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Betreft: Gemotiveerd advies van de Tsjechische Kamer van Afgevaardigden 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 Tsjechische Kamer van Afgevaardigden 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

Parlement van de Tsjechische Republiek
KAMER VAN AFGEVAARDIGDEN

2017
Zevende zittingsperiode

376
RESOLUTIE

van de Commissie Europese aangelegenheden 
tijdens haar 63e vergadering

van 20 april 2017

over voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interne 
markt voor elektriciteit (herschikking) (documentcode 15135/16, COM(2016)0861 final)

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van 
een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators 

(herschikking) (documentcode 15149/16, COM(2016)0863 final)

over voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking) (documentcode 

15150/16, COM(2016)0864 Herschikking)

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG (documentcode 

15151/16, COM(2016)0862 final)

De Commissie Europese aangelegenheden van de Kamer van Afgevaardigden van het Parlement 
van de Tsjechische Republiek, gehoord de informatie van de directeur van de afdeling energie-

efficiëntie en -besparingen van het ministerie van Industrie en Handel, ing. Vladimír Sochor en de 
vicevoorzitter van de energietoezichthouder, ing. Vladimír Outrata, gehoord het verslag van de 

afgevaardigde Jan Zahradník, en na debat, 

hecht zijn goedkeuring aan het bij deze resolutie gevoegde advies.

Josef Šenfeld (ondertekend)
Verificateur

Jan Zahradník (ondertekend)
Rapporteur

Igor Jakubčík (ondertekend)
Ondervoorzitter
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Bijlage bij resolutie nr. 376

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

COM(2016) 0861 final, Raadsdocument 15135/16
Interinstitutioneel dossier 2016/0379/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een 
Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators 

(herschikking)

COM(2016) 0863 final, Raadsdocument 15149/16
Interinstitutioneel dossier 2016/0378/COD

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking)

COM(2016)0864 final, Raadsdocument 15150/16
Interinstitutioneel dossier 2016/0380/COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG

COM(2016) 0862 final, Raadsdocument 15151/16
Interinstitutioneel dossier 2016/0377/COD

Rechtsgrondslag:
Artikel 194, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(COM(2016)0861, COM(2016)0863, COM(2016)0864).
Artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

Datum van toezending door de Commissie Europese aangelegenheden aan de Kamer 
van Afgevaardigden:
2 december 2016

Datum van hoorzitting in de commissie Europese aangelegenheden:
15 december 2016 (fase 1)

Procedure:
Gewone wetgevingsprocedure.

Voorlopig standpunt van de regering (overeenkomstig § 109a, lid 1, van het Reglement van 
de Kamer van Afgevaardigden):
Op 6 maart 20147, 7 maart 2017 en 8 maart 2017, was doorgezonden naar de Commissie 
Europese aangelegenheden op 20 maart 2017 via het ISAP.

Beoordeling uit het oogpunt van het subsidiariteitsbeginsel:

 Motivering en doelstelling:
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De energie-unie is een van de prioriteiten van de huidige Europese Commissie. In het hier 
voorgestelde pakket (gemakshalve aangeduid als „winterenergiepakket”) presenteert de 
Commissie ontwerpwetgeving en vereenvoudigingsmaatregelen die, volgens de Commissie, 
gericht zijn op de modernisering van de economie en het stimuleren van investeringen in de 
schone-energiesector. De wetgevingsvoorstellen hebben betrekking op energie-efficiëntie, 
hernieuwbare energie, de werking van de elektriciteitsmarkt, de continuïteit van de 
energievoorziening en regels voor het beheer van de energie-unie. Volgens de Commissie is 
de energie-unie de voornaamste drijvende kracht achter en de bijdrage van de EU aan een 
wereldwijde en volledige overgang naar een koolstofarme economie. Ook heeft de Europese 
Unie reeds de overeenkomst van Parijs bekrachtigd, die vervolgens in november 2016 in 
werking is getreden. De Europese Raad en het Europees Parlement hebben er herhaaldelijk op 
gewezen dat een goed werkende geïntegreerde energiemarkt het beste instrument is om 
betaalbare energie te garanderen, de energievoorziening te waarborgen en integratie van 
grotere volumes uit hernieuwbare energiebronnen opgewekte elektriciteit op kostenefficiënte 
wijze mogelijk te maken.

Dit tweede onderdeel van het pakket bevat de wetgevingsvoorstellen met betrekking tot de 
werking van de elektriciteitsmarkt en de continuïteit van de energievoorziening.

