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Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde 

werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten1 wordt elk door de Commissie 

ingediend codificatievoorstel onderzocht door een adviesgroep, bestaande uit de juridische 

diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. 

Hierbij gaat het advies van de adviesgroep inzake bovengenoemd voorstel. 

De Commissie juridische zaken zal zich in beginsel op haar vergadering van 7 september 

2017 over deze tekst uitspreken. 

Bijlage 

                                                 
1 PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2. 
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ADVIESGROEP VAN DE 

JURIDISCHE DIENSTEN 

Brussel, 24 juli 2017 

ADVIES 

 AAN HET EUROPEES PARLEMENT 

  DE RAAD 

  DE COMMISSIE 

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking) 

COM(2016)0864 final/2 van 23.2.2017 – 2016/0380(COD) 

Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een 

systematischer gebruik van de herschikking van besluiten, en met name paragraaf 9 daarvan, 

is de uit de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 

bestaande adviesgroep op dinsdag 6 juni 2017 bijeengekomen om bovengenoemd voorstel 

van de Commissie te bestuderen. 

 

Tijdens deze bijeenkomst1 is de adviesgroep na bestudering van het voorstel voor een richtlijn 

van het Europees Parlement en de Raad tot herschikking van Richtlijn 2009/72/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 inzake gemeenschappelijke regels voor de 

interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG unaniem tot de 

conclusie gekomen dat de volgende tekstdelen gemarkeerd hadden moeten worden met de 

grijze achtergrond die gewoonlijk wordt gebruikt om materiële wijzigingen aan te geven: 

 

- in overweging 2, de schrapping van de woorden "en de grensoverschrijdende handel te 

bevorderen en zo efficiëntieverbeteringen"; 

- in overweging 37, de schrapping van de eerste drie zinnen van overweging 50 van 

Richtlijn 2009/72/EG, die als volgt luiden: "De eisen inzake openbaredienstverlening, onder 

meer met betrekking tot de universele dienstverlening, en de gemeenschappelijke 

minimumnormen die daaruit voortvloeien, moeten verder worden versterkt om te waarborgen 

dat alle consumenten, met name de kwetsbaren onder hen, hun voordeel doen bij de vrije 

mededinging en bij billijke prijzen. De eisen inzake openbaredienstverlening dienen op 

nationaal niveau te worden gedefinieerd, met inachtneming van nationale omstandigheden; 

het Gemeenschapsrecht dient echter door de lidstaten te worden nageleefd. De burgers van 

de Unie en, waar dit door de lidstaten opportuun wordt geacht, kleine ondernemingen, dienen 

                                                 
1 De adviesgroep heeft gewerkt op basis van de Engelse versie, aangezien de tekst in kwestie 

oorspronkelijk in deze taal gesteld was. 
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aanspraak te hebben op openbaredienstverplichtingen, vooral waar het gaat om leverings- en 

voorzieningszekerheid en redelijke prijzen"; 

- in artikel 1, de schrapping van de woorden "integreren van"; 

- in artikel 9, lid 5, de schrapping van de verwijzing naar artikel 8 van Richtlijn 2009/72/EG; 

- in artikel 10, lid 2, onder g), de schrapping van de tekst "transparante, eenvoudige en 

goedkope procedures ter beschikking krijgen voor het afhandelen van hun klachten. Meer in 

het bijzonder hebben alle consumenten recht op dienstverlening en klachtenbehandeling door 

hun elektriciteitsleverancier. Door middel van dergelijke buitengerechtelijke 

geschillenbeslechting moeten geschillen billijk en snel, en bij voorkeur binnen drie maanden, 

kunnen worden beslecht, zo nodig via een systeem van terugbetaling en/of vergoeding"; 

- na de tekst van artikel 18, de schrapping van de gehele tekst van lid 10 van artikel 3 van 

Richtlijn 2009/72/EG; 

- na de tekst van artikel 25, de schrapping van de gehele tekst van lid 16 van artikel 3 van 

Richtlijn 2009/72/EG; 

- in artikel 26, de schrapping van de woorden "er een onafhankelijk mechanisme is, zoals een 

energieombudsman of een consumentenorgaan, voor de efficiënte afhandeling van klachten 

en buitengerechtelijke geschillenbeslechting"; 

- in artikel 27, lid 2, de vervanging van de woorden "openstelling van de markt" door "vrije 

keuze van leverancier"; 

- in artikel 28, lid 1, de schrapping van het woorddeel "eind-" voorafgaand aan het woorddeel 

"afnemers"; 

- in artikel 38, lid 2, onder a), de schrapping van het woord "reservecapaciteit"; 

- in artikel 47, lid 3, de toevoeging van de beginwoorden "Het verticaal geïntegreerde bedrijf 

en zijn"; 

- in artikel 59, lid 4, inleidende formule, de toevoeging van de woorden "en 3"; 

- in artikel 61, lid 2, onder d), de toevoeging van de woorden "en richtsnoeren"; 

- in artikel 66, lid 1, de vervanging van de huidige formulering "kunnen om ontheffingen 

vragen van de desbetreffende bepalingen van de hoofdstukken IV, VI, VII en VIII, en 

hoofdstuk III voor geïsoleerde microsystemen, met het oog op het opknappen, verbeteren en 

vergroten van de bestaande capaciteit. De Commissie kan hun die ontheffingen verlenen" 

door "kunnen om ontheffingen vragen van de desbetreffende bepalingen van de 

hoofdstukken IV, V en VI en de artikelen 4, 6, 7 en 8"; 

- in bijlage II, punt 4, onder a), de toevoeging van de woorden "(op nationaal niveau, d.w.z. in 

de lidstaat waar het leveringscontract is afgesloten, alsook op het niveau van het 

leveringsbedrijf indien de leverancier in meerdere lidstaten actief is)"; 

- in bijlage II, punt 4, tweede alinea, de verwijzing naar b) van de eerste alinea van datzelfde 

punt; 

- in bijlage III, punt 3, de vervanging van het woord "consumenten" door "eindafnemers"; 

 

De adviesgroep heeft na bestudering van het voorstel eensgezind geconstateerd dat het 

voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn 

aangemerkt. Voorts heeft de adviesgroep met betrekking tot de codificatie van de 

ongewijzigde bepalingen van de eerdere rechtshandeling met die inhoudelijke wijzigingen 

geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande tekst behelst, zonder 

inhoudelijke wijzigingen. 
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