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Amendement 1361
Dario Tamburrano, David Borrelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 Schrappen

Europese entiteit van 
distributiesysteembeheerders

Distributiesysteembeheerders die geen 
deel uitmaken van een verticaal 
geïntegreerde onderneming of die zijn 
ontvlochten overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 35 [herschikking 
van Richtlijn 2009/72/EG als voorgesteld 
bij COM(2016) 864/2] werken op EU-
niveau samen via een Europese entiteit 
van distributiesysteembeheerders ("DSB-
entiteit van de EU") teneinde de 
voltooiing en het functioneren van de 
interne markt voor elektriciteit te 
bevorderen alsmede een optimaal beheer 
en een gecoördineerde werking van 
distributie- en transmissiesystemen te 
waarborgen. De 
distributiesysteembeheerders die aan de 
DSB-entiteit van de EU willen deelnemen, 
worden geregistreerde leden van de 
entiteit.

Or. en

Motivering

The proposal to create a EU DSO entity should be scrapped to eliminate the risks of conflicts 
of interests.As such, the creation of a new EU DSO entity contains significant risks of 
obstructing competition and discrimination on sensitive issues (in particular on issues 
relating to consumers and treatment of distributed energy resources, such as solar PV and 
demand response).EU unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow 
large DSOs connected to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity.This risk 
is compounded by the fact that the EU DSO entity would be in a position to influence the 
drafting of Network Codes that will significantly impact the deployment of renewables and 
demand response, which not all DSOs are supporting.This could increase the risk of Network 
Codes that impose additional barriers to demand response and self-consumption and that 
allow DSOs to dominate markets for aggregation, storage and EV charging infrastructure
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Amendement 1362
Massimiliano Salini

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Distributiesysteembeheerders die geen deel 
uitmaken van een verticaal geïntegreerde 
onderneming of die zijn ontvlochten 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 
35 [herschikking van Richtlijn 2009/72/EG 
als voorgesteld bij COM(2016) 864/2] 
werken op EU-niveau samen via een 
Europese entiteit van 
distributiesysteembeheerders ("DSB-
entiteit van de EU") teneinde de voltooiing 
en het functioneren van de interne markt 
voor elektriciteit te bevorderen alsmede 
een optimaal beheer en een gecoördineerde 
werking van distributie- en 
transmissiesystemen te waarborgen. De 
distributiesysteembeheerders die aan de 
DSB-entiteit van de EU willen deelnemen, 
worden geregistreerde leden van de 
entiteit.

Distributiesysteembeheerders die geen deel 
uitmaken van een verticaal geïntegreerde 
onderneming of die zijn ontvlochten 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 
35 [herschikking van Richtlijn 2009/72/EG 
als voorgesteld bij COM(2016) 864/2] 
werken op EU-niveau samen via een 
Europese entiteit van 
distributiesysteembeheerders ("DSB-
entiteit van de EU") teneinde de voltooiing 
en het functioneren van de interne markt 
voor elektriciteit te bevorderen alsmede 
een optimaal beheer en een gecoördineerde 
werking van distributie- en 
transmissiesystemen te waarborgen. De 
distributiesysteembeheerders die aan de 
DSB-entiteit van de EU willen deelnemen, 
worden geregistreerde leden van de 
entiteit. Ten aanzien van zaken met 
sectoroverschrijdende relevantie zorgt de 
DSB-entiteit van de EU voor 
elektriciteitsdistributiesysteembeheerders 
voor coördinatie, op voet van gelijkheid, 
met gasdistributiesysteembeheerders die 
vertegenwoordigd worden door een 
permanent comité totdat er een 
gelijkwaardige entiteit die de gasDSB's 
vertegenwoordigt is opgericht en de 
voorwaarden voor de samenwerking 
tussen de twee entiteiten zijn bepaald.

Or. en

Amendement 1363
Morten Helveg Petersen

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Distributiesysteembeheerders die geen deel 
uitmaken van een verticaal geïntegreerde 
onderneming of die zijn ontvlochten 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 
35 [herschikking van Richtlijn 
2009/72/EG als voorgesteld bij 
COM(2016) 864/2] werken op EU-niveau 
samen via een Europese entiteit van 
distributiesysteembeheerders ("DSB-
entiteit van de EU") teneinde de voltooiing 
en het functioneren van de interne markt 
voor elektriciteit te bevorderen alsmede 
een optimaal beheer en een gecoördineerde 
werking van distributie- en 
transmissiesystemen te waarborgen. De 
distributiesysteembeheerders die aan de 
DSB-entiteit van de EU willen deelnemen, 
worden geregistreerde leden van de 
entiteit.

Distributiesysteembeheerders werken op 
EU-niveau samen via een Europese entiteit 
van distributiesysteembeheerders ("DSB-
entiteit van de EU") teneinde de voltooiing 
en het functioneren van de interne markt 
voor elektriciteit te bevorderen alsmede 
een optimaal beheer en een gecoördineerde 
werking van distributie- en 
transmissiesystemen te waarborgen. De 
distributiesysteembeheerders die aan de 
DSB-entiteit van de EU willen deelnemen, 
worden geregistreerde leden van de 
entiteit.

Or. en

Amendement 1364
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Distributiesysteembeheerders die geen deel 
uitmaken van een verticaal geïntegreerde 
onderneming of die zijn ontvlochten 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 
35 [herschikking van Richtlijn 2009/72/EG 
als voorgesteld bij COM(2016) 864/2] 
werken op EU-niveau samen via een 
Europese entiteit van 
distributiesysteembeheerders ("DSB-
entiteit van de EU") teneinde de voltooiing 
en het functioneren van de interne markt 
voor elektriciteit te bevorderen alsmede 
een optimaal beheer en een gecoördineerde 
werking van distributie- en 
transmissiesystemen te waarborgen. De 
distributiesysteembeheerders die aan de 
DSB-entiteit van de EU willen deelnemen, 
worden geregistreerde leden van de 

Distributiesysteembeheerders die geen deel 
uitmaken van een verticaal geïntegreerde 
onderneming of die zijn ontvlochten 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 
35 [herschikking van Richtlijn 2009/72/EG 
als voorgesteld bij COM(2016) 864/2], of 
die financieel ontvlochten zijn en volledig 
onafhankelijk van energiegerelateerde 
entiteiten overeenkomstig de bepalingen 
van artikel [50 quater], werken op EU-
niveau samen via een Europese entiteit van 
distributiesysteembeheerders ("DSB-
entiteit van de EU") teneinde de voltooiing 
en het functioneren van de interne markt 
voor elektriciteit te bevorderen alsmede 
een optimaal beheer en een gecoördineerde 
werking van distributie- en 
transmissiesystemen te waarborgen. De 
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entiteit. distributiesysteembeheerders die aan de 
DSB-entiteit van de EU willen deelnemen, 
worden geregistreerde leden van de 
entiteit.

Or. en

Amendement 1365
Jaromír Kohlíček

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Distributiesysteembeheerders die geen deel 
uitmaken van een verticaal geïntegreerde 
onderneming of die zijn ontvlochten 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 
35 [herschikking van Richtlijn 2009/72/EG 
als voorgesteld bij COM(2016) 864/2] 
werken op EU-niveau samen via een 
Europese entiteit van 
distributiesysteembeheerders ("DSB-
entiteit van de EU") teneinde de voltooiing 
en het functioneren van de interne markt 
voor elektriciteit te bevorderen alsmede 
een optimaal beheer en een gecoördineerde 
werking van distributie- en
transmissiesystemen te waarborgen. De 
distributiesysteembeheerders die aan de 
DSB-entiteit van de EU willen deelnemen, 
worden geregistreerde leden van de 
entiteit.

Distributiesysteembeheerders die geen deel 
uitmaken van een verticaal geïntegreerde 
onderneming of die zijn ontvlochten 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 
35 [herschikking van Richtlijn 2009/72/EG 
als voorgesteld bij COM(2016) 864/2] 
werken op EU-niveau samen via een 
Europese entiteit van 
distributiesysteembeheerders ("DSB-
entiteit van de EU") teneinde de voltooiing 
en het functioneren van de interne markt 
voor elektriciteit te bevorderen alsmede 
een optimaal beheer en een gecoördineerde 
werking van distributie- en 
transmissiesystemen te waarborgen. De 
distributiesysteembeheerders die aan de 
DSB-entiteit van de EU willen deelnemen, 
worden geregistreerde leden van de 
entiteit. In het besluitvormingsproces 
wordt een proportionele geografische 
vertegenwoordiging van DSB's in de 
DSB-entiteit van de EU gewaarborgd.

Or. en

Motivering

Er moet gezorgd worden voor een proportionele geografische vertegenwoordiging van DSB's 
in de DSB-entiteit van de EU zodat er rekening wordt gehouden met de specifieke 
omstandigheden in de betrokken regio's bij de opstelling van de respectieve documenten of 
wetgeving.
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Amendement 1366
Miroslav Poche

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Distributiesysteembeheerders die geen deel 
uitmaken van een verticaal geïntegreerde 
onderneming of die zijn ontvlochten 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 
35 [herschikking van Richtlijn 2009/72/EG 
als voorgesteld bij COM(2016) 864/2] 
werken op EU-niveau samen via een 
Europese entiteit van 
distributiesysteembeheerders ("DSB-
entiteit van de EU") teneinde de voltooiing 
en het functioneren van de interne markt 
voor elektriciteit te bevorderen alsmede 
een optimaal beheer en een gecoördineerde 
werking van distributie- en 
transmissiesystemen te waarborgen. De 
distributiesysteembeheerders die aan de 
DSB-entiteit van de EU willen deelnemen, 
worden geregistreerde leden van de 
entiteit.

Distributiesysteembeheerders die geen deel 
uitmaken van een verticaal geïntegreerde 
onderneming of die zijn ontvlochten 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 
35 [herschikking van Richtlijn 2009/72/EG 
als voorgesteld bij COM(2016) 864/2] 
werken op EU-niveau samen via een 
Europese entiteit van 
distributiesysteembeheerders ("DSB-
entiteit van de EU") teneinde de voltooiing 
en het functioneren van de interne markt 
voor elektriciteit te bevorderen alsmede 
een optimaal beheer en een gecoördineerde 
werking van distributie- en 
transmissiesystemen te waarborgen. De 
distributiesysteembeheerders die aan de 
DSB-entiteit van de EU willen deelnemen, 
worden geregistreerde leden van de 
entiteit. In het besluitvormingsproces 
wordt een proportionele geografische 
vertegenwoordiging van DSB's in de 
DSB-entiteit van de EU gewaarborgd.

Or. en

Motivering

Er moet gezorgd worden voor een proportionele geografische vertegenwoordiging van DSB's 
in de DSB-entiteit van de EU zodat er rekening wordt gehouden met de specifieke 
omstandigheden in de betrokken regio's bij de opstelling van de respectieve documenten of 
wetgeving.

Amendement 1367
Angelika Niebler, Sven Schulze

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Distributiesysteembeheerders die geen deel Distributiesysteembeheerders, met 
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uitmaken van een verticaal geïntegreerde 
onderneming of die zijn ontvlochten 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 
35 [herschikking van Richtlijn 
2009/72/EG als voorgesteld bij 
COM(2016) 864/2] werken op EU-niveau 
samen via een Europese entiteit van 
distributiesysteembeheerders ("DSB-
entiteit van de EU") teneinde de voltooiing 
en het functioneren van de interne markt 
voor elektriciteit te bevorderen alsmede 
een optimaal beheer en een gecoördineerde 
werking van distributie- en 
transmissiesystemen te waarborgen. De 
distributiesysteembeheerders die aan de 
DSB-entiteit van de EU willen deelnemen, 
worden geregistreerde leden van de 
entiteit.

inbegrip van de minimis-
distributiesysteembeheerders, werken op 
EU-niveau samen via een Europese entiteit 
van distributiesysteembeheerders ("DSB-
entiteit van de EU") teneinde de voltooiing 
en het functioneren van de interne markt 
voor elektriciteit te bevorderen alsmede 
een optimaal beheer en een gecoördineerde 
werking van distributie- en 
transmissiesystemen te waarborgen. De 
distributiesysteembeheerders die aan de 
DSB-entiteit van de EU willen deelnemen, 
hebben het recht om geregistreerde leden 
van de entiteit te worden.

Or. de

Motivering

Kleine distributiesysteembeheerders mogen niet worden uitgesloten van de Europese DSB-
entiteit.

Amendement 1368
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Distributiesysteembeheerders die geen deel 
uitmaken van een verticaal geïntegreerde 
onderneming of die zijn ontvlochten 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 
35 [herschikking van Richtlijn 
2009/72/EG als voorgesteld bij 
COM(2016) 864/2] werken op EU-niveau 
samen via een Europese entiteit van 
distributiesysteembeheerders ("DSB-
entiteit van de EU") teneinde de voltooiing 
en het functioneren van de interne markt 
voor elektriciteit te bevorderen alsmede 
een optimaal beheer en een gecoördineerde 
werking van distributie- en 
transmissiesystemen te waarborgen. De 

Distributiesysteembeheerders werken op 
EU-niveau samen via een Europese entiteit 
van distributiesysteembeheerders ("DSB-
entiteit van de EU") teneinde de voltooiing 
en het functioneren van de interne markt 
voor elektriciteit te bevorderen alsmede 
een optimaal beheer en een gecoördineerde 
werking van distributie- en 
transmissiesystemen te waarborgen en 
beste praktijken uit te wisselen voor de 
verschillende problemen waar de 
distributiesysteembeheerders mee kampen 
in de Unie, inclusief de digitalisering van 
distributienetwerken, de uitrol van slimme 
netten en intelligente metersystemen.
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distributiesysteembeheerders die aan de 
DSB-entiteit van de EU willen deelnemen, 
worden geregistreerde leden van de 
entiteit.

Or. en

Amendement 1369
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Distributiesysteembeheerders die geen deel 
uitmaken van een verticaal geïntegreerde 
onderneming of die zijn ontvlochten 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 
35 [herschikking van Richtlijn 
2009/72/EG als voorgesteld bij 
COM(2016) 864/2] werken op EU-niveau 
samen via een Europese entiteit van 
distributiesysteembeheerders ("DSB-
entiteit van de EU") teneinde de voltooiing 
en het functioneren van de interne markt 
voor elektriciteit te bevorderen alsmede 
een optimaal beheer en een gecoördineerde 
werking van distributie- en 
transmissiesystemen te waarborgen. De 
distributiesysteembeheerders die aan de 
DSB-entiteit van de EU willen deelnemen, 
worden geregistreerde leden van de 
entiteit.

Distributiesysteembeheerders werken op 
EU-niveau samen via een Europese entiteit 
van distributiesysteembeheerders ("DSB-
entiteit van de EU") teneinde de voltooiing 
en het functioneren van de interne markt 
voor elektriciteit te bevorderen alsmede 
een optimaal beheer en een gecoördineerde 
werking van distributie- en 
transmissiesystemen te waarborgen. De 
distributiesysteembeheerders die aan de 
DSB-entiteit van de EU willen deelnemen, 
worden geregistreerde leden van de 
entiteit. Geregistreerde leden mogen 
rechtstreeks deelnemen aan de DSB-
entiteit van de EU of zich laten 
vertegenwoordigen door een nationale of 
Europese vereniging van hun keuze.

Or. en

Amendement 1370
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Distributiesysteembeheerders die geen 
deel uitmaken van een verticaal 

Alle distributiesysteembeheerders werken 
op EU-niveau samen via een Europese 
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geïntegreerde onderneming of die zijn 
ontvlochten overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 35 [herschikking 
van Richtlijn 2009/72/EG als voorgesteld 
bij COM(2016) 864/2] werken op EU-
niveau samen via een Europese entiteit van 
distributiesysteembeheerders ("DSB-
entiteit van de EU") teneinde de voltooiing 
en het functioneren van de interne markt 
voor elektriciteit te bevorderen alsmede 
een optimaal beheer en een gecoördineerde 
werking van distributie- en 
transmissiesystemen te waarborgen. De 
distributiesysteembeheerders die aan de 
DSB-entiteit van de EU willen deelnemen,
worden geregistreerde leden van de 
entiteit.

entiteit van distributiesysteembeheerders 
("DSB-entiteit van de EU") teneinde de 
voltooiing en het functioneren van de 
interne markt voor elektriciteit te 
bevorderen, om de ontwikkeling van een 
duurzaam, gedecentraliseerd en 
geïntegreerder energiesysteem te steunen,
alsmede een optimaal beheer en een 
gecoördineerde werking van distributie- en 
transmissiesystemen te waarborgen. De 
distributiesysteembeheerders en de 
verenigingen die hen op EU-niveau 
vertegenwoordigen en die aan de DSB-
entiteit van de EU willen deelnemen 
worden geregistreerde leden van de 
entiteit.

Or. en

Amendement 1371
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Distributiesysteembeheerders die geen deel 
uitmaken van een verticaal geïntegreerde 
onderneming of die zijn ontvlochten 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 
35 [herschikking van Richtlijn 2009/72/EG 
als voorgesteld bij COM(2016) 864/2] 
werken op EU-niveau samen via een 
Europese entiteit van 
distributiesysteembeheerders ("DSB-
entiteit van de EU") teneinde de voltooiing 
en het functioneren van de interne markt 
voor elektriciteit te bevorderen alsmede 
een optimaal beheer en een gecoördineerde 
werking van distributie- en 
transmissiesystemen te waarborgen. De 
distributiesysteembeheerders die aan de 
DSB-entiteit van de EU willen deelnemen, 
worden geregistreerde leden van de 
entiteit.

Distributiesysteembeheerders die geen deel 
uitmaken van een verticaal geïntegreerde 
onderneming of die zijn ontvlochten 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 
35 [herschikking van Richtlijn 2009/72/EG 
als voorgesteld bij COM(2016) 864/2] 
werken op EU-niveau samen via een 
Europese entiteit van 
distributiesysteembeheerders ("DSB-
entiteit van de EU") teneinde de voltooiing 
en het functioneren van de interne markt 
voor elektriciteit te bevorderen alsmede 
een optimaal beheer en een gecoördineerde 
werking van distributie- en 
transmissiesystemen te waarborgen. De 
distributiesysteembeheerders die aan de 
DSB-entiteit van de EU willen deelnemen, 
hebben het recht om geregistreerde leden 
van de entiteit te worden.
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Or. de

Motivering

De DSB-entiteit van de EU zal regels opstellen voor de werking van de interne Europese 
markt, die nadat zij door de Commissie zijn bekrachtigd, zullen gelden voor alle DSB's, 
ongeacht hun omvang of organisatiestructuur.Daarom moeten alle Europese DSB's, inclusief 
de minimis-DSB's, kunnen deelnemen aan de DSB-entiteit van de EU (deelname geschiedt op 
basis van vrijwilligheid).

Amendement 1372
Martina Werner, Carlos Zorrinho

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De DSB-entiteit van de EU handelt bij 
de uitoefening van haar functies 
krachtens EU-recht onafhankelijk van 
afzonderlijke nationale belangen of de 
nationale belangen van 
transmissiesysteembeheerders; tevens 
draagt zij bij tot de efficiënte en duurzame 
verwezenlijking van de in het beleidskader 
voor klimaat en energie vastgestelde 
doelstellingen voor de periode 2020-2030, 
in het bijzonder tot de efficiënte integratie 
van uit hernieuwbare energiebronnen 
opgewekte elektriciteit en tot verbetering 
van de energie-efficiëntie.

Or. en

Amendement 1373
Morten Helveg Petersen

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De DSB's van elk land krijgen de 
gelegenheid een nationale DSB-
vertegenwoordiger te kiezen die 
verantwoordelijk wordt voor de 
coördinatie van de input, de benoeming 
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van deskundigen in werkgroepen en 
stemmingen.

Or. en

Amendement 1374
Morten Helveg Petersen

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De weging van de stemming van de 
nationale DSB-vertegenwoordigers 
geschiedt in overeenstemming met de 
stemprocedure van de Raad, als bepaald 
in de geconsolideerde versie van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie, 
artikel 16, lid 4, als geamendeerd bij het 
Verdrag van Lissabon ("dubbele 
meerderheid").

Or. en

Amendement 1375
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 bis

Taken van het Overlegforum

1.De leden van het Overlegforum 
adviseren de Commissie over zaken die 
verband houden met de exploitatie en het 
beheer van distributienetwerken.

2.De Commissie mag het Overlegforum 
over iedere aangelegenheid raadplegen 
die verband houdt met de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
en van de herschikking van Richtlijn 
2009/72/EG als voorgesteld in 
COM(2016)864/2 en met betrekking tot de 
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goedkeuring van netcodes en richtsnoeren 
als bedoeld in artikel 54.Het 
Overlegforum mag eveneens door de 
Commissie en het Agentschap over andere 
maatregelen worden geraadpleegd.

3.Het Overlegforum mag:

(a) beste praktijken ontwikkelen, op eigen 
initiatief of op verzoek van de Commissie 
of het Agentschap, over zaken die verband 
houden met de ontwikkeling van 
vraagrespons, de integratie van 
hernieuwbare energiebronnen, 
gedistribueerde productie en andere in het 
distributienet geïntegreerde hulpbronnen;

(b) de Commissie of het Agentschap op de 
hoogte stellen van problemen met 
betrekking tot de invoering van netcodes 
als bedoeld in artikel 54 en aan de 
Commissie of het Agentschap 
aanbevelingen en suggesties voorleggen 
om die problemen aan te pakken;

(c) alle andere activiteiten ontplooien die 
nodig zijn voor de vervulling van zijn 
functies.Het Overlegforum houdt de 
Commissie op de hoogte van zijn 
activiteiten.

Or. en

Amendement 1376
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Edouard Martin, Dan Nica

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 bis

Lidmaatschap van de Europese entiteit 
van distributiesysteembeheerders (DSB-

entiteit van de EU)

Deelname van afzonderlijke 
distributiesysteembeheerders geschiedt 
op basis van vrijwilligheid.
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Distributiesysteembeheerders die aan de 
DSB-entiteit van de EU willen deelnemen, 
worden geregistreerde leden van de DSB-
entiteit van de EU.

De DSB-entiteit zorgt voor billijke 
behandeling van alle leden van de DSB-
entiteit van de EU, ongeacht hun omvang.

De DSB-entiteit zorgt ervoor dat kleinere 
of onafhankelijke DSB's op adequate 
wijze vertegenwoordigd zijn, ook in de 
besluitvormingsprocedures.

Or. en

Amendement 1377
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 bis

Overlegforum

De Commissie richt een Overlegforum op 
voor de exploitatie en het beheer van 
distributienetwerken.De Commissie zorgt 
ervoor dat er in het Overlegforum sprake 
is van een afgewogen vertegenwoordiging 
van alle belanghebbenden die betrokken 
zijn bij de exploitatie en het beheer van 
distributienetwerken, zoals 
systeembeheerders, systeemgebruikers, 
aggregators, relevante 
bedrijfstakverenigingen, 
milieubeschermingsgroeperingen en 
consumentenorganisaties.De Commissie 
stelt het reglement van orde van het forum 
vast.

Or. en

Motivering

In plaats van een DSB-entiteit van de EU op te richten zou de Commissie een Overlegforum 
moeten oprichten voor de exploitatie en het beheer van distributienetwerken.Het 
Overlegforum zou het risico van zelfregulering door de DSB's aanzienlijk beperken omdat het 
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een louter adviserende functie zou hebben.Bovendien zouden er meer belanghebbenden in het 
Overlegforum vertegenwoordigd zijn.

Amendement 1378
Dario Tamburrano, David Borrelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 50 Schrappen

Oprichting van de DSB-entiteit van de EU 
voor elektriciteit

1. Uiterlijk op [PB: twaalf maanden na de 
inwerkingtreding] dienen de 
distributiesysteembeheerders met 
administratieve ondersteuning van het 
Agentschap bij de Commissie en het 
Agentschap de ontwerpstatuten, een lijst 
van geregistreerde leden en het 
ontwerpreglement van orde in, met onder 
meer de procedurevoorschriften voor de 
raadpleging van het ENTSB voor 
elektriciteit en andere belanghebbenden 
alsmede de financieringsvoorschriften 
voor de op te richten DSB-entiteit van de 
EU.

2. Binnen twee maanden na ontvangst 
brengt het Agentschap, na formele 
raadpleging van de organisaties die alle 
belanghebbenden vertegenwoordigen en 
in het bijzonder van de 
distributiesysteemgebruikers, aan de 
Commissie advies uit over de 
ontwerpstatuten, de ledenlijst en het 
ontwerpreglement van orde.

3. Rekening houdend met het in lid 2 
bedoelde advies van het Agentschap 
brengt de Commissie binnen drie 
maanden na ontvangst van het advies van 
het Agentschap advies uit over de 
ontwerpstatuten, de ledenlijst en het 
ontwerpreglement van orde.

4. Binnen drie maanden na de datum van 
ontvangst van het gunstige advies van de 
Commissie gaan de 
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distributiesysteembeheerders over tot 
oprichting van de DSB-entiteit van de EU 
en tot de aanneming en publicatie van 
haar statuten en reglement van orde.

5. De in lid 1 genoemde documenten 
worden aan de Commissie en het 
Agentschap verstrekt wanneer 
veranderingen aan deze documenten 
hebben plaatsgevonden of indien zij een 
gemotiveerd verzoek indienen. Het 
Agentschap en de Commissie brengen 
overeenkomstig het in de leden 2 tot en 
met 4 vastgestelde proces een advies uit.

