen voor een periode van ten 
hoogste 12 maanden na de in artikel 30, 
lid 1, bedoelde datum. De afwijking 
eindigt in elk geval op de in artikel 21, 
lid 1, onder c), genoemde datum."

Or. en

(Zelfde tekst als die van artikel 26, lid 2 van Richtlijn 2003/54/EG met verkorting van de 
termijn tot 12 maanden)

Motivering

12 maanden zou genoeg tijd voor de lidstaten moeten zijn om eventuele technische 
belemmeringen op te lossen.
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Amendement 78

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Letter a) van Bijlage A wordt 
vervangen door:
a) recht hebben op een contract met hun 
elektriciteitsleverancier waarin zijn 
opgenomen:
-de identiteit en het adres van de 
leverancier;
- de verstrekte diensten, de 
kwaliteitsniveaus van de geboden 
diensten en de wachttijd bij eerste 
aansluiting;
- … de soorten onderhoudsservice;
-de wijze waarop de meest recente 
informatie over alle geldende tarieven 
en onderhoudskosten kan worden 
verkregen;
- de duur van het contract, de 
voorwaarden voor verlenging en 
beëindiging van de diensten en van het 
contract, het bestaan van een recht op 
gratis opzegging;
- alle vergoedingen en 
terugbetalingsregelingen die gelden 
indien de contractuele kwaliteitsniveaus 
van de diensten niet worden gehaald met 
inbegrip van onnauwkeurige en te late 
facturering; …
- de methode voor het inleiden van 
procedures voor de beslechting van 
geschillen overeenkomstig punt f). en 
tevens
- informatie over consumentenrechten, 
met inbegrip van alle bovenstaande 
informatie, welke duidelijk wordt 
meegedeeld door middel van de facturen 
en via de websites van de 
elektriciteitsbedrijven."
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Or. en

(Zelfde tekst als die van Bijlage A, letter a) van Richtlijn 2003/54/EG, met toevoeging van 
laatste streepje)

Motivering

Kwaliteit van de dienstverlening en transparantie zijn essentiële rechten op een
concurrerende markt.

Amendement 79

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) Letter b) van Bijlage A wordt 
vervangen door:
"b) op toereikende wijze in kennis 
worden gesteld van ieder voornemen de 
contractvoorwaarden te wijzigen en op 
de hoogte worden gesteld van hun recht 
op opzegging wanneer zij van een 
dergelijk voornemen in kennis worden 
gesteld. Dienstverleners stellen hun 
abonnees op een transparante en 
begrijpelijke manier rechtstreeks in 
kennis van tariefstijgingen en doen dit 
binnen een redelijke termijn die een 
normale factureringsperiode na het 
invoeren van de stijging niet 
overschrijdt.  De lidstaten zorgen ervoor 
dat afnemers de mogelijkheid krijgen 
contracten op te zeggen indien zij de hun 
door de elektriciteitsleverancier 
aangemelde nieuwe voorwaarden niet 
aanvaarden;"

Or. en
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(Zelfde tekst als die van Bijlage A, letter b) van Richtlijn 2003/54/EG, met toevoeging van "op 
een transparante en begrijpelijke manier")

Motivering

Op een vrije markt is transparantie van essentieel belang.

Amendement 80

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 quater (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 quater) Letter c) van Bijlage A wordt 
vervangen door:
transparante onafhankelijke informatie 
ontvangen over geldende prijzen en 
tarieven en over standaardvoorwaarden 
met betrekking tot de toegang tot en het 
gebruik van elektriciteitsdiensten op 
nationaal en communautair niveau;"

Or. en

(Zelfde tekst als die van Bijlage A, letter c) van Richtlijn 2003/54/EG, met toevoeging van "op 
nationaal en communautair niveau")

Motivering

Hierdoor wordt de concurrentie verbeterd.

Amendement 81

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 quinquies) Letter d) van Bijlage A 
wordt vervangen door:
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"d) een ruime keuze van betalingswijzen 
wordt geboden ten einde kwetsbare 
afnemers niet te discrimineren, inclusief 
vooruit betaalde meters en indien van 
toepassing gratis verstrekte 
tariefcalculators. Ieder verschil in 
voorwaarden komt overeen met de 
kosten die de verschillende 
betalingswijzen voor de leverancier 
meebrengen. De algemene voorwaarden 
van de contracten dienen eerlijk en 
transparant te zijn. Zij zijn gesteld in 
duidelijke en begrijpelijke taal.
Afnemers worden beschermd tegen 
oneerlijke of misleidende 
verkoopmethoden met inbegrip van door 
de handelaar opgelegde niet-contractuele 
belemmeringen;"

Or. en

(Zelfde tekst als die van Bijlage A, letter d) van Richtlijn 2003/54/EG, met toevoeging van 
"ten einde kwetsbare afnemers niet te discrimineren, inclusief vooruit betaalde meters en 
indien van toepassing gratis verstrekte tariefcalculators" en "met inbegrip van door de 

handelaar opgelegde niet-contractuele belemmeringen")

Motivering

Met name kwetsbare afnemers moeten worden beschermd.

