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33 510 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de 
Gaswet, de Wet op het financieel toezicht, de 
Wet op de economische delicten en het Wetboek 
van Strafvordering (uitvoering van een 
verordening betreffende de integriteit en 
transparantie van de groothandelsmarkt voor 
energie) 

Nr. 6  NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 5 april 2013 

Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt: 

A 

Artikel I, onderdeel D, komt te luiden: 

D 

In artikel 7, eerste lid, wordt «of een afnemer» vervangen door », een 
afnemer of een marktdeelnemer» en wordt «en de verordening 713/2009» 
vervangen door: , verordening 713/2009 en verordening 1227/2011. 

B 

In het in artikel I, onderdeel G, voorgestelde artikel 86h, eerste lid, wordt 
«De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit» vervangen door: De 
Autoriteit Consument en Markt. 

C 

Artikel II, onderdeel B, komt te luiden: 

B 

In artikel 1a, eerste lid, wordt «verordening 715/2009» telkens vervangen 
door: verordening 715/2009, verordening 1227/2011. 

D 

Artikel II, onderdeel C, komt te luiden: 
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C 

In artikel 1b, eerste en derde lid, wordt «en verordening 994/2010» 
vervangen door: «, verordening 994/2010 en verordening 1227/2011. 

E 

Artikel II, onderdeel D, komt te luiden: 

D 

In artikel 1g, eerste lid, wordt «of een afnemer» vervangen door », een 
afnemer of een marktdeelnemer» en wordt «en verordening 994/2010» 
vervangen door: , verordening 994/2010 en verordening 1227/2011. 

F 

In het in artikel II, onderdeel G, voorgestelde artikel 66g, eerste lid, 
wordt «De raad van bestuur van de mededingingsautoriteit» vervangen 
door: De Autoriteit Consument en Markt. 

TOELICHTING  

I. Algemeen 

Deze nota van wijziging bevat enkele technische verbeteringen van het 
wetsvoorstel. Door wijzigingen die na indiening van dit wetsvoorstel zijn 
doorgevoerd in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet behoeven enkele 
formuleringen van wijzigingsopdrachten aanpassing. Daarnaast kunnen 
enkele onderdelen vervallen als gevolg van de Instellingswet Autoriteit 
Consument en Markt. Tot slot is op twee plaatsen in het wetsvoorstel de 
benaming van de Autoriteit Consument en Markt doorgevoerd. 

II. Artikelen 

Onderdelen A en E 

In deze onderdelen vervallen in artikel I, onderdeel D (artikel 7 van de 
Elektriciteitswet 1998) en in artikel II, onderdeel D (artikel 1g van de 
Gaswet) de onderdelen 2, 3 en 4. De artikelen van de Elektriciteitswet 1998 
en de Gaswet die door de onderdelen 2, 3 en 4 zouden worden gewijzigd, 
komen bij de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt te vervallen. 
Omdat artikel 7 van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt 
inhoudelijk in deze artikelen, inclusief de in het wetsvoorstel aangebrachte 
wijzigingen voorziet, kunnen de onderdelen 2, 3 en 4 vervallen. Het eerste 
onderdeel is opnieuw geformuleerd en de wijzigingsopdracht is 
verbeterd. 

Onderdelen B en F 

In de artikelen I, onderdeel G (artikel 86h van de Elektriciteitswet 1998) 
en II, onderdeel G (artikel 66g van de Gaswet) wordt in het wetsvoorstel 
verwezen naar de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit. Deze 
benaming wordt in verband met de Instellingswet Autoriteit Consument 
en Markt gewijzigd in de Autoriteit Consument en Markt. 
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Onderdelen C en D 

In de artikelen 1a en 1b van de Gaswet zijn na indiening van dit 
wetsvoorstel wijzigingen doorgevoerd. Hierdoor sluiten de in dit 
wetsvoorstel opgenomen wijzigingsopdrachten niet meer aan bij de 
huidige tekst van deze artikelen van de Gaswet. Om deze reden worden in 
deze onderdelen de wijzigingsopdrachten opnieuw geformuleerd. 

De minister van Economische Zaken, 
H.G.J. Kamp
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