De bestaande opzet van de elektriciteitsmarkt is gebaseerd op de voorschriften van het "derde 
energiepakket" dat in 2009 is vastgesteld. Met de ingediende voorstellen worden de 
belangrijkste rechtshandelingen van dit pakket gewijzigd. De meest recente ontwikkelingen 
hebben geleid tot fundamentele veranderingen op de Europese elektriciteitsmarkten, het 
aandeel van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen opgewekte energie is sterk 
gestegen,1 en er hebben ook aanzienlijke technologische veranderingen plaatsgevonden. Het 
is te verwachten dat de elektriciteitsmarkt van het volgende decennium zal worden 
gekenmerkt door een variabelere en meer gedecentraliseerde elektriciteitsproductie, 
toegenomen onderlinge afhankelijkheid van de lidstaten en nieuwe technologische 
mogelijkheden, waardoor de elektriciteitsrekening van de verbruikers lager wordt en hij actief 
kan deelnemen aan de elektriciteitsmarkten door middel van vraagrespons en 
elektriciteitsproductie of opslag voor de eigen behoefte. Het huidige initiatief voor de nieuwe 
opzet van de elektriciteitsmarkt is er derhalve op gericht de marktvoorschriften aan te passen 
aan de nieuwe realiteit van de markt.

Aanpassen van de marktvoorschriften

De bestaande marktvoorschriften zijn gebaseerd op de overheersende 
opwekkingstechnologieën van het laatste decennium, dat wil zeggen gecentraliseerde, 
grootschalige brandstofgestookte elektriciteitscentrales met een beperkte deelname van de 
consument.2 Als gevolg van de stijging van het aandeel van de elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, de belangrijkste kortetermijnindicatoren voor de elektriciteitsmarkten die 
kort voor zelfvoorziening participatie mogelijk maken, waardoor grensoverschrijdende handel 
mogelijk. Kortetermijnmarkten bieden nieuwe zakelijke mogelijkheden om "back-up"-
energie-oplossingen aan te bieden bij grote vraag en schaarse opwekking uit hernieuwbare 

                                               
1 De eigenschappen van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen – variabeler, minder voorspelbaar en meer 
gedecentraliseerd in vergelijking met traditionele opwekking – vereisen een aanpassing van de markt- en 
netbeheersvoorschriften aan de flexibelere aard van de markt.
2 Door nationale marktvoorschriften (bijv. prijsplafonds) en overheidsmaatregelen geven de prijzen momenteel 
niet weer wanneer elektriciteit schaars is. Bovendien geven prijszones niet altijd daadwerkelijke schaarste weer 
indien deze slecht zijn geconfigureerd. In plaats daarvan worden politieke grenzen aangehouden.
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bronnen. De nieuwe opzet van de markt is gericht op verbetering van de prijssignalen 
teneinde investeringen te bevorderen waar die het meest nodig zijn, waarbij rekening wordt 
gehouden met netbeperkingen en vraagcentra en niet met nationale grenzen. Prijssignalen 
moeten ook een adequate vergoeding van flexibele bronnen mogelijk maken en zorgen voor 
het effectieve gebruik van bestaande opwekkingscapaciteit. De Commissie stelt dat het 
daarom nodig is om wetgeving te herzien die de prijsvorming kan verstoren.

