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Amendement   39 

Neoklis Sylikiotis 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Concurrentievermogen, duurzaamheid 

en energiezekerheid zijn de 

overkoepelende doelstellingen van een 

robuuste energie-unie met een 

toekomstgericht beleid inzake 

klimaatverandering. 

(1) Bestrijding van energie-armoede, 

versterking van de energie-autarkie en 

-bevoorrading, gelijke toegang tot energie 

als een maatschappelijk goed, 

ontwikkeling van gezonde concurrentie, 

duurzaamheid en energiezekerheid zijn de 

overkoepelende doelstellingen van een 

robuuste energie-unie met een 

toekomstgericht beleid inzake 

klimaatverandering. 

Or. el 

 

Amendement   40 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Concurrentievermogen, duurzaamheid 

en energiezekerheid zijn de 

overkoepelende doelstellingen van een 

robuuste energie-unie met een 

toekomstgericht beleid inzake 

klimaatverandering. 

(1) Inclusiviteit, verenigbaarheid met de 

fysieke parameters van thermodynamica, 

duurzaamheid en geopolitieke zekerheid 

zijn de overkoepelende doelstellingen van 

een robuuste energie-unie met een 

toekomstgericht beleid inzake 

klimaatverandering. Energie, in plaats van 

monetair beleid, is de sleutel tot de 

totstandbrenging van een daadwerkelijke 

Unie die op welvaart stoelt. 

Or. en 

Motivering 

Concurrentievermogen is het logische gevolg van de in dit amendement opgesomde 
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doelstellingen. Aan het uitermate beperkte bestaande lijstje wordt nog een belangrijke 

beleidsdoelstelling toegevoegd. 

 

Amendement   41 

Neoklis Sylikiotis 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Hoogwaardige, vergelijkbare, actuele, 

betrouwbare en geharmoniseerde gegevens 

over de eindgebruikersprijzen van aardgas 

en elektriciteit zijn nodig om beleid voor 

de energie-unie op te stellen en toezicht te 

houden op de energiemarkten van de 

lidstaten. 

(2) Hoogwaardige, vergelijkbare, actuele, 

betrouwbare en geharmoniseerde gegevens 

over de eindgebruikersprijzen van aardgas 

en elektriciteit zijn nodig om te beoordelen 

in hoeverre de energiebevoorradings- en 

veiligheidsdoelstelling wordt gehaald, en 

tegelijkertijd invulling wordt gegeven aan 

het recht van eenieder op gelijke toegang 

tegen betaalbare prijzen tot energie als 

een maatschappelijk goed dat belangrijk 

is voor ontwikkeling. 

Or. el 

 

Amendement   42 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Hoogwaardige, vergelijkbare, actuele, 

betrouwbare en geharmoniseerde gegevens 

over de eindgebruikersprijzen van aardgas 

en elektriciteit zijn nodig om beleid voor 

de energie-unie op te stellen en toezicht te 

houden op de energiemarkten van de 

lidstaten. 

(2) Hoogwaardige, vergelijkbare, 

brongevoelige, actuele, betrouwbare en 

geharmoniseerde gegevens over de 

eindgebruikersprijzen van aardgas en 

elektriciteit zijn nodig om beleid voor de 

energie-unie op te stellen en toezicht te 

houden op de energiemarkten van de 

lidstaten. 

Or. en 
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Motivering 

We zien steeds vaker dat de eindgebruiker zijn (koop)gedrag baseert op informatie over de 

fysieke en geografische herkomst van zijn energie.  We moeten hiermee rekening houden. 

 

Amendement   43 

Neoklis Sylikiotis 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Deze verordening is bedoeld om te 

voorzien in Europese statistieken ter 

ondersteuning van het energiebeleid, met 

name met het oog op de totstandbrenging 

van een volledig geïntegreerde interne 

energiemarkt voor afnemers. Om de 

marktintegratie te verbeteren, is meer 

transparantie nodig over de kosten en 

prijzen van energie en ook over de mate 

van overheidssteun. 

(3) Deze verordening is bedoeld om te 

voorzien in Europese statistieken ter 

ondersteuning van het energiebeleid, met 

name met het oog op het waarborgen van 

energiebevoorrading en -veiligheid voor 

eenieder. Om tot een gezonde 

concurrentie te komen en de huishoudens 

en de eindverbruikers tegen woeker te 
beschermen, is meer transparantie nodig 

over de kosten en prijzen van energie en 

ook over de mate van overheidssteun. 

Or. el 

 

Amendement   44 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Deze verordening is bedoeld om te 

voorzien in Europese statistieken ter 

ondersteuning van het energiebeleid, met 

name met het oog op de totstandbrenging 

van een volledig geïntegreerde interne 

energiemarkt voor afnemers. Om de 

marktintegratie te verbeteren, is meer 

transparantie nodig over de kosten en 

prijzen van energie en ook over de mate 

van overheidssteun. 

(3) Deze verordening is bedoeld om te 

voorzien in Europese statistieken ter 

ondersteuning van het energiebeleid, met 

name met het oog op de totstandbrenging 

van een volledig geïntegreerde interne 

energiemarkt voor afnemers. Om de 

marktintegratie te verbeteren, is volledige 

transparantie nodig over de kosten en 

prijzen van energie, waarbij op het niveau 

van de methode gedetailleerd aandacht 
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moet worden besteed aan de 

maatschappelijke en milieucomponenten 

van die kosten die in het recente verleden 

stelselmatig zijn geëxternaliseerd, en ook 

over de mate van overheidssteun. 

Or. en 

Motivering 

Transparantie is een belangrijke overkoepelende beleidsdoelstelling, teneinde de burger in 

staat te stellen aan het democratisch proces deel te nemen. 'Meer' is niet voldoende. Het 

slechts in beperkte mate (of helemaal niet) bijhouden van geëxternaliseerde kosten is een van 

de belangrijkste tekortkomingen van onze energiemodellen en de besluiten die daarop stoelen. 

 

Amendement   45 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Deze verordening is bedoeld om te 

voorzien in Europese statistieken ter 

ondersteuning van het energiebeleid, met 

name met het oog op de totstandbrenging 

van een volledig geïntegreerde interne 

energiemarkt voor afnemers. Om de 

marktintegratie te verbeteren, is meer 

transparantie nodig over de kosten en 

prijzen van energie en ook over de mate 

van overheidssteun. 

(3) Deze verordening is bedoeld om te 

voorzien in Europese statistieken ter 

ondersteuning van het energiebeleid, met 

name met het oog op de totstandbrenging 

van een volledig geïntegreerde interne 

energiemarkt voor afnemers. Om de 

marktintegratie te verbeteren, is meer 

transparantie nodig over de kosten en 

prijzen van energie en ook over de mate 

van overheidssteun. De inhoud van deze 

verordening impliceert niet dat de 

structuur van de prijzen en kosten in de 

lidstaten moet worden geharmoniseerd. 

Or. en 

 

Amendement   46 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Door de groeiende complexiteit van de 

energiemarkt wordt het steeds moeilijker 

betrouwbare en actuele gegevens te 

verkrijgen over de aardgas- en 

elektriciteitsprijzen zonder dat er een 

juridisch bindende verplichting bestaat tot 

het verstrekken van dergelijke gegevens, 

met name voor de huishoudelijke sector. 