Amendement 82

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14 sexies (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter f)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 sexies) Letter f) van Bijlage A wordt 
vervangen door:
in aanmerking komen voor 
transparante, eenvoudige en goedkope 
procedures voor het afhandelen van hun 
klachten. Door middel van dergelijke 
procedures moeten geschillen binnen een 
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periode van drie maanden billijk en snel 
kunnen worden beslecht, zo nodig met 
een systeem van voorzieningen voor 
terugbetaling en/of vergoeding. Hierbij 
dienen zoveel mogelijk de beginselen, 
genoemd in Aanbeveling 98/257/EG van 
de Commissie4 te worden gevolgd."

Or. en

(Zelfde tekst als die van Bijlage A, letter f) van Richtlijn 2003/54/EG, met toevoeging van 
"binnen een periode van drie maanden")

Motivering

Consumenten moeten worden vertegenwoordigd door een orgaan dat onafhankelijk is van de 
nationale regelgever, overheid en elektriciteitsleveranciers.

Amendement 83

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1, punt 15
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter h)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"h) de beschikking krijgen over hun 
verbruiksgegevens en in staat zijn om, met
uitdrukkelijke toestemming en kosteloos, 
bedrijven met een leveringsvergunning 
toegang te geven tot hun geregistreerde 
verbruiksgegevens. De partij die 
verantwoordelijk is voor het 
gegevensbeheer is verplicht deze gegevens 
aan het bedrijf te verstrekken. De lidstaten 
leggen een gegevensformaat vast, alsook 
een procedure voor leveranciers en 
consumenten om toegang te krijgen tot die 
gegevens. Voor deze dienst mogen de 
afnemers geen extra kosten worden 
aangerekend;

"h) de beschikking krijgen over hun 
verbruiksgegevens en in staat zijn om, met 
uitdrukkelijke toestemming en kosteloos, 
bedrijven met een leveringsvergunning 
toegang te geven tot hun geregistreerde 
verbruiksgegevens waaronder eventueel 
de in een bepaald gebied beschikbare 
energievoorziening en alle nationale en 
communautaire mechanismen ter 
bevordering van energie-efficiëntie. De 
partij die verantwoordelijk is voor het 
gegevensbeheer is verplicht deze gegevens 
aan het bedrijf te verstrekken. De lidstaten 
leggen een gegevensformaat vast, alsook 
een procedure voor leveranciers en 
consumenten om toegang te krijgen tot die 
gegevens. Voor deze dienst mogen de 
afnemers geen extra kosten worden 
aangerekend;
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Or. en

Motivering

Hierdoor zal milieubewust gedrag worden bevorderd en de rol van de consument met 
betrekking tot een positieve beïnvloeding van de markt worden verbeterd.

Amendement 84

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1, punt 15
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – letter i)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) maandelijks naar behoren worden 
geïnformeerd over hun effectief 
elektriciteitsverbruik en de desbetreffende 
kosten. Voor deze dienst mogen de 
afnemers geen extra kosten worden 
aangerekend;

i) maandelijks naar behoren worden 
geïnformeerd over hun effectief 
elektriciteitsverbruik en de desbetreffende 
kosten waaronder eventueel de in een 
bepaald gebied beschikbare 
energievoorziening en alle nationale en 
communautaire mechanismen ter 
bevordering van energie-efficiëntie. Voor 
deze dienst mogen de afnemers geen extra 
kosten worden aangerekend; Voor 2015 
worden in alle huishoudens intelligente 
meters geïnstalleerd.