Ervoor zorgen dat de consumenten centraal staan in de energiemarkt

Hoewel het nog nooit zo gemakkelijk was voor consumenten om elektriciteit op te wekken en 
op te slaan alsmede hun energieverbruik te beheren, zorgt de huidige opzet van de retailmarkt 
ervoor dat zij niet optimaal van dergelijke mogelijkheden kunnen profiteren. In de meeste 
lidstaten zijn er zeer weinig prikkels die ervoor zorgen dat zij hun verbruik wijzigen naar 
aanleiding van veranderende prijzen op de markten: realtime prijssignalen worden immers 
niet doorgegeven aan de eindverbruikers. Transparantere realtime prijssignalen zullen de 
participatie van de consumenten stimuleren, hetzij op individuele basis, hetzij via bundeling, 
en het elektriciteitssysteem flexibeler maken, waardoor de integratie van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen wordt vergemakkelijkt. Voorts ontstaan momenteel ook nieuwe 
vraagdiensten: nieuwe marktspelers bieden aan het elektriciteitsverbruik van consumenten te 
beheren en hen te compenseren voor hun flexibiliteit. Deze nieuwe opzet van de markt moet 
ervoor zorgen dat de staat niet interfereert met de prijzen van de leveranciers en dat 
uitzonderingen naar behoren gerechtvaardigd worden. De kosten van technologie dalen snel, 
waardoor steeds meer consumenten in staat zijn er door middel van technologieën als 
zonnepanelen op het dak en batterijen voor te zorgen dat hun energierekening lager uitvalt. 
Het zelf opwekken van energie wordt echter nog steeds belemmerd doordat 
gemeenschappelijke voorschriften voor "prosumenten" ontbreken. Met behulp van passende 
voorschriften kunnen deze belemmering worden weggenomen, bijvoorbeeld door de rechten 
van consumenten te garanderen om energie voor eigen gebruik op te wekken en het overschot 
aan het net te verkopen, waarbij rekening wordt gehouden met de kosten en baten voor het 
systeem als geheel. Lokale energiegemeenschappen kunnen een efficiënte manier zijn om 
energie op het lokaal niveau te beheren. Het vermogen om sommige problemen in verband 
met variabele opwekking op te lossen kan leiden tot een aanzienlijke reducering van de 
kosten. Een andere doelstelling is de verbetering van de informatie en transparantie. 
Tegelijkertijd moeten de meest kwetsbare leden van de samenleving worden beschermd om te 
voorkomen dat het totale aantal huishoudens die onder energiearmoede te lijden hebben, 
toeneemt. Aangezien de energiearmoede stijgt en niet duidelijk is op welke manier de 
kwetsbaarheid van consumenten en de energiearmoede het best kunnen worden aangepakt, 
zijn de lidstaten in het kader van het voorstel betreffende de nieuwe opzet van de markt 
verplicht de energiearmoede naar behoren te meten en er stelselmatig toezicht op te houden en 
daarbij gebruik te maken van op EU-niveau vastgestelde procedures.

Zekerheid van de elektriciteitsvoorziening

De Commissie stelt dat in een volledig geïnterconnecteerd en gesynchroniseerd net met goed 
werkende markten de voorzieningszekerheid veel efficiënter kan worden georganiseerd dan 
op louter nationale basis. De Commissie is ook van oordeel dat de meest efficiënte 
maatregelen in verband met nationale opwekkingstekorten van regionale aard zijn en de 
lidstaten de mogelijkheid geven om te profiteren van opwekkingsoverschotten in andere 
landen. Een gecoördineerde Europese evaluatie moet worden verricht om een realistisch beeld 
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te krijgen van de potentiële productiebehoeften, en om vast te stellen of mechanismen 
ontworpen moeten worden die de verstoring van de interne markt tot een minimum beperken.

Versterking van de regionale samenwerking

De hoge mate van interconnectie van de EU-lidstaten door middel van het trans-Europese net 
is uniek in de wereld en is een belangrijke factor voor een efficiënte omgang met de 
energietransitie. Uit ervaring is echter gebleken dat ongecoördineerde nationale beslissingen 
tot significante kosten voor de Europese consumenten kunnen leiden. Het feit dat in sommige 
gevallen slechts 25 % van de capaciteiten van interconnectoren wordt gebruikt, vaak als 
gevolg van ongecoördineerde nationale beperkingen, en dat lidstaten geen overeenstemming 
hebben bereikt over passende prijszones, toont aan dat er behoefte is aan meer coördinatie 
tussen de transmissiesysteembeheerders (TSB's) en de regulators. Verplichte samenwerking 
moet ook worden toegepast op andere gebieden van het regelgevingskader1.

De TSB's kunnen dan in "regionale operationele centra" (ROC's) beslissingen nemen met 
betrekking tot zaken waarbij versnipperde en ongecoördineerde nationale acties een negatief 
effect op de markten en de consumenten zouden hebben (bijvoorbeeld op het gebied van 
systeembeheer, capaciteitsberekening voor interconnectoren, voorzieningszekerheid en 
risicoparaatheid).