(6) Door de groeiende complexiteit van de 

energiemarkt, in combinatie met een 

gecentraliseerd model dat tot het ontstaan 

van dominante marktposities heeft geleid,  
wordt het steeds moeilijker betrouwbare en 

actuele gegevens te verkrijgen over de 

aardgas- en elektriciteitsprijzen zonder dat 

er een juridisch bindende verplichting 

bestaat tot het verstrekken van dergelijke 

gegevens, met name voor de 

huishoudelijke sector. 

Or. en 

Motivering 

Centralisatie, dat nu in een groot aantal moderne energie-opwekkingssystemen als concept 

steeds vaker overboord wordt gegooid, heeft in dominante marktposities geresulteerd, die de 

actoren op de markt de mogelijkheid hebben gegeven verzoeken van de autoriteiten te 

beïnvloeden of zelfs te negeren. 

 

Amendement   47 

Benedek Jávor 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Door de groeiende complexiteit van de 

energiemarkt wordt het steeds moeilijker 

betrouwbare en actuele gegevens te 

verkrijgen over de aardgas- en 

elektriciteitsprijzen zonder dat er een 

juridisch bindende verplichting bestaat tot 

het verstrekken van dergelijke gegevens, 

met name voor de huishoudelijke sector. 

(6) Door de groeiende complexiteit van de 

energiemarkt wordt het steeds moeilijker 

betrouwbare en actuele gegevens te 

verkrijgen over de aardgas- en 

elektriciteitsprijzen zonder dat er een 

juridisch bindende verplichting bestaat tot 

het verstrekken van dergelijke gegevens, 

met name voor de huishoudelijke sector en 

kleine en middelgrote ondernemingen 

(kmo's). 

Or. en 
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Motivering 

In de geest van het 'denk eerst klein'-beginsel en de ontwikkeling van kmo-vriendelijk beleid is 

het een must over statistieken over de prijzen van energie voor kmo's te beschikken. 

 

Amendement   48 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Om te garanderen dat zowel voor de 

huishoudelijke als niet-huishoudelijke 

sector gegevens van hoge kwaliteit 

beschikbaar zijn, moet het verzamelen van 

beide soorten gegevens onderworpen 

worden aan een rechtshandeling. 

(7) Om te garanderen dat zowel voor de 

huishoudelijke als niet-huishoudelijke 

sector, met inbegrip van kmo's, energie-

intensieve industrieën en andere 

industriële klanten, gegevens van hoge 

kwaliteit beschikbaar zijn, moet het 

verzamelen van die vier soorten gegevens 

onderworpen worden aan een 

rechtshandeling. 

Or. en 

Motivering 

Onder de definitie 'niet-huishoudelijke sector' valt een brede waaier aan consumenten. Om tot 

een grotere vergelijkbaarheid van en een beter inzicht in de energiemarkten te komen, en 

zorgvuldiger beslissingen te kunnen nemen, hebben we een fijnmaziger systeem voor het 

verzamelen van gegevens nodig. 

 

Amendement   49 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Om beter inzicht te krijgen in de 

energiekosten van energie-intensieve 

industriesectoren en beleidsmakers beter 
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te informeren, dienen de statistische 

gegevens met betrekking tot die sectoren 

te worden opgesplitst naar sector, 

bijvoorbeeld niet-metaalhoudende 

minerale producten, ijzer en staal, non-

ferrometalen, chemische stoffen, pulp en 

papier, textiel, farmaceutische producten; 

deze opsplitsing van energie-intensieve 

industriesectoren dient in een 

gedelegeerde handeling te worden 

vastgelegd. 

Or. en 

Motivering 

De Commissie gebruikt diverse methoden voor het definiëren van energie-intensieve 

industriesectoren. De Commissie moet met het oog op het verzamelen van belangrijke 

statistische gegevens betreffende de energieprijzen in strategische Europese industriesectoren 

in een gedelegeerde handeling de geëigende opsplitsing van die sectoren vastleggen. 

 

Amendement   50 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) De gegevens over transmissiesystemen 

zijn in de meeste landen beschikbaar bij de 

regelgevende instanties op het gebied van 

energie. Bij de distributiekosten is echter 

een veel groter aantal 

gegevensverzamelaars betrokken en de 

rapportering van gegevens wordt in 

sommige lidstaten als een grotere uitdaging 

beschouwd. Gezien het belang van de 

distributiekosten en de noodzaak tot 

transparantie op dit gebied, moet het 

verzamelen van deze gegevens op basis 

van een adequate methode worden 

geharmoniseerd. 

(8) De gegevens over transmissiesystemen 

zijn in de meeste landen beschikbaar bij de 

regelgevende instanties op het gebied van 

energie. Bij de distributiekosten, die in een 

gedecentraliseerd concept van het 

energiesysteem essentieel zijn, is echter 

een veel groter aantal 

gegevensverzamelaars betrokken en de 

rapportering van gegevens wordt in 

sommige lidstaten als een grotere uitdaging 

beschouwd. Gezien het belang van de 

distributiekosten en de noodzaak tot 

transparantie op dit gebied, moet het 

verzamelen van deze gegevens op basis 

van een adequate methode worden 

geharmoniseerd. 
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Or. en 

Motivering 

Nu we meer en meer opschuiven in de richting van decentralisatie moet in toekomstgerichte 

initiatieven zoals het onderhavige een hernieuwd evenwicht tot stand worden gebracht tussen 

de nadruk op transmissiesystemen, hetgeen vroeger gebruikelijk was, en de toenemende 

aandacht voor distributiesystemen.  

 

Amendement   51 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Het systeem van verbruikscategorieën 

dat door de Commissie (Eurostat) al in haar 

publicaties over prijzen wordt gebruikt, is 

geschikt om de transparantie van de markt 

en de ruime verspreiding van niet-

vertrouwelijke prijsinformatie te 

waarborgen en de berekening van 

Europese aggregaten mogelijk te maken. 

(9) Het systeem van verbruikscategorieën 

dat door de Commissie (Eurostat) al in haar 

publicaties over prijzen wordt gebruikt, is 

geschikt om de transparantie van de markt 

per type consument, inclusief 

huishoudens, kmo's, energie-intensieve 

industriesectoren en andere industriële 

klanten te waarborgen. De ruime 

verspreiding van niet-vertrouwelijke 

prijsinformatie moet de berekening van 

Europese aggregaten mogelijk maken. 

Or. en 

 

Amendement   52 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) De informatie over de prijzen voor 

eindafnemers van aardgas en elektriciteit 

moet vergelijkingen met de prijzen van 

andere energiebronnen mogelijk maken. 

(11) De informatie over de prijzen voor 

eindafnemers van aardgas en elektriciteit 

moet gedetailleerde vergelijkingen met de 

prijzen van andere energiebronnen 

mogelijk maken, waarmee een 
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nauwkeurig beeld ontstaat van alle kosten 

die van invloed zijn op die prijzen, met 

inbegrip van de kosten die in de regel 

worden geëxternaliseerd. 

Or. en 

Motivering 

Op de ideeënmarkt zullen ongetwijfeld methoden voor gedetailleerde vergelijkingen worden 

ontwikkeld en daarmee moet in deze verordening rekening worden gehouden. Het 

basismateriaal voor deze gedetailleerde vergelijkingen zijn nauwkeurige beschrijvingen van 

alle kosten, met name (maar niet uitsluitend) de kosten die in de regel worden 

geëxternaliseerd (vooral sociale en milieukosten) (zie de motivering bij amendement 3). 

 

Amendement   53 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Gedetailleerde gegevens over de 

onderverdeling in verbruikscategorieën en 

hun respectieve marktaandelen zijn een 

wezenlijk onderdeel van prijsstatistieken 

op het gebied van aardgas en elektriciteit. 

