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1. Zonder een goed werkende elektriciteits- en aardgasmarkt zal het voor de Europese 
Unie steeds moeilijker worden om waarborgen te bieden voor de continuïteit van de 
energievoorziening, een duurzame energiemarkt op basis van een lage koolstofinhoud 
en mondiaal concurrentievermogen.

2. Alvorens ons over een adequaat marktmodel te buigen moeten we de vraag 
beantwoorden waarom wij deze verandering willen. Deze verandering moet er komen 
om ervoor te zorgen dat consumenten waar voor hun geld krijgen, de 
concurrentieomstandigheden voor alle marktdeelnemers, zowel producenten als 
consumenten, gelijk worden getrokken en er betere investeringsvoorwaarden komen 
om waarborgen te bieden voor de continuïteit van de voorziening en een betere 
toegang voor hernieuwbare energiebronnen; de machtsconcentratie bij grote 
energiebedrijven moet worden verminderd door KMO's een betere toegang tot het 
netwerk te verlenen. Hiervoor is een tweeledige aanpak vereist: betere regelgeving en 
governance van de elektriciteits- en aardgasmarkt met betrekking tot de werking van 
netwerkmonopolies en de structuur van de markt; en een assertieve toepassing van de 
mededingingswetgeving ten einde marktconcentratie te verminderen.

I - Consumentenbescherming en sociale gevolgen

3. Elk model zal waarschijnlijk leiden tot een stijging van de energieprijzen. De gevolgen 
van de EU-regeling voor de emissiehandel, de verplichting om 20 % hernieuwbare 
energiebronnen te gebruiken, en de steeds krappere aardolievoorziening met prijzen 
van ongeveer $100 per vat, zullen naar verwachting leiden tot een stijging van de 
prijzen.

4. Hoewel energiearmoede en de bescherming van kwetsbare consumenten onder de 
nationale bevoegdheden valt, is er duidelijk sprake van een verband met EU-beleid. 
De Europese Unie moet een duidelijke definitie van energiearmoede geven, en 
plannen van de lidstaten betreffende de aanpak van energiearmoede moeten aan de 
Commissie worden voorgelegd en door haar worden gecontroleerd.  De instrumenten 
die worden ingezet om kwetsbare consumenten te beschermen moeten echter in 
overeenstemming zijn met en een ondersteuning betekenen van de voorwaarden voor 
open, concurrerende markten. We moeten ervoor zorgen dat consumenten, en met 
name gepensioneerden, die de financiële lasten niet kunnen dragen, niet worden 
afgesloten, en dat er in de prijsstellingsmodellen geen sprake is van discriminatie ten 
nadele van arme consumenten. De bestrijding van energiearmoede loopt idealiter via 
de bevordering van energie-efficiëntie en energiebesparingsmaatregelen, en we 
moeten nagaan hoe de koppeling tussen deze richtlijn en energie-efficiëntievereisten 
kan worden versterkt. 

5. Wat de consumentenrechten betreft is meer transparantie nodig. De bijlage bij de 
richtlijn moet uitgevoerd, gemonitord en gehandhaafd worden door nationale 
regelgevende instanties (NRI's), terwijl het toezicht moet berusten bij de nieuwe 
Europese regelgevende autoriteit. Kwaliteit van de dienstverlening moet een centraal 
kenmerk zijn van de verantwoordelijkheden van elektriciteitsondernemingen. 
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Duidelijke sancties voor een tekortschietende tenuitvoerlegging moeten worden 
ingevoerd, met inbegrip van intrekking van een vergunning of het equivalent op 
nationaal niveau.  Het voorgestelde Europese Handvest voor de Energieconsument 
moet worden gehandhaafd door middel van de richtlijnen op het gebied van 
elektriciteit en aardgas, en daarmee juridisch gewicht krijgen. In elke lidstaat moet een 
wettelijk energieconsumentenorgaan worden opgericht.

II- Welk energiemodel?

6. Volledige ontvlechting van de eigendom is het enige model waarmee concurrenten 
die de markt op willen garanties kunnen worden geboden, en waarmee kan worden 
verzekerd dat geen belangenconflicten ontstaan.

7. De mogelijkheden voor oneerlijke discriminatie zullen altijd bestaan, wanneer een 
bedrijf zowel bij concurrerende als bij monopolistische praktijken is betrokken. Maar 
dit moet hand in hand gaan met een grotere transparantie, coördinatie van de 
netwerkbeheerders, harmonisatie van de marktregels en convergentie van nationale 
regelgeving, met inbegrip van die op het gebied van het mededingingsbeleid. 

8. Op grond van het voorstel van de Commissie is gedwongen privatisering van 
transmissienetwerken die in bezit van de overheid zijn na de ontvlechting van de 
eigendom niet vereist.

