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BEKNOPTE MOTIVERING 

Doel van de door de Europese Commissie voorgestelde richtlijn is te waarborgen dat de 
interne markt van elektriciteit in de EU naar behoren functioneert. Waarborging van de 
gegarandeerde levering van elektriciteit en een adequate mate van koppeling tussen de 
lidstaten vormen in het voorstel voor een richtlijn centrale elementen voor de omzetting van 
dit doel. Voorts stelt de Commissie een kader voor waarin de lidstaten politieke concepten 
voor gegarandeerde elektriciteitsleverantie kunnen opstellen. 

Aldus is het voorstel voor een richtlijn aan de ene kant een aanvulling op richtlijn 2003/54/EG 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit, en aan de 
andere kant houdt het voorstel verband met de conclusies van de Top van Barcelona (2002), 
toen de staatshoofden en regeringsleiders instemden met het doel voor elektriciteit te streven 
naar een mate van koppeling die overeenkomst met 10% van de geïnstalleerde 
productievermogens. Bovendien heeft de herhaalde stroomuitval in de zomer van 2003 
aangetoond dat de Europese Unie dringend maatregelen moet nemen op het gebied van 
gegarandeerde elektriciteitsleverantie. In het Commissievoorstel wordt dit probleem in hogere 
mate behandeld vanuit de optiek van gegarandeerde transmissie. 

In de algemene bepalingen van het voorstel voor een richtlijn (art. 3) worden de politieke 
concepten opgesomd die de rol en verantwoordelijkheid van de marktdeelnemers moeten 
vastleggen. Uw rapporteur voor advies acht het in dit verband noodzakelijk de groep door de 
Commissie voorgestelde marktdeelnemers uit te breiden resp. niet te beperken. Met name wat 
betreft het milieubeleid is het van belang dat ook de consumenten als afnemers worden 
betrokken bij de wijze waarop de lidstaten aankijken tegen gegarandeerde leverantie. Sturing 
van de vraag met het oog op opvoering van het rendement moet in dit verband een cruciale rol 
spelen. 

Voor de formulering van de politieke concepten in de lidstaten zijn vanuit het oogpunt van 
milieubeleid met name vier punten van betekenis: de ontwikkeling te remmen dat de vraag 
naar energie stijgt, stimulering van het gebruik van elektriciteit die is opgewekt door middel 
van duurzame vormen van energie, stimulering van het rendement en invoering van nieuwe 
technologieën, met name voor de sturing van de behoefte, met het oog op gebruikmaking van 
duurzame-energiebronnen en met het oog op niet-centrale energieleverantie. In deze 
opzichten kan uw rapporteur voor advies de voorstellen van de Commissie steunen. Daarnaast 
moet echter rekening worden gehouden met de kwaliteit van de netten en de infrastructuur 
van de netten. Het is van belang dat in toekomstige investeringen in de elektriciteitsnetten 
sterker de eisen en kenmerken doorklinken van duurzame energievormen, waardoor duurzame 
energienetwerken ontstaan. De Europese Unie en haar lidstaten moeten voor het technische 
deel van dit doel meer inspanningen doen in de sector onderzoekbevordering. 
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Het doel de koppeling tussen de lidstaten op te voeren moet vanuit twee standpunten worden 
bezien. Ten eerste is koppeling voorwaarde voor grensoverschrijdende handel en dus voor het 
functioneren van de interne markt voor energie. De bouw van nieuwe verbindingen zou 
bovendien de gegarandeerde elektriciteitsleverantie in die zin verbeteren dat de netten in 
mindere mate overbelast raken. Aan de andere kant blijkt uit de stroomonderbreking in Italië 
dat meer koppeling geen afdoende oplossing biedt voor de gegarandeerde leverantie. 
Investeringen in de bouw van nieuwe koppelingsleidingen zijn naar de mening van uw 
rapporteur voor advies voor de gegarandeerde leverantie dan ook even belangrijk als 
investeringen in de niet-centrale energieopwekking (distributed generation). 

