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Amendement 1
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Visum A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A. gezien de resolutie van het Europees 
Parlement van 19 juni 2008 over de 
mededeling van de Commissie met als titel 
"Naar een Europees Handvest 
betreffende de rechten van de 
energieconsument" (2008/2006 (INI)),

Or. pt

Amendement 2
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat een open en 
concurrerende Europese energiemarkt
lagere prijzen mogelijk maakt, het 
concurrentievermogen van Europa 
verbetert en bijdraagt 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;

1. is van mening dat de Europese markt 
moet worden gekenmerkt door beduidend
lagere prijzen, en dat zij de economische 
groei en het consumentenwelzijn moet 
bevorderen of daaraan moet bijdragen;
helaas blijken er woekerwinsten te worden 
gemaakt door energieproducenten en -
distributeurs die hun winstmarges 
maximaliseren op een manier die 
duidelijk ten koste gaat van de belangen 
van de consument en een direct uitvloeisel 
is van het dogma van de open markten,
meer concurrentie, denationalisering en 
privatisering en uiteindelijk de 
deregulering van de markten, en 
waarvoor de consument moet opdraaien;

Or. el
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Amendement 3
Rachida Dati

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat een open en 
concurrerende Europese energiemarkt 
lagere prijzen mogelijk maakt, het 
concurrentievermogen van Europa 
verbetert en bijdraagt 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;

1. is van mening dat een open en 
concurrerende Europese energiemarkt 
lagere prijzen mogelijk maakt, het 
concurrentievermogen van Europa 
verbetert en dankzij prijstransparantie
bijdraagt 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;

Or. fr

Amendement 4
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat een open en 
concurrerende Europese energiemarkt 
lagere prijzen mogelijk maakt, het 
concurrentievermogen van Europa
verbetert en bijdraagt 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;

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;

Or. pt
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Amendement 5
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat een open en 
concurrerende Europese energiemarkt 
lagere prijzen mogelijk maakt, het 
concurrentievermogen van Europa 
verbetert en bijdraagt 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;

1. is van mening dat een open en 
concurrerende Europese energiemarkt 
lagere prijzen mogelijk maakt, het 
concurrentievermogen van Europa 
verbetert en bijdraagt aan de economische 
groei en het welzijn van de consument, en 
dat het daarom dringend noodzakelijk is de
nog bestaande fysieke barrières en 
barrières op het gebied van wet- of
regelgeving die een efficiënte werking van 
de markt belemmeren, op te heffen;

Or. de

Amendement 6
Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat een open en 
concurrerende Europese energiemarkt 
lagere prijzen mogelijk maakt, het 
concurrentievermogen van Europa 
verbetert en bijdraagt 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;

1. . is van mening dat een open en 
concurrerende Europese energiemarkt 
lagere prijzen mogelijk maakt, het 
concurrentievermogen van Europa 
verbetert en bijdraagt 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 de 
openheid en efficiënte werking van de 
markt in de weg staan, op te heffen;

Or. en
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Amendement 7
Maria do Céu Patrão Neves

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat een open en 
concurrerende Europese energiemarkt 
lagere prijzen mogelijk maakt, het 
concurrentievermogen van Europa 
verbetert en bijdraagt 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;

1. is van mening dat een open en 
concurrerende Europese energiemarkt 
lagere prijzen mogelijk maakt, het 
concurrentievermogen van Europa 
verbetert en bijdraagt 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, waarbij moet 
worden gezorgd voor een adequate 
regeling voor en bescherming van de 
belangen van consumenten in de 
ultraperifere regio's, die vanwege hun 
geografisch afgelegen positie een 
specifieke behandeling behoeven;

Or. pt

Amendement 8
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst op het belang van de regionale 
markten en van samenwerking tussen de 
lidstaten bij het wegnemen van 
belemmeringen, het versnellen van het 
integratieproces en de verbetering van de 
netwerkefficiëntie;

Or. pt



AM\933162NL.doc 7/24 PE508.255v01-00

NL

Amendement 9
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt er bij de Commissie op aan 
maatregelen te nemen om de 
mededingingsregels op de energiesector
toe te passen, met name wat betreft de 
omzetting en tenuitvoerlegging van het 
derde pakket, die reeds vertraging hebben 
opgelopen;