(13) Gedetailleerde gegevens over de 

onderverdeling in verbruikscategorieën en 

consumentencategorieën (huishoudens, 

kmo's, energie-intensieve 

industriesectoren en andere industriële 

klanten) en hun respectieve marktaandelen 

zijn een wezenlijk onderdeel van 

prijsstatistieken op het gebied van aardgas 

en elektriciteit. 

Or. en 

 

Amendement   54 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(13) Gedetailleerde gegevens over de 

onderverdeling in verbruikscategorieën en 

hun respectieve marktaandelen zijn een 

wezenlijk onderdeel van prijsstatistieken 

op het gebied van aardgas en elektriciteit. 

(13) Gedetailleerde gegevens over de 

onderverdeling in verbruikscategorieën, 

inclusief 'autoconsumptie', en hun 

respectieve marktaandelen zijn een 

wezenlijk onderdeel van prijsstatistieken 

op het gebied van aardgas en elektriciteit. 

Or. en 

Motivering 

Moderne statistieken moeten ook de 'autoconsumptie' laten zien. Zonder specifiek mandaat 

om ook de 'autoconsumptie' in kaart te brengen, gaat onze kennis hierover onvolledig zijn, 

waarmee suboptimale beleidsbeslissingen in de hand worden gewerkt. 

 

Amendement   55 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) De gegevens over de prijzen en 

verkoopvoorwaarden voor eindafnemers 

die aan de Commissie (Eurostat) worden 

gerapporteerd en de onderverdeling van 

eindafnemers in categorieën op basis van 

verbruik bieden de Commissie naar 

verwachting voldoende informatie om 

beslissingen te kunnen nemen over 

passende maatregelen of voorstellen met 

betrekking tot het energiebeleid. 

(15) De gegevens over de prijzen en 

verkoopvoorwaarden voor eindafnemers 

die aan de Commissie (Eurostat) worden 

gerapporteerd en de onderverdeling van 

eindafnemers in categorieën op basis van 

verbruik, met inbegrip van diegenen die 

als 'prosumenten' aan regelingen voor het 

verbruik van zelfgeproduceerde energie 

deelnemen, bieden de Commissie naar 

verwachting voldoende informatie om 

beslissingen te kunnen nemen over 

passende maatregelen of voorstellen met 

betrekking tot het energiebeleid. 

Or. en 

Motivering 

Zie de motivering bij amendement 7. 'Prosumenten' worden toegevoegd, teneinde tot 

statistieken te komen die een zo volledig mogelijk beeld geven. 
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Amendement   56 

Neoklis Sylikiotis 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 bis) De vertrouwelijkheid van de 

gegevens van de klanten moet te allen 

tijde worden gewaarborgd. 

Or. el 

 

Amendement   57 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Een goed begrip van de belastingen en 

heffingen in elke lidstaat is essentieel om 

transparante prijzen te kunnen waarborgen. 

Er wordt erkend dat het belangrijk is de 

gegevens over netwerkkosten, heffingen, 

belastingen, rechten en vergoedingen 

verder op te splitsen. 

(16) Een goed begrip van de belastingen, 

heffingen en financiële bepalingen in elke 

lidstaat is essentieel om transparante 

prijzen te kunnen waarborgen. Er wordt 

erkend dat het belangrijk is de gegevens 

over netwerkkosten, heffingen, 

belastingen, rechten, vergoedingen en 

financiële bepalingen verder op te 

splitsen. 

Or. en 

Motivering 

Naast de kosten, heffingen, belastingen, rechten en vergoedingen moeten de statistieken ook 

de bijkomende bepalingen voor energiekosten duidelijk maken die niet in de prijzen zijn 

verwerkt, zoals nationale bepalingen voor de uitstap uit de kernenergie en voor de verwerking 

van kernafval. 

 

Amendement   58 

Dario Tamburrano, David Borrelli 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Een goed begrip van de belastingen en 

heffingen in elke lidstaat is essentieel om 

transparante prijzen te kunnen waarborgen. 

Er wordt erkend dat het belangrijk is de 

gegevens over netwerkkosten, heffingen, 

belastingen, rechten en vergoedingen 

verder op te splitsen. 

(16) Een goed begrip van de belastingen en 

heffingen in elke lidstaat, met speciale 

aandacht voor alle componenten die de 

eindafnemer als vaste kosten in rekening 

worden gebracht, is essentieel om 

transparante prijzen te kunnen waarborgen. 

Er wordt erkend dat het belangrijk is de 

gegevens over netwerkkosten, heffingen, 

belastingen, rechten en vergoedingen 

verder op te splitsen. 

Or. en 

Motivering 

De statistieken moeten in het bijzonder ook de vaste componenten op de rekeningen laten 

zien, aangezien deze informatie essentieel is voor het ontwikkelen van beleid dat de 

consumenten stimulansen biedt voor een daadwerkelijk andere benadering van 

energieverbruik. 

 

Amendement   59 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Lidstaten waar het verbruik van 

aardgas laag is in verhouding tot het 

totale energieverbruik van huishoudens, 

moeten worden vrijgesteld van de 

verplichting tot het verstrekken van 

informatie over de aardgasprijzen voor 

huishoudelijke eindgebruikers. 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement   60 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Na ontvangst van een met redenen 

omkleed verzoek van een lidstaat kan de 

Commissie lidstaten een afwijking 

toestaan met betrekking tot specifieke 

verplichtingen waarbij de toepassing van 

deze verordening aanzienlijke 

aanpassingen van het nationale 

statistische systeem van een lidstaat met 

zich mee zou brengen en naar 

verwachting tot een aanzienlijke extra 

belasting voor de respondenten zou 

leiden. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   61 

Pavel Telička, Philippe De Backer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Na ontvangst van een met redenen 

omkleed verzoek van een lidstaat kan de 

Commissie lidstaten een afwijking 

toestaan met betrekking tot specifieke 

verplichtingen waarbij de toepassing van 

deze verordening aanzienlijke 

aanpassingen van het nationale 

statistische systeem van een lidstaat met 

zich mee zou brengen en naar 

verwachting tot een aanzienlijke extra 

belasting voor de respondenten zou 

leiden. 

Schrappen 

Or. en 
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Motivering 

Er is geen goede reden voor een afwijking, effectbeoordeling is niet uitgevoerd. 

 

Amendement   62 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Na ontvangst van een met redenen 

omkleed verzoek van een lidstaat kan de 

Commissie lidstaten een afwijking toestaan 

met betrekking tot specifieke 

verplichtingen waarbij de toepassing van 

deze verordening aanzienlijke 

aanpassingen van het nationale statistische 

systeem van een lidstaat met zich mee zou 

brengen en naar verwachting tot een 

aanzienlijke extra belasting voor de 

respondenten zou leiden. 

(19) Na ontvangst van een met redenen 

omkleed verzoek van een lidstaat kan de 

Commissie lidstaten een afwijking toestaan 

met betrekking tot specifieke 

verplichtingen waarbij de toepassing van 

deze verordening aanzienlijke 

aanpassingen van het nationale statistische 

systeem van een lidstaat met zich mee zou 

brengen en naar verwachting tot een 

aanzienlijke extra belasting voor de 

respondenten zou leiden. Deze afwijkingen 

moeten in tijd beperkt zijn en alleen na 

een verplichte toetsing kunnen worden 

verlengd. 

Or. en 

Motivering 

Toepassing van de gangbare goede administratieve praktijken. 

