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Nieuwsbrief voor de lokale energiebedrijven
Het tweede semester van 2010 zal gekenmerkt worden door het nieuwe voorzitterschap van de Unie,
namelijk dat van België. De Europese activiteit op het vlak van energie blijft nog steeds even levendig wat
betreft de publicaties en openbare raadplegingen. De Fora van Boekarest (Duurzame energie) en Florence
(Elektriciteit) van eind juni/begin juli wezen op de thema’s die belangrijk zijn voor de volgende 12 maanden.
De hoofdlijnen en internetlinks van het op 28 en 29 april in Brussel georganiseerde CEDEC-congres - over
het Europese energiebeleid, de slimme netten en zijn aangepaste regulering - werden aangehaald.

BELGISCHE VOORZITTERSCHAP
Het Belgische Voorzitterschap van de Raad dat
aantrad op 1 juli, zal doorgaan met de voorbereidende
werken voor het nieuwe actieplan 2011-2020 van de
energiepolitiek voor Europa, dat in de lente van 2011
door de Europese Raad zal goedgekeurd worden. De
Belgische minister van Energie, Paul Magnette,
bevestigde op 12 juli aan de ITRE-Commissie van het
Europees
Parlement
dat
het
Belgische
Voorzitterschap vorderingen wil boeken in het dossier
van de investeringen in de energie-infrastructuren, dat
de Commissie tegen het einde van het jaar op tafel
zal leggen. Het nieuwe Voorzitterschap zal bijzondere
aandacht schenken aan de ontwikkeling van de
slimme netten en aan de aanpassing van de
richtlijnen voor de trans-Europese energienetten. Op
het vlak van de consumenten is Paul Magnette van
plan een debat te leiden over de aan te wenden
middelen om het energiebeleid gunstiger te maken
voor de kwetsbare consumenten. Wat betreft de
interne markt, vormt het wetgevend initiatief van de
Commissie over de transparantie en de integriteit van
de groothandelsmarkten het voorwerp van een
voortgangsrapport van de Raad. Het Belgische
Voorzitterschap zal eveneens het nieuwe reglement
over de gasbevoorradingszekerheid afronden. Eén
van de grote initiatieven van het semester, ten slotte,
zal de aanzet van de Raad zijn tot het debat over de
goedkeuring van een stappenplan om tegen 2050 een
koolstofarme economie te bereiken.

standpunt over enkele strategische punten heeft
verdedigd. CEDEC is vooral niet akkoord met de
pogingen
om
alle
activiteiten
van
de
distributienetbeheerders te splitsen en ze over
verschillende types operatoren te verdelen.
http://www.energie2007.fr/images/upload/eu_smart_grid_tf
_minutes.pdf

ENERGIESTRATEGIE 2011-2020
De Europese Commissie publiceerde op 7 mei een
openbare raadpleging over een Europese energiestrategie. Het idee is om in overleg met de Raad en
het Parlement een nieuwe strategie uit te werken
die aan de Europese Raad van maart 2011 moet
worden voorgelegd. Ze zou in de plaats komen van
het eerste energie-actieplan van de Europese Unie,
dat de Europese Raad in maart 2007 had
goedgekeurd.
De voorziene doelstellingen zijn de volgende:
• de ontwikkeling van de slimme netten en
meters;
• de investeringen om de infrastructuur te
vernieuwen;
• beter geïntegreerde energiemarkten;
• lokaal geïntegreerde oplossingen voor de
energieproductie;
• consumentenbescherming.

http://www.eutrio.be/nl

CEDEC heeft op 2 juli geantwoord op deze
openbare
raadpleging.
Haar
standpunt
is
beschikbaar via de volgende link:

DG ENERGIE – TASK FORCE SMART GRIDS

http://www.cedec.com/cedecdoc_en.aspx?l=en

De Europese Commissie DG ENER heeft sinds eind
december 2009 een Task Force over slimme netten
opgestart. Deze Task Force zou tot een
reguleringskader
voor
de
ontwikkeling
en
implementering van de slimme netten moeten komen
binnen het derde pakket. Het Steering Committee van
de Task Force “smart grids” is al meermaals
samengekomen en heeft drie expertgroepen, waaraan
CEDEC
deelneemt,
samengesteld.
De
werkzaamheden van deze groepen dienen eind
oktober afgerond te zijn.
De Europese Commissie heeft de leiding over de
activiteiten van de Task Force Smart Grids. Op 22 juni
vond de vijfde vergadering van het Steering
Committee plaats, waarop CEDEC duidelijk haar

Vanaf 2 september zal de ITRE-Commissie van het
Europees Parlement zich, in het licht van het door
Lena
Kolarska-Bobinska
voorbereide
ontwerpverslag, buigen over de energie-strategie
voor Europa tussen 2011 en 2020.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+COMPARL+PE445.675+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN

De rapporteur legt zowel nadruk op de uitvoering
van de bestaande wetgeving en op de verbetering
van de trans-Europese netten, als op de
bevoorradingszekerheid. De parlementsleden willen
dit initiatiefverslag in de herfst aannemen, net
voordat de Commissie er de laatste hand aan legt.
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Europese Unie moet halen voor het pakket van
energie-infrastructuren en van energie-efficiëntie.
Sivia-Adriana Ticau, lid van de Commissie voor
Energie in het Europees Parlement en algemeen
rapporteur voor de richtlijn energieprestaties van
gebouwen, concentreerde zich op het nieuwe
Europese kader voor de energie-efficiëntie in
nieuwe en oude gebouwen. Heinz Hilbrecht,
directeur van de DG TREN in de Europese
Commissie, is dan weer van mening dat de markt
openheid mist. Hij meent dat de slimme meters een
middel zijn om de markt dichter bij de consument te
brengen.
Ook
andere
externe
sprekers
hebben
achtereenvolgens aan de discussie deelgenomen:
Sarah Harrison (directrice van OFGEM), Marielle
Liikanen (ERGEG), Daniel Dobbeni (Voorzitter van
ENTSO-E),
Steven
Thomas
(professor
in
energiebeleid aan de universiteit van Greenwich) en
Jean-Michel
Glachant
(professor
aan
het
Reguleringsinstituut in Florence).

FORUM VAN BOEKAREST – DUURZAME ENERGIE
CEDEC nam deel aan het tweede Forum voor
Duurzame Energie of het “Forum van Boekarest”, dat
doorging op 6 en 7 juli 2010. In 5 zittingen werd
gedebatteerd over het te ontwikkelen Europese beleid
op de volgende gebieden:
• Decarbonisatie - stappenplan 2050;
• Energiestrategie 2011-2020;
• Nieuwe rol van de nationale actieplannen voor
energie-efficiëntie;
• Functie van de energiebedrijven in de markt van
de energie-efficiëntie diensten;
• Strategie voor energie-efficiëntie: stand van
zaken.
Het is de bedoeling om het Forum naar een
evenement voor beleidsontwikkeling te laten
evolueren, dat de beleidmakers en geïnteresseerde
partijen samenbrengt.

FORUM VAN FLORENCE– ELEKTRICITEIT

Het CEDEC-Congres heeft verder de kans geboden
aan
verschillende
directeurs
van
lokale
energiebedrijven om hun ervaringen met slimme
meters voor te stellen en uit te wisselen. Alle
presentaties zijn terug te vinden op de website:

e

Het 18 Forum van Florence, waarop CEDEC
vertegenwoordigd was, vond plaats op 10 en 11 juni
2010.
De
besprekingen
en
presentaties
concentreerden zich op 6 hoofdthema’s:
- de regionale initiatieven;
- de interne markt;
- de transparantie van de energiemarkt;
- de ontwikkeling van de infrastructuur voor energie;
- de invloed van hernieuwbare energiebronnen op de
elektriciteitsmarkt.