Tot slot wijst uw rapporteur voor advies erop dat hij het dirigistische initiatief van de 
Commissie met betrekking tot de bouw van koppelleidingen (art. 7) afwijst. Het is in een 
markteconomie niet verdedigbaar dat de exploitanten van transmissienetten worden 
gedwongen tot investeringen. Weliswaar erkent uw rapporteur voor advies de noodzaak van 
investeringen in nieuwe koppelleidingen, niet in het minst om de netten beter bruikbaar te 
maken voor nieuwe vormen van energie, maar aan planeconomieën ontleende methoden 
mogen geen middel zijn om dit doel te verwezenlijken. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen: 

Door de Commissie voorgestelde tekst1 

 

Amendementen van het Parlement 

Amendement 1 
Overweging 6 

(6) De Europese Raad in Barcelona is 
overeengekomen dat als doelstelling voor 
de mate van interconnectie tussen de 
lidstaten moet worden uitgegaan van 10% 
van de geïnstalleerde productiecapaciteit in 
elke lidstaat teneinde de continuïteit van de 
voorziening te verbeteren en concurrentie 
te vergemakkelijken. Een geringe mate van 
interconnectie leidt tot fragmentatie van de 
markt en vormt een belemmering voor de 
ontwikkeling van concurrentie. Het bestaan 
van adequate fysieke 
interconnectiecapaciteit is van cruciaal 

(6) Een geringe mate van interconnectie leidt 
tot fragmentatie van de markt en vormt een 
belemmering voor de ontwikkeling van 
concurrentie. Het bestaan van adequate 
fysieke interconnectiecapaciteit is van 
cruciaal belang, maar op zichzelf niet 
toereikend om concurrentie honderd procent 
effectief te maken. Als bijkomende eis geldt 
dat de beheerder van het transmissiesysteem 
ervan weerhouden moet worden capaciteit 
achter te houden om kunstmatige 
schaarsheid te scheppen. Wat dat betreft zou 
er gezorgd moeten worden voor grotere 

                                                 
1 Nog niet in het PB gepubliceerd. 
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belang, maar op zichzelf niet toereikend om 
concurrentie honderd procent effectief te 
maken. Als bijkomende eis geldt dat de 
beheerder van het transmissiesysteem ervan 
weerhouden moet worden capaciteit achter 
te houden om kunstmatige schaarsheid te 
scheppen. Wat dat betreft zou er gezorgd 
moeten worden voor grotere doorzichtigheid 
van de capaciteitsberekening en de 
toekenningsprocedure in het 
transmissiesysteem. 

doorzichtigheid van de 
capaciteitsberekening en de 
toekenningsprocedure in het 
transmissiesysteem. 

Motivering 

De staatshoofden en regeringsleiders hebben op de Top van Barcelona in 2002 weliswaar 
besloten tot koppeling van 10% van het geïnstalleerd vermogen, maar door de 
stroomonderbrekingen in de zomer van 2003 is gebleken dat een hoge mate van koppeling 
niet alleen geen afdoende bescherming kan vormen tegen het uitvallen van de stroom, maar 
dat deze hierdoor daarentegen juist kan worden bevorderd. Het is dus de vraag of hier in deze 
vorm het doel van 10% moet worden vermeld met het oog op verbetering van de 
gegarandeerde leverantie. 
 

Amendement 2 
Overweging 6 bis (nieuw) 

  (6 bis) Met het oog op volledige 
mededinging moet niet alleen worden 
gezorgd voor doorzichtigheid bij de 
berekening van het vermogen, maar ook bij 
de toegang tot het net. Aldus kan bestaand 
vermogen beter worden gebruikt en worden 
er geen valse signalen van schaarste 
afgegeven aan de markt. 

Motivering 

Ongetwijfeld zijn investeringen in nieuw transmissievermogen noodzakelijk om bepaalde 
knelpunten op te heffen en om erop toe te zien dat de interne markt tot volle wasdom kan 
komen. Het is echter zaak erop te letten dat geen overbodige parallelle structuren worden 
opgezet wegens gebrekkige doorzichtigheid inzake niet-discriminerende toegang van derden 
tot het net. 
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Amendement 3 
Artikel 2 

"decentrale elektriciteitsproductie": "niet-centrale elektriciteitsproductie": 

Motivering 

Dit amendement betreft (waarschijnlijk niet uitsluitend in de Duitse tekst) een 
vertaalprobleem. Met "distributed generation" wordt "niet-centrale  productie" bedoeld. De 
term niet-centrale productie moet in alle amendementen van uw rapporteur voor advies in 
deze zin worden toegepast en moet betrekking hebben op de volledige tekst van de richtlijn. 
 

