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MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD
betreffende de geannoteerde agenda voor de ministerraad van de Energiegemeenschap
(Brussel, 27 juni 2008)
De ministerraad van de Energiegemeenschap vergadert op 27 juni 2008 in Brussel. De
Commissie dient bij de Raad een geannoteerde agenda in met vermelding van de aard van de
verschillende punten. Bij de geannoteerde agenda is een voorstel voor een besluit van de Raad
gevoegd met betrekking tot agendapunten die besluiten met juridisch effect impliceren.
Deze geannoteerde agenda volgt de ontwerpagenda van de vergadering van de ministerraad.
1.

PUNTEN WAARVOOR GEEN DISCUSSIE VEREIST IS (A-PUNTEN: PUNT 1.1 T/M 1.6)

1.1.

Verslag betreffende de tenuitvoerlegging van het werkprogramma van de
Energiegemeenschap (ter informatie)
De Commissie neemt akte van het verslag.

1.2.

Financiële verslaglegging van de Energiegemeenschap voor het jaar 2007 (ter
informatie)
De Commissie neemt akte van de financiële verslaglegging.

1.3.

Besluit betreffende de financiële kwijting van de directeur (met het oog op een
besluit van de Raad)
De Commissie keurt de financiële kwijting van de directeur goed overeenkomstig het
besluit van de Raad tot vaststelling van het Europees gemeenschappelijk standpunt
binnen de ministerraad van de Energiegemeenschap1

1.4.

Besluit inzake de tenuitvoerlegging van het besluit van de Commissie van
9 november 2006 tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EG)
nr. 1228/2003 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor
grensoverschrijdende handel in elektriciteit (met het oog op een besluit van de
Raad)
De Commissie keurt dit besluit goed overeenkomstig het besluit van de Raad tot
vaststelling van het Europees gemeenschappelijk standpunt binnen de ministerraad
van de Energiegemeenschap2.

1.5.

Conclusies van de permanente werkgroep op hoog niveau (PHLG) (8e en 9e
PHLG-vergadering) (ter informatie)
De Commissie keurt de conclusies goed.
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1.6.

Verslag van de voorzit(s)ter van de taskforce voor energie-efficiëntie inzake
momenteel ten uitvoer gelegde maatregelen (ter informatie)
De Commissie neemt akte van het verslag.

2.

TENUITVOERLEGGING VAN HET VERDRAG (TER INFORMATIE)

De Commissie neemt akte van de verslagen.
3.

OPLOSSING VAN GESCHILLEN OVEREENKOMSTIG HET
EEN BESLUIT VAN DE RAAD)

VERDRAG (MET HET OOG OP

De Commissie keurt het procedurele besluit goed overeenkomstig het besluit van de Raad tot
vaststelling van het Europees gemeenschappelijk standpunt binnen de ministerraad van de
Energiegemeenschap3
4.

VOORZIENINGSZEKERHEID (TER INFORMATIE)

Er wordt opgemerkt dat dit punt nog in behandeling is en dat in dit stadium geen formele
beslissing wordt verwacht.
In de bespreking zal de Commissie beklemtonen dat het belangrijk is dat de contractsluitende
partijen zoals afgesproken Richtlijn 2005/89/EG inzake maatregelen om de zekerheid van de
elektriciteitsvoorziening en de infrastructuurinvesteringen te waarborgen, alsmede
Richtlĳn 2004/67/EG betreffende maatregelen tot veiligstelling van de aardgasvoorziening,
vóór 31 december 2009 ten uitvoer leggen. Te dien einde zal de Commissie in beginsel de
oprichting van een samenwerkingsgroep ondersteunen, waarvan de samenstelling en werking
nader zullen worden omschreven in een procedureel besluit dat door het secretariaat in
december 2008 bij de ministerraad zal worden ingediend. Dit ontwerp van procedureel besluit
zal ook een procedure omvatten voor de tenuitvoerlegging van de artikelen 44 t/m 46 van het
Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap inzake wederzijdse bijstand.
5.

OLIEDIMENSIE VAN DE ENERGIEGEMEENSCHAP (TER INFORMATIE)

Er wordt opgemerkt dat dit punt nog in behandeling is en dat in dit stadium geen formele
beslissing wordt verwacht.
In de bespreking zal de Commissie de uitbouw ondersteunen van een oliedimensie in de
context van de Energiegemeenschap, met twee hoofdcomponenten.
In de eerste plaats moet de oprichting van een Olieforum overleg over en de bevordering van
regionale olie-infrastructuurprojecten en de ontwikkeling van regionale oliemarkten mogelijk
maken.
In de tweede plaats moet de oliedimensie de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving met
betrekking tot de oliesector mogelijk maken. Verscheidene bestaande bepalingen van het
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Verdrag en EU-wetgevingsonderdelen waarnaar in het Verdrag wordt verwezen, worden dan
van toepassing in de oliesector. Bovendien kunnen nieuwe EU-wetgevingsbesluiten, zoals
Richtlijn 2006/67/EG houdende verplichting voor de lidstaten om minimumvoorraden ruwe
aardolie en/of aardolieproducten in opslag te houden, worden overgenomen. De
tenuitvoerlegging van bovengenoemde richtlijn zal de voorzieningszekerheid in de regio ten
goede komen en is een belangrijke voorbereidende stap in een toetredings- of pretoetredingscontext.
6.

UITBREIDING VAN DE ENERGIEGEMEENSCHAP (TER INFORMATIE)

Na de vaststelling van een besluit van de Raad tot machtiging van de Commissie om te
onderhandelen over de voorwaarden voor toetreding van Moldavië, Noorwegen, Turkije en
Oekraïne en over de daarmee verband houdende wijzigingen van het Verdrag tot oprichting
van de Energiegemeenschap, zal de Europese Commissie een situatieverslag indienen waarin
de maatregelen worden omschreven die moeten leiden tot de opening van formele
onderhandelingen.
7.

HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN (TER INFORMATIE)

De Commissie presenteert de stand van zaken bij het overleg over het energie- en
klimaatpakket.
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