Or. en

Motivering

Dit zal milieubewust gedrag bevorderen en de rol van de consumenten bij een positieve 
beïnvloeding van de markt verbeteren. Intelligente meters verstrekken de leverancier feitelijke 
informatie over het verbruik en leveren de consument informatie over de kosten van het 
feitelijke verbruik. Dit zou kunnen leiden tot een geringere vraag tijdens spitsuren en lagere 
energiekosten. Consumenten hebben alle begrip voor dergelijke milieumaatregelen wanneer 
zij de beoogde resultaten voor wat betreft de efficiëntieverbetering opleveren.
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Amendement 85

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15 bis (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) In bijlage A wordt de volgende 
alinea toegevoegd:
"Het Europees Handvest betreffende de 
rechten van de energieconsument, als 
voorgesteld door de Commissie, dient als 
basis voor de door het Agentschap aan de 
Commissie voorgestelde richtsnoeren 
inzake consumentenbescherming."

Or. en

(Adding new paragraph (k) to Annex A, Directive 2003/54 EC)

Motivering

In het Europees Handvest voor energieconsumenten worden de standpunten van de relevante 
belanghebbenden en de sociale partners inzake consumentenrichten in aanmerking genomen, 
en dit handvest moet in het kader van deze richtlijn worden erkend.

Amendement 86

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15 ter (nieuw)
Richtlijn 2003/54/EG
Bijlage A – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) In bijlage A wordt de volgende 
alinea toegevoegd:
"In elke lidstaat wordt een wettelijk 
energieconsumentenorgaan opgericht. Dit 
orgaan vertegenwoordigt de consumenten 
bij officieel overleg betreffende de EU-
energiemarkt. Dit orgaan verzekert dat 
eindafnemers op passende wijze 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
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richtlijn worden beschermd, en is 
verantwoordelijk voor de verstrekking van 
specifiek onafhankelijk advies en 
betrouwbare informatie, en zorgt voor de 
advisering en vertegenwoordiging van 
afnemers."

Or. en

(Toevoeging van nieuwe alinea aan Bijlage A van Richtlijn 2003/54/EG)

Motivering

Enerzijds moet de nationale regelgever de bevoegdheid krijgen om afnemers te beschermen, 
maar het is ook noodzakelijk dat consumenten zelf een officiële vertegenwoordiging krijgen.
De nationale regelgever en het consumentenorgaan moeten zorgen voor samenwerking, 
uitwisseling van informatie en een consequente behandeling van aangelegenheden betreffende 
beide organisaties.

Amendement 87

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk [18 maanden 
na de inwerkingtreding] aan deze richtlijn 
te voldoen. Zij delen de Commissie de 
tekst van die bepalingen onverwijld mede, 
alsmede een tabel ter weergave van het 
verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk [12 maanden 
na de inwerkingtreding] aan deze richtlijn 
te voldoen. Zij delen de Commissie de 
tekst van die bepalingen onverwijld mede, 
alsmede een tabel ter weergave van het 
verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

Or. en

Motivering

12 maanden moet voor de lidstaten voldoende zijn om deze richtlijn in werking te doen 
treden.
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Amendement 88

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze bepalingen worden toegepast vanaf 
[18 maanden na de inwerkingtreding].

Deze bepalingen worden toegepast vanaf 
[12 maanden na de inwerkingtreding].

Or. en

Motivering

12 maanden moet voor de lidstaten voldoende zijn om deze richtlijn om te zetten.
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TOELICHTING

1. Zonder een goed werkende elektriciteits- en aardgasmarkt zal het voor de Europese 
Unie steeds moeilijker worden om waarborgen te bieden voor de continuïteit van de 
energievoorziening, een duurzame energiemarkt op basis van een lage koolstofinhoud 
en mondiaal concurrentievermogen.

2. Alvorens ons over een adequaat marktmodel te buigen moeten we de vraag 
beantwoorden waarom wij deze verandering willen. Deze verandering moet er komen 
om ervoor te zorgen dat consumenten waar voor hun geld krijgen, de 
concurrentieomstandigheden voor alle marktdeelnemers, zowel producenten als 
consumenten, gelijk worden getrokken en er betere investeringsvoorwaarden komen 
om waarborgen te bieden voor de continuïteit van de voorziening en een betere 
toegang voor hernieuwbare energiebronnen; de machtsconcentratie bij grote 
energiebedrijven moet worden verminderd door KMO's een betere toegang tot het 
netwerk te verlenen. Hiervoor is een tweeledige aanpak vereist: betere regelgeving en 
governance van de elektriciteits- en aardgasmarkt met betrekking tot de werking van 
netwerkmonopolies en de structuur van de markt; en een assertieve toepassing van de 
mededingingswetgeving ten einde marktconcentratie te verminderen.