6. De kosten die verband houden met de 
activiteiten van de DSB-entiteit van de EU 
worden gedragen door de 
distributiesysteembeheerders die 
geregistreerd lid zijn en worden in 
aanmerking genomen bij de berekening 
van tarieven. De regulerende instanties 
keuren deze kosten alleen goed indien 
deze redelijk en evenredig zijn.

Or. en

Motivering

Het voorstel om een DSB-entiteit op te richten moet worden geschrapt om het risico van 
belangenverstrengeling te voorkomen.Dit amendement verhoogt de samenhang met andere 
amendementen.

Amendement 1379
Morten Helveg Petersen

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Uiterlijk op [PB:twee maanden na 
de inwerkingtreding] ziet iedere lidstaat 
erop toe dat de 
distributiesysteembeheerders in die 
lidstaat de gelegenheid krijgen om op 
eerlijke en transparante wijze een 
nationale DSB-vertegenwoordiger te 
kiezen voor de DSB-entiteit van de EU.De 
lidstaat ziet erop toe dat de 
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vertegenwoordiger om het jaar wordt 
herkozen en op verzoek van een 
meerderheid van de 
distributiesysteembeheerders van de 
lidstaat.

Or. en

Amendement 1380
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op [PB: twaalf maanden 
na de inwerkingtreding] dienen de 
distributiesysteembeheerders met 
administratieve ondersteuning van het 
Agentschap bij de Commissie en het 
Agentschap de ontwerpstatuten, een lijst 
van geregistreerde leden en het 
ontwerpreglement van orde in, met onder 
meer de procedurevoorschriften voor de 
raadpleging van het ENTSB voor 
elektriciteit en andere belanghebbenden 
alsmede de financieringsvoorschriften 
voor de op te richten DSB-entiteit van de 
EU.

Schrappen

Or. en

Amendement 1381
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op [PB: twaalf maanden 
na de inwerkingtreding] dienen de 
distributiesysteembeheerders met 
administratieve ondersteuning van het 
Agentschap bij de Commissie en het 
Agentschap de ontwerpstatuten, een lijst 

1. Uiterlijk op [PB: twaalf maanden 
na de inwerkingtreding] dienen de 
distributiesysteembeheerders met 
administratieve ondersteuning van het 
Agentschap bij de Commissie en het 
Agentschap een ontwerp in voor een 
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van geregistreerde leden en het 
ontwerpreglement van ordein, met onder 
meer de procedurevoorschriften voor de 
raadpleging van het ENTSB voor 
elektriciteit en andere belanghebbenden
alsmede de financieringsvoorschriften voor 
de op te richten DSB-entiteit van de EU.

bestuursstructuur waarin een eerlijke en 
afgewogen belangenbehartiging van 
zowel de leden als de lidstaten wordt 
gewaarborgd. Hiertoe behoren de 
ontwerpstatuten, een lijst van 
geregistreerde leden en het 
ontwerpreglement van orde, met onder 
meer de procedurevoorschriften voor de 
raadpleging van het ENTSB voor 
elektriciteit en andere belanghebbenden 
alsmede de financieringsvoorschriften voor 
de op te richten DSB-entiteit van de EU.

Or. en

Amendement 1382
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op [PB: twaalf maanden 
na de inwerkingtreding] dienen de 
distributiesysteembeheerders met 
administratieve ondersteuning van het 
Agentschap bij de Commissie en het 
Agentschap de ontwerpstatuten, een lijst 
van geregistreerde leden en het 
ontwerpreglement van orde in, met onder 
meer de procedurevoorschriften voor de 
raadpleging van het ENTSB voor 
elektriciteit en andere belanghebbenden 
alsmede de financieringsvoorschriften voor 
de op te richten DSB-entiteit van de EU.

1. Uiterlijk op [PB: twaalf maanden 
na de inwerkingtreding] dienen de 
geregistreerde leden, die hetzij direct 
deelnemen of worden vertegenwoordigd 
door de nationale of Europese 
verenigingen van hun keuze, met 
administratieve ondersteuning van het 
Agentschap bij de Commissie en het 
Agentschap de ontwerpstatuten, een lijst 
van geregistreerde leden en het 
ontwerpreglement van orde in, met onder 
meer de procedurevoorschriften voor de 
raadpleging van het ENTSB - E en andere 
belanghebbenden alsmede de 
financieringsvoorschriften voor de op te 
richten DSB-entiteit van de EU.

Or. en

Amendement 1383
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen Freund, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
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Artikel 50 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op [PB: twaalf maanden 
na de inwerkingtreding] dienen de 
distributiesysteembeheerders met 
administratieve ondersteuning van het 
Agentschap bij de Commissie en het 
Agentschap de ontwerpstatuten, een lijst 
van geregistreerde leden en het 
ontwerpreglement van orde in, met onder 
meer de procedurevoorschriften voor de 
raadpleging van het ENTSB voor 
elektriciteit en andere belanghebbenden 
alsmede de financieringsvoorschriften voor 
de op te richten DSB-entiteit van de EU.

1. Uiterlijk op [PB: twaalf maanden 
na de inwerkingtreding] dienen de 
distributiesysteembeheerders met 
administratieve ondersteuning van het 
Agentschap bij de Commissie en het 
Agentschap de ontwerpstatuten, een lijst 
van geregistreerde leden en het 
ontwerpreglement van orde in, met onder 
meer de procedurevoorschriften voor de
raadpleging van het ENTSB voor 
elektriciteit en andere belanghebbenden, de 
besluitvormingsprocedures alsmede de 
financieringsvoorschriften voor de op te 
richten DSB-entiteit van de EU.

Or. en

Amendement 1384
Morten Helveg Petersen

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op [PB: twaalf maanden 
na de inwerkingtreding] dienen de 
distributiesysteembeheerders met 
administratieve ondersteuning van het 
Agentschap bij de Commissie en het 
Agentschap de ontwerpstatuten, een lijst 
van geregistreerde leden en het 
ontwerpreglement van orde in, met onder 
meer de procedurevoorschriften voor de 
raadpleging van het ENTSB voor 
elektriciteit en andere belanghebbenden 
alsmede de financieringsvoorschriften voor 
de op te richten DSB-entiteit van de EU.

1. Uiterlijk op [PB: twaalf maanden 
na de inwerkingtreding] dienen de 
nationale DSB-vertegenwoordigers met 
administratieve ondersteuning van het 
Agentschap bij de Commissie en het 
Agentschap de ontwerpstatuten, een lijst 
van geregistreerde leden en het 
ontwerpreglement van orde in, met onder 
meer de procedurevoorschriften voor de 
raadpleging van het ENTSB voor 
elektriciteit en andere belanghebbenden 
alsmede de financieringsvoorschriften voor 
de op te richten DSB-entiteit van de EU.

Or. en

Amendement 1385
Claude Turmes
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op [PB: twaalf maanden 
na de inwerkingtreding] dienen de 
distributiesysteembeheerders met 
administratieve ondersteuning van het 
Agentschap bij de Commissie en het 
Agentschap de ontwerpstatuten, een lijst 
van geregistreerde leden en het 
ontwerpreglement van orde in, met onder 
meer de procedurevoorschriften voor de 
raadpleging van het ENTSB voor 
elektriciteit en andere belanghebbenden 
alsmede de financieringsvoorschriften 
voor de op te richten DSB-entiteit van de 
EU.

1. Distributiesysteembeheerders 
werken op EU-niveau samen om bij te 
dragen tot verwezenlijking van de EU-
klimaat- en energiedoelstellingen, o.a. het 
behalen van hoge niveaus van elektriciteit 
die wordt opgewekt met verschillende 
hernieuwbare energiebronnen teneinde de 
voltooiing en de werking van de interne 
markt voor elektriciteit te bevorderen, 
alsmede een optimaal beheer en een 
gecoördineerde exploitatie van distributie-
en transmissiesystemen te waarborgen.

Or. en

Amendement 1386
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Binnen twee maanden na 
ontvangst brengt het Agentschap, na 
formele raadpleging van de organisaties 
die alle belanghebbenden 
vertegenwoordigen en in het bijzonder 
van de distributiesysteemgebruikers, aan 
de Commissie advies uit over de 
ontwerpstatuten, de ledenlijst en het 
ontwerpreglement van orde.

Schrappen

Or. en

Amendement 1387
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset
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Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Binnen twee maanden na ontvangst 
brengt het Agentschap, na formele 
raadpleging van de organisaties die alle 
belanghebbenden vertegenwoordigen en in 
het bijzonder van de 
distributiesysteemgebruikers, aan de 
Commissie advies uit over de 
ontwerpstatuten, de ledenlijst en het 
ontwerpreglement van orde.

2. Binnen twee maanden na ontvangst 
brengt het Agentschap, na formele 
raadpleging van de organisaties die alle 
belanghebbenden vertegenwoordigen en in 
het bijzonder van de 
distributiesysteemgebruikers, aan de 
Commissie advies uit over de 
ontwerpstatuten, de ledenlijst en het 
ontwerpreglement van orde, met name 
rekening houdend met de regels 
betreffende de onafhankelijkheid van de 
DSB-entiteit van de EU van haar leden, 
de voorkoming van 
belangenverstrengeling en de noodzaak 
om te zorgen voor een afgewogen 
geografische vertegenwoordiging en 
billijke behandeling van haar leden, met 
name van kleine of onafhankelijke 
distributiesysteembeheerders.

Or. en

Amendement 1388
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Binnen twee maanden na 
ontvangst brengt het Agentschap, na 
formele raadpleging van de organisaties 
die alle belanghebbenden 
vertegenwoordigen en in het bijzonder 
van de distributiesysteemgebruikers, aan 
de Commissie advies uit over de 
ontwerpstatuten, de ledenlijst en het 
ontwerpreglement van orde.

2. Distributiesysteembeheerders die 
voldoen aan de regels die zijn vastgesteld 
in artikel 50 quater (nieuw) mogen zich 
aansluiten bij een gemeenschappelijke 
Europese entiteit voor 
distributiesysteembeheerders voor 
elektriciteit ("DSB-entiteit van de EU") 
met administratieve ondersteuning van 
het Agentschap.

Or. en
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Amendement 1389
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Dan Nica

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Binnen twee maanden na ontvangst 
brengt het Agentschap, na formele 
raadpleging van de organisaties die alle 
belanghebbenden vertegenwoordigen en in 
het bijzonder van de 
distributiesysteemgebruikers, aan de 
Commissie advies uit over de 
ontwerpstatuten, de ledenlijst en het 
ontwerpreglement van orde.

2. Binnen twee maanden na ontvangst 
brengt het Agentschap, na formele 
raadpleging van de organisaties die alle 
belanghebbenden vertegenwoordigen en in 
het bijzonder van de 
distributiesysteemgebruikers en de 
organisaties voor 
consumentenbescherming, aan de 
Commissie advies uit over de 
ontwerpstatuten, de ledenlijst en het 
ontwerpreglement van orde.

Or. en

Amendement 1390
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Rekening houdend met het in lid 2 
bedoelde advies van het Agentschap 
brengt de Commissie binnen drie 
maanden na ontvangst van het advies van 
het Agentschap advies uit over de 
ontwerpstatuten, de ledenlijst en het 
ontwerpreglement van orde.

Schrappen

Or. en

Amendement 1391
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Rekening houdend met het in lid 2 
bedoelde advies van het Agentschap 
brengt de Commissie binnen drie 
maanden na ontvangst van het advies van 
het Agentschap advies uit over de 
ontwerpstatuten, de ledenlijst en het 
ontwerpreglement van orde.

3. De DSB-entiteit van de EU dient 
bij de Commissie en het Agentschap de 
ontwerpstatuten in, een lijst van 
geregistreerde leden en het 
ontwerpreglement van orde, met onder 
meer de procedurevoorschriften voor de 
raadpleging van het ENTSB voor 
elektriciteit en andere belanghebbenden 
alsmede de financieringsvoorschriften, 
voor de op te richten DSB-entiteit van de 
EU.

Or. en

Amendement 1392
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Rekening houdend met het in lid 2 
bedoelde advies van het Agentschap brengt 
de Commissie binnen drie maanden na 
ontvangst van het advies van het 
Agentschap advies uit over de 
ontwerpstatuten, de ledenlijst en het 
ontwerpreglement van orde.

3. Rekening houdend met het in lid 2 
bedoelde advies van het Agentschap brengt 
de Commissie binnen drie maanden na 
ontvangst van het advies van het 
Agentschap advies uit over de 
ontwerpstatuten, de ledenlijst en het 
ontwerpreglement van orde en de 
besluitvormingsprocedure.

Or. en

Amendement 1393
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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4. Binnen drie maanden na de datum 
van ontvangst van het gunstige advies van 
de Commissie gaan de 
distributiesysteembeheerders over tot 
oprichting van de DSB-entiteit van de EU 
en tot de aanneming en publicatie van 
haar statuten en reglement van orde.

Schrappen

Or. en

Amendement 1394
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Binnen drie maanden na de datum 
van ontvangst van het gunstige advies van
de Commissie gaan de 
distributiesysteembeheerders over tot 
oprichting van de DSB-entiteit van de EU 
en tot de aanneming en publicatie van 
haar statuten en reglement van orde.

4. Binnen twee maanden na ontvangst 
dient het Agentschap, na formele 
raadpleging van de organisaties die alle 
belanghebbenden vertegenwoordigen, met 
name de distributiesysteemgebruikers, een
advies in bij de Commissie over de 
ontwerpstatuten, de ledenlijst en het 
ontwerpreglement van orde waarin ten 
minste een algemene vergadering, een 
raad van bestuur, een onafhankelijke 
adviesraad, een secretaris-generaal en een 
secretariaat worden opgericht, met 
inachtneming van de beginselen die zijn 
vastgelegd in artikel 50 bis (nieuw).

Or. en

Amendement 1395
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De in lid 1 genoemde documenten 
worden aan de Commissie en het 
Agentschap verstrekt wanneer 

Schrappen
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veranderingen aan deze documenten 
hebben plaatsgevonden of indien zij een 
gemotiveerd verzoek indienen. Het 
Agentschap en de Commissie brengen 
overeenkomstig het in de leden 2 tot en 
met 4 vastgestelde proces een advies uit.

Or. en

Amendement 1396
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De in lid 1 genoemde documenten 
worden aan de Commissie en het 
Agentschap verstrekt wanneer 
veranderingen aan deze documenten 
hebben plaatsgevonden of indien zij een 
gemotiveerd verzoek indienen. Het 
Agentschap en de Commissie brengen 
overeenkomstig het in de leden 2 tot en 
met 4 vastgestelde proces een advies uit.

Schrappen

Or. en

Amendement 1397
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De kosten die verband houden met 
de activiteiten van de DSB-entiteit van de 
EU worden gedragen door de 
distributiesysteembeheerders die 
geregistreerd lid zijn en worden in 
aanmerking genomen bij de berekening 
van tarieven. De regulerende instanties 
keuren deze kosten alleen goed indien 

Schrappen
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deze redelijk en evenredig zijn.

Or. en

Amendement 1398
Jaromír Kohlíček

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De kosten die verband houden met 
de activiteiten van de DSB-entiteit van de 
EU worden gedragen door de 
distributiesysteembeheerders die 
geregistreerd lid zijn en worden in 
aanmerkinggenomenbij de berekening van 
tarieven. De regulerende instanties keuren 
deze kosten alleen goed indien deze 
redelijk en evenredig zijn.

6. De kosten die verband houden met 
de activiteiten van de DSB-entiteit van de 
EU worden gedragen door de 
distributiesysteembeheerders die 
geregistreerd lid zijn en worden door de 
regulerende instantie beschouwd als een 
in aanmerking komende uitgave bij de 
berekening van tarieven. De regulerende 
instanties keuren deze kosten alleen goed 
indien deze redelijk en evenredig zijn.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van het artikel:kosten die verband houden met de deelname van DSB's aan de 
DSB-entiteit van de EU moeten door de nationale regulerende instanties worden beschouwd 
als in aanmerking komende uitgaven en moeten dienovereenkomstig worden erkend in de 
tarieven.Anders lopen we het gevaar DSB's te ontmoedigen lid te worden van de DSB-entiteit 
van de EU.

Amendement 1399
Morten Helveg Petersen

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De kosten die verband houden met 
de activiteiten van de DSB-entiteit van de 
EU worden gedragen door de 
distributiesysteembeheerders die 
geregistreerd lid zijn en worden in 
aanmerking genomen bij de berekening 

6. De kosten die verband houden met 
de activiteiten van de DSB-entiteit van de 
EU worden gedragen door alle Europese 
distributiesysteembeheerders en worden in 
aanmerking genomen bij de berekening 
van tarieven. De regulerende instanties 
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van tarieven. De regulerende instanties 
keuren deze kosten alleen goed indien deze 
redelijk en evenredig zijn.

keuren deze kosten alleen goed indien deze 
redelijk en evenredig zijn.

Or. en

Amendement 1400
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 50 bis

Regels en procedures voor de DSB-entiteit 
van de EU voor elektriciteit

1. In de statuten en het reglement van 
orde van de DSB-entiteit van de EU die 
overeenkomstig artikel 50 worden 
goedgekeurd worden de volgende 
organisatiebeginselen gewaarborgd:

(a) alleen geregistreerde leden mogen 
deelnemen aan de werkzaamheden van de 
DSB-entiteit van de EU;

(b) strategische besluiten over de 
activiteiten van de DSB-entiteit van de EU 
alsmede de richtsnoeren voor de Raad van 
Bestuur worden goedgekeurd door de 
Algemene Vergadering;

(c) besluiten van de Algemene 
Vergadering worden goedgekeurd met 
65% van de stemmen die zijn uitgebracht 
door leden die in ten minste 55% van de 
lidstaten zijn gevestigd;

(d) besluiten van de Algemene 
Vergadering kunnen worden geblokkeerd 
met 35% van de stemmen die zijn 
uitgebracht door leden die gevestigd zijn 
in ten minste vier lidstaten;

(e) de Raad van Bestuur wordt verkozen 
door de Algemene Vergadering voor een 
termijn van uiterlijk vier jaar, die eenmaal 
kan worden verlengd;
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(f) de Raad van Bestuur benoemt de 
voorzitter en de drie vice-voorzitters uit 
zijn midden;

(g) de samenwerking tussen DSB-TSB 
overeenkomstig de artikelen 52 en 53 
wordt geleid door de Raad van Bestuur;

(h) besluiten van de Raad van Bestuur 
worden goedgekeurd met een gewone 
meerderheid van 11 stemmen of een 
gekwalificeerde meerderheid van 15 
stemmen;

de secretaris-generaal wordt benoemd 
door de Algemene Vergadering uit haar 
midden voor een termijn van vier jaar, die 
eenmaal kan worden verlengd;

(j) deskundigengroepen worden benoemd 
door de Algemene Vergadering;

2. In de statuten en het reglement van 
orde van de DSB-entiteit van de EU, 
vastgesteld overeenkomstig artikel 50, 
wordt de eerlijke en proportionele 
behandeling van haar leden gewaarborgd 
en wordt de uiteenlopende geografische 
en economische structuur van haar leden 
weerspiegeld;in het reglement van orde 
wordt met name bepaald dat:

(a) het aantal stemrechten in de Algemene 
Vergadering aan haar leden wordt 
toegewezen op basis van objectieve, 
transparante criteria die de omvang van 
de economische activiteit weerspiegelen;

(b) de Raad van Bestuur bestaat uit de 
voorzitter van de raad en 19 
vertegenwoordigers van de leden, van 
wie:10 vertegenwoordigers zijn van leden 
met meer dan 1 miljoen 
netwerkgebruikers;5 vertegenwoordigers 
van leden met meer dan 100 000 en 
minder dan 1 miljoen 
netwerkgebruikers;en 
5 vertegenwoordigers van leden met 
minder dan 100 000 netwerkgebruikers;

(c) de Raad van Bestuur niet bestaat uit 
meer dan 3 vertegenwoordigers die 
gevestigd zijn in dezelfde lidstaat;

(d) de vice-voorzitters van de Raad van 
Bestuur worden benoemd 
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onder vertegenwoordigers van de leden 
van iedere groep die een respectievelijk 
aantal netwerkgebruikers
vertegenwoordigt;

3.In de statuten en het reglement van orde 
van de DSB-entiteit van de EU die 
overeenkomstig artikel 50 worden 
goedgekeurd wordt gewaarborgd dat de 
Onafhankelijke Adviesraad naar behoren 
functioneert en met name:

(a) dat gewaarborgd wordt dat de 
Onafhankelijke Adviesraad bestaat uit 
vertegenwoordigers van 
systeemgebruikers, eindgebruikers en 
andere relevante belanghebbenden;

(b) dat hij de beste praktijken bepaalt voor 
de in artikel 51 genoemde taken;

(c) dat hij de DSB-entiteit van de EU 
voorziet van input en met name bijdraagt 
tot de opstelling van netcodes, het jaarlijks 
werkprogramma en het jaarverslag.

Or. en

Motivering

Dit artikel is een logisch gevolg van de oprichting van een DSB-entiteit van de EU in het 
voorgaande artikel.

Amendement 1401
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 50 ter

Toezicht door het Agentschap op de DSB-
entiteit van de EU

1.Bij de voorbereiding van de voorstellen 
overeenkomstig de taken als bedoeld in 
artikel 51, legt de DSB-entiteit van de EU 
de ontwerp-teksten voor aan het 
Agentschap.Uiterlijk twee maanden na 
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ontvangst brengt het Agentschap advies 
uit aan de DSB-entiteit voor de EU en 
stelt het amendementen voor.In geval van 
een negatief advies stelt de DSB-entiteit 
van de EU een herziene versie op van de 
tekst.

2. Iedere natuurlijke of rechtspersoon die 
gevolgen ondervindt van een besluit mag 
bezwaar aantekenen bij het Agentschap 
tegen een besluit dat is genomen door de 
DSB-entiteit van de EU waar de entiteit 
feitelijke besluitvormingsbevoegdheden 
heeft.

Or. en

Motivering

Dit artikel is een logisch gevolg van artikel 50 inzake de oprichting van een DSB-entiteit van 
de EU.

Amendement 1402
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 50 quater

Deelname van distributienetbeheerders

1.Om de onafhankelijkheid van de DSB-
entiteit van de EU te waarborgen, passen 
alle distributiesysteembeheerders de 
volgende bepalingen toe teneinde lid te 
worden van de DSB-entiteit van de EU:

(a) De distributiesysteembeheerders 
stellen een nalevingsprogramma op en 
voeren het uit met maatregelen die 
waarborgen dat discriminerend gedrag 
uitgesloten is, en zorgen ervoor dat er 
adequaat toezicht wordt gehouden op de 
naleving van dat programma.Het 
nalevingsprogramma bevat de specifieke 
verplichtingen van de werknemers ter 
verwezenlijking van die doelstellingen.Het 
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wordt door de regulerende instantie 
goedgekeurd.Onverminderd de 
bevoegdheden van de nationale regulator 
wordt het programma gemonitord door 
een onafhankelijke 
nalevingsfunctionaris;

(b) De distributiesysteembeheerder 
informeert de regulerende instantie over 
de financiële middelen die beschikbaar 
zijn voor toekomstige 
investeringsprojecten en/of voor de 
vervanging van bestaande activa.

2.Distributiesysteembeheerders die deel 
uitmaken van een verticaal geïntegreerde 
bedrijf passen de volgende aanvullende 
bepalingen toe om lid te worden van de 
DSB-entiteit van de EU:

(a) de algehele beheersstructuur en de 
bedrijfsstatuten van de 
distributiesysteembeheerder zorgen ervoor 
dat de distributiesysteembeheerder 
daadwerkelijk onafhankelijk is.Het 
verticaal geïntegreerde bedrijf bepaalt 
direct noch indirect het marktgedrag van 
de distributiesysteembeheerder met 
betrekking tot de dagelijkse activiteiten 
van de distributiesysteembeheerder en het 
beheer van het net, of met betrekking tot 
activiteiten die nodig zijn voor het 
netontwikkelingsplan.

(b) de distributiesysteembeheerder maakt 
zich niet schuldig aan discriminatie van 
personen of entiteiten en hindert, beperkt 
of vervalst de mededinging bij de 
opwekking of voorziening niet;

(c) de distributiesysteembeheerder mag 
echter diensten verlenen aan het verticaal 
geïntegreerde bedrijf mits de verrichting 
van deze diensten geen discriminatie 
onder systeemgebruikers inhoudt, voor 
alle systeemgebruikers onder dezelfde 
voorwaarden beschikbaar is en geen 
beperking, verstoring of voorkoming van 
mededinging bij de productie of levering 
inhoudt;

(d) de distributiesysteembeheerder is 
bevoegd geld te verwerven op de 
kapitaalmarkt, met name door leningen 
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en kapitaalverhoging;

(e) de commerciële en financiële 
betrekkingen tussen het verticaal 
geïntegreerde bedrijf en de 
distributiesysteembeheerder, met inbegrip 
van leningen van de 
distributiesysteembeheerder aan het 
verticaal geïntegreerde bedrijf, voldoen 
aan de marktvoorwaarden.De 
distributiesysteembeheerder houdt 
gedetailleerde gegevens bij van die 
commerciële en financiële betrekkingen 
en stelt die desgevraagd ter beschikking 
aan de regulerende instantie.De 
distributiesysteembeheerder legt alle 
commerciële en financiële 
overeenkomsten met het verticaal 
geïntegreerd bedrijf ter goedkeuring voor 
aan de regulerende instantie.