Amendement 4 
Artikel 3, lid 1 

1. Bij de vaststelling van hun algemeen 
beleid voor het waarborgen van een hoge 
continuïteit van de elektriciteitsvoorziening, 
stellen de lidstaten de rol en de 
verantwoordelijkheden van de verschillende 
marktdeelnemers, respectievelijk 

a) transmissiesysteembeheerders; 

b) leveranciers; 
bij de uitvoering van dit beleid vast en 
maken zij deze bekend; waar passend 
specificeren zij tevens de minimumnormen 
die door de deelnemers aan de betrokken 
elektriciteitsmarkt moeten worden 
nageleefd. 

1. Bij de vaststelling van hun algemeen 
beleid voor het waarborgen van een hoge 
continuïteit van de elektriciteitsvoorziening, 
stellen de lidstaten de rol en de 
verantwoordelijkheden van de verschillende 
marktdeelnemers bij de uitvoering van dit 
beleid vast en maken zij deze bekend; waar 
passend specificeren zij tevens de 
minimumnormen die door de deelnemers 
aan de betrokken elektriciteitsmarkt moeten 
worden nageleefd. 

Motivering 

Er is geen reden om uitsluitend de exploitanten van transmissienetten en leveranciers te 
bestempelen tot marktdeelnemers. Het is eerder zo dat ook de exploitanten van 
distributienetten, en de producenten en consumenten van elektriciteit marktdeelnemers zijn. 
Juist vanuit het standpunt van milieubescherming is het van belang dat de lidstaten in hun 
maatregelen en politieke concepten ook de sturing van de vraag, dus de consument,  
betrekken om via de beoogde uitbreiding van het vermogen geen valse prikkels te geven tot 
opvoering van het elektriciteitsgebruik. 
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Amendement 5 
Artikel 3, lid 2, letter e bis (nieuw) 

  e bis. de noodzaak te investeren in het 
onderzoek van nieuwe kwaliteiten van het 
net, bij voorbeeld een netinfrastructuur in 
twee richtingen, in het kader waarvan 
rekening wordt gehouden met de bijzondere 
kenmerken van duurzame energie en niet-
centrale opwekking. 

Motivering 

Duurzame energie en niet-centrale energieopwekking zijn, omdat hun aandeel groeit, 
belangrijke bestanddelen van de elektriciteitsproductie. Door hun bijzondere kenmerken 
kunnen zij een probleem vormen voor o.m. de stabiliteit van de netten. De technische 
mogelijkheden om de deugdelijkheid van de netten aan te passen aan de dienovereenkomstige 
eisen en de kwaliteit van de netten op te voeren, zijn tot dusverre in onvoldoende mate 
onderzocht en toegepast. Een belangrijke sector is bij voorbeeld de aanleg van een 
netinfrastructuur in twee richtingen. Het is dan ook van belang in het beleid tot waarborging 
van in hoge mate gegarandeerde elektriciteitsleverantie de investeringen op te nemen in het 
onderzoek naar nieuwe technische mogelijkheden. 
 

Amendement 6 
Artikel 5, lid 2 

2.  De lidstaten maken de op grond van dit 
artikel getroffen maatregelen bekend en 
zorgen ervoor dat deze informatie zoveel 
mogelijk bestaande en potentiële 
investeerders in elektriciteitsproductie 
alsook elektriciteitsafnemers bereikt. 

2.  De lidstaten maken de op grond van dit 
artikel getroffen maatregelen bekend en zien 
toe op omzetting, en zorgen ervoor dat deze 
informatie zoveel mogelijk bestaande en 
potentiële investeerders in 
elektriciteitsproductie alsook 
elektriciteitsafnemers bereikt. 