I - Consumentenbescherming en sociale gevolgen

3. Elk model zal waarschijnlijk leiden tot een stijging van de energieprijzen. De gevolgen 
van de EU-regeling voor de emissiehandel, de verplichting om 20 % hernieuwbare 
energiebronnen te gebruiken, en de steeds krappere aardolievoorziening met prijzen 
van ongeveer $100 per vat, zullen naar verwachting leiden tot een stijging van de 
prijzen.

4. Hoewel energiearmoede en de bescherming van kwetsbare consumenten onder de 
nationale bevoegdheden valt, is er duidelijk sprake van een verband met EU-beleid.
De Europese Unie moet een duidelijke definitie van energiearmoede geven, en 
plannen van de lidstaten betreffende de aanpak van energiearmoede moeten aan de 
Commissie worden voorgelegd en door haar worden gecontroleerd.  De instrumenten 
die worden ingezet om kwetsbare consumenten te beschermen moeten echter in 
overeenstemming zijn met en een ondersteuning betekenen van de voorwaarden voor 
open, concurrerende markten. We moeten ervoor zorgen dat consumenten, en met 
name gepensioneerden, die de financiële lasten niet kunnen dragen, niet worden 
afgesloten, en dat er in de prijsstellingsmodellen geen sprake is van discriminatie ten 
nadele van arme consumenten. De bestrijding van energiearmoede loopt idealiter via 
de bevordering van energie-efficiëntie en energiebesparingsmaatregelen, en we 
moeten nagaan hoe de koppeling tussen deze richtlijn en energie-efficiëntievereisten 
kan worden versterkt.

5. Wat de consumentenrechten betreft is meer transparantie nodig. De bijlage bij de 
richtlijn moet uitgevoerd, gemonitord en gehandhaafd worden door nationale 
regelgevende instanties (NRI's), terwijl het toezicht moet berusten bij de nieuwe 
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Europese regelgevende autoriteit. Kwaliteit van de dienstverlening moet een centraal 
kenmerk zijn van de verantwoordelijkheden van elektriciteitsondernemingen.
Duidelijke sancties voor een tekortschietende tenuitvoerlegging moeten worden 
ingevoerd, met inbegrip van intrekking van een vergunning of het equivalent op 
nationaal niveau.  Het voorgestelde Europese Handvest voor de Energieconsument 
moet worden gehandhaafd door middel van de richtlijnen op het gebied van 
elektriciteit en aardgas, en daarmee juridisch gewicht krijgen. In elke lidstaat moet een 
wettelijk energieconsumentenorgaan worden opgericht.

II- Welk energiemodel?

6. Volledige ontvlechting van de eigendom is het enige model waarmee concurrenten 
die de markt op willen garanties kunnen worden geboden, en waarmee kan worden 
verzekerd dat geen belangenconflicten ontstaan.

7. De mogelijkheden voor oneerlijke discriminatie zullen altijd bestaan, wanneer een 
bedrijf zowel bij concurrerende als bij monopolistische praktijken is betrokken. Maar 
dit moet hand in hand gaan met een grotere transparantie, coördinatie van de 
netwerkbeheerders, harmonisatie van de marktregels en convergentie van nationale 
regelgeving, met inbegrip van die op het gebied van het mededingingsbeleid.

8. Op grond van het voorstel van de Commissie is gedwongen privatisering van 
transmissienetwerken die in bezit van de overheid zijn na de ontvlechting van de 
eigendom niet vereist.

9. Het model van de onafhankelijke systeembeheerder, waarbij een onderneming een 
elektriciteitsnetwerk wel in eigendom mag hebben maar niet mag beheren, impliceert 
bureaucratie en kostbare regelgevingscontrole, en is daarom geen levensvatbaar 
alternatief voor volledige ontvlechting van de eigendom.

a) Investeringen

10. De ervaringen van de lidstaten leren dat volledige ontvlechting van de eigendom leidt 
tot meer investeringen en betere prestaties van het netwerk.

11. De in het kader van de verordening vereiste tienjarige investeringsplannen moeten 
waarborgen dat strategieën voor de lange termijn worden ingevoerd in het kader
waarvan de behoeften van consumenten voorop komen te staan en niet die van de 
aandeelhouders. Deze investeringsstrategie moet ervoor zorgen dat de kwaliteit en de 
omvang van het personeelsbestand voldoende is om te zorgen voor de verplichte 
dienstverlening. Zij moet worden goedgekeurd en gemonitord door de NRI's, en het 
nieuwe Europese regelgevende agentschap moet zorgen voor het toezicht. In de 
investeringsplannen moet rekening worden gehouden met de noodzaak om uiteindelijk 
te streven naar een Europees netwerk.

b) Hernieuwbare energiebronnen en gedecentraliseerde opwekking
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12. Het model van de volledige ontvlechting van de eigendom zal waarborgen bieden voor 
een betere toegang tot netwerken voor hernieuwbare energie; we moeten echter 
verdergaan en ervoor zorgen dat hernieuwbare energie en micro-opwekking prioritaire
toegang tot de netwerken hebben, behalve wanneer dat vanuit het oogpunt van 
technische balancering onmogelijk is.