(f) de distributiesysteembeheerder heeft 
met het verticaal geïntegreerde bedrijf of 
met een onderdeel daarvan geen 
gemeenschappelijke IT-systemen of 
gemeenschappelijke apparatuur, geen 
gemeenschappelijke fysieke gebouwen 
noch beveiligingssystemen inzake toegang 
en maakt geen gebruik van dezelfde 
consultants of externe contractanten voor 
IT-systemen of -apparatuur of 
beveiligingssystemen inzake toegang.

(g) de distributiesysteembeheerder sticht, 
wat betreft de identiteit van het bedrijf, 
communicatie, merken en gebouwen, 
geen verwarring aangaande de 
afzonderlijke identiteit van het verticaal 
geïntegreerde bedrijf of een onderdeel 
daarvan.

(h) de distributiesysteembeheerder richt 
een controleorgaan op dat de besluiten 
neemt die van aanzienlijke invloed 
kunnen zijn op de waarde van de activa 
van de aandeelhouders binnen de 
distributiesysteembeheerder, met name 
besluiten aangaande de goedkeuring van 
de jaarlijkse en 
langetermijnfinancieringsplannen, de 
schuldenlast van de 
distributiesysteembeheerder en de aan de 
aandeelhouders uitgekeerde 
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dividenden.Besluiten betreffende de 
dagelijkse activiteiten van de 
distributiesysteembeheerder en het beheer 
van het net, of in verband met activiteiten 
die nodig zijn voor de voorbereiding van 
het tienjarige netontwikkelingsplan, 
vallen buiten de bevoegdheid van het 
controleorgaan.Het controleorgaan wordt 
samengesteld uit leden die het verticaal 
geïntegreerd bedrijf vertegenwoordigen, 
leden die aandeelhouders van derde 
partijen vertegenwoordigen en, indien de 
wetgeving van een lidstaat dat 
voorschrijft, leden die andere betrokken 
partijen vertegenwoordigen zoals de 
werknemers van de 
distributiesysteembeheerder.

(i) besluiten over benoeming en 
herbenoeming, arbeidsvoorwaarden zoals 
salariëring en beëindiging van de 
ambtstermijn van de personen die 
verantwoordelijk zijn voor het beheer 
en/of de leden van de bestuursorganen 
van de distributiesysteembeheerder die 
onder deze alinea vallen, worden 
genomen door het controleorgaan van de 
distributiesysteembeheerder.

(j) in de drie jaar voor de benoeming van 
de personen die verantwoordelijk zijn voor 
het beheer of de leden van de 
bestuursorganen van de 
distributiesysteembeheerder op wie dit lid 
van toepassing is, hebben zij direct en 
indirect geen professionele positie of 
verantwoordelijkheid of belang in of 
zakelijke betrekkingen met het verticaal 
geïntegreerde bedrijf of een onderdeel 
ervan en/of met de aandeelhouders die er 
zeggenschap over uitoefenen, anders dan 
de distributiesysteembeheerder.

(k) de personen die verantwoordelijk zijn 
voor het beheer en/of de leden van de 
bestuursorganen en de werknemers van 
de distributiesysteembeheerder hebben 
direct noch indirect een andere 
professionele positie of 
verantwoordelijkheid of belang in of 
zakelijke betrekkingen met een ander 
onderdeel van het verticaal geïntegreerde 
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bedrijf of met de aandeelhouders die er 
zeggenschap over uitoefenen.

(l) de personen die verantwoordelijk zijn 
voor het beheer en/of de leden van de 
bestuursorganen en de werknemers van 
de distributiesysteembeheerder hebben 
direct noch indirect een belang bij of een 
ander financieel voordeel van een 
onderdeel van het verticaal geïntegreerde 
bedrijf, anders dan de 
distributiesysteembeheerder.Hun 
salariëring hangt niet af van andere 
activiteiten of resultaten van het verticaal 
geïntegreerd bedrijf dan die van de 
distributiesysteembeheerder.

(m) na de beëindiging van hun 
ambtstermijn binnen de 
distributiesysteembeheerder hebben de 
personen die verantwoordelijk zijn voor 
het beheer ervan en/of de leden van de 
bestuursorganen ervan gedurende ten 
minste vier jaar geen professionele positie 
of verantwoordelijkheid of belang in of 
zakelijke betrekkingen met een onderdeel 
van het verticaal geïntegreerde bedrijf 
anders dan de 
distributiesysteembeheerder, of bij de 
aandeelhouders die er zeggenschap over 
uitoefenen.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt intrinsiek verband met artikel 50 en legt de bepalingen voor de 
oprichting van een DSB-entiteit nader vast.

Amendement 1403
Dario Tamburrano, David Borrelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 51 Schrappen

Taken van de DSB-entiteit van de EU
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1. De DSB-entiteit van de EU heeft de 
volgende taken:

(a) gecoördineerde exploitatie en 
planning van transmissie- en 
distributienetten;

(b) integratie van hernieuwbare 
energiebronnen, verspreide opwekking en 
andere in het distributienet geïntegreerde 
hulpbronnen, zoals energieopslag;

(c) ontwikkeling van vraagrespons;

(d) digitalisering van distributienetten, 
inclusief de uitrol van slimme netten en 
intelligente metersystemen;

(e) gegevensbeheer, cyberbeveiliging en 
gegevensbescherming;

(f) deelname aan het uitwerken van 
netcodes overeenkomstig artikel 55.

2. Daarnaast is de DSB-entiteit van de EU 
belast met de volgende werkzaamheden:

(a) samenwerken met het ENTSB voor 
elektriciteit wat betreft het toezicht op en 
de tenuitvoerlegging van de 
overeenkomstig deze verordening 
vastgestelde netcodes en richtsnoeren die 
relevant zijn voor het beheer en de 
planning van distributienetten en het 
gecoördineerde beheer van de 
transmissie- en distributienetten;

(b) samenwerken met het ENTSB voor 
elektriciteit en vaststellen van beste 
praktijken betreffende het gecoördineerde 
beheer en de gecoördineerde planning 
van transmissie- en distributiesystemen, 
inclusief aangelegenheden als de 
uitwisseling van gegevens tussen 
beheerders en de coördinatie van 
verspreide energiehulpbronnen;

(c) verrichten van werkzaamheden inzake 
het identificeren van beste praktijken op 
de in lid 1 genoemde gebieden en inzake 
de invoering van verbeteringen van de 
energie-efficiëntie in het distributienet;

(d) aannemen van een jaarlijks 
werkprogramma en een jaarlijks verslag;

(e) bij het beheer de 
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mededingingsvoorschriften volledig 
naleven.

Or. en

Motivering

Het voorstel om een DSB-entiteit op te richten moet worden geschrapt om het risico van 
belangenverstrengeling te voorkomen.Dit amendement verhoogt de samenhang met andere 
amendementen.

Amendement 1404
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 51 Schrappen

Taken van de DSB-entiteit van de EU

1. De DSB-entiteit van de EU heeft de
volgende taken:

(a) gecoördineerde exploitatie en 
planning van transmissie- en 
distributienetten;

(b) integratie van hernieuwbare 
energiebronnen, verspreide opwekking en 
andere in het distributienet geïntegreerde 
hulpbronnen, zoals energieopslag;

(c) ontwikkeling van vraagrespons;

(d) digitalisering van distributienetten, 
inclusief de uitrol van slimme netten en 
intelligente metersystemen;

(e) gegevensbeheer, cyberbeveiliging en 
gegevensbescherming;

(f) deelname aan het uitwerken van 
netcodes overeenkomstig artikel 55.

2. Daarnaast is de DSB-entiteit van de EU 
belast met de volgende werkzaamheden:

(a) samenwerken met het ENTSB voor 
elektriciteit wat betreft het toezicht op en 
de tenuitvoerlegging van de 
overeenkomstig deze verordening 
vastgestelde netcodes en richtsnoeren die 
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relevant zijn voor het beheer en de 
planning van distributienetten en het 
gecoördineerde beheer van de 
transmissie- en distributienetten;

(b) samenwerken met het ENTSB voor 
elektriciteit en vaststellen van beste 
praktijken betreffende het gecoördineerde 
beheer en de gecoördineerde planning 
van transmissie- en distributiesystemen, 
inclusief aangelegenheden als de 
uitwisseling van gegevens tussen 
beheerders en de coördinatie van 
verspreide energiehulpbronnen;

(c) verrichten van werkzaamheden inzake 
het identificeren van beste praktijken op 
de in lid 1 genoemde gebieden en inzake 
de invoering van verbeteringen van de 
energie-efficiëntie in het distributienet;

(d) aannemen van een jaarlijks 
werkprogramma en een jaarlijks verslag;

(e) bij het beheer de 
mededingingsvoorschriften volledig 
naleven.

Or. en

Amendement 1405
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De DSB-entiteit van de EU heeft de 
volgende taken:

1. De voornaamste taak van de DSB-
entiteit van de EU is deelname aan het 
uitwerken van netcodes overeenkomstig 
artikel 55 en 56.
Onder haar taken vallen tevens de 
gedachtewisseling en het delen van beste 
praktijken met betrekking tot:

Or. en

Amendement 1406
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Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) gecoördineerde exploitatie en 
planning van transmissie- en 
distributienetten;

Schrappen

Or. en

Amendement 1407
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) gecoördineerde exploitatie en 
planning van transmissie- en 
distributienetten;

(a) goedkeuring van aanbevelingen 
voor de gecoördineerde exploitatie en 
planning van transmissie- en 
distributienetten in samenwerking met het 
ENTSB voor elektriciteit;

Or. en

Amendement 1408
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) integratie van hernieuwbare 
energiebronnen, verspreide opwekking en 
andere in het distributienet geïntegreerde 
hulpbronnen, zoals energieopslag;

(b) verstrekking van raadgevende 
adviezen inzake de efficiënte integratie van 
hernieuwbare energiebronnen, verspreide 
opwekking en andere in het distributienet 
geïntegreerde hulpbronnen, zoals 
energieopslag;

Or. en
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Amendement 1409
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) integratie van hernieuwbare 
energiebronnen, verspreide opwekking en 
andere in het distributienet geïntegreerde 
hulpbronnen, zoals energieopslag;

(b) integratie van hernieuwbare 
energiebronnen, verspreide opwekking en 
andere in het distributienet geïntegreerde 
hulpbronnen, zoals energieopslag en 
sectorale integratie;

Or. de

Motivering

De sectorale integratie wordt toegevoegd aan de verordening om te zorgen voor stabiliteit en 
een gelijk speelveld tussen alle marktgebaseerde hulpbronnen, om de doelstellingen van een 
interne energiemarkt van de Unie te verwezenlijken.

Amendement 1410
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) integratie van hernieuwbare 
energiebronnen, verspreide opwekking en 
andere in het distributienet geïntegreerde 
hulpbronnen, zoals energieopslag;

(b) verbetering en maximalisering van 
de integratie van hernieuwbare 
energiebronnen, verspreide opwekking en 
andere in het distributienet geïntegreerde 
hulpbronnen, zoals energieopslag;

Or. en

Amendement 1411
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) integratie van hernieuwbare 
energiebronnen, verspreide opwekking en 
andere in het distributienet geïntegreerde 
hulpbronnen, zoals energieopslag;

(b) facilitering van de integratie van 
hernieuwbare energiebronnen, verspreide 
opwekking en andere in het distributienet 
geïntegreerde hulpbronnen, zoals 
energieopslag;

Or. en

Amendement 1412
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) ontwikkeling van vraagrespons; (c) facilitering van de ontwikkeling 
van vraagrespons, met name via 
aggregators;

Or. en

Amendement 1413
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) ontwikkeling van vraagrespons; (c) goedkeuring van aanbevelingen in 
verband met de ontwikkeling van 
vraagrespons;

Or. en

Amendement 1414
Carolina Punset

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) ontwikkeling van vraagrespons; (c) ontwikkeling van vraagrespons en 
energieopslag;

Or. en

Amendement 1415
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) ontwikkeling van vraagrespons; (c) ontwikkeling van vraagrespons en 
energieopslag;

Or. en

Amendement 1416
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) ontwikkeling van innovatieve 
financiële technieken, inclusief 
voorfinanciering in combinatie met 
terugbetaling op de factuur via de meter, 
voor investeringen in hernieuwbare 
energie en energie-effiëntiemaatregelen;

Or. en

Amendement 1417
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(c ter) naleving van de verplichtingen als 
gebonden partij aan de [Energie-
efficiëntierichtlijn];

Or. en

Amendement 1418
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – alinea 1 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c quater) invoering van energie-
efficiëntieverbeteringen in het 
distributienetwerk;

Or. en

Amendement 1419
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) digitalisering van distributienetten, 
inclusief de uitrol van slimme netten en 
intelligente metersystemen;

(d) goedkeuring van aanbevelingen in 
verband met de digitalisering van 
distributienetten, inclusief de uitrol van 
slimme netten en intelligente 
metersystemen;

Or. en

Amendement 1420
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(d) digitalisering van distributienetten, 
inclusief de uitrol van slimme netten en 
intelligente metersystemen;

(d) versnelling van de digitalisering 
van distributienetten, inclusief de uitrol van 
slimme netten en intelligente 
metersystemen;

Or. en

Amendement 1421
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) digitalisering van distributienetten, 
inclusief de uitrol van slimme netten en 
intelligente metersystemen;

(d) verbetering van de digitalisering 
van distributienetten, inclusief de uitrol van 
slimme netten en intelligente 
metersystemen;

Or. en

Amendement 1422
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) digitalisering van distributienetten, 
inclusief de uitrol van slimme netten en 
intelligente metersystemen;

(d) digitalisering van distributienetten, 
inclusief de uitrol van slimme netten en 
slimme metersystemen;

Or. en

Amendement 1423
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) gegevensbeheer, cyberbeveiliging 
en gegevensbescherming;

(e) garantie van niet-discriminerende 
en neutrale toegang tot gegevens 
ongeacht het model voor gegevensbeheer, 
en bevordering van standaardisering, 
grensoverschrijdende 
gegevensuitwisseling, met name met het 
ENTSB voor elektriciteit waar relevant 
om de gegevensuitwisseling, 
cyberbeveiliging en gegevensbescherming
te faciliteren;

Or. en

Amendement 1424
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) gegevensbeheer,cyberbeveiligingen 
gegevensbescherming;

(e) neutraal gegevensbeheer, 
cyberveiligheid en gegevensbescherming, 
in samenwerking met de relevante 
autoriteiten en instanties;

Or. en

Amendement 1425
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) gegevensbeheer, cyberbeveiliging 
en gegevensbescherming;

(e) bijdrage tot gegevensbeheer, met 
inachtneming van het recht op privacy, 
cyberbeveiliging en gegevensbescherming;

Or. en
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Amendement 1426
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) gegevensbeheer, cyberbeveiliging 
en gegevensbescherming;

(e) goedkeuring van aanbevelingen in 
verband met gegevensbeheer, 
cyberbeveiliging en gegevensbescherming;

Or. en

Amendement 1427
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Dan Nica

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) gegevensbeheer, cyberbeveiliging 
en gegevensbescherming;

(e) bevordering van neutraal 
gegevensbeheer, cyberbeveiliging en 
gegevensbescherming;

Or. en

Amendement 1428
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) deelname aan het uitwerken van 
netcodes overeenkomstig artikel 55.

Schrappen

Or. en

Amendement 1429
Pervenche Berès, Edouard Martin
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Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) deelname aan het uitwerken van 
netcodes overeenkomstig artikel 55.

(f) deelname aan het aanbevelen, 
voorstellen, uitwerken van netcodes en 
richtsnoeren overeenkomstig artikel 55.

Or. en

Motivering

De richtsnoeren zijn erg belangrijk, ook al hebben ze geen juridische waarde:zij geven de te 
volgen koers aan.Het is derhalve van belang dat de entiteit van elektriciteitsdistributeurs kan 
deelnemen aan de vaststelling ervan in de toekomstige DSB-entiteit voor de EU.

Amendement 1430
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) deelname aan het uitwerken van 
netcodes overeenkomstig artikel 55.

(f) bijdrage tot het uitwerken van 
netcodes via de opstelling van adviezen
overeenkomstig artikel 55.

Or. en

Amendement 1431
Kaja Kallas, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) vaststelling van 
gestandaardiseerde marktproducten, ten 
minste voor grensoverschrijdende 
biedzone's, in samenwerking met alle 
relevante marktdeelnemers inclusief 
transmissiesysteembeheerders, 
vraagrespons-leveranciers en overige 
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systeemgebruikers;

Or. en

Amendement 1432
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) samenwerken met het ENTSB voor 
elektriciteit wat betreft het toezicht op en
de tenuitvoerlegging van de 
overeenkomstig deze verordening 
vastgestelde netcodes en richtsnoeren die 
relevant zijn voor het beheer en de 
planning van distributienetten en het 
gecoördineerde beheer van de transmissie-
en distributienetten;

(a) daadwerkelijk samenwerken met 
het ENTSB voor elektriciteit, het 
Agentschap en nationale regelgevende 
instanties om het toezicht door het 
Agentschap en waar relevant de nationale 
regelgevende instantie te faciliteren op de 
tenuitvoerlegging van de overeenkomstig 
deze verordening vastgestelde netcodes en 
richtsnoeren die relevant zijn voor het 
beheer en de planning van distributienetten 
en het gecoördineerde beheer van de 
transmissie- en distributienetten;

Or. en

Amendement 1433
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) verrichten van werkzaamheden 
inzake het identificeren van beste 
praktijken op de in lid 1 genoemde 
gebieden en inzake de invoering van 
verbeteringen van de energie-efficiëntie in 
het distributienet;

Schrappen

Or. en
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Amendement 1434
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) bij het beheer de 
mededingingsvoorschriften volledig 
naleven.

Schrappen

Or. en

Amendement 1435
Pervenche Berès, Edouard Martin

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) samenwerken met het ENTSB 
voor elektriciteit bij het uitwerken van een 
niet-bindend tienjarig 
netontwikkelingsplan dat de gehele 
Gemeenschap dekt.

Or. en

Motivering

Het tienjarig netontwikkelingsplan dat de gehele Gemeenschap dekt heeft gevolgen voor de 
elektriciteitsdistributie.Het is dus normaal dat de toekomstige entiteit die de 
elektriciteitsdistributeurs samenbrengt moet kunnen samenwerken met het ENTSB voor 
elektriciteit.

Amendement 1436
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Artikel 51 bis

Nemen van besluiten

De DSB-entiteit voor de EU neemt haar 
besluiten met betrekking tot haar taken 
overeenkomstig artikel 51 met consensus.

Or. en

Amendement 1437
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 52 Schrappen

Raadplegingen tijdens het proces van 
ontwikkeling van netcodes

1. Bij de voorbereiding van mogelijke 
netcodes overeenkomstig artikel 55 
raadpleegt de DSB-entiteit van de EU 
overeenkomstig het in artikel 50 bedoelde 
reglement van orde uitvoerig, in een vroeg 
stadium en op een open en transparante 
wijze alle relevante belanghebbenden, en 
in het bijzonder de organisaties die alle 
belanghebbenden vertegenwoordigen. Bij 
de raadpleging worden ook de nationale 
regulerende instanties en andere 
nationale instanties, producenten, 
leveranciers, systeemgebruikers, met 
inbegrip van afnemers, 
distributiesysteembeheerders, met 
inbegrip van relevante 
bedrijfstakverenigingen, technische 
instanties en platforms van 
belanghebbenden betrokken. Beoogd 
wordt de zienswijze en voorstellen van alle 
betrokken partijen in het 
besluitvormingsproces te vernemen.

2. Alle documenten en notulen van 
vergaderingen die met de in lid 1 bedoelde 
raadplegingen verband houden, worden 
openbaar gemaakt.
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3. De DSB-entiteit van de EU houdt 
rekening met de zienswijzen die tijdens de 
raadpleging naar voren zijn 
gebracht. Voordat de DSB-entiteit van de 
EU de in artikel 55 bedoelde netcodes 
vaststelt, geeft zij aan hoe met de tijdens 
de raadpleging ontvangen opmerkingen 
rekening is gehouden. Waar geen 
rekening is gehouden met een opmerking, 
wordt dit gemotiveerd.

Or. en

Amendement 1438
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 52 Schrappen

Raadplegingen tijdens het proces van 
ontwikkeling van netcodes

1. Bij de voorbereiding van mogelijke 
netcodes overeenkomstig artikel 55 
raadpleegt de DSB-entiteit van de EU 
overeenkomstig het in artikel 50 bedoelde 
reglement van orde uitvoerig, in een vroeg 
stadium en op een open en transparante 
wijze alle relevante belanghebbenden, en 
in het bijzonder de organisaties die alle 
belanghebbenden vertegenwoordigen. Bij 
de raadpleging worden ook de nationale 
regulerende instanties en andere 
nationale instanties, producenten, 
leveranciers, systeemgebruikers, met 
inbegrip van afnemers, 
distributiesysteembeheerders, met 
inbegrip van relevante 
bedrijfstakverenigingen, technische 
instanties en platforms van 
belanghebbenden betrokken. Beoogd 
wordt de zienswijze en voorstellen van alle 
betrokken partijen in het 
besluitvormingsproces te vernemen.

2. Alle documenten en notulen van 
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vergaderingen die met de in lid 1 bedoelde 
raadplegingen verband houden, worden 
openbaar gemaakt.

3. De DSB-entiteit van de EU houdt 
rekening met de zienswijzen die tijdens de 
raadpleging naar voren zijn 
gebracht. Voordat de DSB-entiteit van de 
EU de in artikel 55 bedoelde netcodes 
vaststelt, geeft zij aan hoe met de tijdens 
de raadpleging ontvangen opmerkingen 
rekening is gehouden. Waar geen 
rekening is gehouden met een opmerking, 
wordt dit gemotiveerd.

Or. en

Amendement 1439
Dario Tamburrano, David Borrelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 52 Schrappen

Raadplegingen tijdens het proces van 
ontwikkeling van netcodes

1. Bij de voorbereiding van mogelijke 
netcodes overeenkomstig artikel 55 
raadpleegt de DSB-entiteit van de EU
overeenkomstig het in artikel 50 bedoelde 
reglement van orde uitvoerig, in een vroeg 
stadium en op een open en transparante 
wijze alle relevante belanghebbenden, en 
in het bijzonder de organisaties die alle 
belanghebbenden vertegenwoordigen. Bij 
de raadpleging worden ook de nationale 
regulerende instanties en andere 
nationale instanties, producenten, 
leveranciers, systeemgebruikers, met 
inbegrip van afnemers, 
distributiesysteembeheerders, met 
inbegrip van relevante 
bedrijfstakverenigingen, technische 
instanties en platforms van 
belanghebbenden betrokken. Beoogd 
wordt de zienswijze en voorstellen van alle 
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betrokken partijen in het 
besluitvormingsproces te vernemen.

2. Alle documenten en notulen van 
vergaderingen die met de in lid 1 bedoelde 
raadplegingen verband houden, worden 
openbaar gemaakt.

3. De DSB-entiteit van de EU houdt 
rekening met de zienswijzen die tijdens de 
raadpleging naar voren zijn 
gebracht. Voordat de DSB-entiteit van de 
EU de in artikel 55 bedoelde netcodes 
vaststelt, geeft zij aan hoe met de tijdens 
de raadpleging ontvangen opmerkingen 
rekening is gehouden. Waar geen 
rekening is gehouden met een opmerking, 
wordt dit gemotiveerd.

Or. en

Motivering

Het voorstel om een DSB-entiteit op te richten moet worden geschrapt om het risico van 
belangenverstrengeling te voorkomen.Dit amendement verhoogt de samenhang met andere 
amendementen.

Amendement 1440
Miroslav Poche

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Raadplegingentijdens het proces van 
ontwikkeling van netcodes

Raadplegingenvan de DSB-entiteit van de 
EU

Or. en

Motivering

De DSB-entiteit van de EU moet goed toezicht uitoefenen op haar activiteiten en moet 
belanghebbenden raadplegen over alle voorstellen, niet alleen die welke verband houden met 
de ontwikkeling van netcodes.

Amendement 1441
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Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de voorbereiding van mogelijke
netcodes overeenkomstig artikel 55 
raadpleegt de DSB-entiteit van de EU 
overeenkomstig het in artikel 50 bedoelde 
reglement van orde uitvoerig, in een vroeg 
stadium en op een open en transparante 
wijze alle relevante belanghebbenden, en 
in het bijzonder de organisaties die alle 
belanghebbenden vertegenwoordigen. Bij 
de raadpleging worden ook de nationale 
regulerende instanties en andere nationale 
instanties, producenten, leveranciers, 
systeemgebruikers, met inbegrip van 
afnemers, distributiesysteembeheerders, 
met inbegrip van relevante 
bedrijfstakverenigingen, technische 
instanties en platforms van 
belanghebbenden betrokken. Beoogd wordt 
de zienswijze en voorstellen van alle 
betrokken partijen in het 
besluitvormingsproces te vernemen.

1. Bij de voorbereiding van nieuwe
netcodes voor technische details van 
bestaande wetgevingshandelingen van de 
Unie die het beleidskader vormen
overeenkomstig artikel 55 raadpleegt de 
DSB-entiteit van de EU overeenkomstig 
het in artikel 50 bedoelde reglement van 
orde uitvoerig, in een vroeg stadium en op 
een open en transparante wijze alle 
relevante belanghebbenden, en in het 
bijzonder de organisaties die alle 
belanghebbenden vertegenwoordigen. Bij 
de raadpleging worden ook de nationale 
regulerende instanties en andere nationale
instanties, producenten, leveranciers, 
systeemgebruikers, met inbegrip van 
afnemers, distributiesysteembeheerders, 
met inbegrip van relevante 
bedrijfstakverenigingen, technische 
instanties en platforms van 
belanghebbenden betrokken. Beoogd wordt 
de zienswijze en voorstellen van alle 
betrokken partijen in het 
besluitvormingsproces te vernemen.

