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SUGGESTIES

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

1. is van mening dat een open en concurrerende, geïntegreerde en flexibele Europese 
energiemarkt het mogelijk maakt de voorzieningszekerheid te handhaven en lagere prijzen 
te bewerkstelligen, het concurrentievermogen van Europa te verbeteren en bij te dragen 
aan de economische groei en het welzijn van de consument, en dat het daarom dringend 
noodzakelijk is de fysieke barrières en barrières op het gebied van wetgeving en 
regelgeving die een efficiënte werking van de markt belemmeren, op te heffen;

2. wijst op het belang van de regionale markten en van samenwerking tussen de lidstaten bij 
de opheffing van barrières, de versnelling van het integratieproces en de verbetering van 
de netwerkefficiëntie;

3. merkt op dat de energiesector als gevolg van de gebrekkige omzetting van het derde 
pakket interne energiemarkt nog niet al haar vruchten heeft afgeworpen voor de actoren 
op de  interne markt en dat er van een grensoverschrijdende interne energiemarkt nog 
geen sprake is; dringt er daarom bij de Commissie op aan gebruik te maken van alle 
middelen die haar ter beschikking staan om de omzetting en implementatie van het derde 
energiepakket die reeds vertraging hebben opgelopen, te waarborgen en pressie uit te 
oefenen op de lidstaten om daaraan te voldoen, en te voorkomen dat zij nieuwe obstakels 
creëren, en waar nodig sancties op te leggen; verzoekt de Commissie dan ook nadere 
informatie te verstrekken over alle resterende belemmeringen voor de uitvoering van het 
derde energiepakket, en duidelijke cijfers te overleggen die aangeven wat daarvan de 
invloed is geweest op de energieprijzen voor de consument; wijst erop dat de handhaving 
van de mededingingsregels kan bijdragen tot meer voorzieningszekerheid, voor zover 
daarmee de markttoegang wordt vergemakkelijkt en investeringen worden aangemoedigd;
dringt er daarom bij de Commissie op aan vastberaden door te gaan met de maatregelen 
die zij in het licht van het sectorale onderzoek heeft genomen om ervoor te zorgen dat de 
mededingingsregels daadwerkelijk worden toegepast in de energiesector; staat met het 
oog hierop positief tegenover de nog steeds aanhangige mededingingsrechtelijke 
procedures voor de energiesector, die ten doel hebben te waarborgen dat de nagestreefde 
voltooiing van de interne energiemarkt voor 2014 wordt verwezenlijkt en dat de door 
energieleveranciers opgeworpen mededingingsobstakels worden opgeheven; wijst erop 
dat de nationale regelgevings- en antitrustautoriteiten een doorslaggevende rol vervullen 
bij de tenuitvoerlegging van de EU-regels, en spoort de lidstaten ertoe aan deze instanties 
te voorzien van de financiële en personele middelen die zij nodig hebben;

4. benadrukt dat alleen een stabiel regelgevingskader het mogelijk zal maken de voor de 
continue ontwikkeling van deze markt benodigde investeringen aan te trekken;

5. beveelt de Commissie aan dat zij bij de uitvoering van de begrotingskredieten van de 
"financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen" voor energie, prioriteit geeft aan 
projecten met de grootste impact op de werking van de interne markt, ter bevordering van 
de concurrentie, de snelle penetratie van hernieuwbare energie, het creëren van de 
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noodzakelijke grensoverschrijdende interconnecties en de voorzieningszekerheid;

6. dringt aan op maatregelen om de gezamenlijke planning van energienetwerken te 
stimuleren met het oog op de verdere rationalisatie van het Europese energienetwerk, 
waarbij moet worden geprofiteerd van grensoverschrijdende synergieën en van een 
efficiënter infrastructuurnetwerk, hetgeen zich zal vertalen in lagere kosten voor de 
consument en het bedrijfsleven;

7. verzoekt de Commissie maatregelen te nemen om de versnippering en de verstoringen van 
de markt uit de weg te ruimen, door stopzetting van directe en indirecte subsidies voor 
fossiele brandstoffen en afschaffing van gereguleerde energieprijzen voor de consument; 
verzoekt de Commissie met het oog hierop na te gaan of de in een aantal lidstaten 
vigerende wetgeving – waardoor exclusieve rechten worden verleend en aldus 
dienstverlenersmonopolies worden gecreëerd, hetgeen leidt tot minder concurrentie en 
hogere prijzen voor de consument – wel strookt met de Verdragen; wijst op de noodzaak 
om geleidelijk meer samenhang in te voeren tussen subsidieregelingen voor de integratie 
van hernieuwbare energie in de lidstaten en om efficiënte capaciteitsmechanismen in 
grensoverschrijdend verband te bevorderen; onderstreept dat met het oog hierop grote 
zorgvuldigheid moet worden betracht om precies te bepalen welke 
capaciteitsbeschermingsmaatregelen noodzakelijk en zinvol zijn; 

8. wijst de Commissie op de noodzaak van een snelle operationele integratie van de 
nationale gas- en elektriciteitsmarkten, die pas goed kunnen functioneren als wordt 
overgegaan tot de formele invoering en snelle implementatie van netcodes met 
gemeenschappelijke regels ter bepaling van de mechanismen voor capaciteitstoewijzing, 
balancering, tarifering en interoperabiliteit;

9. verzoekt de Commissie om samen met het Europees netwerk van 
transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit (ENTSO), het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators (ACER), en andere relevante belanghebbenden de 
levering van netwerkcodes versnellen, die in op inclusieve en transparante wijze moeten 
worden ontwikkeld;