13. We moeten ervoor zorgen dat de mensen energie terugkrijgen door steun voor 
plaatselijke en micro-opwekking en plaatselijke gecombineerde water-
krachtinstallaties. Hiervoor zijn enorme investeringen nodig in intelligente netwerken.
Verticaal geïntegreerde elektriciteitsondernemingen krijgen nu geen stimulansen om 
dergelijke investeringen te doen, omdat zij een groot deel van die plaatselijke 
opwekking niet aanleggen of controleren.

14. Modernisering van de distributienetwerken is van essentieel belang voor de 
ontwikkeling van gedecentraliseerde opwekking en voor verbetering van de energie-
efficiëntie. Met de richtlijn moet worden verzekerd dat de totstandkoming van 
districtsystemen kan worden bevorderd.

III - Tenuitvoerlegging en de regelgevers

15. De Commissie moet krachtig optreden tegen lidstaten die de bestaande richtlijnen niet 
ten uitvoer hebben gelegd. Handhaving en duidelijke sancties zijn nodig om ervoor te 
zorgen dat het volgende model slaagt; dit geldt met name voor energienetwerken, 
waarbij het van nature om monopolies gaat.

16. De nationale regelgevers moeten echt onafhankelijk zijn van zowel overheid als 
industrie, en minimumnormen met betrekking tot de harmonisatie van hun 
bevoegdheden moeten tot stand worden gebracht door middel van de invoering van 
gemeenschappelijke bepalingen betreffende transparantie en controleerbaarheid. Ook 
moeten zij tot taak hebben ervoor te zorgen dat bij het nemen van besluiten, met name 
over grensoverschrijdende investeringen, rekening wordt gehouden met de behoeften 
van de Europese consument.

17. De NRI's moeten maatregelen kunnen opleggen om mededinging te bevorderen, en 
hebben tot taak na te gaan welke ondernemingen een in verregaande mate 
marktoverheersende positie hebben. NRI's moeten de instrumenten krijgen om te 
komen tot een meer concurrerend resultaat, door middel van nauwe samenwerking 
met nationale en EU-kartelautoriteiten, en moeten de wettelijke bevoegdheid krijgen 
om overeenkomsten aan te gaan met andere EU- en nationale regelgevende instanties 
(bijvoorbeeld over uitwisseling van gegevens).

18. In de EU-wetgeving moeten de beleidsdoelstellingen en de exacte reikwijdte van taken 
en bevoegdheden van NRI's duidelijk worden vastgelegd, waaronder de bevoegdheid 
om tarieven voor de toegang tot netwerken en de methodologie voor de prijsstelling 
vast te stellen of goed te keuren. De NRI's moeten allemaal de bevoegdheid hebben 
om relevante informatie in te winnen bij gas- en elektriciteitsondernemingen en 
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doeltreffende sancties op te leggen, en moeten beschikken over adequate 
onderzoekbevoegdheden en bevoegdheden voor de regeling van geschillen.

19. De nationale regelgevers moeten worden gestimuleerd om gebruik te maken van het 
recht om op niet-concurrerende markten voor een bepaalde in de tijd beperkte periode 
maximumprijzen vaststellen, wanneer lidstaten traag zijn met de uitvoering van EU-
wetgeving, opdat de klanten worden beschermd tegen misbruik van een marktpositie.
De autoriteiten van de Commissie moeten optreden tegen de regulering van tarieven 
op een niveau dat lager is dan het markttarief, omdat daardoor de mededinging wordt 
belemmerd en verstoord en dan vooral tussen de grote energieverbruikers in de 
Europese Unie.

20. De Commissie stelt een aantal bepalingen voor op grond waarvan aan de Commissie 
bevoegdheden worden gedelegeerd om in het kader van de comitologie bindende 
richtsnoeren vast te stellen. In voorkomende gevallen moeten over 
wetgevingsbevoegdheden besluiten worden genomen in het kader van de 
medebeslissing en niet in het kader van de comitologie, om te voorkomen dat de 
bevoegdheden van het Europees Parlement worden aangetast.