Or. en

Amendement 1442
Miroslav Poche

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij de voorbereiding van de 
voorstellen overeenkomstig de taken als 
bedoeld in artikel 51, legt de DSB-entiteit 
van de EU de ontwerp-voorstellen voor 
aan het Agentschap.Uiterlijk twee 
maanden na ontvangst brengt het 
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Agentschap advies uit aan de DSB-entiteit 
voor de EU over de ontwerpteksten en 
voorgestelde amendementen.Als het 
advies positief is, kan de DSB-entiteit voor 
de EU de teksten aannemen.Als het advies 
negatief is, moet de DSB-entiteit voor de 
EU de teksten herschrijven.In geval van 
ingrijpende wijzigingen moet de 
raadpleging overeenkomstig de leden 1, 2 
en 3 worden herhaald.

Or. en

Motivering

ACER moet een toezichthoudende rol krijgen bij de teksten die worden opgesteld door de 
DSB-entiteit voor de EU.

Amendement 1443
Miroslav Poche

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De DSB-entiteit van de EU houdt 
rekening met de zienswijzen die tijdens de 
raadpleging naar voren zijn 
gebracht. Voordat de DSB-entiteit van de 
EU de in artikel 55 bedoelde 
netcodesvaststelt, geeft zij aan hoe met de 
tijdens de raadpleging ontvangen 
opmerkingen rekening is 
gehouden.Waargeen rekening is 
gehoudenmet een opmerking, wordt dit 
gemotiveerd.

3. De DSB-entiteit van de EU houdt 
rekening met de zienswijzen die tijdens de 
raadpleging naar voren zijn gebracht. 
Voordat de DSB-entiteit van de EU 
voorstellen voor de in artikel 55 bedoelde 
netcodes goedkeurt of voorstellen 
overeenkomstig de taken als bedoeld in 
artikel 51, geeft zij in een toegankelijke 
publicatie aan hoe met de tijdens de 
raadpleging ontvangen opmerkingen 
rekening is gehouden. Wanneer met 
opmerkingen geen rekening is gehouden, 
wordt dit gemotiveerd in diezelfde 
publicatie.

Or. en

Motivering

Raadplegingsverplichtingen moeten niet worden beperkt tot de ontwikkeling van netcodes 
maar moeten ook betrekking hebben op werkplanningsprocessen en de ontwikkeling van 
netcodes, met name om ervoor te zorgen dat van begin af aan rekening wordt gehouden met 
levering aan de consument en dat de investeringen de hoogste waarde bieden voor de 
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consumenten.Het proces moet input faciliteren van niet-technische deskundigen die inzicht 
kunnen verschaffen over de werking van de markt.

Amendement 1444
Miroslav Poche

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Er wordt een Onafhankelijke 
Adviesraad met vertegenwoordigers van 
de belanghebbenden, met name 
systeemgebruikers en eindafnemers, 
opgericht om aan de DSB-entiteit voor de 
EU onafhankelijk advies te verlenen 
inzake:

(a) het bepalen van beste praktijken voor 
de invoering van energie-efficiënte 
verbeteringen in het distributienetwerk als 
bepaald in artikel 51, lid 2, onder c;

c) het in artikel 51, lid 2, onder d), 
bedoelde jaarlijkse werkprogramma en 
jaarverslag, en

(c) het voorbereiden van mogelijke 
netcodes overeenkomstig artikel 56.

Or. en

Motivering

Raadplegingsverplichtingen moeten niet worden beperkt tot de ontwikkeling van netcodes 
maar moeten ook betrekking hebben op werkplanningsprocessen en de ontwikkeling van 
netcodes, met name om ervoor te zorgen dat van begin af aan rekening wordt gehouden met 
levering aan de consument en dat de investeringen de hoogste waarde bieden voor de 
consumenten.Het proces moet input faciliteren van niet-technische deskundigen die inzicht 
kunnen verschaffen over de werking van de markt.

Amendement 1445
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De distributiesysteembeheerders 
werken samen met de 
transmissiesysteembeheerders bij de 
planning en de exploitanten van hun netten. 
In het bijzonder wisselen de transmissie-
en distributiesysteembeheerders alle 
noodzakelijke informatie en gegevens uit 
met betrekking tot de prestaties van activa 
voor elektriciteitsproductie en respons aan 
de vraagzijde, de dagelijkse exploitatie van 
hun netten en de langetermijnplanning van 
investeringen in netten, teneinde de 
kostenefficiënte, veilige en betrouwbare 
ontwikkeling en exploitatie van hun netten 
te waarborgen.

1. De distributiesysteembeheerders 
werken samen met de 
transmissiesysteembeheerders bij de 
planning en de exploitanten van hun netten. 
In het bijzonder wisselen de transmissie-
en distributiesysteembeheerders alle 
noodzakelijke informatie en gegevens uit 
met betrekking tot de prestaties van activa 
voor elektriciteitsproductie en respons aan 
de vraagzijde, de dagelijkse exploitatie van 
hun netten en de langetermijnplanning van 
investeringen in netten, teneinde de 
kostenefficiënte ontwikkeling en 
exploitatie en de veilige en betrouwbare
exploitatie van hun netten te waarborgen.

Or. en

Amendement 1446
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De transmissie- en 
distributiesysteembeheerders werken 
samen teneinde gecoördineerde toegang tot 
hulpbronnen zoals verspreide opwekking, 
energieopslag of vraagrespons tot stand te 
brengen waarmee aan specifieke behoeften 
van zowel het distributiesysteem aks het 
transmissiesysteem tegemoet kan worden 
gekomen.

2. De transmissie- en 
distributiesysteembeheerders werken 
samen teneinde gecoördineerde toegang tot 
hulpbronnen zoals verspreide opwekking, 
energieopslag of vraagrespons tot stand te 
brengen waarmee aan specifieke behoeften 
van zowel het distributiesysteem aks het 
transmissiesysteem tegemoet kan worden 
gekomen. Zij sluiten geen contracten met 
aanbieders van deze hulpbronnen die hen 
beletten hun diensten aan andere markten 
te verkopen. Gestandaardiseerde 
producten voor flexibiliteit zullen per 
marktzone worden gedefinieerd, in 
samenwerking met transmissie- en 
distributiesysteembeheerders, 
vraagrespons-leveranciers, overige 
systeemgebruikers en het regelgevend 
toezicht overeenkomstig artikel 32 van de 
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[Elektriciteitsrichtlijn].

Or. en

Amendement 1447
Dario Tamburrano, David Borrelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De transmissie- en 
distributiesysteembeheerders werken 
samen teneinde gecoördineerde toegang tot 
hulpbronnen zoals verspreide opwekking, 
energieopslag of vraagrespons tot stand te 
brengen waarmee aan specifieke behoeften 
van zowel het distributiesysteem aks het 
transmissiesysteem tegemoet kan worden 
gekomen.

2. De transmissie- en 
distributiesysteembeheerders werken 
samen teneinde gecoördineerde toegang tot 
hulpbronnen zoals verspreide opwekking, 
energieopslag of vraagrespons tot stand te 
brengen waarmee aan specifieke behoeften 
van zowel het distributiesysteem aks het 
transmissiesysteem tegemoet kan worden 
gekomen. Zij mogen geen contracten met 
aanbieders van deze hulpbronnen sluiten 
die hen beletten hun diensten aan andere 
markten te verkopen.

Or. en

Amendement 1448
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het ENTSB voor elektriciteit en de 
DSB-entiteit voor de EU doen een voorstel 
voor de instelling van een formeel 
samenwerkingsmechanisme tussen 
distributiesysteembeheerders en 
transmissiesysteembeheerders met als doel 
de bijdragen van alle spelers (o.a. 
marktagenten, coöperaties, 
energiegemeenschappen) ter 
verwezenlijking van de EU-klimaat- en 
energiedoelstellingen te 
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maximaliseren.Het voorstel omvat o.a. de 
volgende elementen:

- beschrijving van de functies van het 
samenwerkingsmechanisme;

- overzicht van de respectieve 
verantwoordelijkheden van de 
transmissie- en 
distributiesysteembeheerders bij het 
beheer van diensten;

- vaststelling van concrete 
coördinatiemechanismen;

- vaststelling van alle noodzakelijke 
wijzigingen in bestaande EU-netcodes;

- analyse van de functionele effecten voor 
de betrekkingen met de lokale spelers.

Or. en

Amendement 1449
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan in 
overeenstemming met de in de artikelen 55 
en 57 genoemde bevoegdheden 
gedelegeerde handelingen vaststellen. 
Dergelijke gedelegeerde handelingen 
kunnen worden vastgesteld als netcodes op 
basis van door het ENTSB voor 
elektriciteit opgestelde ontwerpteksten of, 
wanneer krachtens artikel 55 lid 2, zodanig 
in de prioriteitenlijst is besloten, door de 
DSB-entiteit van de EU en het Agentschap 
krachtens de in artikel 55 vastgestelde 
procedure, of als richtsnoeren krachtens de 
in artikel 57 vastgestelde procedure.

1. Het algemene beleidskader voor 
netcodes en richtsnoeren wordt eerst 
aangenomen bij Uniewetgeving volgens 
de gewone wetgevingsprocedure. De 
Commissie kan in overeenstemming met 
de in de artikelen 55 en 57 genoemde 
bevoegdheden gedelegeerde handelingen 
vaststellen voor de technische specificaties 
van netcodes en richtsnoeren waar het 
algemene beleidskader is aangenomen bij 
Uniewetgeving. Dergelijke gedelegeerde 
handelingen kunnen worden vastgesteld als 
netcodes op basis van door het ENTSB 
voor elektriciteit opgestelde 
ontwerpteksten of, wanneer krachtens 
artikel 55 lid 2, zodanig in de 
prioriteitenlijst is besloten, door de DSB-
entiteit van de EU en het Agentschap 
krachtens de in artikel 55 vastgestelde 
procedure, of als richtsnoeren krachtens de 
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in artikel 57 vastgestelde procedure.

Or. en

Amendement 1450
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan in 
overeenstemming met de in de artikelen 55 
en 57 genoemde bevoegdheden 
gedelegeerde handelingen vaststellen. 
Dergelijke gedelegeerde handelingen 
kunnen worden vastgesteld als netcodes op 
basis van door het ENTSB voor 
elektriciteit opgestelde ontwerpteksten of, 
wanneer krachtens artikel 55 lid 2, 
zodanig in de prioriteitenlijst is besloten, 
door de DSB-entiteit van de EU en het 
Agentschap krachtens de in artikel 55 
vastgestelde procedure, of als richtsnoeren 
krachtens de in artikel 57 vastgestelde 
procedure.

1. De Commissie kan in 
overeenstemming met de in de artikelen 55 
en 57 genoemde bevoegdheden 
gedelegeerde handelingen vaststellen. 
Dergelijke gedelegeerde handelingen 
kunnen worden vastgesteld als netcodes op 
basis van door het ENTSB voor 
elektriciteit opgestelde 
ontwerpteksten krachtens de in artikel 55 
vastgestelde procedure, of als richtsnoeren 
krachtens de in artikel 57 vastgestelde 
procedure.

Or. en

Amendement 1451
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan in 
overeenstemming met de in de artikelen 55 
en 57 genoemde bevoegdheden 
gedelegeerde handelingen vaststellen. 
Dergelijke gedelegeerde handelingen 
kunnen worden vastgesteld als netcodes op 
basis van door het ENTSB voor 
elektriciteitopgestelde ontwerptekstenof, 

1. De Commissie kan in 
overeenstemming met de in de artikelen 55 
en 57 genoemde bevoegdheden 
gedelegeerde handelingen vaststellen. 
Dergelijke gedelegeerde handelingen 
kunnen worden vastgesteld als netcodes op 
basis van een door het ENTSB voor 
elektriciteit opgesteld advies of, wanneer 
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wanneer krachtens artikel 55 lid 2, zodanig 
in de prioriteitenlijst is besloten, door de 
DSB-entiteit van de EU en het Agentschap 
krachtens de in artikel 55 vastgestelde 
procedure, of als richtsnoeren krachtens de 
in artikel 57 vastgestelde procedure.

krachtens artikel 55 lid 2, zodanig in de 
prioriteitenlijst is besloten, door de DSB-
entiteit van de EU en een voorstel dat is 
opgesteld door het Agentschap krachtens 
de in artikel 55 vastgestelde procedure, of 
als richtsnoeren krachtens de in artikel 57 
vastgestelde procedure.

Or. en

Amendement 1452
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan in 
overeenstemming met de in de artikelen 55 
en 57 genoemde bevoegdheden 
gedelegeerde handelingen vaststellen. 
Dergelijke gedelegeerde handelingen
kunnen worden vastgesteld als netcodes op 
basis van door het ENTSB voor 
elektriciteit opgestelde ontwerpteksten of, 
wanneer krachtens artikel 55 lid 2, zodanig 
in de prioriteitenlijst is besloten, door de 
DSB-entiteit van de EU en het Agentschap 
krachtens de in artikel 55 vastgestelde 
procedure, of als richtsnoeren krachtens de 
in artikel 57 vastgestelde procedure.

1. De Commissie kan in 
overeenstemming met de in de artikelen 55 
en 57 genoemde bevoegdheden 
uitvoeringshandelingen vaststellen. 
Dergelijke uitvoeringshandelingen kunnen 
worden vastgesteld als netcodes op basis 
van door het ENTSB voor elektriciteit 
opgestelde ontwerpteksten of, wanneer 
krachtens artikel 55 lid 2, zodanig in de 
prioriteitenlijst is besloten, door de DSB-
entiteit van de EU en het Agentschap 
krachtens de in artikel 55 vastgestelde 
procedure, of als richtsnoeren krachtens de 
in artikel 57 vastgestelde procedure.

Or. en

Amendement 1453
Jaromír Kohlíček

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan in 
overeenstemming met de in de artikelen 55 
en 57 genoemde bevoegdheden 
gedelegeerde handelingen vaststellen. 

1. De Commissie kan in 
overeenstemming met de in de artikelen 55 
en 57 genoemde bevoegdheden 
uitvoeringshandelingen vaststellen. 
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Dergelijke gedelegeerde handelingen
kunnen worden vastgesteld als netcodes op 
basis van door het ENTSB voor 
elektriciteit opgestelde ontwerpteksten of, 
wanneer krachtens artikel 55 lid 2, zodanig 
in de prioriteitenlijst is besloten, door de 
DSB-entiteit van de EU en het Agentschap 
krachtens de in artikel 55 vastgestelde 
procedure, of als richtsnoeren krachtens de 
in artikel 57 vastgestelde procedure.

Dergelijke uitvoeringshandelingen kunnen 
worden vastgesteld als netcodes op basis 
van door het ENTSB voor elektriciteit 
opgestelde ontwerpteksten of, wanneer 
krachtens artikel 55 lid 2, zodanig in de 
prioriteitenlijst is besloten, door de DSB-
entiteit van de EU en het Agentschap 
krachtens de in artikel 55 vastgestelde 
procedure, of als richtsnoeren krachtens de
in artikel 57 vastgestelde procedure.

Or. en

Motivering

Geëvalueerd moet worden in welke mate en op welke wijze gebruik wordt gemaakt van 
gedelegeerde handelingen in alle gevallen die in de richtlijn worden voorgesteld en in de 
verordening worden weergegeven.Uit het voorstel voor een richtlijn kan niet duidelijk worden 
opgemaakt wat de rationale was van het gebruik van uitvoeringshandelingen (bijv. 
dataformaat in artikel24 van de richtlijn) of in andere gevallen van het gebruik van 
gedelegeerde handelingen (artikel 61 inzake ACER of artikel 63 inzake netcodes).Het is 
daarom niet duidelijk welke "regel" werd gehanteerd om te kiezen voor welke handeling voor 
de verschillende onderwerpen.

Amendement 1454
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan in 
overeenstemming met de in de artikelen 55 
en 57 genoemde bevoegdheden 
gedelegeerde handelingen vaststellen. 
Dergelijke gedelegeerde handelingen
kunnen worden vastgesteld als netcodes op 
basis van door het ENTSB voor 
elektriciteit opgestelde ontwerpteksten of, 
wanneer krachtens artikel 55 lid 2, zodanig 
in de prioriteitenlijst is besloten, door de 
DSB-entiteit van de EU en het Agentschap 
krachtens de in artikel 55 vastgestelde 
procedure, of als richtsnoeren krachtens de 
in artikel 57 vastgestelde procedure.

1. De Commissie kan in 
overeenstemming met de in de artikelen 55 
en 57 genoemde bevoegdheden 
uitvoeringshandelingen vaststellen. 
Dergelijke uitvoeringshandelingen kunnen 
worden vastgesteld als netcodes op basis 
van door het ENTSB voor elektriciteit 
opgestelde ontwerpteksten of, wanneer 
krachtens artikel 55 lid 2, zodanig in de 
prioriteitenlijst is besloten, door de DSB-
entiteit van de EU en het Agentschap 
krachtens de in artikel 55 vastgestelde 
procedure, of als richtsnoeren krachtens de
in artikel 57 vastgestelde procedure.

Or. en
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Amendement 1455
Dario Tamburrano, David Borrelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan in 
overeenstemming met de in de artikelen 55 
en 57 genoemde bevoegdheden 
gedelegeerde handelingen vaststellen. 
Dergelijke gedelegeerde handelingen 
kunnen worden vastgesteld als netcodes op 
basis van door het ENTSB voor 
elektriciteit opgestelde ontwerpteksten of, 
wanneer krachtens artikel 55 lid 2, zodanig 
in de prioriteitenlijst is besloten, door de 
DSB-entiteit van de EU en het Agentschap 
krachtens de in artikel 55 vastgestelde 
procedure, of als richtsnoeren krachtens de 
in artikel 57 vastgestelde procedure.

1. De Commissie kan in 
overeenstemming met de in de artikelen 55 
en 57 genoemde bevoegdheden 
gedelegeerde handelingen vaststellen. 
Dergelijke gedelegeerde handelingen 
kunnen worden vastgesteld als netcodes op 
basis van door het ENTSB voor 
elektriciteit opgestelde ontwerpteksten of, 
wanneer krachtens artikel 55 lid 2, zodanig 
in de prioriteitenlijst is besloten, door het 
Agentschap krachtens de in artikel 55 
vastgestelde procedure, of als richtsnoeren 
krachtens de in artikel 57 vastgestelde 
procedure.

Or. en

Motivering

Het voorstel om een DSB-entiteit op te richten moet worden geschrapt om het risico van 
belangenverstrengeling te voorkomen.Dit amendement verhoogt de samenhang met andere 
amendementen.

Amendement 1456
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 2 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) zijn uitsluitend van technische 
aard;

Or. en
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Amendement 1457
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) waarborgen dat wordt voorzien in 
de minimale harmonisering die vereist is 
om de met deze verordening beoogde 
doelen te verwezenlijken;

(a) waarborgen dat wordt voorzien in 
de minimale technische harmonisering die 
vereist is om de met deze verordening 
beoogde doelen te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 1458
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd om in 
overeenstemming met artikel 63 
betreffende de vaststelling van netcodes 
gedelegeerde handelingen vast te stellen
op de volgende terreinen:

1. De Commissie is bevoegd om voor 
nauw omschreven en technisch 
gedetailleerde regels met
grensoverschrijdende relevantie in 
overeenstemming met artikel 63 
betreffende de vaststelling van netcodes 
gedelegeerde handelingen vast te stellen.
Alvorens een gedelegeerde handeling vast 
te stellen voor de vaststelling van een 
nieuwe netcode of voor de wijziging van 
een bestaande netcode, dient de 
Commissie een wetgevingsvoorstel in 
volgens de gewone wetgevingsprocedure 
om een beleidskader vast te stellen.

Or. en

Amendement 1459
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd om in 
overeenstemming met artikel 63 
betreffende de vaststelling van netcodes 
gedelegeerde handelingen vast te stellen
op de volgende terreinen:

1. De Commissie is bevoegd netcodes 
vast te stellen, door middel van 
uitvoeringshandelingen die zijn 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
62, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure, 
op de volgende terreinen:

Or. en

Amendement 1460
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd om in 
overeenstemming met artikel 63 
betreffende de vaststelling van netcodes 
gedelegeerde handelingen vast te stellen op 
de volgende terreinen:

1. De Commissie is bevoegd om 
gedurende vijf jaar in overeenstemming 
met artikel 63 betreffende de vaststelling 
van netcodes gedelegeerde handelingen 
vast te stellen op de volgende terreinen:

Or. en

Amendement 1461
Jaromír Kohlíček

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd om in 
overeenstemming met artikel 63 
betreffende de vaststelling van netcodes 
gedelegeerde handelingen vast te stellen
op de volgende terreinen:

1. De Commissie is bevoegd om in 
overeenstemming met artikel 63 
betreffende de vaststelling van netcodes 
uitvoeringshandelingen vast te stellen op 
de volgende terreinen:

Or. en
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Motivering

De alternatieve formulering is in overeenstemming met ons commentaar op gedelegeerde 
handelingen aangezien de mate waarin en de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van 
gedelegeerde handelingen in alle gevallen die in de richtlijn worden voorgesteld en in de 
verordening worden weergegeven, moeten worden geëvalueerd.Uit het voorstel voor een 
richtlijn kan niet duidelijk worden opgemaakt wat de rationale was van het gebruik van 
uitvoeringshandelingen (bijv. dataformaat in artikel24 van de richtlijn) of in andere gevallen 
van het gebruik van gedelegeerde handelingen (artikel 61 inzake ACER of artikel 63 inzake 
netcodes).Het is daarom niet duidelijk welke "regel" werd gehanteerd om te kiezen voor welke 
handeling voor de verschillende onderwerpen.

Amendement 1462
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd om in 
overeenstemming met artikel 63 
betreffende de vaststelling van netcodes 
gedelegeerde handelingen vast te stellen
op de volgende terreinen:

1. De Commissie is bevoegd om in 
overeenstemming met artikel 63 
betreffende de vaststelling van netcodes 
uitvoeringshandelingen vast te stellen op 
de volgende terreinen:

Or. en

Amendement 1463
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) voorschriften voor 
capaciteitstoewijzing en congestiebeheer , 
met inbegrip van de beperking van 
opwekking en redispatching van 
opwekking en vraag ;

(g) voorschriften voor 
capaciteitstoewijzing en congestiebeheer;

Or. en

Amendement 1464



PE610.751v01-00 66/127 AM\1134764NL.docx

NL

Jaromír Kohlíček

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) voorschriften voor 
capaciteitstoewijzing en congestiebeheer , 
met inbegrip van de beperking van 
opwekking en redispatching van 
opwekking en vraag ;

(g) voorschriften voor 
capaciteitstoewijzing en congestiebeheer;

Or. en

Motivering

Verwijdering van de tekst is in overeenstemming op ons huidige standpunt als kenbaar 
gemaakt in artikel 20.

Amendement 1465
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) voorschriften voor 
capaciteitstoewijzing en congestiebeheer , 
met inbegrip van de beperking van 
opwekking en redispatching van 
opwekking en vraag ;

(g) voorschriften voor 
capaciteitstoewijzing en congestiebeheer;

Or. en

Amendement 1466
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) voorschriften voor 
capaciteitstoewijzing en congestiebeheer , 
met inbegrip van de beperking van 

(g) voorschriften voor 
capaciteitstoewijzing en congestiebeheer;
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opwekking en redispatching van 
opwekking en vraag ;

Or. en

Amendement 1467
Angelika Niebler, Sven Schulze

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) voorschriften inzake 
geharmoniseerde transmissie - en 
distributie tariefstructuren en tarieven 
voor aansluiting op basis van 
locatiespecifieke signalen en 
voorschriften inzake de vergoedingen 
tussen transmissiesysteembeheerders;

Schrappen

Or. de

Motivering

De methodes om tarieven vast te stellen, en netwerktarieven, staan bloot aan nationale en 
regionale invloeden.Harmonisering van de netwerktarieven is in strijd met het 
subsidiariteitsbeginsel.Het is derhalve niet aan het ACER om hierover een aanbeveling op te 
stellen.

Amendement 1468
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) voorschriften inzake 
geharmoniseerde transmissie - en 
distributie tariefstructuren en tarieven 
voor aansluiting op basis van 
locatiespecifieke signalen en 
voorschriften inzake de vergoedingen 
tussen transmissiesysteembeheerders;

Schrappen

Or. en
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Amendement 1469
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) voorschriften inzake 
geharmoniseerde transmissie - en 
distributie tariefstructuren en tarieven 
voor aansluiting op basis van 
locatiespecifieke signalen en 
voorschriften inzake de vergoedingen 
tussen transmissiesysteembeheerders;

Schrappen

Or. en

Amendement 1470
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) voorschriften inzake 
geharmoniseerde transmissie - en 
distributie tariefstructuren en tarieven 
voor aansluiting op basis van 
locatiespecifieke signalen en voorschriften 
inzake de vergoedingen tussen 
transmissiesysteembeheerders;

(k) voorschriften inzake 
geharmoniseerdetransmissietariefstructure
nop basis van locatiespecifieke signalen en 
voorschriften inzake de vergoedingen 
tussen transmissiesysteembeheerders;

Or. en

Amendement 1471
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – letter k
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) voorschriften inzake 
geharmoniseerde transmissie - en 
distributie tariefstructuren en tarieven 
voor aansluiting op basis van 
locatiespecifieke signalen en voorschriften 
inzake de vergoedingen tussen 
transmissiesysteembeheerders;

(k) voorschriften inzake 
geharmoniseerdetransmissietariefstructure
nop basis van locatiespecifieke signalen en 
voorschriften inzake de vergoedingen 
tussen transmissiesysteembeheerders;

Or. en

Motivering

Vanwege de regionale verschillen en variaties, lijkt het niet opportuun alle 
distributietariefstructuren in de gehele EU te harmoniseren.