 

Amendement   63 

Pavel Telička, Philippe De Backer 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Om de hoge kwaliteit van de door de 

lidstaten verstrekte gegevens te kunnen 

behouden, moet de bevoegdheid om 

handelingen vast te stellen overeenkomstig 

(20) Om de hoge kwaliteit van de door de 

lidstaten verstrekte gegevens te kunnen 

behouden, moet de bevoegdheid om 

handelingen vast te stellen overeenkomstig 
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artikel 290 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie aan de 

Commissie worden overgedragen met het 

oog op de aanpassing van de 

drempelwaarden die van toepassing 

kunnen zijn op de aardgasmarkt. Het is van 

bijzonder belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder meer 

op deskundigenniveau. De Commissie 

moet bij de voorbereiding en opstelling 

van de gedelegeerde handelingen ervoor 

zorgen dat de desbetreffende documenten 

tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig 

worden toegezonden aan het Europees 

Parlement en aan de Raad. 

artikel 290 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie aan de 

Commissie worden overgedragen met het 

oog op de aanpassing van de 

drempelwaarden die van toepassing 

kunnen zijn op de aardgasmarkt. Het is van 

bijzonder belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder meer 

op deskundigenniveau, en dat die 

raadpleging plaatsvindt in 

overeenstemming met de beginselen zoals 

bedoeld in het Interinstitutioneel Akkoord 

inzake beter wetgeven van 13 april 2016. 

Om met name te zorgen voor gelijke 

deelneming aan de voorbereiding van 

gedelegeerde handelingen ontvangen het 

Europees Parlement en de Raad alle 

documenten op hetzelfde moment als de 

deskundigen van de lidstaten, en hebben 

hun deskundigen systematisch toegang tot 

de vergaderingen van de 

deskundigengroepen van de Commissie 

die zich bezighouden met de 

voorbereiding van de gedelegeerde 

handelingen. 

Or. en 

 

Amendement   64 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Om de hoge kwaliteit van de door de 

lidstaten verstrekte gegevens te kunnen 

behouden, moet de bevoegdheid om 

handelingen vast te stellen overeenkomstig 

artikel 290 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie aan de 

Commissie worden overgedragen met het 

oog op de aanpassing van de 

drempelwaarden die van toepassing 

(20) Om de hoge kwaliteit van de door de 

lidstaten verstrekte gegevens te kunnen 

behouden, moet de bevoegdheid om 

handelingen vast te stellen overeenkomstig 

artikel 290 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie aan de 

Commissie worden overgedragen met het 

oog op de vaststelling en, in voorkomend 

geval, de aanpassing van de opsplitsing 
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kunnen zijn op de aardgasmarkt. Het is 

van bijzonder belang dat de Commissie bij 

haar voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder meer 

op deskundigenniveau. De Commissie 

moet bij de voorbereiding en opstelling van 

de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 

dat de desbetreffende documenten tijdig en 

op gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en aan de Raad. 

naar energie-intensieve industriesectoren 

en andere industriële klanten. Het is van 

bijzonder belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder meer 

op deskundigenniveau. De Commissie 

moet bij de voorbereiding en opstelling van 

de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 

dat de desbetreffende documenten tijdig en 

op gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en aan de Raad. 

Or. en 

Motivering 

Met het oog op een goed besluitvormingsproces en een goed industriebeleid moeten de 

gegevens over de energieprijzen verzameld en gepresenteerd worden uitgesplitst naar 

energie-intensieve sectoren. De Commissie moet middels een gedelegeerde handeling worden 

gemandateerd de methode vast te stellen voor het bepalen van de energie-intensieve sectoren 

en het aanpassen van de lijst in kwestie. 

 

Amendement   65 

Neoklis Sylikiotis 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Om de hoge kwaliteit van de door de 

lidstaten verstrekte gegevens te kunnen 

behouden, moet de bevoegdheid om 

handelingen vast te stellen overeenkomstig 

artikel 290 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie aan de 

Commissie worden overgedragen met het 

oog op de aanpassing van de 

drempelwaarden die van toepassing 

kunnen zijn op de aardgasmarkt. Het is 

van bijzonder belang dat de Commissie bij 

haar voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder meer 

op deskundigenniveau. De Commissie 

moet bij de voorbereiding en opstelling 

(20) Om afwijkingen van sommige 

verplichtingen van de huidige 

verordening mogelijk te maken, waarvan 

de toepassing op de nationale 

statistiekstelsels in een aantal gevallen 

grote aanpassingen zou vereisen en voor 

de respondenten mogelijkerwijs een flinke 

extra last met zich mee zou brengen, moet 

de bevoegdheid om handelingen vast te 

stellen overeenkomstig artikel 290 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie aan de Commissie worden 

overgedragen. Het is van bijzonder belang 

dat de Commissie, bij haar voorbereidende 

werkzaamheden, tot passende raadpleging 
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van de gedelegeerde handelingen ervoor 

zorgen dat de desbetreffende documenten 

tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig 

worden toegezonden aan het Europees 

Parlement en aan de Raad. 

overgaat, onder meer op 

deskundigenniveau, en dat die 

raadplegingen gebeuren in 

overeenstemming met de beginselen die 

zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 

Akkoord over beter wetgeven van 13 april 

2016. Om met name te zorgen voor gelijke 

deelneming aan de voorbereiding van 

gedelegeerde handelingen ontvangen het 

Europees Parlement en de Raad alle 

documenten op hetzelfde moment als de 

deskundigen van de lidstaten, en hebben 

hun deskundigen systematisch toegang tot 

de vergaderingen van de 

deskundigengroepen van de Commissie 

die zich bezighouden met de 

voorbereiding van de gedelegeerde 

handelingen.  

Or. el 

 

Amendement   66 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) De Commissie moet ervoor zorgen 

dat gedelegeerde handelingen niet leiden 

tot aanzienlijke extra administratieve 

lasten voor lidstaten of respondenten. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   67 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 (22 bis) De lidstaten dienen de gegevens te 

verzamelen door gebruik te maken van de 

meest geëigende bronnen en methoden. 

De Unie kan daarom overeenkomstig het 

subsidiariteitsbeginsel hiertoe 

maatregelen nemen. Aangezien het doel 

van deze verordening, namelijk de 

vaststelling van een gemeenschappelijk 

wettelijk kader voor de systematische 

productie van Europese statistieken over 

de prijzen voor aardgas en elektriciteit, 

niet voldoende door de lidstaten kan 

worden verwezenlijkt, maar vanwege de 

omvang en de gevolgen van deze 

verordening beter door de Europese Unie 

kan worden verwezenlijkt, kan de Unie 

overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 

zoals neergelegd in artikel 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie, 

maatregelen treffen. Overeenkomstig het 

in hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan nodig is om 

deze doelstelling te verwezenlijken. 

Or. en 

 

Amendement   68 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 - punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) "afnemer", "eindafnemer", 

"huishoudelijke afnemer", "niet-

huishoudelijke afnemer", "transmissie", 

"distributie" en "levering" hebben met 

betrekking tot elektriciteit dezelfde 

betekenis als die bedoeld in Richtlijn 

2009/72/EG van het Europees Parlement 

en de Raad5 wanneer zij worden gebruikt 

met betrekking tot elektriciteit; 

2) "afnemer", "eindafnemer", 

"huishoudelijke afnemer", "transmissie", 

"distributie" en "levering" hebben met 

betrekking tot elektriciteit dezelfde 

betekenis als die bedoeld in Richtlijn 

2009/72/EG van het Europees Parlement 

en de Raad5 wanneer zij worden gebruikt 

met betrekking tot elektriciteit; 

_________________ _________________ 
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5Richtlijn 2009/72/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 juli 2009 

betreffende gemeenschappelijke regels 

voor de interne markt voor elektriciteit en 

tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG 

(PB L 211 van 14.8.2009, blz. 55). 