IV - Het Europese Regelgevende Energieagentschap (Agentschap)

21. De taken van nationale en Europese regelgevende instanties moeten duidelijk worden 
afgebakend om dubbel werk te voorkomen. De Europese regelgevende instantie moet 
toezicht houden op de naleving van eventuele voorwaarden die in de richtlijn voor 
nationale regelgevers worden vastgesteld. Niet-naleving van de bepalingen van de 
richtlijn moet leiden tot duidelijke sancties.  De bevoegdheden en de 
onafhankelijkheid van het voorgestelde Europese Regelgevende Agentschap moeten 
worden gewaarborgd door middel van een verplichting tot het afleggen van 
verantwoording aan het Europees Parlement.

22. Ten aanzien van grensoverschrijdende vraagstukken moet worden onderkend dat er 
sprake is van een regelgevingskloof en dat er op delen van de Europese markt 
behoefte bestaat aan betere interconnecties.  Daarom moet worden ingestemd met het 
voorstel om het Agentschap de bevoegdheid te geven om besluiten te nemen over 
vrijstellingen voor interconnectoren en voor infrastructuur die zich bevindt op het 
grondgebied van meer dan één lidstaat. Wanneer de bevoegde NRI's geen 
overeenstemming kunnen bereiken over een passend regelgevingsstelsel, kan het 
Europees Agentschap essentiële interconnectoren in overleg met de desbetreffende 
autoriteiten aanbesteden. De kosten moeten op een gereguleerde en transparante 
manier worden doorberekend aan de consument. Het Agentschap moet een actievere 
rol spelen bij de regulering van grensoverschrijdende vraagstukken.

V - Regionale electriciteitsmarkten

23. Ons uiteindelijke doel moet zijn dat toegewerkt wordt naar één Europees 
elektriciteitsnetwerk en wel door middel van adequate, duidelijke en steeds 
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verdergaande maatregelen. Daarbij moet duidelijk worden gemaakt dat een en ander 
gepaard gaat met een volledige ontvlechting van de eigendom en niet wordt gezien als 
een alternatief model.

24. De transmissiesysteembeheerders moeten een duidelijke routekaart en een duidelijk 
tijdschema krijgen om ervoor te zorgen dat vooruitgang wordt geboekt. Er moet een 
evenwicht worden gevonden ten aanzien van de vraag welke bevoegdheden bij de 
transmissiesysteembeheerders liggen en welke bij de regelgevende instanties. In het 
algemeen zijn regelgevers beter in staat om codes voor commerciële activiteiten vast 
te leggen – bijvoorbeeld balanceringsvoorschriften en congestieregels - terwijl 
technische codes onder de verantwoordelijkheid van transmissiesysteembeheerders 
moeten vallen. Door de ontwikkeling van een EU-netwerkcode kan ervoor worden 
gezorgd dat regionale markten niet uiteenvallen.

25. Het afbakenen van regio's en bevordering van regionale samenwerking om te zorgen 
voor een soepel geïntegreerde markt in de bredere Europese context, is van cruciaal 
belang. Groot belang moet ook worden toegekend aan de koppeling aan "energie-
eilanden" zoals de Baltische staten, die niet zijn aangesloten op het UCTE-netwerk 
(Unie voor de coördinatie van de transmissie van elektriciteit). Er moeten prikkels 
komen om de belemmeringen aan te pakken die leiden tot vertragingen bij de 
totstandkoming van nieuwe infrastructuur voor de import en export van energie. Het 
Agentschap moet derhalve de regionale dimensie ook niet uit het oog verliezen.

VI - Derdelandeneigendom

26. De energiemarkt is ongetwijfeld een terrein waar nationale en Europese belangen met 
name in de context van continuïteit van de energievoorziening moeten worden gezien 
als zijnde van het grootste belang. Er moet meer duidelijkheid komen over de vraag 
wat de gevolgen van een dergelijke bepaling zouden zijn met betrekking tot huidige 
investeringen van derde landen in EU-transmissiesystemen, alsmede de beperkingen 
die als gevolg van de ontvlechtingsvereisten aan een investeringspool worden 
opgelegd met betrekking tot het opkopen van infrastructuur die van de hand wordt 
gedaan. De rapporteur zou erop willen wijzen dat wat de eigendom van infrastructuur 
betreft haar voorkeur uitgaat naar een meerderheidsbelang van de publieke sector.
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