Amendement 1472
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) voorschriften inzake 
geharmoniseerde transmissie - en 
distributie tariefstructuren en tarieven 
voor aansluiting op basis van 
locatiespecifieke signalen en voorschriften 
inzake de vergoedingen tussen 
transmissiesysteembeheerders;

(k) voorschriften inzake 
geharmoniseerdetransmissietariefstructure
nop basis van locatiespecifieke signalen en 
voorschriften inzake de vergoedingen 
tussen transmissiesysteembeheerders;

Or. en

Amendement 1473
Jaromír Kohlíček

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) voorschriften inzake 
geharmoniseerde transmissie - en 
distributie tariefstructuren en tarieven 
voor aansluiting op basis van 

(k) voorschriften inzake 
geharmoniseerdetransmissietariefstructure
n entarieven voor aansluitingop basis van 
locatiespecifieke signalen en voorschriften 
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locatiespecifieke signalen en voorschriften 
inzake de vergoedingen tussen 
transmissiesysteembeheerders;

inzake de vergoedingen tussen 
transmissiesysteembeheerders;

Or. en

Motivering

Gezien de verschillende natuurlijke aspecten en kenmerken van de distributienetwerken in de 
lidstaten is het niet mogelijk de distributietarieven op EU-niveau te harmoniseren.Hetzelfde 
argument geldt voor letter n) van dit artikel.

Amendement 1474
Miapetra Kumpula-Natri

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) voorschriften inzake 
geharmoniseerde transmissie - en 
distributie tariefstructuren en tarieven 
voor aansluiting op basis van 
locatiespecifieke signalen en voorschriften 
inzake de vergoedingen tussen 
transmissiesysteembeheerders;

(k) voorschriften inzake
geharmoniseerdetransmissietariefstructure
n entarieven voor aansluitingop basis van 
locatiespecifieke signalen en voorschriften 
inzake de vergoedingen tussen 
transmissiesysteembeheerders;

Or. en

Motivering

Gezien de snelle ontwikkeling van energiesystemen is NC van distributietariefstructuren niet 
gerechtvaardigd vanwege hun geringe grensoverschrijdende impact en hun sterke 
afhankelijkheid van lokale kenmerken.

Amendement 1475
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) voorschriften inzake 
geharmoniseerde transmissie - en 
distributie tariefstructuren en tarieven 
voor aansluiting op basis van 

(k) voorschriften inzake
geharmoniseerdetransmissietariefstructure
n entarieven voor aansluitingop basis van 
locatiespecifieke signalen en voorschriften 



AM\1134764NL.docx 71/127 PE610.751v01-00

NL

locatiespecifieke signalen en voorschriften 
inzake de vergoedingen tussen 
transmissiesysteembeheerders;

inzake de vergoedingen tussen 
transmissiesysteembeheerders;

Or. en

Amendement 1476
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) voorschriften voor de niet-
discriminerende, transparante levering 
van niet-frequentiegerelateerde 
ondersteunende diensten, met inbegrip 
van spanningsregeling in stationaire 
toestand, inertie, snelle 
blindstroominjectie en 
blackstartmogelijkheden;

Schrappen

Or. en

Amendement 1477
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) voorschriften voor de niet-
discriminerende, transparante levering 
van niet-frequentiegerelateerde 
ondersteunende diensten, met inbegrip 
van spanningsregeling in stationaire 
toestand, inertie, snelle 
blindstroominjectie en 
blackstartmogelijkheden;

Schrappen

Or. en
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Amendement 1478
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) voorschriften inzake vraagrespons, 
energieopslag en beperking van de vraag;

Schrappen

Or. en

Amendement 1479
Jaromír Kohlíček

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) voorschriften inzake vraagrespons, 
energieopslag en beperking van de vraag;

Schrappen

Or. en

Motivering

In deze verordening wordt duidelijk gesteld dat voorschriften voor regionale operationele 
centra moeten worden vastgesteld door TSB's.Om die reden is het niet duidelijk waarom nog 
een aanvullende wettelijke bepaling voor ROC's noodzakelijk is.Wij zijn tevens van mening 
dat zulke belangrijke bepalingen uitdrukkelijk in de tekst van deze verordening moeten 
opgenomen.

Amendement 1480
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) voorschriften inzake vraagrespons, 
energieopslag en beperking van de vraag;

Schrappen

Or. en
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Amendement 1481
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) voorschriften inzake vraagrespons, 
energieopslag en beperking van de vraag;

(n) voorschriften inzake vraagrespons 
en beperking van de vraag;

Or. en

Amendement 1482
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – letter n bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n bis) energieopslag;

Or. en

Amendement 1483
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o) voorschriften inzake 
cyberbeveiliging; en

Schrappen

Or. en

Motivering

Er zijn al verschillende Europese organen bezig met dit probleem (zoals ENISA) en een 
netcode zal hoogstwaarschijnlijk zorgen voor overlapping met andere verordeningen en 
openbare informatie moet worden beperkt tot wat noodzakelijk is.
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Amendement 1484
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o) voorschriften inzake 
cyberbeveiliging; en

Schrappen

Or. en

Amendement 1485
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p) voorschriften inzake regionale 
operationele centra.

Schrappen

Or. en

Motivering

Voorschriften voor regionale operationele centra vallen uiteraard onder de richtsnoeren 
betreffende het beheer van systemen, omdat ze in gedetailleerdere mate zouden aangeven hoe 
de coördinatie in de praktijk wordt uitgevoerd.

Amendement 1486
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p) voorschriften inzake regionale 
operationele centra.

Schrappen

Or. en
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Amendement 1487
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – letter p bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p bis) Energieopslag

Or. en

Amendement 1488
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na raadpleging van het 
Agentschap, het ENTSB voor elektriciteit 
en de andere betrokken belanghebbende 
partijen stelt de Commissie  om de drie 
jaar een prioriteitenlijst op met de in lid 1  
vermelde terreinen waarmee bij de 
ontwikkeling van netcodes rekening moet 
worden gehouden. Indien het onderwerp 
van de netcode rechtstreeks verband 
houdt met het beheer van het 
distributiesysteem en minder relevant is 
voor het transmissiesysteem, kan de 
Commissie de DSB-entiteit van de EU 
voor elektriciteit in plaats van het ENTSB 
voor elektriciteit verplichten om een 
redactiecomité bijeen te roepen en een 
voorstel voor een netcode bij het 
Agentschap in te dienen.

2. Na raadpleging van het 
Agentschap, het ENTSB voor elektriciteit 
en de andere betrokken belanghebbende 
partijen stelt de Commissie om de drie jaar
een prioriteitenlijst op met de in lid 1
vermelde terreinen waarmee bij de 
ontwikkeling van netcodes rekening moet 
worden gehouden.

Or. en

Amendement 1489
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na raadpleging van het 
Agentschap, het ENTSB voor elektriciteit 
en de andere betrokken belanghebbende 
partijen stelt de Commissie  om de drie 
jaar een prioriteitenlijst op met de in lid 1  
vermelde terreinen waarmee bij de 
ontwikkeling van netcodes rekening moet 
worden gehouden. Indien het onderwerp 
van de netcode rechtstreeks verband 
houdt met het beheer van het 
distributiesysteem en minder relevant is 
voor het transmissiesysteem, kan de 
Commissie de DSB-entiteit van de EU 
voor elektriciteit in plaats van het ENTSB 
voor elektriciteit verplichten om een 
redactiecomité bijeen te roepen en een 
voorstel voor een netcode bij het 
Agentschap in te dienen.

2. Na raadpleging van het 
Agentschap, het ENTSB voor elektriciteit, 
de DSB-entiteit voor de EU en de andere 
betrokken belanghebbende partijen stelt de 
Commissie jaarlijks een prioriteitenlijst op 
met de in artikel 8, lid 6, alinea 1 vermelde 
terreinen waarmee bij de ontwikkeling van 
netcodes rekening moet worden gehouden.

Or. en

Motivering

Deze verordening voert in de artikelen 49-51 een Europese entiteit voor 
distributiesysteembeheerders in.De taken die verband houden met deze entiteit moeten 
derhalve in overeenstemming worden gebracht met de bepaling van dit artikel en met name 
betreffende de samenwerking tussen TSB's en DSB's, tevens in artikel 53.

Amendement 1490
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na raadpleging van het 
Agentschap, het ENTSB voor elektriciteit 
en de andere betrokken belanghebbende 
partijen stelt de Commissie om de drie 
jaar een prioriteitenlijst op met de in lid 1 
vermelde terreinen waarmee bij de 
ontwikkeling van netcodes rekening moet 

2. Na raadpleging van het 
Agentschap, het ENTSB voor elektriciteit 
en de andere betrokken belanghebbende 
partijen stelt de Commissie om de drie jaar
een prioriteitenlijst op met de in lid 1 
vermelde terreinen waarmee bij de 
ontwikkeling van netcodes rekening moet 
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worden gehouden. Indien het onderwerp 
van de netcode rechtstreeks verband houdt 
met het beheer van het distributiesysteem 
en minder relevant is voor het 
transmissiesysteem, kan de Commissie de 
DSB-entiteit van de EU voor elektriciteit in 
plaats van het ENTSB voor elektriciteit 
verplichten om een redactiecomité bijeen te 
roepen en een voorstel voor een netcode bij 
het Agentschap in te dienen.

worden gehouden. Indien het onderwerp 
van de netcode rechtstreeks verband houdt 
met het beheer van het distributiesysteem 
en minder relevant is voor het 
transmissiesysteem, kan de Commissie de 
DSB-entiteit van de EU voor elektriciteit in 
plaats van het ENTSB voor elektriciteit 
verplichten om een redactiecomité bijeen te 
roepen en een voorstel voor een netcode bij 
het Agentschap in te dienen. De DSB-
entiteit van de EU zorgt ervoor dat het 
redactiecomité een afgewogen 
geografische vertegenwoordiging heeft, 
ook van kleine of onafhankelijke 
distributiesysteembeheerders en 
onderworpen is aan de voorschriften 
inzake onafhankelijkheid en 
belangenverstrengeling.

Or. en

Amendement 1491
Pervenche Berès, Edouard Martin

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na raadpleging van het 
Agentschap, het ENTSB voor elektriciteit 
en de andere betrokken belanghebbende 
partijen stelt de Commissie  om de drie 
jaar een prioriteitenlijst op met de in lid 1  
vermelde terreinen waarmee bij de 
ontwikkeling van netcodes rekening moet 
worden gehouden. Indien het onderwerp 
van de netcode rechtstreeks verband houdt 
met het beheer van het distributiesysteem 
en minder relevant is voor het 
transmissiesysteem, kan de Commissie de 
DSB-entiteit van de EU voor elektriciteit in 
plaats van het ENTSB voor elektriciteit 
verplichten om een redactiecomité bijeen te 
roepen en een voorstel voor een netcode bij 
het Agentschap in te dienen.

2. Na raadpleging van het 
Agentschap, het ENTSB voor elektriciteit, 
de DSB-entiteit voor elektriciteit en de 
andere betrokken belanghebbende partijen 
stelt de Commissie om de drie jaar een 
prioriteitenlijst op met de in lid 1 vermelde 
terreinen waarmee bij de ontwikkeling van 
netcodes rekening moet worden gehouden, 
na een zorgvuldige kostenbatenanalyse. 
Indien het onderwerp van de netcode 
rechtstreeks verband houdt met het beheer 
van het distributiesysteem en minder 
relevant is voor het transmissiesysteem, 
kan de Commissie de DSB-entiteit van de 
EU voor elektriciteit in plaats van het 
ENTSB voor elektriciteit verplichten om 
een redactiecomité bijeen te roepen en een 
voorstel voor een netcode bij het 
Agentschap in te dienen.
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Or. en

Motivering

Het ENTSB-E en de DSB-entiteit voor de EU moeten op voet van gelijkheid staan.Een 
kostenbatenanalyse is belangrijk zodat consumenten kunnen worden geïnformeerd over de 
rationale van een besluit.

Amendement 1492
Fulvio Martusciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na raadpleging van het 
Agentschap, het ENTSB voor elektriciteit 
en de andere betrokken belanghebbende 
partijen stelt de Commissie  om de drie 
jaar een prioriteitenlijst op met de in lid 1  
vermelde terreinen waarmee bij de 
ontwikkeling van netcodes rekening moet 
worden gehouden. Indien het onderwerp 
van de netcode rechtstreeks verband houdt 
met het beheer van het distributiesysteem 
en minder relevant is voor het 
transmissiesysteem, kan de Commissie de 
DSB-entiteit van de EU voor elektriciteit in 
plaats van het ENTSB voor elektriciteit 
verplichten om een redactiecomité bijeen te 
roepen en een voorstel voor een netcode bij 
het Agentschap in te dienen.

2. Na raadpleging van het 
Agentschap, het ENTSB voor elektriciteit, 
de distributiesysteembeheerders en de 
andere betrokken belanghebbende partijen 
stelt de Commissie jaarlijks een 
prioriteitenlijst op met de in lid 1, vermelde 
terreinen waarmee bij de ontwikkeling van 
netcodes rekening moet worden gehouden. 
Indien het onderwerp van de netcode 
rechtstreeks verband houdt met het beheer 
van het distributiesysteem en minder 
relevant is voor het transmissiesysteem, 
kan de Commissie de DSB-entiteit van de 
EU voor elektriciteit in plaats van het 
ENTSB voor elektriciteit verplichten om 
een redactiecomité bijeen te roepen en een 
voorstel voor een netcode bij het 
Agentschap in te dienen.

Or. en

Amendement 1493
Dario Tamburrano, David Borrelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na raadpleging van het 
Agentschap, het ENTSB voor elektriciteit 
en de andere betrokken belanghebbende 

2. Na raadpleging van het 
Agentschap, het ENTSB voor elektriciteit 
en de andere betrokken belanghebbende 
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partijen stelt de Commissie  om de drie 
jaar een prioriteitenlijst op met de in lid 1  
vermelde terreinen waarmee bij de 
ontwikkeling van netcodes rekening moet 
worden gehouden. Indien het onderwerp 
van de netcode rechtstreeks verband houdt 
met het beheer van het distributiesysteem 
en minder relevant is voor het 
transmissiesysteem, kan de Commissie de 
DSB-entiteit van de EU voor elektriciteit
in plaats van het ENTSB voor elektriciteit 
verplichten om een redactiecomité bijeen 
te roepen en een voorstel voor een netcode
bij het Agentschap in te dienen.

partijen stelt de Commissie om de drie jaar
een prioriteitenlijst op met de in lid 1
vermelde terreinen waarmee bij de 
ontwikkeling van netcodes rekening moet 
worden gehouden. Indien het onderwerp 
van de netcode rechtstreeks verband houdt 
met het beheer van het distributiesysteem 
en minder relevant is voor het 
transmissiesysteem, kan de Commissie het 
Agentschap in plaats van het ENTSB voor 
elektriciteit verplichten om een 
belanghebbendencomité bijeen te roepen 
en een voorstel voor een netcode in te 
dienen.

Or. en

Motivering

Als er geen DSB-entiteit voor de EU is, moet het ACER voorstellen voor netcodes opstellen 
die verband houden met distributienetwerken en toezien op de tenuitvoerlegging ervan.Het 
ACER moet ook de bevoegdheid hebben om "redactiecomité's" bijeen te roepen voor de 
opstelling van netcodes.Deze "redactiecomité's" moeten "belanghebbendencomité's" worden 
genoemd om misverstanden over hun rol te voorkomen: de comité's moeten een raadgevende, 
ondersteunende rol spelen maar niet "de pen voeren" bij het opstellen van de netcodes.

Amendement 1494
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na raadpleging van het 
Agentschap, het ENTSB voor elektriciteit 
en de andere betrokken belanghebbende 
partijen stelt de Commissie  om de drie 
jaar een prioriteitenlijst op met de in lid 1  
vermelde terreinen waarmee bij de 
ontwikkeling van netcodes rekening moet 
worden gehouden. Indien het onderwerp 
van de netcode rechtstreeks verband houdt 
met het beheer van het distributiesysteem 
en minder relevant is voor het 
transmissiesysteem, kan de Commissie de 
DSB-entiteit van de EU voor elektriciteit in 
plaats van het ENTSB voor elektriciteit
verplichten om een redactiecomité bijeen 

2. Na raadpleging van het 
Agentschap, het ENTSB voor elektriciteit, 
de DSB-entiteit voor de EU en de andere 
betrokken belanghebbende partijen stelt de 
Commissie om de drie jaar een 
prioriteitenlijst op met de in lid 1 vermelde 
terreinen waarmee bij de ontwikkeling van 
netcodes rekening moet worden gehouden. 
Indien het onderwerp van de netcode 
rechtstreeks verband houdt met het beheer 
van het distributiesysteem en minder 
relevant is voor het transmissiesysteem, 
verplicht de Commissie de DSB-entiteit 
van de EU voor elektriciteit in plaats van 
het ENTSB voor elektriciteit om een 
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te roepen en een voorstel voor een netcode 
bij het Agentschap in te dienen.

redactiecomité bijeen te roepen en een 
voorstel voor een netcode bij het 
Agentschap in te dienen.

Or. en

Amendement 1495
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na raadpleging van het 
Agentschap, het ENTSB voor elektriciteit 
en de andere betrokken belanghebbende 
partijen stelt de Commissie  om de drie 
jaar een prioriteitenlijst op met de in lid 1  
vermelde terreinen waarmee bij de 
ontwikkeling van netcodes rekening moet 
worden gehouden. Indien het onderwerp 
van de netcode rechtstreeks verband houdt 
met het beheer van het distributiesysteem 
en minder relevant is voor het 
transmissiesysteem, kan de Commissie de 
DSB-entiteit van de EU voor elektriciteit in 
plaats van het ENTSB voor elektriciteit 
verplichten om een redactiecomité bijeen te 
roepen en een voorstel voor een netcode bij 
het Agentschap in te dienen.

2. Na raadpleging van het 
Agentschap, het ENTSB voor elektriciteit 
en de andere betrokken belanghebbende 
partijen stelt de Commissie om de drie jaar
een prioriteitenlijst op met terreinen 
waarmee in de wetgevingsplanning en bij 
de ontwikkeling van netcodes rekening 
moet worden gehouden. Indien het 
onderwerp van de netcode rechtstreeks 
verband houdt met het beheer van het 
distributiesysteem en minder relevant is 
voor het transmissiesysteem, kan de 
Commissie de DSB-entiteit van de EU 
voor elektriciteit in plaats van het ENTSB 
voor elektriciteit verplichten om een 
redactiecomité bijeen te roepen en een 
voorstel voor een netcode bij het 
Agentschap in te dienen.

Or. en

Amendement 1496
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie verzoekt het 
Agentschap haar binnen een redelijke 

3. De Commissie verzoekt het 
Agentschap haar binnen een redelijke 
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termijn van ten hoogste zes maanden een 
niet-bindend kaderrichtsnoer 
(„kaderrichtsnoer”) voor te leggen waarin 
duidelijke en objectieve beginselen zijn 
vervat voor de ontwikkeling van specifieke 
netcodes met betrekking tot de terreinen 
die op de prioriteitenlijst zijn vermeld. Het 
verzoek van de Commissie kan 
voorwaarden omvatten waaraan het 
kaderrichtsnoer moet voldoen. Elk 
kaderrichtsnoer draagt bij 
tot marktintegratie, non-discriminatie, 
daadwerkelijke mededinging en een 
efficiënte werking van de markt. Op een 
met redenen omkleed verzoek van het 
Agentschap kan de Commissie deze 
termijn verlengen.

termijn van ten hoogste zes maanden een 
niet-bindend kaderrichtsnoer 
(„kaderrichtsnoer”) voor te leggen waarin 
duidelijke en objectieve beginselen zijn 
vervat voor de ontwikkeling van specifieke 
netcodes met betrekking tot de terreinen 
die op de prioriteitenlijst zijn vermeld. Het 
verzoek van de Commissie kan 
voorwaarden omvatten waaraan het 
kaderrichtsnoer moet voldoen. Elk 
kaderrichtsnoer draagt bij tot een betere 
marktintegratie van hogere niveaus van 
elektriciteit die wordt opgewekt met 
verschillende hernieuwbare 
energiebronnen, non-discriminatie, 
daadwerkelijke mededinging en een 
efficiënte werking van de markt. Op een 
met redenen omkleed verzoek van het 
Agentschap kan de Commissie deze 
termijn verlengen.

Or. en

Amendement 1497
Dario Tamburrano, David Borrelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Gedurende een termijn van ten 
minste twee maanden raadpleegt het 
Agentschap het ENTSB voor elektriciteit , 
de DSB-entiteit van de EU en de andere 
betrokken belanghebbende partijen formeel 
op een open en transparante manier over 
het kaderrichtsnoer.

4. Gedurende een termijn van ten 
minste twee maanden raadpleegt het 
Agentschap het ENTSB voor elektriciteiten 
de andere betrokken belanghebbende 
partijen formeel op een open en 
transparante manier over het 
kaderrichtsnoer.

Or. en

Motivering

Dit amendement verhoogt de samenhang met andere amendementen.Daarnaast moeten 
bepalingen over netcodes die verband houden met het distributienetwerk in een andere alinea 
worden behandeld, om meer duidelijkheid te scheppen met betrekking tot de verschillende 
rollen en verantwoordelijkheden bij de opstelling van netcodes.De inhoud van dit lid beperkt 
zich derhalve tot netcodes die vallen binnen het bevoegdheidsgebied van het ENTSB voor 
elektriciteit.
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Amendement 1498
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Gedurende een termijn van ten 
minste twee maanden raadpleegt het 
Agentschap het ENTSB voor elektriciteit , 
de DSB-entiteit van de EU en de andere 
betrokken belanghebbende partijen formeel 
op een open en transparante manier over 
het kaderrichtsnoer.

4. Gedurende een termijn van ten 
minste twee maanden raadpleegt het 
Agentschap het ENTSB voor elektriciteiten 
de andere betrokken belanghebbende 
partijen formeel op een open en 
transparante manier over het 
kaderrichtsnoer.

Or. en

Amendement 1499
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien de Commissie van oordeel is 
dat het kaderrichtsnoer niet bijdraagt 
tot marktintegratie , non-discriminatie, 
daadwerkelijke mededinging en een 
efficiënte werking van de markt, kan zij het 
Agentschap verzoeken het kaderrichtsnoer 
binnen een redelijke termijn te herzien en 
dit opnieuw aan de Commissie voor te 
leggen.

6. Indien de Commissie van oordeel is 
dat het kaderrichtsnoer niet bijdraagt 
tot een betere marktintegratie van hogere 
niveaus van elektriciteit die wordt 
opgewekt met verschillende hernieuwbare 
energiebronnen, non-discriminatie, 
daadwerkelijke mededinging en een 
efficiënte werking van de markt, kan zij het 
Agentschap verzoeken het kaderrichtsnoer 
binnen een redelijke termijn te herzien en 
dit opnieuw aan de Commissie voor te 
leggen.

Or. en

Amendement 1500
Dario Tamburrano, David Borrelli
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Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie verzoekt het 
ENTSB voor elektriciteit of, wanneer 
overeenkomstig lid 2 zodanig is besloten 
in de prioriteitenlijst, de DSB-entiteit van 
de EU voor elektriciteit, om binnen een 
redelijke termijn die ten hoogste 12 
maanden beloopt, een voorstel voor een
netcode aan het Agentschap voor te leggen 
datdie in overeenstemming is met het 
desbetreffende kaderrichtsnoer.

8. De Commissie verzoekt het 
ENTSB voor elektriciteitom binnen een 
redelijke termijn die ten hoogste 12 
maanden beloopt, eenvoorstel voor 
eennetcode aan het Agentschap voor te 
leggendiein overeenstemming is met het 
desbetreffende kaderrichtsnoer.

Or. en

Motivering

Dit amendement verhoogt de samenhang met andere amendementen.Daarnaast moeten 
bepalingen over netcodes die verband houden met het distributienetwerk in een andere alinea 
worden behandeld, om meer duidelijkheid te scheppen met betrekking tot de verschillende 
rollen en verantwoordelijkheden bij de opstelling van netcodes.De inhoud van dit lid beperkt 
zich derhalve tot netcodes die vallen binnen het bevoegdheidsgebied van het ENTSB voor 
elektriciteit.

Amendement 1501
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie verzoekt het 
ENTSB voor elektriciteit of, wanneer 
overeenkomstig lid 2 zodanig is besloten 
in de prioriteitenlijst, de DSB-entiteit van 
de EU voor elektriciteit, om binnen een 
redelijke termijn die ten hoogste 12 
maanden beloopt, een voorstel voor een
netcode aan het Agentschap voor te leggen 
datdie in overeenstemming is met het 
desbetreffende kaderrichtsnoer.

8. De Commissie verzoekt het 
ENTSB voor elektriciteitom binnen een 
redelijke termijn die ten hoogste 12 
maanden beloopt, eenvoorstel voor 
eennetcode aan het Agentschap voor te 
leggendiein overeenstemming is met het 
desbetreffende kaderrichtsnoer.