5Richtlijn 2009/72/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 juli 2009 

betreffende gemeenschappelijke regels 

voor de interne markt voor elektriciteit en 

tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG 

(PB L 211 van 14.8.2009, blz. 55). 

Or. en 

Motivering 

'Niet-huishoudelijke afnemer' is een erg ruim begrip. De gegevens betreffende 'niet-

huishoudelijke afnemers' moeten verder worden verfijnd en opgesplitst naar kmo's, energie-

intensieve industriesectoren en andere industriële klanten. De lijst van energie-intensieve 

sectoren moet nader worden gedefinieerd door de Commissie middels een gedelegeerde 

handeling. 

 

Amendement   69 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 - punt 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3) "afnemer", "eindafnemer", 

"huishoudelijke afnemer", "niet-

huishoudelijke afnemer", "transmissie", 

"distributie" en "levering" hebben met 

betrekking tot aardgas dezelfde betekenis 

als die bedoeld in Richtlijn 2009/73/EG 

van het Europees Parlement en de Raad6 

wanneer zij worden gebruikt met 

betrekking tot aardgas; 

3) "afnemer", "eindafnemer", 

"huishoudelijke afnemer", "transmissie", 

"distributie" en "levering" hebben met 

betrekking tot aardgas dezelfde betekenis 

als die bedoeld in Richtlijn 2009/73/EG 

van het Europees Parlement en de Raad6 

wanneer zij worden gebruikt met 

betrekking tot aardgas; 

_________________ _________________ 

6Richtlijn 2009/73/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 juli 2009 

betreffende gemeenschappelijke regels 

voor de interne markt voor aardgas en tot 

intrekking van Richtlijn 2003/55/EG (PB L 

211 van 14.8.2009, blz. 94). 

6Richtlijn 2009/73/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 juli 2009 

betreffende gemeenschappelijke regels 

voor de interne markt voor aardgas en tot 

intrekking van Richtlijn 2003/55/EG (PB L 

211 van 14.8.2009, blz. 94). 

Or. en 
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Motivering 

'Niet-huishoudelijke afnemer' is een erg ruim begrip. De gegevens betreffende 'niet-

huishoudelijke afnemers' moeten verder worden verfijnd en opgesplitst naar kmo's, energie-

intensieve industriesectoren en andere industriële klanten. De lijst van energie-intensieve 

sectoren moet nader worden gedefinieerd door de Commissie middels een gedelegeerde 

handeling. 

 

Amendement   70 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 - punt 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis) "kmo's" : ondernemingen die 

voldoen aan de voorwaarden van de 

aanbeveling van de Commissie van 6 mei 

2003 betreffende de definitie van kleine, 

middelgrote en micro-ondernemingen; 

Or. en 

 

Amendement   71 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 - punt 3 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 ter) "energie-intensieve 

industriesectoren": sectoren met een 

elektriciteits- en gasintensiteit die hoger is 

dan de gemiddelde energie-intensiteit van 

de hele industrie. De methode voor het 

bepalen van de energie-intensieve 

industriesectoren wordt vastgesteld 

middels een gedelegeerde handeling in 

overeenstemming met artikel 10. 

Or. en 
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Amendement   72 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 - punt 3 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 quater) "andere industriële klanten": 

klanten andere dan huishoudelijke 

afnemers, kmo's en energie-intensieve 

industriesectoren; 

Or. en 

 

Amendement   73 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 - punt 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis) "prosumenten": actieve 

energieconsumenten, zoals huishoudens 

(zowel eigenaars als huurders), 

instellingen en kleine bedrijven die 

deelnemen aan de energiemarkt door 

hernieuwbare energie te produceren, 

hetzij individueel, hetzij collectief via 

coöperatieven, andere sociale bedrijven of 

aggregaties; prosumenten kunnen ook 

bijdragen tot energie-efficiëntie en/of het 

energiesysteembeheer en de netintegratie 

van wisselvallige bronnen van 

hernieuwbare energie ondersteunen door 

vraagrespons; prosumenten dragen bij tot 

het behalen van het volledige potentieel 

van opwekking van hernieuwbare energie 

door de maximale ontwikkeling van 

projecten voor zonne-, wind- of andere 

hernieuwbare energie op geschikte 

stedelijke oppervlakken zoals daken, en in 

landelijke gebieden waar ze geen 
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concurrentie vormen voor 

voedselproductie of voor het behoud van 

biodiversiteit; 

Or. en 

Motivering 

'Prosumenten' zijn een belangrijke en in omvang toenemende groep, die niet buiten de 

statistieken betreffende het energiesysteem kunnen blijven, en vandaar dat een operationele 

definitie moet worden vastgesteld. 

 

Amendement   74 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 - letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) andere statistische enquêtes onder 

huishoudelijke afnemers en niet-

huishoudelijke eindafnemers; 

b) andere statistische enquêtes onder 

huishoudelijke afnemers en eindafnemers 

zoals kmo's, energie-intensieve 

industriesectoren en andere industriële 

klanten; 

Or. en 

 

Amendement   75 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 - letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) andere statistische enquêtes onder 

huishoudelijke afnemers en niet-

huishoudelijke eindafnemers; 

b) andere statistische enquêtes onder 

individuele en collectieve huishoudelijke 

afnemers en niet-huishoudelijke 

eindafnemers; 

Or. en 
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Amendement   76 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) specifieke statistische enquêtes 

onder prosumenten; 

Or. en 

Motivering 

Omdat ze een specifieke categorie vormen, met eigen uitdagingen en kansen wat het 

verzamelen van gegevens betreft, verdienen prosumenten het in een aparte alinea te worden 

vermeld, als stimulans voor zowel Eurostat, als de nationale bureaus voor de statistiek. 

 

Amendement   77 

Flavio Zanonato 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 3 bis  

 De lidstaten stellen, na raadpleging van 

de belanghebbenden, een methode voor de 

uitsplitsing van de kosten voor en 

verstrekken de nodige informatie voor de 

toepassing ervan. De lidstaten leggen de 

methode voor de uitsplitsing van de kosten 

ter validering voor aan de Commissie 

(Eurostat), teneinde de onderlinge 

vergelijkbaarheid van de prijzen tussen de 

lidstaten te waarborgen. 

Or. en 

 

Amendement   78 
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Neoklis Sylikiotis 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1) De lidstaten zien erop toe dat het 

systeem voor het verzamelen en bundelen 

van de gegevens representatief is. 

1) Na zich er eerst van te hebben 

vergewist dat de methode voor het 

controleren van de prijzen goed 

functioneert, zien de lidstaten erop toe dat 

de gegevens representatief zijn voor de 

prijs- en energieconsumptieniveaus. 

Or. el 

 

Amendement   79 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1) De lidstaten zien erop toe dat het 

systeem voor het verzamelen en bundelen 

van de gegevens representatief is. 

1) De lidstaten zien erop toe dat het 

systeem voor het verzamelen en bundelen 

van de gegevens representatief is en 

voldoende dynamisch om informatie 

bijeen te brengen betreffende de lopende 

energietransitie, en met name informatie 

van steeds meer gedecentraliseerde 

systemen, de toenemende autoproductie 

en de groter wordende aantallen klanten. 