9. Het model van de onafhankelijke systeembeheerder, waarbij een onderneming een 
elektriciteitsnetwerk wel in eigendom mag hebben maar niet mag beheren, impliceert 
bureaucratie en kostbare regelgevingscontrole, en is daarom geen levensvatbaar 
alternatief voor volledige ontvlechting van de eigendom.

a) Investeringen

10. De ervaringen van de lidstaten leren dat volledige ontvlechting van de eigendom leidt 
tot meer investeringen en betere prestaties van het netwerk.

11. De in het kader van de verordening vereiste tienjarige investeringsplannen moeten 
waarborgen dat strategieën voor de lange termijn worden ingevoerd in het kader 
waarvan de behoeften van consumenten voorop komen te staan en niet die van de 
aandeelhouders. Deze investeringsstrategie moet ervoor zorgen dat de kwaliteit en de 
omvang van het personeelsbestand voldoende is om te zorgen voor de verplichte 
dienstverlening. Zij moet worden goedgekeurd en gemonitord door de NRI's, en het 
nieuwe Europese regelgevende agentschap moet zorgen voor het toezicht. In de 
investeringsplannen moet rekening worden gehouden met de noodzaak om uiteindelijk 
te streven naar een Europees netwerk.

b) Hernieuwbare energiebronnen en gedecentraliseerde opwekking
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12. Het model van de volledige ontvlechting van de eigendom zal waarborgen bieden voor 
een betere toegang tot netwerken voor hernieuwbare energie; we moeten echter 
verdergaan en ervoor zorgen dat hernieuwbare energie en micro-opwekking prioritaire
toegang tot de netwerken hebben, behalve wanneer dat vanuit het oogpunt van 
technische balancering onmogelijk is.

13. We moeten ervoor zorgen dat de mensen energie terugkrijgen door steun voor 
plaatselijke en micro-opwekking en plaatselijke gecombineerde water-
krachtinstallaties. Hiervoor zijn enorme investeringen nodig in intelligente netwerken. 
Verticaal geïntegreerde elektriciteitsondernemingen krijgen nu geen stimulansen om 
dergelijke investeringen te doen, omdat zij een groot deel van die plaatselijke 
opwekking niet aanleggen of controleren.

14. Modernisering van de distributienetwerken is van essentieel belang voor de 
ontwikkeling van gedecentraliseerde opwekking en voor verbetering van de energie-
efficiëntie. Met de richtlijn moet worden verzekerd dat de totstandkoming van 
districtsystemen kan worden bevorderd.

III - Tenuitvoerlegging en de regelgevers

15. De Commissie moet krachtig optreden tegen lidstaten die de bestaande richtlijnen niet 
ten uitvoer hebben gelegd. Handhaving en duidelijke sancties zijn nodig om ervoor te 
zorgen dat het volgende model slaagt; dit geldt met name voor energienetwerken, 
waarbij het van nature om monopolies gaat.

16. De nationale regelgevers moeten echt onafhankelijk zijn van zowel overheid als 
industrie, en minimumnormen met betrekking tot de harmonisatie van hun 
bevoegdheden moeten tot stand worden gebracht door middel van de invoering van 
gemeenschappelijke bepalingen betreffende transparantie en controleerbaarheid. Ook 
moeten zij tot taak hebben ervoor te zorgen dat bij het nemen van besluiten, met name 
over grensoverschrijdende investeringen, rekening wordt gehouden met de behoeften 
van de Europese consument.

17. De NRI's moeten maatregelen kunnen opleggen om mededinging te bevorderen, en 
hebben tot taak na te gaan welke ondernemingen een in verregaande mate 
marktoverheersende positie hebben. NRI's moeten de instrumenten krijgen om te 
komen tot een meer concurrerend resultaat, door middel van nauwe samenwerking 
met nationale en EU-kartelautoriteiten, en moeten de wettelijke bevoegdheid krijgen 
om overeenkomsten aan te gaan met andere EU- en nationale regelgevende instanties 
(bijvoorbeeld over uitwisseling van gegevens).

18. In de EU-wetgeving moeten de beleidsdoelstellingen en de exacte reikwijdte van taken 
en bevoegdheden van NRI's duidelijk worden vastgelegd, waaronder de bevoegdheid 
om tarieven voor de toegang tot netwerken en de methodologie voor de prijsstelling 
vast te stellen of goed te keuren. De NRI's moeten allemaal de bevoegdheid hebben 
om relevante informatie in te winnen bij gas- en elektriciteitsondernemingen en 
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doeltreffende sancties op te leggen, en moeten beschikken over adequate 
onderzoekbevoegdheden en bevoegdheden voor de regeling van geschillen.

19. De nationale regelgevers moeten worden gestimuleerd om gebruik te maken van het 
recht om op niet-concurrerende markten voor een bepaalde in de tijd beperkte periode 
maximumprijzen vaststellen, wanneer lidstaten traag zijn met de uitvoering van EU-
wetgeving, opdat de klanten worden beschermd tegen misbruik van een marktpositie. 
De autoriteiten van de Commissie moeten optreden tegen de regulering van tarieven 
op een niveau dat lager is dan het markttarief, omdat daardoor de mededinging wordt 
belemmerd en verstoord en dan vooral tussen de grote energieverbruikers in de 
Europese Unie.