2. dringt er bij de lidstaten en de
Commissie op aan maatregelen te nemen, 
regels toe te passen en voorzieningen te 
treffen ter waarborging van een billijke en 
rationele prijsstelling voor basisproducten 
zoals energie, en onverwijld stappen in 
deze richting te ondernemen;

Or. el

Amendement 10
Rachida Dati

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt er bij de Commissie op aan 
maatregelen te nemen om de 
mededingingsregels op de energiesector 
toe te passen, met name wat betreft de 
omzetting en tenuitvoerlegging van het 
derde pakket, die reeds vertraging hebben 
opgelopen;

2. dringt er bij de Commissie op aan 
maatregelen te nemen om de 
mededingingsregels op de energiesector 
toe te passen, met name wat betreft de 
omzetting en tenuitvoerlegging van het 
derde pakket, die reeds vertraging hebben 
opgelopen; verzoekt de Commissie nadere 
informatie te verstrekken omtrent alle nog 
resterende belemmeringen voor de 
uitvoering van het derde energiepakket, 
en tevens duidelijke cijfers te verschaffen 
om aan te geven wat daarvan de invloed is 
geweest op de energieprijzen voor de 
consument;

Or. fr



PE508.255v01-00 8/24 AM\933162NL.doc

NL

Amendement 11
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt er bij de Commissie op aan 
maatregelen te nemen om de 
mededingingsregels op de energiesector 
toe te passen, met name wat betreft de 
omzetting en tenuitvoerlegging van het 
derde pakket, die reeds vertraging hebben 
opgelopen;

2. dringt er bij de Commissie op aan 
maatregelen te nemen om de 
mededingingsregels op de energiesector
effectief toe te passen, met name wat 
betreft de omzetting en tenuitvoerlegging 
van het derde pakket, die reeds vertraging 
hebben opgelopen, en pressie uit te 
oefenen op de lidstaten om daaraan te 
voldoen, te voorkomen dat zij nieuwe 
obstakels creëren en waar nodig sancties 
op te leggen;

Or. pt

Amendement 12
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt er bij de Commissie op aan 
maatregelen te nemen om de 
mededingingsregels op de energiesector 
toe te passen, met name wat betreft de 
omzetting en tenuitvoerlegging van het 
derde pakket, die reeds vertraging hebben 
opgelopen;

2. merkt op dat de interne marktwetgeving 
inzake de energiesector als gevolg van de 
gebrekkige omzetting van het derde 
energiepakket voor de 
internemarktactoren nog niet al haar 
vruchten heeft afgeworpen en dat er van 
een grensoverschrijdende interne 
energiemarkt nog geen sprake is; dringt er
derhalve 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 – dat is uitgesteld – te 
waarborgen; wijst erop dat de handhaving 
van de mededingingsregels kan bijdragen 



AM\933162NL.doc 9/24 PE508.255v01-00

NL

tot meer voorzieningszekerheid, voor 
zover daarmee de markttoegang wordt 
vergemakkelijkt en investeringen worden 
aangemoedigd; dringt er derhalve bij de 
Commissie op aan vastberaden door te 
gaan met de maatregelen die zij in het 
licht van het sectorale onderzoek heeft 
genomen om de mededingingsregels op de 
energiesector van toepassing te doen zijn;
staat in dit verband 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 
tegen 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;

Or. de

Amendement 13
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst er met nadruk op dat 
grensoverschrijdende en cumulatieve 
tariefregelingen een beletsel vormen voor 
het grensoverschrijdend energieverkeer, 
de integratie van de markten en de 
concurrentie tussen bedrijven; verzoekt de 
Commissie maatregelen te nemen om dit 
probleem aan te pakken;

Or. en
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Amendement 14
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. pt

Amendement 15
Rachida Dati

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. beveelt de Commissie aan dat zij bij het 
gebruik 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 en de 
voorzieningszekerheid;

3. beveelt de Commissie aan dat zij bij het 
gebruik 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 en de 
voorzieningszekerheid; wijst er met 
nadruk op dat de bescherming van 
kritieke infrastructuur moet worden 
gewaarborgd en dat tevens de nodige 
aandacht moet worden besteed aan de 
wijze waarop de kosten worden 
doorberekend aan de consument;