Or. en 

Motivering 

De energiesystemen van de toekomst zullen vooral worden gekenmerkt door dynamiek, 

plasticiteit en voortdurende vernieuwing. De methoden voor het verzamelen en presenteren 

van statistische informatie moeten derhalve over dezelfde kenmerken beschikken. De redenen 

hiervoor worden uiteengezet in een aantal motiveringen bij voorgaande amendementen. 

 

Amendement   80 
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Krišjānis Kariņš 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1) De lidstaten zien erop toe dat het 

systeem voor het verzamelen en bundelen 

van de gegevens representatief is. 

(1) De lidstaten zien erop toe dat het 

systeem voor het verzamelen en bundelen 

van de gegevens alomvattende en 

vergelijkbare gegevens van hoge kwaliteit 

over de prijzen van aardgas en elektriciteit 

oplevert. 

Or. en 

 

Amendement   81 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) Lidstaten waarvan het aardgasverbruik 

door huishoudelijke afnemers onder een 

drempelwaarde van 1 % van het totale 

energieverbruik in de huishoudelijke sector 

ligt, zijn niet verplicht informatie over de 

aardgastarieven voor huishoudelijke 

afnemers bij de Commissie (Eurostat) in te 

dienen. De Commissie (Eurostat) 

beoordeelt regelmatig, ten minste om de 

drie jaar, welke lidstaten op grond van het 

aardgasverbruik in de huishoudelijke 

sector van hun land in aanmerking 

komen om te worden vrijgesteld van de 

verplichting om deze gegevens in te 

dienen. 

2) Om de last van het onnodig moeten 

melden van nominale statistieken te 

vermijden, zijn lidstaten waarvan het 

aardgasverbruik door huishoudelijke 

afnemers onder een drempelwaarde van 

1 % van het totale energieverbruik in de 

huishoudelijke sector ligt, niet verplicht 

informatie over de aardgastarieven voor 

huishoudelijke afnemers bij de Commissie 

(Eurostat) in te dienen. De Commissie 

(Eurostat) beoordeelt regelmatig, ten 

minste om de drie jaar, welke lidstaten niet 

verplicht zijn dergelijke gegevens in te 

dienen. 

Or. en 

 

Amendement   82 

Neoklis Sylikiotis 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3) De Commissie is bevoegd om in 

overeenstemming met artikel 10, rekening 

houdend met economische en technische 

ontwikkelingen, gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot de aanpassing van de drempelwaarde. 

Schrappen 

Or. el 

 

Amendement   83 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3) De Commissie is bevoegd om in 

overeenstemming met artikel 10, rekening 

houdend met economische en technische 

ontwikkelingen, gedelegeerde 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot de aanpassing van de drempelwaarde. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   84 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3) De Commissie is bevoegd om in 

overeenstemming met artikel 10, rekening 

houdend met economische en technische 

ontwikkelingen, gedelegeerde handelingen 

vast te stellen met betrekking tot de 

3) Uitsluitend om het onnodig moeten 

melden van nominale statistieken te 

vermijden, is de Commissie bevoegd om in 

overeenstemming met artikel 10, op basis 

van economische en technische bewijzen, 
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aanpassing van de drempelwaarde. gedelegeerde handelingen vast te stellen 

met betrekking tot de aanpassing van de 

drempelwaarde. Middels deze 

gedelegeerde handelingen kan de drempel 

worden verhoogd of verlaagd, maar in het 

laatste geval tot niet lager dan 1%. 

Or. en 

 

Amendement   85 

Krišjānis Kariņš 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis) De lidstaten doen de Commissie 

(Eurostat) ten laatste drie maanden na het 

eind van de referentieperiode statistieken 

toekomen. 

Or. en 

 

Amendement   86 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1) De lidstaten verzamelen alle in de 

bijlagen van deze verordening 

gespecificeerde gegevens met ingang van 

het kalenderjaar dat volgt op de vaststelling 

van deze verordening, en dienen de 

statistische gegevens uiterlijk drie 

maanden na het einde van de 

referentieperiode bij de Commissie 

(Eurostat) in. 

1) De lidstaten verzamelen alle in de 

bijlagen van deze verordening 

gespecificeerde gegevens met ingang van 

het kalenderjaar dat volgt op de vaststelling 

van deze verordening, en dienen de 

statistische gegevens uiterlijk vier maanden 

na het einde van de referentieperiode bij de 

Commissie (Eurostat) in. 

Or. en 
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Amendement   87 

Krišjānis Kariņš 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4) De Commissie (Eurostat) beoordeelt de 

kwaliteit van de ingediende gegevens en de 

informatie in de kwaliteitsverslagen, stelt 

een beknopt verslag over de 

kwaliteitsbeoordeling op en verspreidt dit. 

4) De Commissie (Eurostat) beoordeelt de 

kwaliteit van de ingediende gegevens en de 

informatie in de kwaliteitsverslagen, stelt, 

indien nodig, in overleg met de lidstaten 
een verslag over de kwaliteitsbeoordeling 

op. 

Or. en 

 

Amendement   88 

Pavel Telička, Philippe De Backer, Fredrick Federley 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4) De Commissie (Eurostat) beoordeelt de 

kwaliteit van de ingediende gegevens en de 

informatie in de kwaliteitsverslagen, stelt 

een beknopt verslag over de 

kwaliteitsbeoordeling op en verspreidt dit. 

4) De Commissie (Eurostat) beoordeelt de 

kwaliteit van de ingediende gegevens en de 

informatie in de kwaliteitsverslagen, stelt, 

nadat deze zijn gevalideerd, een beknopt 

verslag over de kwaliteitsbeoordeling op en 

verspreidt dit. 

Or. en 

 

Amendement   89 

Pavel Telička, Fredrick Federley 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5) Als de Commissie (Eurostat) vaststelt 

dat de verstrekte gegevens statistisch 

significante anomalieën of incoherenties 

5) Als de Commissie (Eurostat) vaststelt 

dat de verstrekte gegevens statistisch 

significante anomalieën of incoherenties 
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bevatten, kan zij de nationale autoriteiten 

verzoeken de gegevens op geëigende wijze 

op te splitsen en aan te geven op welke 

berekenings- en evaluatiemethoden de 

gegevens gebaseerd zijn, zodat zij de 

gegevens kan beoordelen en, indien nodig, 

de betrokken lidstaat kan verzoeken de 

gegevens of informatie die niet juist wordt 

geacht, te corrigeren en opnieuw in te 

dienen. 

bevatten, kan zij de nationale autoriteiten 

verzoeken de gegevens op geëigende wijze 

op te splitsen en aan te geven op welke 

berekenings- en evaluatiemethoden de 

gegevens gebaseerd zijn, zodat zij de 

gegevens kan beoordelen en, indien nodig, 

de betrokken lidstaat kan verzoeken de 

gegevens of informatie die niet juist wordt 

geacht, te corrigeren en vervolgens 

opnieuw in te dienen. 

Or. en 

 

Amendement   90 

Krišjānis Kariņš 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie (Eurostat) verspreidt de 

statistieken over de aardgas- en 

elektriciteitsprijzen uiterlijk vijf maanden 

na het einde van de referentieperiode. 

De Commissie (Eurostat) verspreidt de 

statistieken over de aardgas- en 

elektriciteitsprijzen uiterlijk drie maanden 

na het einde van de referentieperiode. 