Regelgevend toezicht aanpassen aan regionale markten

Alle belangrijke beslissingen op regelgevingsgebied worden momenteel door de nationale 
regulators genomen, zelfs wanneer een gemeenschappelijke regionale oplossing nodig is. 
Versnipperd regelgevend toezicht houdt het risico in van uiteenlopende besluiten en onnodige 
vertragingen. De Commissie is van mening dat het regelgevend toezicht moet worden 
aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen op de markt. Versterking van de bevoegdheden van 
ACER met betrekking tot deze grensoverschrijdende zaken die een gecoördineerd regionaal 
besluit vereisen, moet bijdragen tot snellere en meer doeltreffende besluitvorming betreffende 
grensoverschrijdende kwesties. De nationale regulators die binnen ACER met betrekking tot 
die kwesties door middel van stemming bij meerderheid besluiten nemen, zouden volledig bij 
het proces betrokken blijven. De rol van ENTSB-E moet duidelijker worden gedefinieerd 
teneinde de coördinerende rol te versterken en het besluitvormingsproces transparanter te 
maken.

 Inhoud en effect

1. Voorstel voor een richtlijn inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt 
voor elektriciteit

Hoofdstuk I Onderwerp en definities: Bevat een verduidelijking van de werkingssfeer en 
onderwerp van de richtlijn en bijgewerkte definities.

Hoofdstuk II Algemene regels voor de organisatie van de sector: De lidstaten moeten 
waarborgen dat de EU-elektriciteitsmarkt concurrerend, op de consument gericht, flexibel en 

                                               
1 Op bepaalde gebieden, bijvoorbeeld wat betreft het EU-brede marktkoppelingsmechanisme, is samenwerking 
tussen de TSB's al verplicht, en het systeem van stemming bij meerderheid over bepaalde zaken is succesvol 
gebleken wanneer vrijwillige samenwerking (waarbij elke TSB vetorecht heeft) geen efficiënte oplossingen voor 
regionale problemen heeft opgeleverd.
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niet-discriminerend is. Er wordt benadrukt dat nationale maatregelen geen 
ongerechtvaardigde belemmering voor grensoverschrijdende stromen, participatie van de 
consument of investeringen mogen vormen. Daarnaast wordt het beginsel vastgesteld dat 
energievoorzieningsprijzen marktgebaseerd zijn, waarbij naar behoren gerechtvaardigde 
uitzonderingen mogelijk zijn. Het recht om een leverancier te kiezen wordt benadrukt, de 
voorschriften zijn bijgewerkt inzake mogelijke openbaredienstverplichtingen die de lidstaten 
onder bepaalde omstandigheden kunnen opleggen.

Hoofdstuk III Versterking van de positie van de consumenten en hun bescherming: Er worden 
voorschriften vastgesteld inzake duidelijkere factureringsinformatie en gecertificeerde 
vergelijkingsinstrumenten. Consumenten moeten recht hebben op een dynamische-
prijscontract, in staat zijn vrijelijk leveranciers of aankoopgroeperingen te kiezen en over te 
stappen, en in staat zijn deel te nemen aan vraagrespons alsmede elektriciteitsproductie en -
verbruik voor de eigen behoefte. Consumenten krijgen het recht om een slimme meter te 
verzoeken. Een verbetering vindt plaats van bestaande voorschriften inzake de mogelijkheden 
van consumenten om hun gegevens te delen met leveranciers en dienstverleners, met name 
doordat de rol van de voor het gegevensbeheer verantwoordelijke partijen wordt verduidelijkt 
(door middel van een uitvoeringshandeling van de Commissie wordt een gemeenschappelijk 
Europees gegevensformaat ingevoerd). Lidstaten moeten energiearmoede aanpakken. De 
lidstaten worden verder verplicht kaders vast te stellen voor onafhankelijke 
aankoopgroeperingen en voor vraagrespons alsmede beginselen waarmee zij volledig op de 
markt kunnen participeren. Er wordt een kader vastgesteld op basis waarvan lokale 
energiegemeenschappen kunnen deelnemen aan lokale diensten inzake energieopwekking, -
distributie, -bundeling, -opslag, -voorziening of -efficiëntie. Daarnaast worden bepalingen 
verduidelijkt die betrekking hebben op slimme meters en centrale contactpunten alsmede op 
rechten inzake buitengerechtelijke geschillenprocedures, universele dienstverlening en 
kwetsbare afnemers.

Hoofdstuk IV Beheer van distributiesystemen: De taken van de DSB's worden verduidelijkt, 
met name in verband met de activiteiten van de DSB's op het gebied van de aanbesteding van 
netwerkdiensten ter waarborging van flexibiliteit, de integratie van elektrische voertuigen en 
gegevensbeheer. Daarnaast wordt de rol van de DSB's verduidelijkt wat betreft opslag- en 
oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

Hoofdstuk V Algemene regels voor transmissiesysteembeheerders: Verduidelijking met 
betrekking tot ondersteunende diensten en nieuw opgerichte regionale operationele centra.