Or. fr
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Amendement 16
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. beveelt de Commissie aan dat zij bij het 
gebruik 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 en de 
voorzieningszekerheid;

3. beveelt de Commissie aan dat zij bij het 
gebruik 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 noodzakelijke 
grensoverschrijdende interconnecties en 
de voorzieningszekerheid;

Or. en

Amendement 17
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dringt aan op initiatieven 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 consument en industrie;

Or. pt
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Amendement 18
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. 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; 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;

4. 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 in dat 
verband 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 in dit 
verband grote zorgvuldigheid moet 
worden betracht om precies te bepalen 
welke 
capaciteitsbeschermingsmaatregelen 
noodzakelijk en zinvol zijn; 

Or. de

Amendement 19
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst de Commissie op de noodzaak 
tot 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;

Or. pt

Amendement 20
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie samen met 
de ENTSO's, het ACER en andere 
relevante belanghebbenden op een 
integratiegerichte en transparante manier 
werk te maken van de versnelde 
ontwikkeling en vaststelling van netcodes;

Or. en

Amendement 21
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. attendeert de Commissie op de 
noodzaak erop toe te zien dat de wetgeving 
ter versterking van de bevoegdheden en de 
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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;

Or. pt

Amendement 22
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. 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 op een zodanige manier worden 
uitgebreid dat het agentschap meer 
mogelijkheden biedt tot nauwere 
samenwerking tussen de nationale 
toezichthouders bij de formulering van 
een regelgevingskader dat geen afbreuk 
doet aan de werking van de interne 
energiemarkt;

Or. pt

Amendement 23
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. is een overtuigd voorstander van 
gelijke spelregels voor het creëren van 
meer gedecentraliseerde en 
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concurrentiebestendige marktmodellen, 
aangezien daarmee meer kansen worden 
geschapen voor lokale 
energieproducenten en nieuwe industriële 
spelers;

Or. en

Amendement 24
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat het proces van 
marktliberalisering niet heeft geleid tot 
relevante opties noch tot lagere prijzen 
voor de eindverbruikers en huishoudens; 
dringt er bij de Commissie op aan 
maatregelen te nemen om de transparantie, 
informatie en keuzevrijheid van de 
consument en de bescherming van 
kwetsbare consumenten te verbeteren; 
dringt aan op de bevordering van nieuwe 
mechanismen voor een doeltreffende 
oplossing van conflicten en voor meer 
evenwicht in de onderhandelingspositie 
tussen eindconsumenten en leveranciers.

5. wijst er met nadruk op dat de 
doeltreffendheid van het 
consumentenbeschermingsbeleid afhangt 
van de mate waarin praktijken en 
gedragingen die de belangen van de 
consument schaden bij wet zijn verboden; 
merkt op dat het proces van 
marktliberalisering niet heeft geleid tot 
relevante opties noch tot lagere prijzen 
voor de eindverbruikers en huishoudens; 
dringt er bij de Commissie op aan 
maatregelen te nemen om de transparantie, 
informatie en keuzevrijheid van de 
consument en de bescherming van 
kwetsbare consumenten te verbeteren; 
dringt aan op de bevordering van nieuwe 
mechanismen voor een doeltreffende 
oplossing van conflicten en voor meer 
evenwicht in de onderhandelingspositie 
tussen eindconsumenten en leveranciers.

Or. el

Amendement 25
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat het proces van 
marktliberalisering niet heeft geleid tot 
relevante opties noch tot lagere prijzen 
voor de eindverbruikers en huishoudens;
dringt er bij de Commissie op aan 
maatregelen te nemen om de transparantie, 
informatie en keuzevrijheid van de 
consument en de bescherming van
kwetsbare consumenten te verbeteren;
dringt aan op de bevordering van nieuwe 
mechanismen voor een doeltreffende 
oplossing van conflicten en voor meer 
evenwicht in de onderhandelingspositie 
tussen eindconsumenten en leveranciers.

