
NP\1130243NL.docx PE606.280v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2014-2019

Commissie juridische zaken

5.7.2017

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 de interne markt 
voor elektriciteit (herschikking)
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(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

22/SB-BR/2017

G E M O T I V E E R D    A D V I E S

van de Commissie EU-aangelegenheden van de Bondsraad van 9 mei 2017 
overeenkomstig artikel 23g, lid 1, Bundesverfassungsgesetz juncto artikel 6 van Protocol 

Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid

COM(2016)0861

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
interne markt voor elektriciteit (herschikking) (Voor de EER relevante tekst)

A. Gemotiveerd advies

Bovengenoemd voorstel is niet verenigbaar met het subsidiariteitsbeginsel.

B. Motivering

Op het gebied van het EU-energiebeleid heeft het zogeheten "energie-uniepakket" van de 
Europese Commissie de hoogste prioriteit. De Europese Commissie heeft dit pakket eind 
2016/begin 2017 ingediend. Het omvat een reeks maatregelen ten aanzien van energie-
efficiëntie, de uitbreiding en integratie van hernieuwbare energie, ecologisch ontwerp, de 
zekerheid van de elektriciteitsvoorziening, het beheer van de energie-unie (governance), 
regels voor de energiemarkt, de actieve rol van verbruikers, alsook energieprijzen. Het pakket 
is ook tijdens de vergadering van energieministers op 27 februari 2017 in Brussel behandeld. 
De voorstellen moeten als een geheel worden beschouwd. Na ontvangst heeft de Bondsraad 
de voorstellen in meerdere zittingen behandeld. Onderhavig gemotiveerd advies heeft 
betrekking op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit.

Overeenkomstig artikel 13, lid 3, van het voorstel voor een verordening moet een herziening 
van de biedzones worden uitgevoerd. Terwijl tot dusverre de aan de herziening van een 
biedzoneconfiguratie deelnemende transmissiesysteembeheerders de methoden ontwikkelen 
die daarbij moeten worden toegepast en die de basis vormen voor de wijziging van de 
biedzoneconfiguratie en de goedkeuring daarvan door de lidstaten resp. de nationale 
regulerende instanties (zie art. 32, lid 4, van Verordening (EU) 2015/1222 (de verordening tot 
vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer)), is in 
artikel 13, lid 3, van het voorstel voor een verordening bepaald dat de beslissing over de
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goedkeuring van de gebruikte methoden en de onderzochte alternatieve biedzoneconfiguraties 
wordt overgedragen aan het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators 
(ACER), en staat in artikel 13, lid 4, dat het besluit over wijziging of handhaving van de 
biedzoneconfiguratie wordt overgeheveld van de lidstaten naar de Europese Commissie.

Deze bevoegdheidsuitbreiding, met name voor ACER, maar ook voor de Europese 
Commissie, moet vanuit een oogpunt van subsidiariteit kritisch worden gezien, want de 
biedzoneconfiguratie kan beter volgens de huidige procedure op nationaal dan wel regionaal 
niveau plaatsvinden omdat men daar dichter op de technische omstandigheden zit en over een 
betere regionale kennis beschikt. Bovendien gaat het bij het goedkeuren van methoden en 
aannames en bij de keuze van te onderzoeken scenario's voor alternatieve configuraties in 
sterke mate om discretionaire beslissingen, die volgens de jurisprudentie van het Europees 
Hof van Justitie niet aan een agentschap mogen worden overgedragen. Volgens het 
subsidiariteitsbeginsel kan de EU alleen actief worden wanneer zij efficiënter kan optreden 
dan de lidstaten zelf. De genoemde bevoegdheden, die volgens artikel 13, leden 3 en 4, aan 
ACER resp. de Europese Commissie zouden worden afgestaan, kunnen toch beter op 
nationaal dan wel regionaal niveau blijven, waar men dichter bij de praktijk zit en beter op de 
hoogte is.

In artikel 2, punt 39, van de richtlijn wordt het begrip "regionaal operationeel centrum" 
(ROC) gedefinieerd. In de artikelen 31 tot en met 44 staan nadere bepalingen ten aanzien van 
deze ROC's. De organisatorische meerwaarde van ROC's, naast de reeds bestaande 
dienstenvennootschappen van de transmissiesysteembeheerders en de coördinatie via het 
netwerk van Europese transmissiesysteembeheerders (ENTSB-E), is door de Europese 
Commissie niet voldoende aangetoond. Bovendien beschouwt de Bondsraad de verschuiving 
van nationale beslissingsbevoegdheden naar een supraregionaal, zelfstandig orgaan als een 
duidelijke beperking van de nationale beslissingsbevoegdheden. In dit verband moet het als 
bijzonder bedenkelijk worden beschouwd dat aan de ROC's een nagenoeg administratieve 
bevoegdheid toegekend wordt om bindende besluiten vast te stellen, bijvoorbeeld ten aanzien 
van de omvang van de reservecapaciteit, terwijl het ook nog ontbreekt aan enige regeling 
inzake de rechtsbescherming. Ook moet gevreesd worden dat door de oprichting van de 
ROC's structuren verdubbeld worden, waardoor het besluitvormingsproces bemoeilijkt wordt 
en uiteindelijk inefficiënter zal verlopen. Om deze redenen wijst de Bondsraad de 
voorgestelde organisatiestructuur principieel van de hand. In dat kader wordt in artikel 5 van 
de verordening de regionale omvang van de balanceringscapaciteit geregeld; verder wordt 
bepaald dat de ROC's de transmissiesysteembeheerders daarbij ondersteunen. Het regionaal 
bepalen van de balanceringscapaciteit wordt eveneens principieel afgewezen, omdat als 
gevolg daarvan de nationale beslissingsbevoegdheden worden ingeperkt. Een dergelijke 
uitoefening van bevoegdheden is niet verenigbaar met het beginsel van subsidiariteit.

Voorts moet ook de toekenning aan de Europese Commissie van de bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, zoals in artikel 63 van het voorstel voor een 
verordening bepaald, nadrukkelijk worden afgewezen. Volgens de Verdragen van de 
Europese Unie mag deze bevoegdheid slechts onder strenge voorwaarden aan de Europese 
Commissie worden gedelegeerd. De vaststelling van gedelegeerde handelingen moet daarom 
een absolute uitzondering blijven.
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