Hoofdstuk VI Scheiding van transportnetbeheerders: Voorschriften inzake ontvlechting 
blijven ongewijzigd wat betreft de voornaamste materiële voorschriften inzake ontvlechting, 
met name met betrekking tot de drie regelingen voor TSB's (ontvlechting van eigendom, 
onafhankelijke systeembeheerder en onafhankelijke transmissiesysteembeheerder) en tot de 
bepalingen inzake de aanwijzing en certificering van TSB's. Het hoofdstuk verduidelijkt de 
mogelijkheden waarover de TSB's beschikken om eigenaar te zijn van opslagvoorzieningen of 
om ondersteunende diensten aan te bieden.

Hoofdstuk VII Nationale regulerende instanties: Nadruk wordt gelegd op de verplichting van 
regulators om met aangrenzende regulators en ACER samen te werken bij kwesties van 
grensoverschrijdend belang. De lijst van taken is bijgewerkt met betrekking tot het toezicht op 
nieuwe opgerichte regionale operationele centra.
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Hoofdstuk IV Slotbepalingen: Dit hoofdstuk bevat onder meer bepalingen inzake de 
uitoefening van gedelegeerde bevoegdheden door de Commissie en inzake het krachtens 
Verordening (EU) nr. 182/2011 overeenkomstig de comitologieregels opgerichte comité.

In de bijlagen worden meer vereisten vastgesteld betreffende vergelijkingsinstrumenten 
alsmede facturering en factureringsinformatie en worden bestaande vereisten betreffende 
slimme meters en de uitrol daarvan gewijzigd.

2. Voorstel voor een verordening betreffende de interne markt voor elektriciteit

Hoofdstuk I Voorwerp, toepassingsgebied en definities: Hier wordt benadrukt dat het 
belangrijk is dat marktsignalen niet worden verstoord en dus bijdragen aan meer flexibiliteit, 
koolstofvrij maken en innovatie van het energiesysteem. Definities worden aangepast en 
aangevuld.

Hoofdstuk II Algemene voorschriften voor de elektriciteitsmarkt: In dit hoofdstuk worden de 
belangrijkste beginselen vastgesteld die in acht moeten worden genomen in het kader van de 
nationale wetgeving op het gebied van energie. Bovendien worden de voornaamste juridische 
beginselen met betrekking tot de voorschriften voor de elektriciteitshandel in verschillende 
handelstijdsbestekken vastgesteld (balancering-, intraday-, day-ahead- en termijnmarkten), 
waaronder beginselen betreffende prijsvorming. Het beginsel van de balanceringstaken wordt 
verduidelijkt en er wordt voorzien in een kader voor voorschriften voor de dispatching en 
beperking van opwekking en vraagrespons, die meer marktcompatibel moeten zijn, met 
inbegrip van voorwaarden betreffende eventuele uitzonderingen daarop.

Hoofdstuk III Toegang tot het systeem en beheer van overcapaciteit: In hoofdstuk III wordt 
het proces omschreven waarmee de biedzones op gecoördineerde wijze worden vastgesteld, in 
overeenstemming met het proces van herziening dat is vastgesteld bij Verordening 1222/2015 
tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer. 
Teneinde het aanhoudende probleem van significante nationale beperkingen van 
grensoverschrijdende elektriciteitsstromen aan te pakken, worden de voorwaarden voor 
dergelijke uitzonderlijke beperkingen verduidelijkt, met name door middel van voorschriften 
waarmee wordt gewaarborgd dat nationale actoren de invoer en uitvoer van elektriciteit niet 
om economische redenen beperken. Verder omvat dit hoofdstuk wijzigingen van bestaande 
beginselen betreffende transmissie- en distributienetwerktarieven en wordt een procedure 
vastgesteld voor de bevordering van de geleidelijke convergentie van methodologieën inzake 
transmissie- en distributietarieven. Voor het gebruik van congestieheffingen worden 
gewijzigde voorschriften vastgesteld.