Or. en 

 

Amendement   91 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 9 Schrappen 

Afwijkingen  

1) Door middel van 

uitvoeringshandelingen kunnen 

afwijkingen worden toegestaan met 

betrekking tot specifieke verplichtingen 

waarbij de toepassing van deze 
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verordening aanzienlijke aanpassingen 

van het nationale statistische systeem van 

een lidstaat met zich mee zou brengen en 

naar verwachting tot een aanzienlijke 

extra belasting voor de respondenten zou 

leiden. Die uitvoeringshandelingen 

worden uiterlijk op [xx-xx-xxxx] 

vastgesteld overeenkomstig de in artikel 

11, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure. 

2) Voor de toepassing van lid 1 dient de 

betrokken lidstaat uiterlijk negen 

maanden na de inwerkingtreding van deze 

verordening bij de Commissie een met 

redenen omkleed verzoek in. 

 

3) De afwijkingen gelden voor een zo kort 

mogelijke termijn, in elk geval niet langer 

dan drie jaar. 

 

4) Lidstaten waaraan overeenkomstig lid 

1 een afwijking is toegestaan, blijven 

gedurende de afwijkingsperiode de 

relevante bepalingen van Richtlijn 

2008/92/EG toepassen. 

 

Or. en 

 

Amendement   92 

Pavel Telička 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1) Door middel van 

uitvoeringshandelingen kunnen 

afwijkingen worden toegestaan met 

betrekking tot specifieke verplichtingen 

waarbij de toepassing van deze 

verordening aanzienlijke aanpassingen 

van het nationale statistische systeem van 

een lidstaat met zich mee zou brengen en 

naar verwachting tot een aanzienlijke 

extra belasting voor de respondenten zou 

leiden. Die uitvoeringshandelingen 

worden uiterlijk op [xx-xx-xxxx] 

vastgesteld overeenkomstig de in artikel 

Schrappen 
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11, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure. 

Or. en 

 

Amendement   93 

Neoklis Sylikiotis 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1) Door middel van 

uitvoeringshandelingen kunnen 

afwijkingen worden toegestaan met 

betrekking tot specifieke verplichtingen 

waarbij de toepassing van deze 

verordening aanzienlijke aanpassingen van 

het nationale statistische systeem van een 

lidstaat met zich mee zou brengen en naar 

verwachting tot een aanzienlijke extra 

belasting voor de respondenten zou leiden. 

Die uitvoeringshandelingen worden 

uiterlijk op [xx-xx-xxxx] vastgesteld 

overeenkomstig de in artikel 11, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure. 

1) Door middel van 

uitvoeringshandelingen kunnen 

afwijkingen worden toegestaan met 

betrekking tot specifieke verplichtingen 

waarbij de toepassing van deze 

verordening aanzienlijke aanpassingen van 

het nationale statistische systeem van een 

lidstaat met zich mee zou brengen en naar 

verwachting tot een aanzienlijke extra 

belasting voor de respondenten zou leiden. 

Die gedelegeerde handelingen worden 

uiterlijk op [xx-xx-xxxx] vastgesteld 

overeenkomstig artikel 10. 

Or. el 

Amendement   94 

Pavel Telička 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) Voor de toepassing van lid 1 dient de 

betrokken lidstaat uiterlijk negen 

maanden na de inwerkingtreding van deze 

verordening bij de Commissie een met 

redenen omkleed verzoek in. 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement   95 

Pavel Telička 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3) De afwijkingen gelden voor een zo kort 

mogelijke termijn, in elk geval niet langer 

dan drie jaar. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   96 

Pavel Telička 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4) Lidstaten waaraan overeenkomstig lid 

1 een afwijking is toegestaan, blijven 

gedurende de afwijkingsperiode de 

relevante bepalingen van Richtlijn 

2008/92/EG toepassen. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   97 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis) De lidstaten die in overeenstemming 

met het bepaalde in lid 3 om verlenging 

van een toegestane afwijking vragen, 

moeten de situatie die aan de afwijking 

ten grondslag lag voorafgaand aan een 

toetsing onderwerpen, en zich daarbij op 

voldoende bewijsmateriaal baseren, en 
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deze als onderdeel van het verzoek om 

verlenging indien bij de Commissie. 

Or. en 

Motivering 

Zie de motivering bij amendement 10. Het vereiste 'voldoende bewijsmateriaal' sluit aan bij 

de voornaamste beleidsrichtsnoeren die voor alle wetgeving van de EU geldt. 

 

Amendement   98 

Pavel Telička, Fredrick Federley 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1) De bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend onder de in dit 

artikel neergelegde voorwaarden. 

(1) De bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen wordt aan de 

Commissie toegekend onder de in dit 

artikel neergelegde voorwaarden en in 

overeenstemming met het 

Interinstitutioneel Akkoord inzake beter 

wetgeven van 13 april 2016. 

Or. en 

 

Amendement   99 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) De in artikel 4, lid 3, bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 

Commissie toegekend voor onbepaalde 

tijd met ingang van [xx-xx-xxxx]. 

2) De in artikel 4, lid 3, bedoelde 

bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de 

Commissie toegekend voor een termijn 

van vijf jaar met ingang van... [datum van 

inwerkingtreding van deze verordening]. 

De Commissie stelt uiterlijk negen 

maanden voor het einde van de termijn 
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van vijf jaar een verslag op over de 

bevoegdheidsdelegatie. De 

bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 

met termijnen van dezelfde duur verlengd, 

tenzij het Europees Parlement of de Raad 

zich uiterlijk drie maanden voor het einde 

van elke termijn tegen deze verlenging 

verzet. 

Or. en 

 

Amendement   100 

Rolandas Paksas 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 - lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) De in artikel 4, lid 3, bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 

Commissie toegekend voor onbepaalde 

tijd met ingang van [xx-xx-xxxx]. 

2) De in artikel 4, lid 3, bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 

Commissie toegekend voor een periode 

van vijf jaar met ingang van [xx-xx-xxxx]. 

Or. lt 

Amendement   101 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – punt 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De te rapporteren prijzen zijn de prijzen 

voor huishoudelijke en niet-huishoudelijke 

eindafnemers die voor eigen gebruik 

aardgas kopen dat via het gasnet wordt 

verspreid. 

De te rapporteren prijzen zijn de prijzen 

voor huishoudelijke klanten, kmo's, 

energie-intensieve industriesectoren en 

andere industriële klanten die voor eigen 

gebruik aardgas kopen dat via het gasnet 

wordt verspreid. 

Or. en 
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Amendement   102 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – punt 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Onder aardgas vallen aardgas en andere 

gasvormige brandstoffen die in het 

transmissie- en distributienetwerk met 

aardgas worden gemengd, zoals biogas. 

Andere gasvormige brandstoffen die via 

specifieke netwerken worden verspreid 

zonder met aardgas te worden vermengd 

(bijvoorbeeld fabrieksgas, cokesovengas, 

hoogovengas en biogas) moeten worden 

uitgesloten. 

Onder aardgas vallen aardgas en andere 

gasvormige brandstoffen die in het 

transmissie- en distributienetwerk met 

aardgas worden gemengd, zoals biogas. 

Andere gasvormige brandstoffen die via 

specifieke netwerken worden verspreid 

zonder met aardgas te worden vermengd 

(bijvoorbeeld fabrieksgas, cokesovengas, 

hoogovengas en biogas) en die niet voor de 

eigen consumptie worden gebruikt, 
moeten er ook onder vallen. 