20. De Commissie stelt een aantal bepalingen voor op grond waarvan aan de Commissie 
bevoegdheden worden gedelegeerd om in het kader van de comitologie bindende 
richtsnoeren vast te stellen. In voorkomende gevallen moeten over 
wetgevingsbevoegdheden besluiten worden genomen in het kader van de 
medebeslissing en niet in het kader van de comitologie, om te voorkomen dat de 
bevoegdheden van het Europees Parlement worden aangetast.

IV - Het Europese Regelgevende Energieagentschap (Agentschap)

21. De taken van nationale en Europese regelgevende instanties moeten duidelijk worden 
afgebakend om dubbel werk te voorkomen. De Europese regelgevende instantie moet 
toezicht houden op de naleving van eventuele voorwaarden die in de richtlijn voor 
nationale regelgevers worden vastgesteld. Niet-naleving van de bepalingen van de 
richtlijn moet leiden tot duidelijke sancties.  De bevoegdheden en de 
onafhankelijkheid van het voorgestelde Europese Regelgevende Agentschap moeten 
worden gewaarborgd door middel van een verplichting tot het afleggen van 
verantwoording aan het Europees Parlement.

22. Ten aanzien van grensoverschrijdende vraagstukken moet worden onderkend dat er 
sprake is van een regelgevingskloof en dat er op delen van de Europese markt 
behoefte bestaat aan betere interconnecties.  Daarom moet worden ingestemd met het 
voorstel om het Agentschap de bevoegdheid te geven om besluiten te nemen over 
vrijstellingen voor interconnectoren en voor infrastructuur die zich bevindt op het 
grondgebied van meer dan één lidstaat. Wanneer de bevoegde NRI's geen 
overeenstemming kunnen bereiken over een passend regelgevingsstelsel, kan het 
Europees Agentschap essentiële interconnectoren in overleg met de desbetreffende 
autoriteiten aanbesteden. De kosten moeten op een gereguleerde en transparante 
manier worden doorberekend aan de consument. Het Agentschap moet een actievere 
rol spelen bij de regulering van grensoverschrijdende vraagstukken.

V - Regionale electriciteitsmarkten

23. Ons uiteindelijke doel moet zijn dat toegewerkt wordt naar één Europees 
elektriciteitsnetwerk en wel door middel van adequate, duidelijke en steeds 
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verdergaande maatregelen. Daarbij moet duidelijk worden gemaakt dat een en ander 
gepaard gaat met een volledige ontvlechting van de eigendom en niet wordt gezien als 
een alternatief model.

24. De transmissiesysteembeheerders moeten een duidelijke routekaart en een duidelijk 
tijdschema krijgen om ervoor te zorgen dat vooruitgang wordt geboekt. Er moet een 
evenwicht worden gevonden ten aanzien van de vraag welke bevoegdheden bij de 
transmissiesysteembeheerders liggen en welke bij de regelgevende instanties. In het 
algemeen zijn regelgevers beter in staat om codes voor commerciële activiteiten vast 
te leggen – bijvoorbeeld balanceringsvoorschriften en congestieregels - terwijl 
technische codes onder de verantwoordelijkheid van transmissiesysteembeheerders 
moeten vallen. Door de ontwikkeling van een EU-netwerkcode kan ervoor worden 
gezorgd dat regionale markten niet uiteenvallen.

25. Het afbakenen van regio's en bevordering van regionale samenwerking om te zorgen 
voor een soepel geïntegreerde markt in de bredere Europese context, is van cruciaal 
belang. Groot belang moet ook worden toegekend aan de koppeling aan "energie-
eilanden" zoals de Baltische staten, die niet zijn aangesloten op het UCTE-netwerk 
(Unie voor de coördinatie van de transmissie van elektriciteit). Er moeten prikkels 
komen om de belemmeringen aan te pakken die leiden tot vertragingen bij de 
totstandkoming van nieuwe infrastructuur voor de import en export van energie. Het 
Agentschap moet derhalve de regionale dimensie ook niet uit het oog verliezen.

VI - Derdelandeneigendom

26. De energiemarkt is ongetwijfeld een terrein waar nationale en Europese belangen met 
name in de context van continuïteit van de energievoorziening moeten worden gezien 
als zijnde van het grootste belang. Er moet meer duidelijkheid komen over de vraag 
wat de gevolgen van een dergelijke bepaling zouden zijn met betrekking tot huidige 
investeringen van derde landen in EU-transmissiesystemen, alsmede de beperkingen 
die als gevolg van de ontvlechtingsvereisten aan een investeringspool worden 
opgelegd met betrekking tot het opkopen van infrastructuur die van de hand wordt 
gedaan. De rapporteur zou erop willen wijzen dat wat de eigendom van infrastructuur 
betreft haar voorkeur uitgaat naar een meerderheidsbelang van de publieke sector.
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