Or. en
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Amendement 1502
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie verzoekt het 
ENTSB voor elektriciteit of, wanneer 
overeenkomstig lid 2 zodanig is besloten in 
de prioriteitenlijst, de DSB-entiteit van de 
EU voor elektriciteit, om binnen een 
redelijke termijn die ten hoogste 12 
maanden beloopt, een voorstel voor een
netcode aan het Agentschap voor te leggen 
datdie in overeenstemming is met het 
desbetreffende kaderrichtsnoer.

8. De Commissie verzoekt het 
ENTSB voor elektriciteit of, wanneer 
overeenkomstig lid 2 zodanig is besloten in 
de prioriteitenlijst, de DSB-entiteit van de 
EU voor elektriciteit, om binnen een 
redelijke termijn die ten hoogste 12
maanden beloopt, een advies over een 
netcode aan het Agentschap voor te leggen 
die in overeenstemming is met het 
desbetreffende kaderrichtsnoer.

Or. en

Motivering

Deze verordening voert in de artikelen 49-51 een Europese entiteit voor 
distributiesysteembeheerders in.De taken die verband houden met deze entiteit moeten 
derhalve in overeenstemming worden gebracht met de bepaling van dit artikel en met name 
betreffende de samenwerking tussen TSB's en DSB's, tevens in artikel 53.

Amendement 1503
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Het ENTSB voor elektriciteit, of, 
wanneer overeenkomstig lid 2 zodanig is 
besloten in de prioriteitenlijst, de DSB-
entiteit van de EU, roept een 
redactiecomité bijeen dat ondersteuning 
verleent tijdens het proces van de 
ontwikkeling van netcodes. Het 
redactiecomité bestaat uit 
vertegenwoordigers van het ENTSB voor 
elektriciteit, het Agentschap, de DSB-
entiteit van de EU, indien passend uit 

9. Het Agentschap roept een 
redactiecomité bijeen dat ondersteuning 
verleent tijdens het proces van de 
ontwikkeling van netcodes. Het 
redactiecomité bestaat uit 
vertegenwoordigers van het ENTSB voor 
elektriciteit, het Agentschap, de DSB-
entiteit van de EU, indien passend uit 
benoemde elektriciteitsmarktbeheerders en 
een beperkt aantal van de belangrijkste 
betrokken belanghebbenden, inclusief 
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benoemde elektriciteitsmarktbeheerders en 
een beperkt aantal van de belangrijkste 
betrokken belanghebbenden. Het ENTSB 
voor elektriciteit of, wanneer 
overeenkomstig lid 2 zodanig is besloten 
in de prioriteitenlijst, de DSB-entiteit van 
de EU, stelt op een door de Commissie 
overeenkomstig lid 8 aan hem gericht 
verzoek voorstellen voor netcodes op de 
in  lid 1 genoemde terreinen op.

derde marktbeheerders, en andere externe 
deskundigen uit de academische wereld of 
maatschappelijke organisaties. Het 
Agentschap stelt op een door de 
Commissie overeenkomstig lid 8 aan hem 
gericht verzoek voorstellen voor netcodes 
op de in lid 1 genoemde terreinen op;

Or. en

Motivering

Deze verordening voert in de artikelen 49-51 een Europese entiteit voor 
distributiesysteembeheerders in.De taken die verband houden met deze entiteit moeten 
derhalve in overeenstemming worden gebracht met de bepaling van dit artikel en met name 
betreffende de samenwerking tussen TSB's en DSB's, tevens in artikel 53.

Amendement 1504
Dario Tamburrano, David Borrelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Het ENTSB voor elektriciteit, of, 
wanneer overeenkomstig lid 2 zodanig is 
besloten in de prioriteitenlijst, de DSB-
entiteit van de EU, roept een 
redactiecomité bijeen dat ondersteuning 
verleent tijdens het proces van de 
ontwikkeling van netcodes. Het 
redactiecomité bestaat uit 
vertegenwoordigers van het ENTSB voor 
elektriciteit, het Agentschap, de DSB-
entiteit van de EU, indien passend uit 
benoemde elektriciteitsmarktbeheerders 
en een beperkt aantal van de belangrijkste 
betrokken belanghebbenden. Het ENTSB 
voor elektriciteit of, wanneer 
overeenkomstig lid 2 zodanig is besloten 
in de prioriteitenlijst, de DSB-entiteit van 
de EU, stelt op een door de Commissie 
overeenkomstig lid 8 aan hem gericht 
verzoek voorstellen voor netcodes op de 
in  lid 1 genoemde terreinen op.

9. Het ENTSB voor elektriciteit roept 
een belanghebbendencomité bijeen dat 
ondersteuning verleent tijdens het proces 
van de ontwikkeling van netcodes. Het 
belanghebbendencomité bestaat uit 
vertegenwoordigers van het ENTSB voor 
elektriciteit, het Agentschap, en uit andere 
betrokken belanghebbenden die een 
belang hebben bij de netcode, inclusief 
distributienetwerkbeheerders, benoemde 
elektriciteitsmarktbeheerders, 
systeemgebruikers, relevante 
beroepsorganisaties, technische organen 
en consumentenorganisaties. Het ENTSB 
voor elektriciteit stelt op een door de 
Commissie overeenkomstig lid 8, aan hem 
gericht verzoek voorstellen op voor 
netcodes op de in lid 1 genoemde terreinen.
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Or. en

Motivering

Existing language on the “drafting committee” (renamed “stakeholder committee”) including 
"a limited number of the main affected stakeholders" is too vague and could limit 
participation.In order to ensure that the process is not captured by large industry 
associations, the Electricity Regulation should ensure that all relevant stakeholders who are 
likely to have an interest in the network code, particularly smaller less-resourced ones, can 
support the network code development process and are adequately represented.Furthermore, 
in order to provide clarification around the discint roles and responsibilities to elaborate 
network codes, provisions on network codes related to the distribution grid should be moved 
to another sub-paragraph.Hence, the content of this paragraph is limited to network codes 
falling within the scope of ENTSO-E’s remit.

Amendement 1505
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Het ENTSB voor elektriciteit, of, 
wanneer overeenkomstig lid 2 zodanig is 
besloten in de prioriteitenlijst, de DSB-
entiteit van de EU, roept een 
redactiecomité bijeen dat ondersteuning 
verleent tijdens het proces van de 
ontwikkeling van netcodes. Het 
redactiecomité bestaat uit 
vertegenwoordigers van het ENTSB voor 
elektriciteit, het Agentschap, de DSB-
entiteit van de EU, indien passend uit 
benoemde elektriciteitsmarktbeheerders 
en een beperkt aantal van de belangrijkste 
betrokken belanghebbenden. Het ENTSB 
voor elektriciteit of, wanneer 
overeenkomstig lid 2 zodanig is besloten 
in de prioriteitenlijst, de DSB-entiteit van 
de EU, stelt op een door de Commissie 
overeenkomstig lid 8 aan hem gericht 
verzoek voorstellen voor netcodes op de 
in  lid 1 genoemde terreinen op.

9. Het ENTSB voor elektriciteit roept 
een belanghebbendencomité bijeen dat 
ondersteuning verleent tijdens het proces 
van de ontwikkeling van netcodes. Het 
belanghebbendencomité bestaat uit 
vertegenwoordigers van het ENTSB voor 
elektriciteit, het Agentschap, en uit andere 
betrokken belanghebbenden die een 
belang hebben bij de netcode, inclusief 
distributienetwerkbeheerders, benoemde 
elektriciteitsmarktbeheerders, 
systeemgebruikers, relevante 
beroepsorganisaties, technische organen 
en consumentenorganisaties. Het ENTSB 
voor elektriciteit stelt op een door de 
Commissie overeenkomstig lid 8, aan hem 
gericht verzoek voorstellen op voor 
netcodes op de in lid 1 genoemde terreinen.

Or. en
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Amendement 1506
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Het Agentschap herziet de netcode 
en waarborgt   dat de netcode in 
overeenstemming is met het desbetreffende 
kaderrichtsnoer en bijdraagt tot 
marktintegratie, niet-discriminatie, 
daadwerkelijke mededinging en het 
efficiënt functioneren van de markt, en legt 
  de herziene netcode voor aan de 

Commissie  binnen zes maanden na de 
dag van ontvangst van het voorstel .. In 
het aan de Commissie voorgelegde voorstel 
houdt het Agentschap rekening met de 
door alle betrokken partijen tijdens het 
opstellen van het voorstel onder leiding 
van het ENTSB voor elektriciteit of de 
DSB-entiteit van de EU verstrekte 
zienswijzen; het Agentschap raadpleegt de 
relevante belanghebbenden officieel over 
de aan de Commissie voor te leggen versie.

10. Het Agentschap herziet de netcode 
en waarborgt dat de netcode in 
overeenstemming is met het desbetreffende 
kaderrichtsnoer en bijdraagt tot 
marktintegratie, niet-discriminatie, 
daadwerkelijke mededinging en het 
efficiënt functioneren van de markt.
Uiterlijk vier maanden na ontvangst legt 
het Agentschap de herziene netcode voor 
aan het ENTSB voor elektriciteit of de 
DSB-entiteit voor de EU. Als het ENTSB 
voor elektriciteit of de DSB-entiteit voor 
de EU niet instemmen met de herziene 
netcode, roept het het in lid 9 bedoelde 
redactiecomité bijeen om zich te laten 
ondersteunen tijdens het proces van 
ontwikkeling van de herziene netcode. Het 
ENTSB voor elektriciteit of de DSB-
entiteit voor de EU geven hun mening 
over de herziene netcode en leggen deze 
uiterlijk twee maanden na ontvangst van 
de herziene netcode opnieuw voor aan het 
Agentschap. Het Agentschap legt de 
herziene netcode binnen een maand na de 
dag van ontvangst van het herziene 
voorstel voor aan de Commissie. In het 
aan de Commissie voorgelegde voorstel 
houdt het Agentschap rekening met de 
door alle betrokken partijen tijdens het 
opstellen van het voorstel onder leiding 
van het ENTSB voor elektriciteit of de 
DSB-entiteit van de EU verstrekte 
zienswijzen; het Agentschap raadpleegt de 
relevante belanghebbenden officieel over 
de aan de Commissie voor te leggen versie.

Or. en

Amendement 1507
Dario Tamburrano, David Borrelli
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Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Het Agentschap herziet de netcode 
en waarborgt   dat de netcode in 
overeenstemming is met het desbetreffende 
kaderrichtsnoer en bijdraagt tot 
marktintegratie, niet-discriminatie, 
daadwerkelijke mededinging en het 
efficiënt functioneren van de markt, en legt
  de herziene netcode voor aan de 

Commissie  binnen zes maanden na de dag 
van ontvangst van het voorstel .. In het 
aan de Commissie voorgelegde voorstel 
houdt het Agentschap rekening met de 
door alle betrokken partijen tijdens het 
opstellen van het voorstel onder leiding 
van het ENTSB voor elektriciteit of de 
DSB-entiteit van de EU verstrekte 
zienswijzen; het Agentschap raadpleegt de 
relevante belanghebbenden officieel over 
de aan de Commissie voor te leggen versie.

10. Het Agentschap herziet de netcode 
en waarborgt dat de netcode die is 
opgesteld door het ENTSB voor 
elektriciteit in overeenstemming is met het 
desbetreffende kaderrichtsnoer en bijdraagt 
tot marktintegratie, niet-discriminatie, 
daadwerkelijke mededinging en het 
efficiënt functioneren van de markt, en legt
de herziene netcode voor aan de 
Commissie binnen zes maanden na de dag 
van ontvangst van het voorstel. In het aan 
de Commissie voorgelegde voorstel houdt 
het Agentschap rekening met de door alle 
betrokken partijen tijdens het opstellen van 
het voorstel onder leiding van het ENTSB 
voor elektriciteit verstrekte zienswijzen; 
het Agentschap raadpleegt de relevante 
belanghebbenden officieel over de aan de 
Commissie voor te leggen versie.

Or. en

Motivering

Dit amendement verhoogt de samenhang met andere amendementen.Daarnaast moeten 
bepalingen over netcodes die verband houden met het distributienetwerk verplaatst worden 
naar een andere alinea, om meer duidelijkheid te scheppen met betrekking tot de 
verschillende rollen en verantwoordelijkheden bij de opstelling van netcodes.De inhoud van 
dit lid beperkt zich derhalve tot netcodes die vallen binnen het bevoegdheidsgebied van het 
ENTSB voor elektriciteit.

Amendement 1508
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Het Agentschap herziet de netcode 
en waarborgt   dat de netcode in 
overeenstemming is met het desbetreffende 
kaderrichtsnoer en bijdraagt tot 
marktintegratie, niet-discriminatie, 

10. Het Agentschap herziet de netcode 
die is opgesteld door het ENTSB voor 
elektriciteit en waarborgt dat de netcode in 
overeenstemming is met het desbetreffende 
kaderrichtsnoer en bijdraagt tot 
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daadwerkelijke mededinging en het 
efficiënt functioneren van de markt, en legt
  de herziene netcode voor aan de 

Commissie  binnen zes maanden na de dag 
van ontvangst van het voorstel .. In het 
aan de Commissie voorgelegde voorstel 
houdt het Agentschap rekening met de 
door alle betrokken partijen tijdens het 
opstellen van het voorstel onder leiding 
van het ENTSB voor elektriciteit of de 
DSB-entiteit van de EU verstrekte 
zienswijzen; het Agentschap raadpleegt de 
relevante belanghebbenden officieel over 
de aan de Commissie voor te leggen versie.

marktintegratie, niet-discriminatie, 
daadwerkelijke mededinging en het 
efficiënt functioneren van de markt, en legt
de herziene netcode voor aan de 
Commissie binnen zes maanden na de dag 
van ontvangst van het voorstel .. In het aan 
de Commissie voorgelegde voorstel houdt 
het Agentschap rekening met de door alle 
betrokken partijen tijdens het opstellen van 
het voorstel onder leiding van het ENTSB 
voor elektriciteit verstrekte zienswijzen en
raadpleegt de relevante belanghebbenden 
officieel over de aan de Commissie voor te 
leggen versie.

Or. en

Amendement 1509
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Het Agentschap herziet de netcode 
en waarborgt   dat de netcode in 
overeenstemming is met het desbetreffende 
kaderrichtsnoer en bijdraagt tot 
marktintegratie, niet-discriminatie, 
daadwerkelijke mededinging en het 
efficiënt functioneren van de markt, en legt
  de herziene netcode voor aan de 

Commissie  binnen zes maanden na de dag 
van ontvangst van het voorstel .. In het 
aan de Commissie voorgelegde voorstel 
houdt het Agentschap rekening met de 
door alle betrokken partijen tijdens het 
opstellen van het voorstel onder leiding 
van het ENTSB voor elektriciteit of de 
DSB-entiteit van de EU verstrekte 
zienswijzen; het Agentschap raadpleegt de 
relevante belanghebbenden officieel over 
de aan de Commissie voor te leggen 
versie.

10. Het Agentschap waarborgt dat de 
netcode in overeenstemming is met het 
desbetreffende kaderrichtsnoer en bijdraagt 
tot een betere marktintegratie van hogere 
niveaus van elektriciteit die wordt 
opgewekt met verschillende hernieuwbare 
energiebronnen, niet-discriminatie, 
daadwerkelijke mededinging en het 
efficiënt functioneren van de markt, en legt
de ontwerpnetcode voor aan de Commissie
binnen zes maanden na de dag van 
ontvangst van het advies. In het aan de 
Commissie voorgelegde voorstel houdt het 
Agentschap rekening met de door alle 
betrokken partijen tijdens het opstellen van 
het voorstel verstrekte zienswijzen; 

Or. en



PE610.751v01-00 90/127 AM\1134764NL.docx

NL

Amendement 1510
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Als het ENTSB voor elektriciteit
of de DSB-entiteit van de EU  niet binnen 

de door de Commissie vastgestelde 
redelijke termijn van lid 8 een netcode
heeft ontwikkeld, kan de Commissie het 
Agentschap verzoeken om op basis van het 
desbetreffende kaderrichtsnoer een 
ontwerpnetcode op te stellen. Het 
Agentschap kan tijdens het opstellen van 
een ontwerpnetcode overeenkomstig dit lid 
verder overleg voeren. Het Agentschap legt 
een overeenkomstig dit lid opgestelde 
ontwerpnetcode voor aan de Commissie, 
eventueel vergezeld van de aanbeveling om 
de netcode goed te keuren.

11. Als het ENTSB voor elektriciteit
niet binnen de door de Commissie 
vastgestelde redelijke termijn van lid 8 een 
advies heeft opgesteld, kan de Commissie 
het Agentschap verzoeken om op basis van 
het desbetreffende kaderrichtsnoer een 
ontwerpnetcode op te stellen zonder het 
advies van het ENTSB voor elektriciteit. 
Het Agentschap kan tijdens het opstellen 
van een ontwerpnetcode overeenkomstig 
dit lid verder overleg voeren. Het 
Agentschap legt een overeenkomstig dit lid 
opgestelde ontwerpnetcode voor aan de 
Commissie, eventueel vergezeld van de 
aanbeveling om de netcode goed te keuren.

Or. en

Amendement 1511
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Als het ENTSB voor elektriciteit
of de DSB-entiteit van de EU  niet binnen 

de door de Commissie vastgestelde 
redelijke termijn van lid 8 een netcode 
heeft ontwikkeld, kan de Commissie het 
Agentschap verzoeken om op basis van het 
desbetreffende kaderrichtsnoer een 
ontwerpnetcode op te stellen. Het 
Agentschap kan tijdens het opstellen van 
een ontwerpnetcode overeenkomstig dit lid 
verder overleg voeren. Het Agentschap legt 
een overeenkomstig dit lid opgestelde 

11. Als het ENTSB voor elektriciteit
niet binnen de door de Commissie 
vastgestelde redelijke termijn van lid 8 een 
netcode heeft ontwikkeld, kan de 
Commissie het Agentschap verzoeken om 
op basis van het desbetreffende 
kaderrichtsnoer een ontwerpnetcode op te 
stellen. Het Agentschap kan tijdens het 
opstellen van een ontwerpnetcode 
overeenkomstig dit lid verder overleg 
voeren. Het Agentschap legt een 
overeenkomstig dit lid opgestelde 
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ontwerpnetcode voor aan de Commissie, 
eventueel vergezeld van de aanbeveling om 
de netcode goed te keuren.

ontwerpnetcode voor aan de Commissie, 
eventueel vergezeld van de aanbeveling om 
de netcode goed te keuren.

Or. en

Amendement 1512
Dario Tamburrano, David Borrelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Als het ENTSB voor elektriciteit
of de DSB-entiteit van de EU  niet binnen 

de door de Commissie vastgestelde 
redelijke termijn van lid 8 een netcode 
heeft ontwikkeld, kan de Commissie het 
Agentschap verzoeken om op basis van het 
desbetreffende kaderrichtsnoer een 
ontwerpnetcode op te stellen. Het 
Agentschap kan tijdens het opstellen van 
een ontwerpnetcode overeenkomstig dit lid 
verder overleg voeren. Het Agentschap legt 
een overeenkomstig dit lid opgestelde 
ontwerpnetcode voor aan de Commissie, 
eventueel vergezeld van de aanbeveling om 
de netcode goed te keuren.

11. Als het ENTSB voor elektriciteit
niet binnen de door de Commissie 
vastgestelde redelijke termijn van lid 8 een 
netcode heeft ontwikkeld, kan de 
Commissie het Agentschap verzoeken om 
op basis van het desbetreffende 
kaderrichtsnoer een ontwerpnetcode op te 
stellen. Het Agentschap kan tijdens het 
opstellen van een ontwerpnetcode 
overeenkomstig dit lid verder overleg 
voeren. Het Agentschap legt een 
overeenkomstig dit lid opgestelde 
ontwerpnetcode voor aan de Commissie, 
eventueel vergezeld van de aanbeveling om 
de netcode goed te keuren.

Or. en

Motivering

Dit amendement verhoogt de samenhang met andere amendementen.Daarnaast moeten 
bepalingen over netcodes die verband houden met het distributienetwerk verplaatst worden 
naar een andere alinea, om meer duidelijkheid te scheppen met betrekking tot de 
verschillende rollen en verantwoordelijkheden bij de opstelling van netcodes.De inhoud van 
dit lid beperkt zich derhalve tot netcodes die vallen binnen het bevoegdheidsgebied van het 
ENTSB voor elektriciteit.

Amendement 1513
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. De Commissie kan, op eigen 
initiatief indien het ENTSB voor 
elektriciteit of de DSB-entiteit van de EU
geen netcode heeft ontwikkeld of het 
Agentschap geen ontwerpnetcode heeft 
ontwikkeld als bedoeld in lid 11 van dit 
artikel, of op aanbeveling van het 
Agentschap uit hoofde van lid 10 van dit 
artikel, een of meer netcodes goedkeuren 
op de in lid 1 genoemde terreinen.

12. De Commissie kan, op eigen 
initiatief indien het Agentschap geen 
ontwerpnetcode heeft ontwikkeld als 
bedoeld in lid 11 van dit artikel, of op 
aanbeveling van het Agentschap uit hoofde 
van lid 10 van dit artikel, een of meer 
netcodes goedkeuren op de in 
lid 1,genoemde terreinen.

Or. en

Amendement 1514
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. De Commissie kan, op eigen 
initiatief indien het ENTSB voor 
elektriciteit of de DSB-entiteit van de EU
geen netcode heeft ontwikkeld of het 
Agentschap geen ontwerpnetcode heeft 
ontwikkeld als bedoeld in lid 11 van dit 
artikel, of op aanbeveling van het 
Agentschap uit hoofde van lid 10 van dit 
artikel, een of meer netcodes goedkeuren 
op de in lid 1 genoemde terreinen.

12. De Commissie kan, op eigen 
initiatief indien het ENTSB voor 
elektriciteit geen netcode heeft ontwikkeld 
of het Agentschap geen ontwerpnetcode 
heeft ontwikkeld als bedoeld in, lid 11 van 
dit artikel, of op aanbeveling van het 
Agentschap uit hoofde van lid 10 van dit 
artikel, een of meer netcodes goedkeuren 
op de in lid 1, genoemde terreinen.

Or. en

Amendement 1515
Dario Tamburrano, David Borrelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. De Commissie kan, op eigen 
initiatief indien het ENTSB voor 

12. De Commissie kan, op eigen 
initiatief indien het ENTSB voor 
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elektriciteit of de DSB-entiteit van de EU
geen netcode heeft ontwikkeld of het 
Agentschap geen ontwerpnetcode heeft 
ontwikkeld als bedoeld in lid 11 van dit 
artikel, of op aanbeveling van het 
Agentschap uit hoofde van lid 10 van dit 
artikel, een of meer netcodes goedkeuren 
op de in lid 1 genoemde terreinen.

elektriciteit of het Agentschap geen 
netcode heeft ontwikkeld of het 
Agentschap geen ontwerpnetcode heeft 
ontwikkeld als bedoeld in lid 11 van dit 
artikel, of op aanbeveling van het 
Agentschap uit hoofde van lid 10 van dit 
artikel, een of meer netcodes goedkeuren 
op de in lid 1 genoemde terreinen.

Or. en

Motivering

Dit amendement verhoogt de samenhang met andere amendementen.

Amendement 1516
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. Als de Commissie op eigen 
initiatief voorstelt een netcode goed te 
keuren, raadpleegt de Commissie 
gedurende een termijn van ten minste twee 
maanden het Agentschap, het ENTSB voor 
elektriciteit en alle betrokken 
belanghebbende partijen over de 
ontwerpnetcode.

13. Als de Commissie op eigen 
initiatief voorstelt een netcode goed te 
keuren, raadpleegt de Commissie 
gedurende een termijn van ten minste twee 
maanden het Agentschap, het ENTSB voor 
elektriciteit, de DSB-entiteit voor de EU en 
alle betrokken belanghebbende partijen 
over de ontwerpnetcode.

Or. en

Amendement 1517
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. Als de Commissie op eigen 
initiatief voorstelt een netcode goed te 
keuren, raadpleegt de Commissie 
gedurende een termijn van ten minste twee 

13. Als de Commissie op eigen 
initiatief voorstelt een netcode goed te 
keuren, raadpleegt de Commissie 
gedurende een termijn van ten minste twee 
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maanden het Agentschap, het ENTSB voor 
elektriciteit en alle betrokken 
belanghebbende partijen over de 
ontwerpnetcode.

maanden het Agentschap, het ENTSB voor 
elektriciteit, de DSB-entiteit voor de EU en 
alle betrokken belanghebbende partijen 
over de ontwerpnetcode.

Or. en

Amendement 1518
Dario Tamburrano, David Borrelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13 bis. Indien het onderwerp van de 
netcode rechtstreeks verband houdt met 
de exploitatie van het distributiesysteem 
en minder relevant is voor het 
transmissiesysteem, en indien aldus 
besloten is in de prioriteitenlijst 
overeenkomstig lid 2, legt het Agentschap 
binnen een redelijke termijn van uiterlijk 
twaalf maanden een voorstel voor een 
netcode voor aan de Commissie. Het 
Agentschap roept een 
belanghebbendencomité bijeen dat 
ondersteuning verleent tijdens het proces 
van de ontwikkeling van netcodes. Het 
belanghebbendencomité bestaat uit 
vertegenwoordigers van het Agentschap, 
het ENTSB voor elektriciteit, en overige 
betrokken belanghebbenden die een 
belang hebben bij de netcode, inclusief 
distributienetwerkbeheerders, benoemde 
elektriciteitsmarktbeheerders, 
systeemgebruikers, relevante 
beroepsorganisaties, technische organen 
en consumentenorganisaties. Het 
Agentschap waarborgt dat de netcode in 
overeenstemming is met het 
desbetreffende kaderrichtsnoer en 
bijdraagt tot marktintegratie, niet-
discriminatie, daadwerkelijke 
mededinging en het efficiënt functioneren 
van de markt, en legt de netcode voor aan 
de Commissie. In het aan de Commissie 
voorgelegde voorstel houdt het 
Agentschap rekening met de door alle 
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betrokken partijen tijdens het opstellen 
van het voorstel verstrekte zienswijzen en 
raadpleegt de relevante belanghebbenden 
officieel over de aan de Commissie voor te 
leggen versie.