10. wijst de Commissie op de noodzaak ervoor te zorgen dat de wetgeving ter versterking van 
de bevoegdheden en de onafhankelijkheid van de nationale reguleringsinstanties 
daadwerkelijk wordt toegepast als middel om de efficiënte werking van de energiemarkt 
te waarborgen en de belangen van de consumenten te beschermen;

11. merkt op dat de asymmetrieën in de nationale regelgeving ook leiden tot asymmetrische 
concurrentieverhoudingen; dringt erop aan dat de taken en bevoegdheden van het ACER 
worden uitgebreid zodat het agentschap meer mogelijkheden worden geboden tot nauwere 
samenwerking tussen de nationale toezichthouders bij de formulering van een 
regelgevingskader dat geen afbreuk doet aan de werking van de interne energiemarkt;

12. is een overtuigd voorstander van gelijke spelregels voor het creëren van meer 
gedecentraliseerde en concurrentiebestendige marktmodellen, aangezien daarmee meer 
kansen worden geschapen voor lokale energieproducenten en nieuwe spelers in de sector;

13. merkt op dat het proces van marktliberalisering als gevolg van de niet-omzetting van het 
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derde energiepakket en de nog steeds bestaande concurrentiebelemmeringen niet heeft 
geleid tot relevante opties, noch tot lagere prijzen voor eindverbruikers, in het bijzonder 
huishoudens; dringt er bij de Commissie op aan maatregelen te nemen om de rechten van 
de consument te verduidelijken, de transparantie wat betreft prijsstelling en facturering, 
informatie, vergelijkingsmogelijkheden, keuzevrijheid van de consument, en ingaan op 
behoeften van de klant aan te moedigen, en om de consument te beschermen; dringt er bij 
de lidstaten om positieve praktijken te delen;

14. merkt op dat technische vereenvoudiging van essentieel belang is voor de consument en 
dat met het oog hierop, en gezien het verslag van de werkgroep inzake de transparantie 
van de consumentenenergiemarkten in de EU, dezelfde prijscomponenten in het aanbod, 
het contract en de rekening moeten zijn terug te vinden en dat deze gegevens op een 
vergelijkbare manier moeten worden gepresenteerd; is van de mening dat om de 
consumenten proactiever te betrekken bij de beheersing van het energieverbruik, zij meer 
bewust moeten worden gemaakt van de manieren om hun verbruik te beperken, van de 
mogelijkheden om energie te besparen en er efficiënt mee om te gaan en van kleinschalige 
productiemethoden; is het eens met de dat vergelijkingsinstrumenten en -sites voor de 
consument een goed hulpmiddel kunnen zijn indien zij op een onafhankelijke, 
transparante en betrouwbare manier worden ingezet; pleit bij de Commissie en de 
lidstaten voor het opzetten van prijsvergelijkingssites en consumentvriendelijke 
voorlichtingscampagnes, waaraan lokale en regionale overheden actief deel zouden 
moeten nemen; is ingenomen met het idee om de juistheid en objectiviteit van 
prijsvergelijkingsinstrumenten te verifiëren met behulp van een online te raadplegen 
betrouwbaarheidskeurmerk; verzoekt de Commissie zich te beraden over de mogelijkheid 
om een dergelijk keurmerk te gebruiken voor het vergelijken van instrumenten en 
websites op EU-niveau.

15. wijst erop dat slimme meters en variabele elektriciteitstarieven de consumenten kunnen 
stimuleren om hun verbruik – en daarmee hun energierekening – te verminderen, en 
kunnen zorgen voor meer transparantie; benadrukt echter tegelijkertijd dat de invoering 
van dergelijke meetsystemen moet worden voorafgegaan door een grondige evaluatie van 
met name het reële besparings- en interoperabiliteitspotentieel, c.q. van de implicaties 
daarvan op het stuk van gegevensbescherming;

16. onderstreept dat consumenten er de voorkeur aan geven op energiegebied minder 
afhankelijk te worden en steeds meer bereid zijn te investeren in eigen productie; stelt 
daarom voor dat intelligente netwerken en andere opties die consumenten in staat stellen 
actief deel te nemen aan de interne energiemarkt actief worden aangemoedigd.

17. vestigt de aandacht op de praktische voordelen van variabele facturering van het 
netwerkgebruik om de verbruikers met het oog op een duurzaam energiegebruik aan te 
sporen buiten de piekperiodes te consumeren;

18. dringt aan op nieuwe mechanismen voor een doeltreffende oplossing van conflicten; 
dringt in het bijzonder aan op de snelle omzetting van de richtlijn inzake alternatieve 
geschillenbeslechting, die onlangs is goedgekeurd samen met de verordening inzake 
online geschillenbeslechting, die beide zijn bedoeld om verbeterde universele EU-brede 
toegang tot instanties voor geschillenbeslechting; dringt er verband met energie-
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gerelateerde aangelegenheden op aan dat geschillen op een snelle, eenvoudige en 
goedkopen manier kunnen worden opgelost zodat het evenwicht in de 
onderhandelingsposities van eindgebruikers en leveranciers wordt hersteld;

19. onderstreept dat initiatieven moeten worden bevorderd om consumenten te helpen een 
actievere rol te spelen op de interne energiemarkt, waardoor ook de concurrentie op die 
markt zal worden gestimuleerd; wijst erop dat collectief overstappen reeds een aantal 
opmerkelijke voordelen voor de consument blijkt te hebben opgeleverd; verzoekt de 
Commissie potentiële voordelen voor de consument van collectief overstappen in de 
energiesector te evalueren, alsook eventuele risico's; is van mening dat er op EU-niveau 
maatregelen moeten worden uitgevoerd die de mogelijkheid scheppen voor de 
consumenten om van energieleverancier te veranderen zonder sancties wegens 
contractbreuk;
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