Hoofdstuk IV Toereikendheid van hulpbronnen: Nieuwe beginselen worden vastgesteld 
waarmee op gecoördineerde wijze tegemoet wordt gekomen aan de bezorgdheid van de 
lidstaten met betrekking tot de toereikendheid van hulpbronnen; beginselen en een procedure 
worden vastgesteld voor de ontwikkeling van een Europese beoordeling van de 
toereikendheid van hulpbronnen waarmee de behoefte aan controlemechanismen beter kan 
worden bepaald en indien nodig een betrouwbaarheidsnorm door de lidstaten kan worden 
vastgesteld. Marktcompatibele beginselen inzake de opzet van capaciteitsmechanismen 
worden verduidelijkt, met inbegrip van voorschriften betreffende de participatie van capaciteit 
die zich in andere lidstaat bevindt en betreffende het gebruik van interconnectie. Er wordt 
vastgesteld hoe de regionale operationele centra, de nationale TSB's, het ENTSB voor 
elektriciteit en de nationale regulators via ACER worden betrokken bij de ontwikkeling van 
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technische parameters voor de participatie van capaciteit die zich in een andere lidstaat 
bevindt, en er worden operationele voorschriften voor de participatie ervan vastgesteld.

Hoofdstuk IV Beheer van transmissiesystemen: In dit hoofdstuk worden de taken en plichten 
van ENTSB -E en de toezichttaken van ACER vastgesteld. Tevens worden hier de regionale 
operationele centra gedefinieerd (oprichting en doelstelling, activiteiten, eisen en procedures 
betreffende de vaststelling van besluiten en aanbevelingen, samenstelling en de 
verantwoordelijkheden van de raad van beheer alsmede de aansprakelijkheidsregelingen, enz).
Daarnaast omvat dit hoofdstuk voorschriften inzake de aansluiting van 
warmtekrachtkoppelingseenheden die voorheen deel uitmaakten van Richtlijn 2012/27/EU 
van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie. De voorschriften 
betreffende een tienjarig netontwikkelingsplan, het vergoedingsmechanisme tussen 
transmissiesysteembeheerder, de uitwisseling van informatie en certificering blijven 
grotendeels ongewijzigd.

Hoofdstuk VI Beheer van distributiesystemen: Bij hoofdstuk VI van de voorgestelde 
verordening wordt een Europese entiteit voor DSB's opgericht. wordt een procedure voor de 
oprichting ervan vastgesteld en worden de taken ervan vastgesteld, en de raadpleging van 
belanghebbenden. Voorschriften worden vastgesteld voor samenwerking tussen DSB’s en 
transmissiesysteembeheerders (TSB’s).

Hoofdstuk VII Netcodes en richtsnoeren: Dit hoofdstuk omvat de bestaande bevoegdheden en 
voorschriften op basis waarvan de Commissie gedelegeerde handelingen kan vaststellen in de 
vorm van netcodes of richtsnoeren. Het verduidelijkt het rechtskarakter, wijzigt de 
vaststelling en breidt hun inhoud uit met een gebied met betrekking tot systemen van de 
distributietarieven, regels voor het verrichten van incidentele ondersteunende diensten, 
vraagrespons, energieopslag en regels voor beperking van de vraag, cyberveiligheid, regels 
inzake regionale operationele centra, beperking van opwekking en redispatching van 
opwekking en vraag. Hierdoor moet de procedure voor de uitwerking van netcodes 
betreffende elektriciteit worden vereenvoudigd en gestroomlijnd en de nationale regulators in 
staat gesteld worden om in het kader van ACER besluiten te nemen over kwesties met 
betrekking tot de tenuitvoerlegging van netcodes en richtsnoeren. De Europese entiteit voor 
DSB's en andere belanghebbenden worden ook nauwer betrokken bij de procedure inzake de 
ontwikkeling van voorstellen voor netcodes betreffende elektriciteit.

Hoofdstuk IV Slotbepalingen: Dit hoofdstuk bevat de bestaande voorschriften voor de 
vrijstelling van nieuwe gelijkstroominterconnectoren van bepaalde eisen van de 
elektriciteitsrichtlijn en de elektriciteitsverordening, waarbij de procedure voor 
daaropvolgende wijzigingen daarvan door de NRI's wordt verduidelijkt.

In de bijlage worden de functies van de regionale operationele centra omschreven.