Or. en

Motivering

In het voorgestelde amendement wordt de procedure beschreven voor de opstelling van 
netcodes die verband houden met distributienetwerken.Als er geen DSB-entiteit voor de EU 
is, moet het ACER voorstellen voor netcodes opstellen die verband houden met 
distributienetwerken en toezien op de tenuitvoerlegging ervan.Het ACER moet ook de 
bevoegdheid hebben "redactiecomité's" bijeen te roepen (hierna "belanghebbendencomité's" ) 
die ondersteuning verlenen tijdens het proces van de ontwikkeling van netcodes.

Amendement 1519
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. Dit artikel laat het in artikel 57 
neergelegde recht van de Commissie om de 
richtsnoeren vast te stellen en te wijzigen 
onverlet. Dit artikel doet geen afbreuk aan 
de mogelijkheid van het ENTSB voor 
elektriciteit om niet-bindende richtsnoeren 
te ontwikkelen op de in lid 1 genoemde 
terreinen voor zover deze richtsnoeren 
geen betrekking hebben op de terreinen die 
deel uitmaken van een door het ENTSB 
voor elektriciteit aan de Commissie gericht 
verzoek.  Deze richtsnoeren worden voor 
advies aan het Agentschap voorgelegd. Het 
ENTSB voor elektriciteithoudtnaar 
behoren rekening met dit advies.

14. Dit artikel laat het in artikel 57 
neergelegde recht van de Commissie om de 
richtsnoeren vast te stellen en te wijzigen 
onverlet. Dit artikel doet geen afbreuk aan 
de mogelijkheid van het ENTSB voor 
elektriciteit en de DSB-entiteit voor de EU 
om niet-bindende richtsnoeren te 
ontwikkelen op de in lid 1 genoemde 
terreinen voor zover deze richtsnoeren 
geen betrekking hebben op de terreinen die 
deel uitmaken van een door het ENTSB 
voor elektriciteit aan de Commissie gericht 
verzoek. Deze richtsnoeren worden voor 
advies aan het Agentschap voorgelegd. Het 
ENTSB voor elektriciteit en de DSB-
entiteit voor de EU houden naar behoren 
rekening met dit advies.

Or. en
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Motivering

Deze verordening voert in de artikelen 49-51 een Europese entiteit voor 
distributiesysteembeheerders in.De taken die verband houden met deze entiteit moeten 
derhalve in overeenstemming worden gebracht met de bepaling van dit artikel en met name 
betreffende de samenwerking tussen TSB's en DSB's, tevens in artikel 53.

Amendement 1520
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd om
overeenkomstig artikel 63 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de wijziging van netcodes in 
overeenstemming met de in artikel 55 
vastgestelde procedure. Ook het 
Agentschap kan overeenkomstig de in de 
leden 2 tot en met 4 van dit artikel 
vastgestelde procedure wijzigingen 
voorstellen.

1. De Commissie dient een 
wetgevingsvoorstel in voor een algemeen 
beleidskader alvorens overeenkomstig 
artikel 63 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen met betrekking tot de wijziging van 
netcodes in overeenstemming met de in 
artikel 55 vastgestelde procedure. Ook het 
Agentschap kan overeenkomstig de in de 
leden 2 tot en met 4 van dit artikel 
vastgestelde procedure wijzigingen 
voorstellen.

Or. en

Amendement 1521
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 63 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de wijziging van netcodes in 
overeenstemming met de in artikel 55 
vastgestelde procedure. Ook het 
Agentschap kan overeenkomstig de in de 
leden 2 tot en met 4 van dit artikel 
vastgestelde procedure wijzigingen 

1. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig de in artikel 62, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure 
uitvoeringshandelingen vast te stellen met 
betrekking tot de wijziging van netcodes in 
overeenstemming met de in artikel 55 
vastgestelde procedure. Ook het 
Agentschap kan overeenkomstig de in de 
leden 2 tot en met 4 van dit artikel 
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voorstellen. vastgestelde procedure wijzigingen 
voorstellen.

Or. en

Amendement 1522
Jaromír Kohlíček

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 63 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de wijziging van netcodes in 
overeenstemming met de in artikel 55 
vastgestelde procedure. Ook het 
Agentschap kan overeenkomstig de in de 
leden 2 tot en met 4 van dit artikel 
vastgestelde procedure wijzigingen 
voorstellen.

1. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 63 
uitvoeringshandelingen vast te stellen met 
betrekking tot de wijziging van netcodes in 
overeenstemming met de in artikel 55 
vastgestelde procedure. Ook het 
Agentschap kan overeenkomstig de in de 
leden 2 tot en met 4 van dit artikel 
vastgestelde procedure wijzigingen 
voorstellen.

Or. en

Motivering

Geëvalueerd moet worden in welke mate en op welke wijze gebruik wordt gemaakt van 
gedelegeerde handelingen in alle gevallen die in de richtlijn worden voorgesteld en in de 
verordening worden weergegeven.Uit het voorstel voor een richtlijn kan niet duidelijk worden 
opgemaakt wat de rationale was van het gebruik van uitvoeringshandelingen (bijv. 
dataformaat in artikel24 van de richtlijn) of in andere gevallen van het gebruik van 
gedelegeerde handelingen (artikel 61 inzake ACER of artikel 63 inzake netcodes).Het is 
daarom niet duidelijk welke "regel" werd gehanteerd om te kiezen voor welke handeling voor 
de verschillende onderwerpen.

Amendement 1523
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 63 gedelegeerde 

1. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 63 



PE610.751v01-00 98/127 AM\1134764NL.docx

NL

handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de wijziging van netcodes in 
overeenstemming met de in artikel 55 
vastgestelde procedure. Ook het 
Agentschap kan overeenkomstig de in de 
leden 2 tot en met 4 van dit artikel 
vastgestelde procedure wijzigingen 
voorstellen.

uitvoeringshandelingen vast te stellen met 
betrekking tot de wijziging van netcodes in 
overeenstemming met de in artikel 55 
vastgestelde procedure. Ook het 
Agentschap kan overeenkomstig de in de 
leden 2 tot en met 4 van dit artikel 
vastgestelde procedure wijzigingen 
voorstellen.

Or. en

Amendement 1524
Fulvio Martusciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Personen die belang hebben bij een 
netcode, waaronder het ENTSB voor 
elektriciteit, de DSB-entiteit van de EU, 
transmissiesysteembeheerders, 
systeemgebruikers en consumenten, 
kunnen het Agentschap 
ontwerpwijzigingen voorleggen voor een 
overeenkomstig artikel 55 goedgekeurde 
netcode. Het Agentschap kan ook op eigen 
initiatief wijzigingen voorstellen.

2. Personen die belang hebben bij een 
netcode, waaronder het ENTSB voor 
elektriciteit, de DSB-entiteit van de EU, 
transmissiesysteembeheerders, 
distributiesysteembeheerders, 
systeemgebruikers en consumenten, 
kunnen het Agentschap 
ontwerpwijzigingen voorleggen voor een 
overeenkomstig artikel 55 goedgekeurde 
netcode. Het Agentschap kan ook op eigen 
initiatief wijzigingen voorstellen.

Or. en

Amendement 1525
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Personen die belang hebben bij een 
netcode, waaronder het ENTSB voor 
elektriciteit, de DSB-entiteit van de 
EU,transmissiesysteembeheerders, 
systeemgebruikers en consumenten, 

2. Personen die belang hebben bij een
netcode, waaronder het ENTSB voor 
elektriciteit, de DSB-entiteit van de EU, 
transmissie- en 
distributiesysteembeheerders, 
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kunnen het Agentschap 
ontwerpwijzigingen voorleggen voor een 
overeenkomstig artikel 55 goedgekeurde 
netcode. Het Agentschap kan ook op eigen 
initiatief wijzigingen voorstellen.

systeemgebruikers en consumenten, 
kunnen het Agentschap 
ontwerpwijzigingen voorleggen voor een 
overeenkomstig artikel 55 goedgekeurde
netcode. Het Agentschap kan ook op eigen 
initiatief wijzigingen voorstellen.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de toevoeging van de DSB-entiteit voor de EU, moeten 
distributiesysteembeheerders hier ook worden vermeld.

Amendement 1526
Pervenche Berès, Edouard Martin

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Personen die belang hebben bij een 
netcode, waaronder het ENTSB voor 
elektriciteit, de DSB-entiteit van de 
EU,transmissiesysteembeheerders, 
systeemgebruikers en consumenten, 
kunnen het Agentschap 
ontwerpwijzigingen voorleggen voor een 
overeenkomstig artikel 55 goedgekeurde 
netcode. Het Agentschap kan ook op eigen 
initiatief wijzigingen voorstellen.

2. Personen die belang hebben bij een 
netcode, waaronder het ENTSB voor 
elektriciteit, de DSB-entiteit van de EU, 
transmissie- en 
distributiesysteembeheerders, 
systeemgebruikers en consumenten, 
kunnen het Agentschap 
ontwerpwijzigingen voorleggen voor een 
overeenkomstig artikel 55 goedgekeurde 
netcode. Het Agentschap kan ook op eigen 
initiatief wijzigingen voorstellen.

Or. en

Motivering

Distributiesysteembeheerders moeten ook deelnemen aan de opstelling.

Amendement 1527
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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2. Personen die belang hebben bij een 
netcode, waaronder het ENTSB voor 
elektriciteit,  de DSB-entiteit van de EU,  
transmissiesysteembeheerders, 
systeemgebruikers en consumenten, 
kunnen het Agentschap 
ontwerpwijzigingen voorleggen voor een 
overeenkomstig artikel 55 goedgekeurde 
netcode. Het Agentschap kan ook op eigen 
initiatief wijzigingen voorstellen.

2. Personen die belang hebben bij een 
netcode, waaronder het ENTSB voor 
elektriciteit,
transmissiesysteembeheerders, 
distributiesysteembeheerders, 
systeemgebruikers en consumenten, 
kunnen het Agentschap 
ontwerpwijzigingen voorleggen voor een
overeenkomstig artikel 55 goedgekeurde 
netcode. Het Agentschap kan ook op eigen 
initiatief wijzigingen voorstellen.

Or. en

Amendement 1528
Dario Tamburrano, David Borrelli

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Personen die belang hebben bij een 
netcode, waaronder het ENTSB voor 
elektriciteit,  de DSB-entiteit van de EU,  
transmissiesysteembeheerders, 
systeemgebruikers en consumenten, 
kunnen het Agentschap 
ontwerpwijzigingen voorleggen voor een 
overeenkomstig artikel 55 goedgekeurde 
netcode. Het Agentschap kan ook op eigen 
initiatief wijzigingen voorstellen.

2. Personen die belang hebben bij een 
netcode, waaronder het ENTSB voor 
elektriciteit, transmissiesysteembeheerders
, distributiesysteembeheerders, 
systeemgebruikers en consumenten, 
kunnen het Agentschap 
ontwerpwijzigingen voorleggen voor een
overeenkomstig artikel 55 goedgekeurde 
netcode. Het Agentschap kan ook op eigen 
initiatief wijzigingen voorstellen.

Or. en

Motivering

Dit amendement verhoogt de samenhang met andere amendementen.

Amendement 1529
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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2. De Commissie kan een 
gedelegeerde handeling in de vorm van een 
richtsnoer vaststellen op de terreinen 
waarop dergelijke handelingen ook 
overeenkomstig de in artikel 55, lid 1, 
vastgestelde netcodeprocedure kunnen 
worden ontwikkeld.

2. De Commissie kan een 
gedelegeerde handeling in de vorm van een 
richtsnoer vaststellen op de terreinen 
waarop dergelijke handelingen ook 
overeenkomstig de in artikel 55, lid 1, 
vastgestelde netcodeprocedure kunnen 
worden ontwikkeld. Deze richtsnoeren 
worden vastgesteld als 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig 
de onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 62, lid 2.

Or. en

Amendement 1530
Jaromír Kohlíček

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan een 
gedelegeerde handeling in de vorm van 
een richtsnoer vaststellen op de terreinen 
waarop dergelijke handelingen ook 
overeenkomstig de in artikel 55, lid 1, 
vastgestelde netcodeprocedure kunnen 
worden ontwikkeld.

2. De Commissie kan een 
uitvoeringshandeling in de vorm van een 
richtsnoer vaststellen op de terreinen 
waarop dergelijke handelingen ook 
overeenkomstig de in artikel 55, lid 1, 
vastgestelde netcodeprocedure kunnen 
worden ontwikkeld.

Or. en

Motivering

Geëvalueerd moet worden in welke mate en op welke wijze gebruik wordt gemaakt van 
gedelegeerde handelingen in alle gevallen die in de richtlijn worden voorgesteld en in de 
verordening worden weergegeven.Uit het voorstel voor een richtlijn kan niet duidelijk worden 
opgemaakt wat de rationale was van het gebruik van uitvoeringshandelingen (bijv. 
dataformaat in artikel24 van de richtlijn) of in andere gevallen van het gebruik van 
gedelegeerde handelingen (artikel 61 inzake ACER of artikel 63 inzake netcodes).Het is 
daarom niet duidelijk welke "regel" werd gehanteerd om te kiezen voor welke handeling voor 
de verschillende onderwerpen.

Amendement 1531
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
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Artikel 57 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan een 
gedelegeerde handeling in de vorm van 
een richtsnoer vaststellen op de terreinen 
waarop dergelijke handelingen ook 
overeenkomstig de in artikel 55, lid 1, 
vastgestelde netcodeprocedure kunnen 
worden ontwikkeld.

2. De Commissie kan een 
uitvoeringshandeling in de vorm van een 
richtsnoer vaststellen op de terreinen 
waarop dergelijke handelingen ook 
overeenkomstig de in artikel 55, lid 1, 
vastgestelde netcodeprocedure kunnen 
worden ontwikkeld.

Or. en

Amendement 1532
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de richtsnoeren kunnen tevens passende 
regels worden vastgesteld waarop de uit 
hoofde van de nationale distributie- en 
transmissie tariefstelsels en 
aansluitregelingen op producenten , 
energieopslag en klanten („load”) 
toegepaste tarieven betrekking 
hebben gebaseerd zijn, inclusief de 
doorwerking van het 
vergoedingsmechanisme tussen 
transmissiesysteembeheerders in nationale 
netwerktarieven en het inbouwen van 
passende en efficiënte, locatiespecifieke 
signalen, zulks in overeenstemming met de 
in artikel 16 vastgestelde beginselen.

In de richtsnoeren kunnen tevens passende 
regels worden vastgesteld waarop de uit 
hoofde van de nationale distributie- en 
transmissie tariefstelsels en 
aansluitregelingen op producenten , 
energieopslag en klanten („load”) 
toegepaste tarieven betrekking hebben
gebaseerd zijn, inclusief de doorwerking 
van het vergoedingsmechanisme tussen 
transmissiesysteembeheerders in nationale 
netwerktarieven, de vermijding van 
tarieven die niet de kosten en voordelen 
weerspiegelen van actieve afnemers en het 
inbouwen van passende en efficiënte, 
locatiespecifieke signalen, met 
uitzondering van actieve afnemers, zulks 
in overeenstemming met de in artikel 16 
vastgestelde beginselen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van en amendementen op 
artikel 16.
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Amendement 1533
Miapetra Kumpula-Natri

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de richtsnoeren kunnen tevens passende 
regels worden vastgesteld  waarop de uit 
hoofde van de nationale distributie- en 
transmissie tariefstelsels en 
aansluitregelingen op producenten , 
energieopslag en klanten   („load”) 
toegepaste tarieven betrekking hebben
gebaseerd zijn, inclusief de doorwerking 
van het vergoedingsmechanisme tussen 
transmissiesysteembeheerders in nationale 
netwerktarieven en het inbouwen van 
passende en efficiënte, locatiespecifieke 
signalen, zulks in overeenstemming met de 
in artikel 16 vastgestelde beginselen.

In de richtsnoeren kunnen tevens passende 
regels worden vastgesteldwaarop de uit 
hoofde van de 
nationale transmissietariefstelsels en 
aansluitregelingenop producenten , 
energieopslagen klanten(„load”) 
toegepaste tarieven betrekking 
hebbengebaseerd zijn, inclusief de 
doorwerking van het 
vergoedingsmechanisme tussen 
transmissiesysteembeheerders in nationale 
netwerktarieven en het inbouwen van 
passende en efficiënte, locatiespecifieke 
signalen, zulks in overeenstemming met de 
in artikel 16 vastgestelde beginselen.

Or. en

Motivering

Gezien de snelle ontwikkeling van energiesystemen is NC van distributietariefstructuren niet 
gerechtvaardigd vanwege hun geringe grensoverschrijdende impact en hun sterke 
afhankelijkheid van lokale kenmerken.

Amendement 1534
Jaromír Kohlíček

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de richtsnoeren kunnen tevens passende 
regels worden vastgesteld  waarop de uit 
hoofde van de nationale distributie- en 
transmissie tariefstelsels en 
aansluitregelingen op producenten , 
energieopslag en klanten   („load”) 
toegepaste tarieven betrekking hebben

In de richtsnoeren kunnen tevens passende 
regels worden vastgesteldwaarop de uit 
hoofde van de 
nationaletransmissietariefstelselsen 
aansluitregelingenop producenten, 
energieopslagenklanten(„load”) toegepaste 
tarievenbetrekking hebbengebaseerd zijn, 
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gebaseerd zijn, inclusief de doorwerking 
van het vergoedingsmechanisme tussen 
transmissiesysteembeheerders in nationale 
netwerktarieven en het inbouwen van 
passende en efficiënte, locatiespecifieke 
signalen, zulks in overeenstemming met de 
in artikel 16 vastgestelde beginselen.

inclusief de doorwerking van het 
vergoedingsmechanisme tussen 
transmissiesysteembeheerders in nationale 
netwerktarieven en het inbouwen van 
passende en efficiënte, locatiespecifieke 
signalen, zulks in overeenstemming met de 
in artikel 16 vastgestelde beginselen.

Or. en

Motivering

De voorgestelde alternatieve formulering is in overeenstemming met ons standpunt over 
distributietarieven als gespecificeerd in artikel 55 van de verordening.

Amendement 1535
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de richtsnoeren kunnen tevens passende 
regels worden vastgesteld  waarop de uit 
hoofde van de nationale distributie- en 
transmissie tariefstelsels en 
aansluitregelingen op producenten , 
energieopslag en klanten   („load”)
toegepaste tarieven betrekking hebben
gebaseerd zijn, inclusief de doorwerking 
van het vergoedingsmechanisme tussen 
transmissiesysteembeheerders in nationale 
netwerktarieven en het inbouwen van 
passende en efficiënte, locatiespecifieke 
signalen, zulks in overeenstemming met de 
in artikel 16 vastgestelde beginselen.

In de richtsnoeren kunnen tevens passende 
regels worden vastgesteldwaarop de uit 
hoofde van de 
nationaletransmissietariefstelselsen 
aansluitregelingenop producenten, 
energieopslagenklanten(„load”) toegepaste 
tarievenbetrekking hebbengebaseerd zijn, 
inclusief de doorwerking van het 
vergoedingsmechanisme tussen 
transmissiesysteembeheerders in nationale 
netwerktarieven en het inbouwen van 
passende en efficiënte, locatiespecifieke 
signalen, zulks in overeenstemming met de 
in artikel 16 vastgestelde beginselen.

Or. en

Amendement 1536
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 5 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bijzonderheden omtrent de 
voorschriften ter aanmoediging van 
investeringen in koppelingscapaciteitop 
basis vanlocatiespecifieke signalen;

b) bijzonderheden omtrent de 
voorschriften ter aanmoediging van 
investeringen in koppelingscapaciteit, 
inclusief energieopslagcapaciteit, 
inclusief locatiespecifieke signalen;

Or. en

Amendement 1537
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer de Commissie 
richtsnoeren vaststelt of wijzigt , 
raadpleegt zij het Agentschap, het ENTSB 
voor elektriciteit en andere 
belanghebbenden wanneer zulks relevant 
is.

7. Wanneer de Commissie 
richtsnoeren vaststelt of wijzigt , 
raadpleegt zij het Agentschap, het ENTSB 
voor elektriciteit, de DSB-entiteit voor de 
EU en andere belanghebbenden wanneer 
zulks relevant is.

Or. en

Amendement 1538
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer de Commissie 
richtsnoeren vaststelt of wijzigt , 
raadpleegt zij het Agentschap, het ENTSB 
voor elektriciteit en andere 
belanghebbenden wanneer zulks relevant 
is.

7. Wanneer de Commissie 
richtsnoeren vaststelt of wijzigt , 
raadpleegt zij het Agentschap, het ENTSB 
voor elektriciteit, de DSB-entiteit voor de 
EU en andere belanghebbenden wanneer 
zulks relevant is.

Or. en
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Motivering

Deze verordening voert in de artikelen 49-51 een Europese entiteit voor 
distributiesysteembeheerders in.De taken die verband houden met deze entiteit moeten 
derhalve in overeenstemming worden gebracht met de bepaling van dit artikel en met name 
betreffende de samenwerking tussen TSB's en DSB's, tevens in artikel 53.

Amendement 1539
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer de Commissie 
richtsnoeren vaststelt of wijzigt , 
raadpleegt zij het Agentschap, het ENTSB 
voor elektriciteit en andere 
belanghebbenden wanneer zulks relevant 
is.

7. Wanneer de Commissie 
richtsnoeren vaststelt of wijzigt , 
raadpleegt zij het Agentschap, het ENTSB 
voor elektriciteit, de DSB-entiteit voor de 
EU en andere belanghebbenden wanneer 
zulks relevant is.

Or. en

Amendement 1540
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Recht van de lidstaten om meer 
gedetailleerde maatregelen te treffen

Recht van de lidstaten om meer 
gedetailleerde maatregelen te treffen of 
efficiëntere marktoplossingen.

Or. en

Amendement 1541
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Deze verordening doet geen afbreuk aan 
het recht van de lidstaten om maatregelen 
te handhaven of in te voeren die meer 
gedetailleerde voorschriften bevatten dan 
die welke in deze verordening , in de in 
artikel 57 bedoelde richtsnoeren of in de in 
artikel 55 bedoelde netcodes zijn vervat , 
mits dergelijke maatregelen de 
doeltreffendheid van het recht van de Unie 
niet in het gedrang brengen .

Deze verordening doet geen afbreuk aan 
het recht van de lidstaten om maatregelen 
te handhaven of in te voeren die meer 
gedetailleerde voorschriften bevatten en/of 
maatregelen die marktoplossingen 
bevatten die efficiënter zijn om de 
algemene in artikel 1 van deze 
verordening bepaalde doelstellingen te 
verwezenlijken dan die welke in deze 
verordening, in de in artikel 57 bedoelde 
richtsnoeren of in de in artikel 55 bedoelde 
netcodes zijn vervat, mits dergelijke 
maatregelen de doeltreffendheid van het 
recht van de Unie niet in het gedrang 
brengen .

Or. en

Amendement 1542
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de investering moet de 
mededinging in de elektriciteitsvoorziening 
bevorderen;

(a) de investering moet de 
mededinging in de elektriciteitsvoorziening 
bevorderen en, voor projecten waartoe 
opdracht is gegeven na 1 januari 2019, 
moet energieopslag specifiek in een of 
beide interconnectoruiteinden hebben 
opgenomen indien energieopslag zorgt 
voor een goedkoper alternatief voor 
investeringen in interconnectiecapaciteit;

Or. en

Motivering

Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met andere ingediende amendementen van 
bepalingen die door de Commissie zijn gewijzigd.

Amendement 1543
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
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Artikel 59 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het besluit over de in de leden 1, 2 en 3 
bedoelde vrijstellingen wordt per geval 
genomen door de regulerende instanties 
van de betrokken lidstaten. Een vrijstelling 
kan gelden voor het geheel of een deel van 
de capaciteit van de nieuwe interconnector 
of de aanzienlijk uitgebreide bestaande 
interconnector.

Het besluit over de in de leden 1, 2 en 3 
bedoelde vrijstellingen wordt per geval 
genomen door de regulerende instanties 
van de betrokken lidstaten. Een vrijstelling 
kan gelden voor het geheel of een deel van 
de capaciteit of gecontracteerde 
energieopslagcapaciteit van de nieuwe 
interconnector of de aanzienlijk uitgebreide 
bestaande interconnector.

Or. en

Motivering

Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met andere ingediende amendementen van 
bepalingen die door de Commissie zijn gewijzigd.

Amendement 1544
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het beslissen over een vrijstelling zal 
per geval worden gelet op de noodzaak om 
voorwaarden te stellen aangaande de duur 
van de vrijstelling en de niet-
discriminerende toegang tot de 
interconnector. Bij het bepalen van die 
voorwaarden zal met name rekening 
worden gehouden met de extra capaciteit 
die gebouwd zal gaan worden of de 
wijziging van de bestaande capaciteit, de 
verwachte looptijd van het project en de 
nationale omstandigheden.