5. merkt op dat het proces van 
marktliberalisering niet heeft geleid tot 
relevante opties noch tot lagere prijzen 
voor de eindverbruikers, met name voor
huishoudens; dringt er bij de Commissie op 
aan maatregelen te nemen om de 
transparantie, informatie, 
vergelijkingsmogelijkheden en 
keuzevrijheid van de consument te 
bevorderen en kwetsbare consumenten te
beschermen; dringt er bij de lidstaten op 
aan te investeren in sociale maatregelen 
en uitwisseling van optimale praktijken;

Or. pt

Amendement 26
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat het proces van 
marktliberalisering niet heeft geleid tot 
relevante opties noch tot lagere prijzen 
voor de eindverbruikers en huishoudens;
dringt er bij de Commissie op aan 
maatregelen te nemen om de transparantie,
informatie en keuzevrijheid van de 
consument en de bescherming van 
kwetsbare consumenten te verbeteren; 
dringt aan op de bevordering van nieuwe 
mechanismen voor een doeltreffende 
oplossing van conflicten en voor meer 
evenwicht in de onderhandelingspositie 
tussen eindconsumenten en leveranciers.

5. merkt op dat het proces van 
marktliberalisering als gevolg van de niet-
omzetting van het derde energiepakket en 
de nog steeds bestaande 
concurrentiebelemmeringen niet heeft 
geleid tot relevante opties, noch tot lagere 
prijzen voor eindverbruikers en 
huishoudens; dringt er bij de Commissie op 
aan maatregelen te nemen om meer 
duidelijkheid te scheppen omtrent
consumentenrechten, de transparantie
inzake prijsstelling en facturering en de 
voorlichting en keuzevrijheid van de 
consument te verbeteren en de consument 
te beschermen;

Or. de
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Amendement 27
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat het proces van 
marktliberalisering niet heeft geleid tot 
relevante opties noch tot lagere prijzen 
voor de eindverbruikers en huishoudens; 
dringt er bij de Commissie op aan 
maatregelen te nemen om de transparantie, 
informatie en keuzevrijheid van de 
consument en de bescherming van 
kwetsbare consumenten te verbeteren;
dringt aan op de bevordering van nieuwe 
mechanismen voor een doeltreffende 
oplossing van conflicten en voor meer 
evenwicht in de onderhandelingspositie 
tussen eindconsumenten en leveranciers.

5. dringt er bij de Commissie op aan 
maatregelen te nemen om de transparantie, 
informatie en keuzevrijheid van de 
consument en de bescherming van 
kwetsbare consumenten te verbeteren;
dringt aan op de bevordering van nieuwe 
mechanismen voor een doeltreffende 
oplossing van conflicten en voor meer 
evenwicht in de onderhandelingspositie 
tussen eindconsumenten en leveranciers.

Or. en

Amendement 28
Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt op dat het proces van 
marktliberalisering niet heeft geleid tot 
relevante opties noch tot lagere prijzen 
voor de eindverbruikers en huishoudens;
dringt er bij de Commissie op aan 
maatregelen te nemen om de transparantie, 
informatie en keuzevrijheid van de 
consument en de bescherming van 
kwetsbare consumenten te verbeteren;
dringt aan op de bevordering van nieuwe 
mechanismen voor een doeltreffende 

5. merkt op dat het proces van 
marktliberalisering niet heeft geleid tot 
relevante opties noch tot lagere prijzen 
voor de eindverbruikers en huishoudens;
dringt er bij de Commissie op aan 
maatregelen te nemen om de transparantie,
de informatie, de keuzevrijheid van de 
consument, de ontvankelijkheid voor de 
behoeften van de klant door middel van 
innovatiegerichte marketing en de 
bescherming van kwetsbare consumenten 
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oplossing van conflicten en voor meer 
evenwicht in de onderhandelingspositie 
tussen eindconsumenten en leveranciers.

te verbeteren; dringt aan op de bevordering 
van nieuwe mechanismen voor een 
doeltreffende oplossing van conflicten en 
voor meer evenwicht in de 
onderhandelingspositie tussen 
eindconsumenten en leveranciers.