3. Voorstel voor een verordening tot oprichting van een Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators (ACER)

Hoofdstuk I Doelstellingen en taken: Het doel van het Agentschap voor de samenwerking 
tussen energieregulators (hierna "het Agentschap" genoemd), is het verlenen van bijstand aan 
de regelgevende instanties bij het uitvoeren van de regelgevingstaken van de lidstaten op het 
niveau van de Unie en, indien nodig, hun activiteiten te coördineren. Het hoofdstuk omschrijft 
de soorten documenten die het Agentschap kan uitbrengen (met name adviezen en 
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aanbevelingen, besluiten en kaderrichtsnoeren), en voorziet in de taken van het agentschap. 
Nieuwe taken voor het Agentschap omvatten coördinatie, toezicht en goedkeuring van 
methoden. ACER krijgt meer verantwoordelijkheid voor de aanneming van netcodes voor 
elektriciteit bij het opstellen en indienen van het definitieve voorstel voor een code. Het 
voorstel geeft de DSB’s ook een officiële vertegenwoordiging op EU-niveau, met name bij de 
ontwikkeling van voorstellen voor netcodes. Voor de regionale taken die slechts een beperkt 
aantal nationale regulators betreffen, wordt ook een regionaal besluitvormingsproces 
geïntroduceerd.

Hoofdstuk II Organisatie van het agentschap: Het Agentschap is een instelling met 
rechtspersoonlijkheid. In elke lidstaat zal het Agentschap de ruimste handelingsbevoegdheid 
hebben die door de nationale wetgeving aan rechtspersonen wordt toegekend. Het kan met 
name roerende en onroerende goederen verkrijgen of vervreemden en in rechte optreden. Het 
is gevestigd in Ljubljana. Dit hoofdstuk bevat de voorschriften voor de raad van bestuur, de 
raad van regulators, de directeur en andere organen, met behoud van de voornaamste 
kenmerken van de bestaande beheersstructuur. Verschillende bepalingen worden weliswaar 
aangepast aan de gemeenschappelijke aanpak voor gedecentraliseerde agentschappen van de 
EU of aan de nieuwe stemmingsvoorschriften van de Raad, maar dit is niet de regel. De 
gevallen waarin het Agentschap mag afwijken van de gemeenschappelijke aanpak worden 
gerechtvaardigd (het huidige systeem waarborgt een passende evenwichtige verdeling van 
bevoegdheden over de verschillende organen, rekening houdend met de specifieke kenmerken 
van de ontwikkeling van de interne energiemarkt, en ook de activiteiten van de Raad van 
bestuur zijn doeltreffend en efficiënt gebleken). De Commissie merkt op dat, hoewel het in dit 
stadium niet passend is om de governancestructuur van het Agentschap volledig aan te passen 
aan de gemeenschappelijke aanpak, zij zal blijven monitoren of de genoemde afwijkingen nog 
gerechtvaardigd zijn. De volgende evaluatie is gepland voor 2021.

Hoofdstuk III Opstelling en structuur van de begroting: dit hoofdstuk bevat financiële 
bepalingen; verschillende bepalingen worden aangepast aan de gemeenschappelijke aanpak 
voor gedecentraliseerde agentschappen.

Hoofdstuk IV Algemene en slotbepalingen: in dit hoofdstuk worden meerdere afzonderlijke 
bepalingen bijgewerkt overeenkomstig de gemeenschappelijke aanpak.

4. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG

Volgens de Europese Commissie heeft deze voorgestelde verordening ten doel te waarborgen 
dat alle lidstaten passende instrumenten invoeren om elektriciteitscrisissituaties te voorkomen 
alsmede zich op dergelijke situaties voor te bereiden en deze te beheersen. Ook als markten en 
systemen goed werken, kan het risico op een elektriciteitscrisis door uiteenlopende 
omstandigheden (bijv. extreme weersomstandigheden, cyberaanvallen, enz.) niet worden 
uitgesloten. Bovendien hebben crisissituaties vaak een grensoverschrijdend effect doordat 
elektriciteitssystemen zijn geïntegreerd1. De bestaande wetgeving houdt geen rekening met de 
geïnterconnecteerde elektriciteitsmarkt van vandaag. De belangrijkste problemen zijn:

                                               
1 Bovendien kunnen meerdere lidstaten tegelijkertijd door bepaalde omstandigheden worden getroffen en 
incidenten die plaatselijk beginnen, kunnen zich snel over grenzen heen verspreiden.



NP\1125914NL.docx 11/16 PE604.721v01-00

NL

 de crisisplannen en -maatregelen zijn uitsluitend gericht op het nationale niveau;

 er is een gebrek aan uitwisseling van informatie en transparantie; en

 er is geen gemeenschappelijke aanpak voor het identificeren en beoordelen van risico's.

Specifieke aspecten van het voorstel:

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Hier wordt bepaald dat elke lidstaat zo spoedig mogelijk 
de omschrijving en de taak vaststelt van de nationale overheidsinstantie of een nationale 
regelgevende instantie als bevoegde autoriteit die belast is met de uitvoering van de in deze 
verordening vastgestelde taken. Deze autoriteiten werken onderling samen.