Bij het beslissen over een vrijstelling zal 
per geval worden gelet op de noodzaak om 
voorwaarden te stellen aangaande de duur 
van de vrijstelling en de niet-
discriminerende toegang tot de 
interconnector. Bij het bepalen van die 
voorwaarden zal met name rekening 
worden gehouden met de extra capaciteit 
of gecontracteerde 
energieopslagcapaciteit die gebouwd zal 
gaan worden of de wijziging van de 
bestaande capaciteit, de verwachte looptijd 
van het project en de nationale 
omstandigheden.

Or. en
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Motivering

Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met andere ingediende amendementen van 
bepalingen die door de Commissie zijn gewijzigd.

Amendement 1545
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. De Commissie is bevoegd om   
gedelegeerde 

handelingen overeenkomstig artikel 
63 betreffende de vaststelling van 
richtsnoeren  voor de toepassing van de in 
de lid 1 van dit artikel genoemde
voorwaarden vast te stellen en de bij de 
toepassing van  lid 4 en de leden 7 tot en 
met 10 van dit artikel te volgen procedure 
vast te stellen.

11. De Commissie kan richtsnoeren 
aannemen voor de toepassing van de in de 
lid 1 van dit artikel bedoelde voorwaarden 
en ter omschrijving van de procedure die 
moet worden gevolgd voor de toepassing 
van de leden 4, 7, 8, 9 en 10 van dit artikel.

Or. en

Amendement 1546
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 60 bis

Samenwerking met derde landen

In samenhang met de verordening 
ontwikkelt de Commissie mechanismen 
om samenwerking en marktintegratie met 
derde landen te bevorderen die fysiek 
verbonden zijn met de EU-
elektriciteitsmarkt.

Or. en
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Motivering

Om de doelstellingen en ambities van de Energie-unie te verwezenlijken moet er gestreefd 
worden naar samenwerking met geschikte derde landen die fysiek zijn aangesloten op de EU-
elektriciteitsmarkt.Dit is gunstig voor alle partijen en kan bijdragen tot de 
voorzieningszekerheid van de Unie, energie-efficiëntie en de overgang naar een koolstofarme 
toekomst.

Amendement 1547
Algirdas Saudargas, Jerzy Buzek

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 61 bis

Deelname van derde landen

1.Derde landen mogen alleen deelnemen 
aan de interne elektriciteitsmarkt mits zij 
overeenkomsten hebben gesloten met de 
Unie waardoor zij ten minste de volgende 
zaken hebben aangenomen en reeds 
toepassen:

(a) de belangrijkste rechten en plichten 
als bepaald in de [Verordening 
betreffende de interne markt voor 
elektriciteit en de gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig 
deze verordening];

(b) de belangrijkste rechten en plichten 
als bepaald in de [Richtlijn betreffende de 
interne markt voor elektriciteit];

(c) de regels inzake 
energiestaatssteuntoezicht overeenkomstig 
artikel 107 t/m 109 VWEU;

(d) de regels inzake gecoördineerd 
toezicht op de marktintegriteit en 
transparantie als bepaald in Verordening 
1227/2001 van het Europees Parlement en 
de Raad van 25 oktober 2011 betreffende 
de integriteit en transparantie van de 
groothandelsmarkt voor energie, inclusief 
de marktuitvoeringshandelingen 
overeenkomstig deze verordening;

(e) de vereisten van Richtlijn 
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2009/71/Euratom van 25 juni 2009 van de 
Raad tot vaststelling van een 
communautair kader voor de nucleaire 
veiligheid van kerninstallaties (inclusief 
Richtlijn 2014/87/Euratom van 8 juli 2014 
van de Raad tot wijziging van Richtlijn 
2009/71/Euratom);en Richtlijn 
2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 
2011 tot vaststelling van een 
communautair kader voor een 
verantwoord en veilig beheer van 
verbruikte splijtstof en radioactief afval;

(f) milieuvoorschriften met relevantie 
voor de energiesector;alsmede

(g) de voorschriften inzake de 
administratieve handhaving en het 
juridisch toezicht op de 
internemarktsamenwerking met de EU, 
waarbij de handhaving en de juridische 
controle op de voorschriften van deze 
verordening en de gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen die uit hoofde van 
deze verordening worden vastgesteld 
hetzij worden toegewezen aan de 
Commissie en het Europees Hof van 
Justitie of aan een specifiek buitenlands 
handhavingsorgaan en een neutraal 
buitenlands hof of arbitrage-orgaan dat 
onafhankelijk is van het respectieve derde 
land.

2.Indien er geen overeenkomst is gesloten 
tussen de Unie en een derde land 
overeenkomstig lid 1, en indien de 
exploitatie van het systeem in gevaar is, 
mogen de lidstaten de nodige maatregelen 
treffen zoals, maar niet uitsluitend, 
beperking van de elektriciteitslevering uit 
het respectieve derde land;

Or. en

Motivering

This amendment is needed to ensure the coherence and completeness of the internal logic of 
the regulation and particularly to achieve is main aim:to ensure “well-functioning, integrated 
electricity markets, which allow non-discriminatory market access for all resource providers” 
as stated in the article 1.
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Well-functioning of EU‘s internal electricity market can be significantly influenced by import 
of electricity from third countries that compete in the EU‘s market on equal basis with 
electricity produced in the EU but is produced in third country under different requirements 
than at the EU (state aid, competition, environment etc.).Commission's proposals address 
only the internal side of the market and do not ensure that there is a level playing field for EU 
power producers vis-a-vis third country power producers.Moreover, there is no reciprocity on 
market access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the 
EU).

Such situation negatively affects EU electricity internal market, producers’ competitiveness 
and creates difficulties for them to develop competitive electricity generation in the 
EU.Taking this into account there is a need to clarify how third countries access to European 
market is regulated.This would improve predictability for market players and give security for 
EU power producers that equal competitive conditions will be established in the EU market.

Amendement 1548
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – 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 
uitvoeringshandelingen vast te stellen, 
wordt volgens de voorwaarden van dit 
artikel aan de Commissie toegekend.

Or. en

Amendement 1549
Jaromír Kohlíček

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – 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 
uitvoeringshandelingen vast te stellen, 
wordt volgens de voorwaarden van dit 
artikel aan de Commissie toegekend.

Or. en
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Motivering

De voorgestelde alternatieve formulering is in overeenstemming met ons standpunt over 
gedelegeerde en uitvoeringshandelingen.Geëvalueerd moet worden in welke mate en op welke 
wijze gebruik wordt gemaakt van gedelegeerde handelingen in alle gevallen die in de richtlijn 
worden voorgesteld en in de verordening worden weergegeven.Uit het voorstel voor een 
richtlijn kan niet duidelijk worden opgemaakt wat de rationale was van het gebruik van 
uitvoeringshandelingen (bijv. dataformaat in artikel24 van de richtlijn) of in andere gevallen 
van het gebruik van gedelegeerde handelingen (artikel 61 inzake ACER of artikel 63 inzake 
netcodes).Het is daarom niet duidelijk welke "regel" werd gehanteerd om te kiezen voor welke 
handeling voor de verschillende onderwerpen.

Amendement 1550
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 31, lid 3, artikel 46, lid 
4, artikel 55, lid 1, artikel 56, leden 1 en 4, 
en artikel 59, lid 11, bedoelde bevoegdheid 
om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt met ingang van [PB: datum 
van de inwerkingtreding invoegen] voor 
onbepaalde tijd aan de Commissie 
toegekend.

2. De in artikel 31, lid 3, artikel 46, lid 
4, en artikel 59, lid 11, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordtaan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijdmet ingang 
van...datum van inwerkingtreding 
invoegen].

Or. en

Amendement 1551
Jaromír Kohlíček

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 31, lid 3, artikel 46, lid 
4, artikel 55, lid 1, artikel 56, leden 1 en 4, 
en artikel 59, lid 11, bedoelde bevoegdheid 
om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt met ingang van [PB: datum 
van de inwerkingtreding invoegen] voor 
onbepaalde tijd aan de Commissie 
toegekend.

2. De in artikel 31, lid 3, artikel 46, lid 
4, artikel 55, lid 1, artikel 56, leden 1 en 4, 
en artikel 59, lid 11, bedoelde bevoegdheid 
om uitvoeringshandelingen vast te stellen, 
wordt met ingang van [PB: datum van 
inwerkingtreding invoegen] voor 
onbepaalde tijd aan de Commissie 
toegekend.
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Or. en

Motivering

De voorgestelde alternatieve formulering is in overeenstemming met ons standpunt over 
gedelegeerde en uitvoeringshandelingen.Geëvalueerd moet worden in welke mate en op welke 
wijze gebruik wordt gemaakt van gedelegeerde handelingen in alle gevallen die in de richtlijn 
worden voorgesteld en in de verordening worden weergegeven.Uit het voorstel voor een 
richtlijn kan niet duidelijk worden opgemaakt wat de rationale was van het gebruik van 
uitvoeringshandelingen (bijv. dataformaat in artikel24 van de richtlijn) of in andere gevallen 
van het gebruik van gedelegeerde handelingen (artikel 61 inzake ACER of artikel 63 inzake 
netcodes).Het is daarom niet duidelijk welke "regel" werd gehanteerd om te kiezen voor welke 
handeling voor de verschillende onderwerpen.

Amendement 1552
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 31, lid 3, artikel 46, lid 
4, artikel 55, lid 1, artikel 56, leden 1 en 4, 
en artikel 59, lid 11, bedoelde bevoegdheid 
om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt met ingang van [PB: datum 
van de inwerkingtreding invoegen] voor 
onbepaalde tijd aan de Commissie 
toegekend.

2. De in artikel 31, lid 3, artikel 46, lid 
4, artikel 55, lid 1, artikel 56, leden 1 en 4, 
en artikel 59, lid 11, bedoelde bevoegdheid 
om uitvoeringshandelingen vast te stellen, 
wordt met ingang van [PB: datum van 
inwerkingtreding invoegen] voor 
onbepaalde tijd aan de Commissie 
toegekend.

Or. en

Amendement 1553
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de 
Raad kan de in artikel 31, lid 3, artikel 46, 
lid 4, artikel 55, lid 1, artikel 56, leden 1 en 
4, en artikel 59, lid 11, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 

3. De in artikel 31, lid 3, artikel 46, lid 
4, artikel 55, lid 1, artikel 56, lid 1, en 
artikel 59, lid 11, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor een periode 
van vijf jaar met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.
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genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Uiterlijk negen maanden voor het einde 
van de termijn van vijf jaar stelt de 
Commissie 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 1554
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 31, lid 3, artikel 46, lid 4, 
artikel 55, lid 1, artikel 56, leden 1 en 4, 
en artikel 59, lid 11, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 31, lid 3, artikel 46, lid 4, 
en artikel 59, lid 11, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 1555
Jaromír Kohlíček

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Vóór de vaststelling van een 4. Vóór de vaststelling van een 
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gedelegeerde handeling raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen overeenkomstig 
de beginselen die zijn vastgesteld in het 
interinstitutioneel akkoord over beter 
wetgeven van 13 april 2016.

uitvoeringshandeling raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen overeenkomstig 
de beginselen die in het interinstitutioneel 
akkoord over beter wetgeven van 
13 april 2016 zijn neergelegd.

Or. en

Motivering

De voorgestelde alternatieve formulering is in overeenstemming met ons standpunt over 
gedelegeerde en uitvoeringshandelingen.Geëvalueerd moet worden in welke mate en op welke 
wijze gebruik wordt gemaakt van gedelegeerde handelingen in alle gevallen die in de richtlijn 
worden voorgesteld en in de verordening worden weergegeven.Uit het voorstel voor een 
richtlijn kan niet duidelijk worden opgemaakt wat de rationale was van het gebruik van 
uitvoeringshandelingen (bijv. dataformaat in artikel24 van de richtlijn) of in andere gevallen 
van het gebruik van gedelegeerde handelingen (artikel 61 inzake ACER of artikel 63 inzake 
netcodes).Het is daarom niet duidelijk welke "regel" werd gehanteerd om te kiezen voor welke 
handeling voor de verschillende onderwerpen.

Amendement 1556
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Vóór de vaststelling van een 
gedelegeerde handeling raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen overeenkomstig 
de beginselen die zijn vastgesteld in het 
interinstitutioneel akkoord over beter 
wetgeven van 13 april 2016.

4. Vóór de vaststelling van een 
uitvoeringshandeling raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen overeenkomstig 
de beginselen die in het interinstitutioneel 
akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016 zijn neergelegd.

Or. en

Amendement 1557
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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5. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 
aan het Europees Parlement en de Raad.

5. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft 
vastgesteld,stelt zij het Europees 
Parlement, de Raad en het Publicatieblad 
van de Europese Unie daarvan gelijktijdig 
in kennis.

Or. en

Amendement 1558
Jaromír Kohlíček

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 
aan het Europees Parlement en de Raad.

5. Zodra de Commissie een 
uitvoeringshandeling heeft vastgesteld, 
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 
aan het Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

De voorgestelde alternatieve formulering is in overeenstemming met ons standpunt over 
gedelegeerde en uitvoeringshandelingen.Geëvalueerd moet worden in welke mate en op welke 
wijze gebruik wordt gemaakt van gedelegeerde handelingen in alle gevallen die in de richtlijn 
worden voorgesteld en in de verordening worden weergegeven.Uit het voorstel voor een 
richtlijn kan niet duidelijk worden opgemaakt wat de rationale was van het gebruik van 
uitvoeringshandelingen (bijv. dataformaat in artikel24 van de richtlijn) of in andere gevallen 
van het gebruik van gedelegeerde handelingen (artikel 61 inzake ACER of artikel 63 inzake 
netcodes).Het is daarom niet duidelijk welke "regel" werd gehanteerd om te kiezen voor welke 
handeling voor de verschillende onderwerpen.

Amendement 1559
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Zodra de Commissie een 
gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, 
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 

5. Zodra de Commissie een 
uitvoeringshandeling heeft vastgesteld, 
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving 
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aan het Europees Parlement en de Raad. aan het Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 1560
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Een overeenkomstig artikel 31, lid 
3, artikel 46, lid 4, artikel 55, lid 1, artikel 
56, leden 1 en 4, en artikel 59, lid 11, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

6. Een overeenkomstig artikel 31, lid 
3, artikel 46, lid 4, en artikel 59, lid 11, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

Or. en

Amendement 1561
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 63 bis

Deelname van derde landen

Derde landen mogen alleen deelnemen 
aan de interne elektriciteitsmarkt mits zij 
overeenkomsten hebben gesloten met de 
Unie waardoor zij ten minste de volgende 
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zaken hebben aangenomen en reeds 
toepassen:

(a) de belangrijkste rechten en plichten 
als bepaald in de [Verordening 
betreffende de interne markt voor 
elektriciteit en de gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen overeenkomstig 
deze verordening];

(b) de belangrijkste rechten en plichten 
als bepaald in de [Richtlijn betreffende de 
interne markt voor elektriciteit];

(c) de regels inzake 
energiestaatssteuntoezicht overeenkomstig 
artikel 107 t/m 109 VWEU;

(d) de regels inzake gecoördineerd 
toezicht op de marktintegriteit en 
transparantie als bepaald in Verordening 
1227/2001 van het Europees Parlement en 
de Raad van 25 oktober 2011 betreffende 
de integriteit en transparantie van de 
groothandelsmarkt voor energie, inclusief 
de marktuitvoeringshandelingen 
overeenkomstig deze verordening;

(e) de vereisten van Richtlijn 
2009/71/Euratom van 25 juni 2009 van de 
Raad tot vaststelling van een 
communautair kader voor de nucleaire 
veiligheid van kerninstallaties (inclusief 
Richtlijn 2014/87/Euratom van 8 juli 2014 
van de Raad tot wijziging van Richtlijn 
2009/71/Euratom);en Richtlijn 
2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 
2011 tot vaststelling van een 
communautair kader voor een 
verantwoord en veilig beheer van 
verbruikte splijtstof en radioactief afval;

(f) milieuvoorschriften met relevantie 
voor de energiesector;alsmede

(g) de voorschriften inzake de 
administratieve handhaving en het 
juridisch toezicht op de 
internemarktsamenwerking met de EU, 
waarbij de handhaving en de juridische 
controle op de voorschriften van deze 
verordening en de gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen die uit hoofde van 
deze verordening worden goedgekeurd 
hetzij worden toegewezen aan de 
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Commissie en het Europees Hof van 
Justitie of aan een specifiek buitenlands 
handhavingsorgaan en een neutraal 
buitenlands hof of arbitrage-orgaan dat 
onafhankelijk is van het respectieve derde 
land.Indien er geen overeenkomst is 
gesloten tussen de Unie en een derde land 
overeenkomstig lid 1, en indien de 
exploitatie van het systeem in gevaar is, 
mogen de lidstaten de nodige maatregelen 
treffen zoals maar niet uitsluitend 
beperking van de elektriciteitslevering uit 
het respectieve derde land;

Or. en

Motivering

This amendment is indispensable in order to achieve the objectives of the internal energy 
market by having a level-playing field with third countries’ power producers that produce 
electricity under different requirements than those of the EU (environmental protection, 
internal market, competition, state aid etc.) and/or where there is no reciprocity on market 
access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the EU).Such 
situation negatively affects EU electricity producers’ competitiveness and creates difficulties 
for them to develop competitive renewable electricity generation in the EU.This Amendment 
sets thus out provisions for third country participation to the internal electricity market that 
are linked to provisions stemming from this Regulation, the Electricity Directive and different 
relevant provisions of Union law to which EU internal market participants are bound.

Amendement 1562
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 64 bis

Herziening

De Commissie evalueert uiterlijk op 1 juni 
2015 de tenuitvoerlegging van deze 
verordening en dient hierover bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in, in voorkomend geval vergezeld 
van een wetgevingsvoorstel.

Or. en
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Motivering

Ten aanzien van de nieuwe bepalingen, drempels en uitvoeringstermijnen die in een relevant 
aantal artikelen van de verordening zijn ingevoerd, alsmede de toezichthoudende taken die 
zijn toegekend aan de verschillende actoren, is het noodzakelijk een datum te voorzien voor 
de herziening van de verordening zodat er eventuele aanpassingen kunnen worden gedaan en 
toekomstige ontwikkelingen op adequate wijze kunnen worden geïntegreerd.

Amendement 1563
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 64 bis

Herziening

Deze verordening wordt uiterlijk eind 
2024 onderworpen aan een algehele 
herziening.

Or. en

Amendement 1564
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een verordening
Bijlage I

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 1565
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 2 – punt 2.4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.4 bis.Er wordt een gecoördineerde 
veiligheidsanalyse verricht op basis van 
een gemeenschappelijk systeemmodel 
overeenkomstig punt 2 en op basis van 
een methodologie om gecoördineerde 
corrigerende maatregelen te ontwerpen 
die wordt ontwikkeld door de 
transmissiesysteembeheerders van de 
relevante systeembeheersregio.

Or. en

Amendement 1566
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 5 – punt 5.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.1. De regionale operationele centra 
beschikken over de bijna-realtime 
toezicht- en 
gegevensverzamelingssystemen voor de 
observatie in het kader van de toepassing 
van de overeenkomstig punt 4.1 
vastgestelde drempel.

Schrappen

Or. en

Amendement 1567
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vergemakkelijkingvan de 
regionaleaankoop 
vanbalanceringscapaciteit

8. Berekenenvan de regionale 
balanceringscapaciteit

Or. en



AM\1134764NL.docx 123/127 PE610.751v01-00

NL

Amendement 1568
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 8 – punt 8.1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) houdt rekening met mogelijke 
substitutie tussen verschillende types 
reservecapaciteit teneinde de 
aankoopkosten te minimaliseren.

Or. en

Amendement 1569
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 8 – punt 8.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8.2. De regionale operationele centra 
ondersteunen de 
transmissiesysteembeheerders van de 
systeembeheersregio bij de aankoop van 
de vereiste hoeveelheid 
balanceringscapaciteit die overeenkomstig 
punt 8.1. is bepaald. De aankoop van 
balanceringscapaciteit:

Schrappen

(a) wordt verricht met betrekking tot het 
day-ahead- en/of intradaytijdsbestek;

(b) houdt rekening met mogelijke 
substitutie tussen verschillende types 
reservecapaciteit teneinde de 
aankoopkosten te minimaliseren.

Or. en

Amendement 1570
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 13 – punt 13.1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13.1. Indien het ENTSB voor 
elektriciteit deze functie delegeert,
identificeren de regionale operationele 
centra regionale crisisscenario's
overeenkomstig de in artikel 6, lid 1, van 
de [verordening betreffende de 
risicoparaatheid als voorgesteld bij 
COM(2016) 862] vastgestelde criteria.

13.1. De regionale operationele centra
identificeren regionale crisisscenario's 
voor hun respectieve regio's
overeenkomstig de in artikel 6, lid 1, van 
de [verordening betreffende de 
risicoparaatheid] vastgestelde criteria. De 
scenario's worden geïdentificeerd op basis 
van de risico's voor iedere regio, zoals 
extreme weersomstandigheden, 
natuurrampen, brandstoftekorten of 
aanvallen. De scenario's moeten als basis 
voor de regionale onderdelen van de 
risicoparaatheidsplannen dienen.

Or. en

Amendement 1571
Luděk Niedermayer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 13 – punt 13.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13.1. Indien het ENTSB voor elektriciteit
deze functie delegeert, identificeren de 
regionale operationele centra regionale 
crisisscenario's overeenkomstig de in 
artikel 6, lid 1, van de [verordening 
betreffende de risicoparaatheid als 
voorgesteld bij COM(2016) 862] 
vastgestelde criteria.

13.1. Indien het ENTSB-E deze functie 
delegeert, identificeren de regionale 
operationele centra regionale 
crisisscenario's overeenkomstig de in 
artikel 6, lid 1, van de [verordening 
betreffende de risicoparaatheid als 
voorgesteld bij COM(2016) 862] 
vastgestelde criteria.

Or. en

Amendement 1572
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 13 – punt 13.1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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13.1 bis. De regionale operationele 
centra dragen bij tot de harmonisatie van 
de regionale maatregelen die moeten 
worden opgenomen in de nationale 
risicoparaatsheidsplannen van de 
lidstaten door:

(a) aanbevelingen te doen voor ontwerpen 
van nationale risicoparaatsheidsplannen 
van de betrokken lidstaten 
overeenkomstig artikel 10 van de 
[verordening betreffende de 
risicoparaatheid];

(b) door te fungeren als coördinerend 
orgaan om overeenkomsten tussen de 
bevoegde autoriteiten van de betrokken 
lidstaten te faciliteren over regionale 
maatregelen die overeenkomstig artikel 
12, lid 2, van de [verordening betreffende 
de risicoparaatheid] in hun nationale 
risicoparaatsheidsplannen moeten worden 
opgenomen.

Or. en

Amendement 1573
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 13 – punt 13.1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13.1 bis. De regionale operationele 
centra voeren beoordelingen van de 
kortetermijntoereikendheid uit, met name 
vooruitzichten voor de seizoensgebonden 
toereikendheid alsmede week-ahead- tot 
intraday-
toereikendheidsbeoordelingen voor hun 
respectieve regio's overeenkomstig artikel 
9 van de [ verordening betreffende de 
risicoparaatheid].De beoordeling van de 
kortetermijntoereikendheid is een 
aanvulling op de beoordeling van de 
langetermijntoereikendheid van 
hulpbronnen, waardoor in een 
gecoördineerde Europese beoordeling van 
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de toereikendheid wordt voorzien teneinde 
de behoefte aan capaciteitsmechanismen 
te analyseren.

Or. en

Amendement 1574
Luděk Niedermayer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 13 – punt 13.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13.2. Deregionale operationele 
centrabereideneen jaarlijkse crisissimulatie 
voor en voeren deze uit in samenwerking 
met de bevoegde autoriteitenin 
overeenstemming metartikel 12, lid 3, van 
de [verordening betreffende de 
risicoparaatheid als voorgesteld bij 
COM(2016) 862].

13.2. Indien het ENTSB-E deze functie 
delegeert, bereiden de regionale 
operationele centra een jaarlijkse regionale
crisissimulatie voor en voeren deze uit in 
samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten overeenkomstig de in artikel 
12, lid 3, van de [verordening betreffende 
de risicoparaatheid als voorgesteld bij 
COM(2016) 862] vastgestelde criteria.

Or. en

Amendement 1575
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 13 – punt 13.2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13.2 bis. De regionale operationele 
centra worden geraadpleegd bij de 
ontwikkeling van een methodologie voor 
de beoordeling van de 
kortetermijntoereikendheid, alsmede een 
methodologie om de meest relevante 
elektriciteitscrisisscenario's in een 
regionale context vast te stellen, 
overeenkomstig artikel 8, lid 2, en artikel 
5, lid 4, van de [verordening betreffende 
de risicoparaatheid].
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Or. en

Amendement 1576
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13 bis. Bepalen van de behoefte aan 
transmissiecapaciteit

13 bis (nieuw) 1. De regionale 
coördinatiecentra ondersteunen de TSB's 
van de systeembeheersregio bij het 
bepalen van de behoefte aan 
transmissiecapaciteit.

13 bis (nieuw) 2. De regionale 
coördinatiecentra doen de TSB's van de 
systeembeheersregio voorstellen voor 
prioriteiten met betrekking tot de 
investeringen in netwerken op basis van 
ten minste de volgende criteria:

(a) beoordelingen van de 
langetermijntoereikendheid;

(b) de situatie van het stelsel van 
systemen;

(c) vastgestelde structurele congesties.

Or. en
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