Or. en 

 

Amendement   103 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – punt 3 – alinea 1 - bolletje 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - voor niet-energetisch gebruik 

(bijvoorbeeld voor gebruik in de 

chemische industrie). 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

De chemische industrie is een energie-intensieve industrie en gegevens voor de chemische 

industrie moeten er ook onder vallen aangezien ze nuttig zijn voor het besluitvormingsproces. 

 

Amendement   104 
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Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – punt 4 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De te rapporteren prijzen zijn de nationale 

gemiddelde prijzen die berekend worden 

aan huishoudelijke afnemers en niet-

huishoudelijke eindafnemers. 

De te rapporteren prijzen zijn de nationale 

gemiddelde prijzen die berekend worden 

aan eindafnemers (huishoudens, kmo's, 

energie-intensieve industriesectoren en 

andere industriële klanten). 

Or. en 

 

Amendement   105 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – punt 5 – letter b - inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) Voor niet-huishoudelijke eindafnemers 

worden de volgende categorieën toegepast: 

b) Voor kmo's, energie-intensieve 

industriesectoren en andere industriële 

klanten worden de volgende criteria 

toegepast: 

Or. en 

 

Amendement   106 

Flavio Zanonato 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – punt 6 – letter a - tabel - kolom 2 - rij 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het gemiddelde relatieve aandeel in de 

transmissiekosten (uitgedrukt als 

percentage van de totale netwerkkosten en 

uitgaande van de in punt 5 vastgelegde 

verbruikscategorieën). 

1. Het gemiddelde relatieve aandeel in de 

transmissiekosten (uitgedrukt als 

percentage van de totale netwerkkosten en 

op basis van de methode voor de 

uitsplitsing van de kosten zoals bedoeld in 
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artikel 3 bis). 

Or. en 

Motivering 

De huidige statistieken zijn gebaseerd op de facturen van de leveranciers, die geen 

gedetailleerde uitsplitsing bevatten van de netwerkprijzen in transmissie- en distributiekosten. 

Het berekenen van deze gegevens kan voor de leveranciers erg ingewikkeld en dur zijn. De 

methode zou ook op eenvoudiger oplossingen kunnen stoelen. 

 

Amendement   107 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – punt 6 – letter b - alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten moeten daarnaast ook 

gegevens verstrekken over vrijstellingen 

en afwijkingen voor de betaling van 

heffingen, belastingen en vergoedingen 

die ze aan de verschillende categorieën 

van afnemers hebben toegestaan. 

Or. en 

 

Amendement   108 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In deze bijlage worden de methoden 

beschreven voor de verzameling en 

bundeling van statistische gegevens over 

de elektriciteitsprijzen voor huishoudelijke 

afnemers en niet-huishoudelijke 

eindafnemers. 

In deze bijlage worden de methoden 

beschreven voor de verzameling en 

bundeling van statistische gegevens over 

de elektriciteitsprijzen voor huishoudelijke 

afnemers en niet-huishoudelijke 

eindafnemers, inclusief prosumenten. 
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Or. en 

Motivering 

Zie de motiveringen bij de voorgaande amendementen, in het bijzonder amendement 8. 

 

Amendement   109 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – punt 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In de gegevens moeten alle huishoudelijke 

afnemers en niet-huishoudelijke 

eindafnemers van elektriciteit 

vertegenwoordigd zijn, met uitzondering 

van de elektriciteit die door zelfopwekkers 

wordt opgewekt en verbruikt. 

In de gegevens moeten alle huishoudelijke 

afnemers en niet-huishoudelijke 

eindafnemers van elektriciteit 

vertegenwoordigd zijn, inclusief 

prosumenten en zelfopwekkers. 

Or. en 

Motivering 

Met het oog op samenhang met de voorgaande amendementen. 

 

Amendement   110 

Dario Tamburrano, David Borrelli 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – punt 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De te rapporteren prijzen zijn de nationale 

gemiddelde prijzen die berekend worden 

aan huishoudelijke afnemers en niet-

huishoudelijke eindafnemers.  

De te rapporteren prijzen zijn de nationale 

gemiddelde prijzen die berekend worden 

aan huishoudelijke afnemers en niet-

huishoudelijke eindafnemers, inclusief 

prosumenten en zelfopwekkers. 

Or. en 
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Amendement   111 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – punt 4 – letter b - inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) Voor niet-huishoudelijke eindafnemers 

worden de volgende categorieën toegepast: 

b) Voor niet-huishoudelijke eindafnemers, 

inclusief kmo's, energie-intensieve 

industriesectoren en andere industriële 

klanten, worden de volgende categorieën 

toegepast: 

Or. en 

 

Amendement   112 

Flavio Zanonato 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – punt 5 – letter a - tabel - kolom 2 - rij 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het gemiddelde relatieve aandeel in de 

distributiekosten (uitgedrukt als percentage 

van de totale netwerkkosten en uitgaande 

van de in punt 4 vastgelegde 

verbruikscategorieën). 

2. Het gemiddelde relatieve aandeel in de 

transmissiekosten (uitgedrukt als 

percentage van de totale netwerkkosten en 

op basis van de methode voor de 

uitsplitsing van de kosten zoals bedoeld in 

artikel 3 bis). 

Or. en 

Motivering 

De huidige statistieken zijn gebaseerd op de facturen van de leveranciers, die geen 

gedetailleerde uitsplitsing bevatten van de netwerkprijzen in transmissie- en distributiekosten. 

Het berekenen van deze gegevens kan voor de leveranciers erg ingewikkeld en dur zijn. De 

methode zou ook op eenvoudiger oplossingen kunnen stoelen. 

 

Amendement   113 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – punt 5 – letter a - tabel - kolom 2 - rij 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Belastingen, rechten, heffingen en 

kosten die verband houden met 

capaciteitsbetalingen, energiezekerheid en 

de toereikendheid van de 

energieopwekking; belastingen op de 

herstructurering van de kolenindustrie; 

belastingen op elektriciteitsdistributie. 

Gestrande kosten en heffingen op de 

financiering van regelgevende instanties of 

marktbeheerders. 

3. Belastingen, rechten, heffingen en 

kosten die verband houden met 

capaciteitsbetalingen, energiezekerheid en 

de toereikendheid van de 

energieopwekking; 

 3 bis. belastingen op de herstructurering 

van de kolenindustrie en gestrande kosten; 

 3 ter. belastingen op 

elektriciteitsdistributie, heffingen op de 

financiering van regelgevende instanties of 

marktbeheerders. 

Or. en 

 

Amendement   114 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – punt 5 – letter a - tabel - kolom 2 - rij 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Belastingen, rechten, heffingen en 

kosten in verband met de nucleaire sector, 

waaronder de ontmanteling van nucleaire 

installaties, inspecties van nucleaire 

installaties en vergoedingen voor nucleaire 

installaties. 

5. Belastingen, rechten, heffingen en 

kosten in verband met de nucleaire sector, 

waaronder voor de ontmanteling van 

nucleaire installaties en voor 

afvalverwerking, inspecties van nucleaire 

installaties en vergoedingen voor nucleaire 

installaties; 

Or. en 
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Amendement   115 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage II – punt 5 – letter b - alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten moeten daarnaast ook 

gegevens verstrekken over vrijstellingen 

en afwijkingen voor de betaling van 

heffingen, belastingen en vergoedingen 

die ze aan de verschillende categorieën 

van afnemers hebben toegestaan. 

Or. en 

 