Or. en

Amendement 29
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van de mening dat, willen wij de 
consumenten proactiever betrekken bij de 
beheersing van het energieverbruik, zij 
beter 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; 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;

Or. en

Amendement 30
Olga Sehnalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat de collectieve 
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ommezwaai reeds een aantal opmerkelijke 
voordelen voor de consument blijkt te 
hebben opgeleverd; verzoekt de 
Commissie een nader onderzoek in te 
stellen naar het gebruik van collectieve 
omschakelingssystemen en de potentiële 
voordelen voor de consument van 
collectieve omschakeling in de 
energiesector te evalueren alsook de 
risico's die daaraan kunnen zijn 
verbonden;

Or. en

Amendement 31
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept de Commissie ertoe op zich 
proactief in te zetten voor het opsporen en 
identificeren van markttekortkomingen, 
zoals de obstakels die zich voordoen bij 
verandering van energieleverancier, het 
gebrek aan transparantie bij 
energierekeningen en het feit dat het 
ondoenlijk is om aanbiedingen van 
energieleveranciers met elkaar te 
vergelijken, waardoor het de consument 
onmogelijk wordt gemaakt een goed 
geïnformeerde keuze te maken, en 
verzoekt de Commissie om waar dienstig 
te komen met voorstellen om dergelijke 
markttekortkomingen uit de weg te 
ruimen.

Or. en

Amendement 32
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Zuzana Roithová, Lara Comi, Sandra Kalniete
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. 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;

Or. de

Amendement 33
Toine Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en
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Amendement 34
Robert Rochefort

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. vestigt de aandacht op de praktische 
voordelen van variabele facturering van 
het netwerkgebruik om de verbruikers er 
ter wille van een rationeel energiegebruik 
toe aan te sporen buiten de piekperiodes te 
consumeren;

Or. fr

Amendement 35
António Fernando Correia de Campos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. pleit voor ondersteuning van nieuwe 
regelingen om geschillen effectief te 
beslechten, met name door middel van 
alternatieve 
geschillenbeslechtingsmechanismen, 
waarvoor momenteel wetgeving in 
voorbereiding is, en voor het herstel van 
het evenwicht in de 
onderhandelingsposities van 
eindgebruikers en leveranciers, en 
onderstreept de noodzaak tot bevordering 
van initiatieven om consumenten te 
helpen een actievere rol te vervullen op de 
interne energiemarkt, waardoor ook de 
concurrentie op die markt zal worden 
gestimuleerd;

Or. pt

Amendement 36
Olga Sehnalová
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is van mening dat er in EU-verband 
maatregelen moeten worden getroffen om 
de consument in staat te stellen van 
energieleverancier te veranderen zonder 
dat hem sancties wegens contractbreuk 
kunnen worden opgelegd;

Or. en

Amendement 37
Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Hans-Peter Mayer, Zuzana Roithová, Lara Comi, 
Sandra Kalniete

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. dringt aan op de snelle omzetting 
van de onlangs aangenomen richtlijn 
inzake alternatieve geschillenbeslechting 
en van de verordening inzake 
onlinegeschillenbeslechting, die een 
betere universele EU-brede toegang tot 
geschillenbeslechtingsinstanties beogen te 
waarborgen, ook in verband met energie-
gerelateerde aangelegenheden, teneinde 
te bewerkstelligen dat geschillen op een 
snelle, eenvoudige en goedkopen manier 
kunnen worden opgelost en om het 
evenwicht in de onderhandelingsposities 
van eindgebruikers en leveranciers te 
herstellen; 

Or. de

Amendement 38
António Fernando Correia de Campos
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. benadrukt de noodzaak om 
energiearmoede te voorkomen en 
inherente marktverstoringen tegen te 
gaan, en dringt er bij de Commissie op 
aan daaromtrent een specifiek standpunt 
te bepalen;

Or. pt

Amendement 39
Olga Sehnalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. merkt op dat de energiesector 
voor consumenten een bijzonder 
technische en moeilijk te doorgronden 
aangelegenheid is; is met betrekking tot 
het verslag van de werkgroep inzake de 
transparantie van de 
consumentenenergiemarkten in de EU 
van mening dat 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;

Or. en

Amendement 40
Olga Sehnalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. is het eens met de stelling in 
het verslag van de werkgroep inzake de 
transparantie van de 
consumentenenergiemarkten in de EU dat 
vergelijkingsinstrumenten en -sites voor 
de consument een goed hulpmiddel 
kunnen zijn indien zij op een 
onafhankelijke, transparante en 
betrouwbare manier worden ingezet; is 
ingenomen met het denkbeeld 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.

Or. en


