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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. 

Het nationaal parlement van de Republiek Bulgarije 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 

VOORZITTER 

REPUBLIEK BULGARIJE 

NATIONALE VERGADERING 

 

AAN 

MARTIN SCHULZ 

VOORZITTER VAN HET 

EUROPEES 

PARLEMENT 

 

BETREFT: Gemotiveerd advies van het nationaal parlement van de Republiek Bulgarije 

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 

 

Geachte heer Schulz, 

 

Tijdens haar vergadering van 20 april 2016 heeft de Commissie Europese aangelegenheden 

en toezicht op EU-financiering van het nationaal parlement van de Republiek Bulgarije 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 behandeld. 

 

De leden van de Commissie Europese aangelegenheden en toezicht op EU-financiering zijn 

ingenomen met het voorstel van de Europese Commissie om Verordening (EU) nr. 994/2010 

te herzien om de samenwerking tussen de lidstaten te versterken en de aardgasvoorziening 

veilig te stellen. Na zorgvuldig onderzoek van het voorstel voor een verordening, en rekening 

houdend met het kaderbesluit van de Raad voor Europese aangelegenheden van de Raad van 

ministers van de Republiek Bulgarije en de verslagen van de Commissie economisch beleid 

en toerisme en de Commissie energie van het Bulgaarse parlement, zijn de leden van de 

Commissie Europese aangelegenheden en toezicht op EU-financiering evenwel tot het 

oordeel gekomen dat het nationaal parlement gebruik dient te maken van zijn bevoegdheid op 

grond van artikel 6 van Protocol Nr. 2 bij het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie om een gemotiveerd advies uit te brengen inzake bovengenoemd voorstel 

voor een verordening (zie bijlage). 

 

In het kader van de gevestigde procedure doe ik u hierbij het goedgekeurde verslag en het 

gemotiveerd advies toekomen, waarin het standpunt van het Bulgaarse parlement in dezen 

naar voren wordt gebracht. 

 

Bijlage: de in de tekst genoemde bijlage 
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GEMOTIVEERD ADVIES 

VAN HET NATIONAAL PARLEMENT 

VAN DE REPUBLIEK BULGARIJE 

 

REPUBLIEK BULGARIJE 

DRIEËNVEERTIGSTE NATIONALE VERGADERING 

COMMISSIE EUROPESE AANGELEGENHEDEN EN TOEZICHT 

OP EU-FINANCIERING 

 

V E R S L A G  

 

OVER: 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 – punt 16 van het jaarlijks werkprogramma voor 

Europese aangelegenheden 2016 van het nationaal parlement en Kaderbesluit nr. 602-00-

20 van de Republiek Bulgarije ter zake, vastgesteld door de ministerraad op 1 april 2016. 

 

I. Tijdens haar vergadering van 20 april 2016 heeft de Commissie Europese 

aangelegenheden en toezicht op EU-financiering van het nationaal parlement van de 

Republiek Bulgarije 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 (dat als punt 16 was opgenomen op het 

jaarlijks werkprogramma voor Europese aangelegenheden 2016 van het nationaal 

parlement) behandeld. 

 

Bij deze vergadering van de Commissie Europese aangelegenheden en toezicht op EU-

financiering waren de volgende personen aanwezig: dhr. Zhecho Stankov – onderminister van 

Energie, mevr. Albena Trasieva – hoofd internationale samenwerking van het departement 

energiesector van het directoraat Energiebeleid en Internationale Samenwerking van het 

Ministerie van Energie, alsmede dhr. Tsvetan Vladikov, mevr. Dennitsa Nedeva en mevr. 

Mariana Vasileva – nationale deskundigen van het directoraat Coördinatie Europese 

Aangelegenheden van het Bureau van de ministerraad. 

 

II. Het ontwerp van verordening moet ervoor zorgen dat alle lidstaten passende instrumenten 

invoeren om in geval van een gastekort ten gevolge van een verstoring in de levering of een 

uitzonderlijk grote vraag, voorbereid te zijn en de gevolgen hiervan te beheren. De 

maatregelen in het ontwerp van verordening voorzien in betere regionale samenwerking en 

coördinatie, uitvoeriger verplichtingen om te garanderen dat de noodzakelijke infrastructuur 

beschikbaar is, betere risicobeoordeling en risicopreventie, waarborging van de 

gasvoorziening aan bepaalde categorieën consumenten ("beschermde afnemers"), zelfs in 

moeilijke omstandigheden ("leveringsnorm"), en invoering van het beginsel van solidariteit 

tussen de lidstaten. 