Motivering 

Het volstaat niet de maatregelen bekend te maken. De lidstaten dienen eveneens toe te zien op 
omzetting ervan. Vanuit het standpunt van milieubeleid is het in dit kader van groot belang te 
zorgen voor prikkels tot doelmatig energiegebruik. 
 

Amendement 7 
Artikel 7, lid 3 bis (nieuw) 

  3 bis. De lidstaten zien erop toe dat 
besluiten over grensoverschrijdende 
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verbindingen worden genomen in nauwe 
samenwerking tussen de desbetreffende 
exploitanten van transmissienetten en aan 
de hand van doorzichtige criteria.  

Motivering 

Indien niet nauw wordt samengewerkt tussen de exploitanten van transmissienetten kunnen 
geen besluiten over investeringen worden genomen en kan de bouw van grensoverschrijdende 
verbindingen niet soepel functioneren. Via doorzichtige criteria moet discriminatie van 
derden worden voorkomen. 
 

Amendement 8 
Artikel 7, lid 4 

4.  De regelgevende instantie onderschrijft 
het plan van de 
transmissiesysteembeheerder of een 
alternatief plan na in overleg met de 
transmissiesysteembeheerder passende 
wijzigingen te hebben aangebracht volgens 
de procedure van lid 3 en de in lid 2 en 
artikel 6 omschreven prioriteiten. 

Schrappen 

Motivering 

Indien dit soort moeizame en interventionistische procedures werden toegepast zou er 
waarschijnlijk helemaal niet meer worden geïnvesteerd in transmissienetten. Dan zou het 
tegendeel tot stand zijn gebracht van hetgeen de richtlijn beoogt. Het bemoeilijken van 
investeringen zou in dat geval ook ongunstige gevolgen hebben voor de vanuit het oogpunt 
van milieubeleid wenselijke verbetering van de kwaliteit van de netten (aanpassing aan de 
eisen van duurzame energie). 
 

Amendement 9 
Artikel 7, lid 5 

5. De regelgevende instantie houdt rekening 
met de overeenkomstig lid 4 onderschreven 
investeringsstrategie bij de vaststelling, 
overeenkomstig artikel 23, lid 2, van 
Richtlijn 2003/54/EG, van de methodes voor 
de berekening van de tarieven voor 
netwerktoegang. 

 Onverminderd de artikelen 87 en 88 

5. De regelgevende instantie houdt rekening 
met de overeenkomstig lid 1 voorgestelde 
investeringsstrategie bij de vaststelling, 
overeenkomstig artikel 23, lid 2, van 
Richtlijn 2003/54/EG, van de methodes voor 
de berekening van de tarieven voor 
netwerktoegang. 

 Onverminderd de artikelen 87 en 88 
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van het Verdrag, geeft zij met name 
positieve investeringsimpulsen door een 
investeringsrendement toe te staan dat 
vergelijkbaar is met de gemiddelde 
kapitaalkosten van een investering met 
soortgelijk risico. 

van het Verdrag, geeft zij met name 
positieve investeringsimpulsen door een 
investeringsrendement toe te staan dat 
vergelijkbaar is met de gemiddelde 
kapitaalkosten van een investering met 
soortgelijk risico. 

Motivering 

Logisch gevolg van het schrappen van artikel 7, lid 4. 
 

Amendement 10 
Artikel 7, lid 6 

6. Wanneer de 
transmissiesysteembeheerder de 
overeenkomstig lid 4 vastgestelde projecten 
niet of met vertraging uitvoert, moet de 
regelgevende instantie de nodige middelen 
tot haar beschikking hebben om ervoor te 
zorgen dat voldoende voortgang met de 
goedgekeurde strategie wordt gemaakt, met 
name door: 

a) financiële sancties op te leggen aan 
transmissiesysteembeheerders waarvan de 
projecten achterlopen op het schema, 

b) de transmissiesysteembeheerder te 
sommeren om vóór een bepaalde datum 
met de werkzaamheden te beginnen, 
c) een aanbesteding voor de uitvoering 
van de werkzaamheden te houden. 

Schrappen 

Motivering 

Dit voorstel van de Commissie past uitsluitend in een planeconomie en is onverenigbaar met 
een geliberaliseerde interne markt voor elektriciteit. 
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