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GEMOTIVEERD ADVIES 
VAN EEN NATIONAAL PARLEMENT 

INZAKE DE SUBSIDIARITEIT 

Betreft: Gemotiveerd advies van de Oostenrijkse Bondsraad inzake het voorstel voor een 

verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen tot 

veiligstelling van de gaslevering en houdende intrekking van Verordening (EU) 

nr. 994/2010 

 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)) 

 

Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 

subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 

weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 

voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 

toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 

met het subsidiariteitsbeginsel. 

De Oostenrijkse Bondsraad heeft het in de bijlage opgenomen gemotiveerde advies inzake 

bovengenoemd voorstel voor een verordening aan het Parlement toegezonden. 

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 

bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel. 
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BIJLAGE 

15/SB-BR/2016 

GEMOTIVEERD ADVIES  
 

van de Commissie EU-aangelegenheden van de Bondsraad overeenkomstig artikel 23g, 

lid 1, Bundesverfassungsgesetz juncto artikel 6 van Protocol nr. 2 betreffende de 

toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid  

 

van 30 maart 2016 

 

COM(2016)0053 final 

 

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een 

mechanisme voor informatie-uitwisseling met betrekking tot intergouvernementele 

overeenkomsten en niet-bindende instrumenten tussen lidstaten en derde landen op 

energiegebied en tot intrekking van Besluit nr. 994/2012/EU 

 

en 

 

COM(2016)0052 final 

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 

maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering en houdende intrekking van 

Verordening (EU) nr. 994/2010 

 

 

A. Gemotiveerd advies 

 

Bovengenoemd Commissievoorstel is niet verenigbaar met het subsidiariteitsbeginsel. 

 

B. Motivering 

 

Voorstel voor een verordening betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering 

en 

houdende intrekking van Verordening (EU) nr. 994/2010 

 

De Commissie baseert haar voorstel op artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie (VWEU), dat betrekking heeft op maatregelen om de continuïteit van 

de energievoorziening in de Unie te waarborgen. Voor de geplande maatregelen (die 

vergeleken met de in te trekken verordening slechts ten dele nieuw zijn) kiest zij voor het 

instrument van een verordening. 

 

In beginsel staat er niets aan in de weg dat maatregelen om de voorzieningszekerheid verder 

te verbeteren ook in de toekomst op het niveau van de Unie vastgesteld worden, met name 

omdat op die manier verschillen tussen de lidstaten die bij grensoverschrijdende transacties 

de voorzieningszekerheid in gevaar brengen, kunnen worden weggenomen. Deze weg is de 

Europese Unie reeds in 2010 ingeslagen, toen Verordening (EU) nr. 994/2010 betreffende 

maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering en houdende intrekking van Richtlijn 



 

NP\1092232NL.doc 3/4 PE580.749v01-00 

 NL 

2004/67/EG van de Raad werd vastgesteld. Niets verzet zich er derhalve tegen dat 

afzonderlijke maatregelen van Verordening (EU) nr. 994/2010 in het nieuwe voorstel 

betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering worden overgenomen. 

 

Het voorstel bevat echter ook nieuwe elementen. Volgens artikel 3 moeten de lidstaten bij de 

aanpak van crises in de gasvoorziening samenwerken. Hiertoe deelt de Commissie de EU op 

in een aantal regio's, elk bestaande uit een aantal lidstaten. De criteria voor de samenstelling 

van deze regio's staan vermeld in artikel 3, lid 7 van het voorstel. De Commissie krijgt de 

bevoegdheid om door middel van een gedelegeerde handeling zelf de samenstelling van de 

regio's te wijzigen. De lidstaten hebben dus noch bij de samenstelling van de regio's, noch bij 

toekomstige wijzigingen, enige mogelijkheid tot inspraak. 

 

Deze situatie moet vanuit het oogpunt van subsidiariteit resoluut van de hand worden 

gewezen, omdat op deze manier bij de samenstelling van de regio's inbreuk wordt gemaakt 

op de soevereiniteit van de lidstaten. 