 

De Commissie is van oordeel dat het in het licht van de spanningen tussen Oekraïne en 

Rusland vijf jaar na de vaststelling van Verordening (EU) nr. 994/2010 nog altijd nodig is 

aanvullende maatregelen vast te stellen om de leveringszekerheid voor aardgas in Europa 

veilig te stellen. Volgens de Commissie vormt artikel 194 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, dat betrekking heeft op de bevoegdheden van de Unie in de 

energiesector, de rechtsgrondslag voor het voorstel. In de toelichting stelt de Commissie dat 
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het gevaar voor zware verstoring van de gasleveringen in de EU niet beperkt blijft tot de 

nationale grenzen en een weerslag kan hebben op meerdere lidstaten. Verder stelt zij dat 

nationale benaderingen resulteren in weinig optimale maatregelen en de impact van een crisis 

nog versterken. Om die reden en in aansluiting op een uitvoerige evaluatie van de in 

Verordening (EU) nr. 994/2010 opgenomen instrumenten en de tenuitvoerlegging daarvan 

door de lidstaten stelt de Commissie voor om, als meest kosteneffectieve aanpak om de 

leveringszekerheid in de hele EU te verbeteren, de regionale samenwerking en coördinatie te 

verbeteren. 

 

Het ontwerp van verordening voorziet in een verplichting voor de autoriteiten van de 

verschillende regio's (als omschreven in bijlage I) om preventieve actieplannen en 

noodplannen op te maken en regionale risico-evaluaties uit te voeren. Deze plannen worden 

aan een peer-review onderworpen en opgesteld in overleg met de rest van de regio's in de 

Groep coördinatie gas. De Commissie kan, alvorens haar goedkeuring aan de plannen te 

hechten, verlangen dat deze worden gewijzigd. 

 

Volgens de door de Commissie voorgestelde nieuwe bepalingen dient elke lidstaat te 

waarborgen dat de noodzakelijke maatregelen worden genomen opdat, in het geval van 

verstoring van de grootste afzonderlijke gasinfrastructuur, de technische capaciteit van de 

resterende infrastructuur, bepaald volgens de N–1-formule (als omschreven in bijlage II bij 

het ontwerp van verordening), in staat is om te voldoen aan de totale gasvraag van het 

berekende gebied gedurende een dag van uitzonderlijk hoge vraag die voorkomt met een 

statistische waarschijnlijkheid van eens in de 20 jaar. Daarnaast moet, behoudens een aantal 

uitzonderingen, de permanente fysieke capaciteit om gas in beide richtingen te vervoeren 

mogelijk gemaakt worden op alle interconnectoren tussen lidstaten (artikel 4, lid 4, en bijlage 

III bij het ontwerp van verordening). 

 

De in het ontwerp van verordening voorgestelde wijzigingen zijn bedoeld om zowel de 

Commissie als de bevoegde nationale autoriteiten betere toegang tot informatie te bieden. In 

een noodsituatie kunnen zij, mits de omstandigheden dat rechtvaardigen, aardgasbedrijven 

om informatie verzoeken, waaronder contractuele informatie. Bovendien moeten 

aardgasbedrijven contracten die van belang zijn voor de gasleveringszekerheid onmiddellijk 

na ondertekening of wijziging daarvan aan de nationale bevoegde autoriteit en de Commissie 

melden. Het gaat hierbij om langlopende contracten die meer dan 40 % van het jaarlijks 

gasverbruik in de betrokken lidstaat vertegenwoordigen. 

 

Er worden geen grote wijzigingen voorgesteld ten aanzien van de leveringsnorm, die 

gedurende een bepaalde periode ononderbroken gasleveringen aan beschermde afnemers 

garandeert, zelfs in geval van schaarste in de gaslevering en/of een uitzonderlijk hoge vraag. 

De categorie "beschermde afnemers" blijft bestaan en omvat alle huishoudelijke, op een 

gasdistributienet aangesloten afnemers en daarnaast, onder bepaalde voorwaarden en als de 

betrokken lidstaat dat zo beslist, stadsverwarmingsinstallaties en kleine en middelgrote 

ondernemingen. Het ontwerp van verordening voorziet in verplichte toepassing van het 

beginsel van solidariteit tussen de lidstaten. Dit beginsel houdt in dat afnemers die niet 

behoren tot de categorie beschermde afnemers in een bepaalde lidstaat niet langer met gas 

worden bevoorraad zolang beschermde afnemers in een andere in een noodsituatie verkerende 

lidstaat waarmee het transmissienetwerk van het eerste land verbonden is, niet bevoorraad 

zijn. 
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III. Overeenkomstig het kaderbesluit dat door de ministerraad is vastgesteld steunt de 

Republiek Bulgarije in het algemeen 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. De Republiek Bulgarije verzoekt 

echter om een vrijstelling, net als Luxemburg, Slovenië en Zweden (artikel 4, lid 8) en Malta 

en Cyprus (artikel 19), vanwege de tijd en de aanzienlijke financiële investeringen die nodig 

zijn om de vereiste infrastructuur met een grotere capaciteit te realiseren. De Republiek 

Bulgarije is van oordeel dat de voorgestelde wijzigingen de controle van de Commissie over 

de activiteiten van de deelnemers op de aardgasmarkt zal vergroten. Enerzijds is dit in strijd 

met de beginselen van de open markteconomie met vrije mededinging en anderzijds beperkt 

dit de rechten van de lidstaten in het kader van hun contractuele betrekkingen met derden. De 

Republiek Bulgarije verwacht dat het voorstel voor een verordening zal leiden tot extra 

administratieve lasten voor ondernemingen en/of overheidsinstanties. Ten slotte is de 

Republiek Bulgarije van oordeel dat enkele bepalingen van het ontwerp van verordening 

gepreciseerd moeten worden om te verduidelijken hoe de aan verplichtingen gebonden 

partijen gecompenseerd zullen worden voor de maatschappelijke verplichtingen waaraan zij 

moeten voldoen. 