HTTP://WWW.CEDEC.COM/CEDECDOC_EN.ASPX?L=EN

CEDEC – PUBLICATIES
- Jaarverslag CEDEC:
http://www.cedec.com/home_en.aspx?l=en

- CEDEC-Congres 2010: presentaties

De Europese Commissie heeft de aanwezige partijen
uitgenodigd om onder andere het driejaarlijkse plan
voor de richtlijnen en voor de netcodes elektriciteit en
gas te becommentariëren.

http://www.cedec.com/cedecdoc_en.aspx?l=en

ANDERE PUBLICATIES

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/forum_florence
_electricity/meeting_018_conclusions.pdf

-

CEDEC-CONGRES

-

Het CEDEC-Congres dat op 28 en 29 april plaats
vond in Brussel heeft vele prominenten van de
Europese Commissie, van het Europees Parlement,
van de reguleringsinstanties en leidinggevenden van
lokale
bedrijven
uit
verschillende
landen
samengebracht om duiding te geven bij de Europese
beleidslijnen inzake energie en om de opgestarte
initiatieven toe te lichten.
Jo Leinen, Voorzitter van de Commissie Milieubeheer
van het Europees Parlement, bracht de doelstelling
om de CO2-uitstoten tegen 2020 met 30% te
verminderen ter sprake. Het einddoel is dan de
volledige beperking van CO2-uitstoot tegen 2050.
Claude Turmes, Ondervoorzitter van de Groenen, lid
van de Commissie voor Energie van het Europees
Parlement en algemeen rapporteur voor de tweede
richtlijn elektriciteit en gas, wees op de doelstelling 2020-20, die in 2020 bereikt moet worden. Philip Lowe,
Algemeen-Directeur voor energie in de Europese
Commissie, legde de nadruk op de planning die de

-

-

-

-

-

ERGEG:
openbare
raadpleging
over
“Assessment of CAM and CMP for effective
access to storage” (29/07/2010);
ERGEG:
publicatie
over
“final
recommendations on the 10-year Gas Network
Development Plan” (15/07/2010);
ERGEG: openbare raadpleging over “pilot
Framework Guidelines on Electricity Grid
Connection” (14/07/2010);
CEER: publicatie over “conclusion paper on
how to facilitate the deployment of wind
generation whilst delivering increased market
integration” (12/07/2010);
ERGEG: publicatie over “Evalutation of
Comments of the public consultation on the
pilot framework Guideline on Gas Capacity
Allocation” (1/07/2010);
ERGEG: publicatie over de eindconclusie m.b.t.
"Community-wide Ten-Year electricity Network
Development Plan” (23/06/2010);
ERGEG: publicatie over de aanbevelingen
omtrent slimme netten (23/06/2010);
ERGEG: openbare raadpleging over de
ontwerprichtsnoeren inzake goede praktijken
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over de reguleringsaspecten van slimme meters
voor elektriciteit en gas. (22/06/2010);
ERGEG: publicatie over richtsnoeren inzake
goede praktijken over de behandeling van
klachten van consumenten, over de rapportering
en over de classificatie (22/06/2010);
ERGEG: mededeling
aan de Europese
Commissie over het pilootproject van richtlijnen
over
de
toewijzingsmechanismes
voor
gascapaciteit (15/06/2010);
De Europese Commissie heeft op 24 juni zijn
studie over de interne markt voor gas en
elektriciteit aan de ITRE-Commissie van het
Europees Parlement voorgesteld. De volledige
studie is te raadplegen op de volgende website:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/stu
dies/download.do?language=en&file=31251

AGENDA
- Forum van Madrid: 27 en 28 september 2010
- Congres European Energy Infrastructure: 5 en
6 oktober 2010 in Amsterdam
- Energieraad: 15 oktober 2010
- Forum van Londen: 21 en 22 oktober 2010
- Europese Raad: 28 en 29 oktober 2010
- Europese Raad: 16 en 17 december 2010
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