 

Indien wordt vastgehouden aan het samenstellen van verschillende regio's om de continuïteit 

van de gasvoorziening te waarborgen, moeten er weliswaar (ook) uniforme criteria op het 

niveau van de Unie gelden, maar moet tevens rekening gehouden worden met relevante 

standpunten van de lidstaten ten aanzien van de samenstelling van de regio's. Bij uniforme 

selectiecriteria op het niveau van de Unie moet gedacht worden aan de bestaande 

transmissiecapaciteit of aan een vergelijkbaar niveau bij de omzetting van het derde 

energiepakket in de betrokken lidstaten.  

 

Voorts moeten dergelijke regio's alleen gevormd kunnen worden met instemming van de 

betrokken lidstaten. De Commissie EU-aangelegenheden is tegen het toekennen van de 

bevoegdheid aan de Commissie om ter zake gedelegeerde handelingen vast te stellen. 

Bovendien ontbreekt het de voorgestelde gedelegeerde handeling aan de vereiste 

nauwkeurigheid, omdat in artikel 18 van het voorstel voor een verordening, waarin de 

uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie wordt gespecificeerd, artikel 3, lid 7, niet genoemd 

wordt. 

 

Voorstel voor een besluit tot instelling van een mechanisme voor informatie-uitwisseling met 

betrekking tot intergouvernementele overeenkomsten en niet-bindende instrumenten tussen 

lidstaten en derde landen op energiegebied en tot intrekking van Besluit nr. 994/2012/EU 

 

Ook van dit besluit is de rechtsgrondslag artikel 194 VWEU. De Commissie acht het 

noodzakelijk dat zij over overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen op energiegebied 

wordt geïnformeerd, voordat een dergelijke overeenkomst wordt gesloten. Het kernelement 

van het besluit is de beoordeling vooraf door de Commissie van ontwerpen van 

overeenkomsten. Overeenkomsten tussen ondernemingen vallen hier echter niet onder. 

 

Invoering van de verplichting om de Commissie in kennis te stellen van alle 

intergouvernementele overeenkomsten met derde landen op energiegebied kan de 

soevereiniteit van de lidstaten aantasten: In artikel 5, lid 4, van het voorstel voor een besluit is 

bepaald dat de lidstaat een ontwerp van intergouvernementele overeenkomst of de 

ontwerpwijziging van een bestaande intergouvernementele overeenkomst op energiegebied 

niet ondertekent, ratificeert of goedkeurt totdat de Commissie de lidstaat haar twijfels 

overeenkomstig lid 1 heeft meegedeeld, of haar advies overeenkomstig lid 2 heeft 
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uitgebracht, of totdat de termijnen als bedoeld in lid 1 en lid 2 zijn verstreken. Bij de 

ondertekening of ratificering van of de instemming met een intergouvernementele 

overeenkomst moet de betrokken lidstaat zoveel mogelijk rekening houden met het advies 

van de Commissie. 

 

In beginsel kan betrokkenheid van de Commissie in een vroeg stadium voordelen opleveren, 

omdat op die manier eventuele juridische problemen reeds in de onderhandelingsfase kunnen 

worden aangepakt. Daarbij is het belangrijk dat het recht op het uitbrengen van advies 

beperkt blijft tot juridische aspecten. Er bestaat bezorgdheid over de voorgestelde 

fundamentele verruiming van de werkingssfeer van het besluit tot niet-bindende instrumenten 

op energiegebied, omdat dit met name tot meer bureaucratie zal leiden. 

 

Ook gelet op het evenredigheidsbeginsel zou artikel 5 van het voorstel voor een besluit beter 

verenigbaar zijn met het primair recht van de Unie als de bemoeienis van de Commissie 

beperkt zou blijven tot het doen van mededeling aan de betrokken lidstaat van haar 

rechtsopvatting inzake de verenigbaarheid van een concrete overeenkomst op energiegebied 

met de regelgeving voor het functioneren van de interne energiemarkt (met inbegrip van het 

mededingingsrecht). 

 