 

IV. Bovengenoemd voorstel voor een verordening is door de Commissie economisch beleid 

en toerisme behandeld op haar vergadering van 13 april 2016. De Commissie economisch 

beleid en toerisme is van oordeel dat alle punten van zorg die door de Republiek Bulgarije 

naar voren zijn gebracht en in het kaderbesluit zijn opgenomen volledig gerechtvaardigd zijn. 

De Commissie economisch beleid en toerisme stelt dat goedkeuring van het ontwerp van 

verordening niet zal leiden tot veranderingen in het normatieve kader van Bulgarije, maar wel 

tot aanzienlijke administratieve en financiële lasten voor de Bulgaarse economie. 

 

V. Het voorstel voor een verordening is door de Commissie energie behandeld op haar 

vergadering van 14 april 2016. De Commissie energie steunt het kaderbesluit van de Raad 

voor Europese aangelegenheden van de Raad van ministers van de Republiek Bulgarije ten 

volle. 

 

VI. Na bespreking van 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, en via de Commissie Europese aangelegenheden en 

toezicht op EU-financiering rekening houdend met de adviezen van de Commissie 

economisch beleid en toerisme van de Republiek Bulgarije en de Commissie energie, brengt 

het nationaal parlement van de Republiek Bulgarije het volgende gemotiveerd advies uit, dat 

toegezonden zal worden aan de Europese instellingen: 

 

1. De Commissie Europese aangelegenheden en toezicht op EU-financiering is ingenomen 

met het voorstel van de Europese Commissie om Verordening (EU) nr. 994/2010 te herzien 

om de samenwerking tussen de lidstaten te versterken en de aardgasvoorziening veilig te 

stellen. 

 

2. De Commissie Europese aangelegenheden en toezicht op EU-financiering uit zijn 

bezorgdheid over het feit dat de verplichte samenwerking tussen de lidstaten volgens het 

ontwerp dient plaats te vinden binnen regio's die door de Europese Commissie worden 

gedefinieerd en dat niet overtuigend is aangetoond dat er op passende wijze rekening wordt 

gehouden met de standpunten van de verschillende landen. Indien deze aanpak van verplichte 



 

PE584.203v01-00 6/6 NP\1097732NL.doc 

NL 

regionale samenwerking in de toekomst gevolgd gaat worden, moet er rekening gehouden 

worden met een aantal geografische, politieke en economische kenmerken, waarbij een 

permanente dialoog gewaarborgd moet worden met alle lidstaten. 

 

3. De Commissie Europese aangelegenheden en toezicht op EU-financiering is van oordeel 

dat niet is voldaan aan het in artikel 5, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie 

(VEU) verankerde subsidiariteitsbeginsel, omdat de bevoegdheid van de Europese 

Commissie om gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 3, lid 7, van 

het ontwerp van verordening (met betrekking tot de samenstelling van eerdergenoemde 

regio's) niet uitdrukkelijk in de wetgevingshandeling (artikel 18 "uitoefening van de 

bevoegdheidsdelegatie") is voorzien. Dit is in strijd met artikel 290, lid 2, VWEU. 

 

4. De Commissie Europese aangelegenheden en toezicht op EU-financiering is van oordeel 

dat het voorstel voor een verordening niet strookt met het in artikel 5, lid 4, VEU neergelegde 

evenredigheidsbeginsel, omdat het extra administratieve en financiële lasten met zich 

meebrengt voor zowel de lidstaten als de burgers van de Europese Unie en derhalve 

verdergaat dan wat nodig is om de doelstellingen van het ontwerp van verordening te 

verwezenlijken. De verplichting om een nieuwe infrastructuur met een grotere capaciteit te 

realiseren zal in het geval van de Republiek Bulgarije tot buitensporig hoge financiële lasten 

leiden. 

 

5. Ten slotte is volgens de Commissie Europese aangelegenheden en toezicht op EU-

financiering toekenning van de bevoegdheid aan de Europese Commissie om, als een 

aardgasbedrijf zijn kennisgevingsverplichting niet nakomt, een inbreukprocedure in te leiden 

tegen een lidstaat waarvan de bevoegde autoriteit bevoegd is om een contract te ontvangen of 

op te vragen eveneens een maatregel die verdergaat dan wat nodig is om de beoogde 

doelstellingen te verwezenlijken. 

 

Gezien bovenstaande en in aansluiting op de behandeling van dit onderwerp door de 

Commissie Europese aangelegenheden en toezicht op EU-financiering zijn het verslag en 

bijbehorend gemotiveerd advies unaniem goedgekeurd, met 14 stemmen voor. 

 

VOORZITTER VAN DE COMMISSIE 

EUROPESE AANGELEGENHEDEN EN 

TOEZICHT OP EU-FINANCIERING 

 

SVETLIN TANCHEV 