Hoofdstuk II Risicobeoordeling: De lidstaten zorgen ervoor dat alle risico's die verband 
houden met de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening overeenkomstig de in deze 
verordening en de elektriciteitsverordening (COM(2016)0861) vastgestelde voorschriften zijn 
beoordeeld. Daartoe werken zij samen met ENTSB-E. ENTSB-E dient bij het agentschap een 
voorstel in betreffende een methodologie voor het identificeren van de meest relevante 
scenario's betreffende elektriciteitscrises in een regionale context. Op grond van deze 
methodologie zal ENTSB-E de meest relevante scenario's betreffende elektriciteitscrises voor 
afzonderlijke gebieden vast stellen. Deze scenario’s worden voorgelegd aan de 
Coördinatiegroep voor elektriciteit. Tegelijkertijd identificeren de lidstaten de meest relevante 
elektriciteitscrisisscenario's op nationaal niveau (op basis van de methodologie). De lidstaten 
stellen de Coördinatiegroep voor elektriciteit en de Commissie in kennis van mogelijke 
risico's die zij constateren, alsook van de maatregelen die zijn genomen om deze te 
voorkomen. Tevens dient ENTSB-E een voorstel voor een methodologie in voor de 
beoordeling van de kortetermijntoereikendheid, en met name van de seizoensgebonden 
toereikendheid alsmede de prognoses betreffende de week-ahead- tot en met intraday-
toereikendheid. Zodra deze methodologie door ACER is goedgekeurd, moeten de lidstaten en 
ENTSB-E deze voor hun kortetermijnbeoordelingen gebruiken.

Hoofdstuk III Risicoparaatheidsplannen: Op basis van regionale en nationale 
elektriciteitscrisisscenario's stelt de bevoegde autoriteit van elke lidstaat een 
risicoparaatheidsplan vast na raadpleging van aangewezen entiteiten. Het raadplegingsproces, 
vaststelling, indiening, bekendmaking en regelmatige bijwerking van de plannen zijn 
gespecificeerd. De bijzonderheden van de plannen worden in detail beschreven. De plannen 
dienen tweeledig te zijn en zowel nationale maatregelen als gecoördineerde, door de lidstaten 
in elke regio overeengekomen maatregelen te omvatten. In de plannen dient rekening te 
worden gehouden met de specifieke kenmerken van elke lidstaat en dienen de rollen en 
verantwoordelijkheden van de bevoegde autoriteiten duidelijk te worden vastgesteld. Alle 
maatregelen in het plan dienen duidelijk beschreven, transparant, evenredig, niet-
discriminerend en controleerbaar zijn. Voorst mogen zij de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening van andere lidstaten of van de Unie in haar geheel niet in gevaar 
brengen; De plannen moeten maatregelen omvatten waarmee wordt gewaarborgd dat 
gelijktijdige crisissituaties naar behoren worden voorkomen en beheerst. Over de plannen 
moet op regionaal niveau overeenstemming zijn bereikt en hun minimale inhoud moet zijn 
vastgesteld.

Hoofdstuk IV Beheersen van elektriciteitscrisissituaties Indien zich een gebeurtenis kan 
voordoen die waarschijnlijk een significante verslechtering van de situatie met betrekking tot 
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de elektriciteitsvoorziening in een lidstaat tot gevolg heeft; verstrekt de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat onverwijld een vroegtijdige waarschuwing aan de Commissie en de 
Coördinatiegroep voor elektriciteit. Wanneer de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat 
met een elektriciteitscrisissituatie wordt geconfronteerd, kondigt zij de elektriciteitscrisis af en 
stelt zij de bevoegde autoriteiten van de aangrenzende lidstaten en de Commissie daarvan 
onverwijld in kennis. Zij moeten informatie verstrekken over de oorzaken van de crisis, over 
de getroffen en geplande maatregelen ter beperking ervan en over de eventuele behoefte aan 
assistentie door andere lidstaten; De lidstaten handelen en werken samen in een geest van 
solidariteit teneinde elektriciteitscrisissituaties te voorkomen en te beheersen, om te 
waarborgen dat elektriciteit wordt geleverd waar die het meest nodig, in ruil voor 
compensatie. In het geval van een elektriciteitscrisis moeten de lidstaten in volledige 
overeenstemming met de voorschriften inzake de interne elektriciteitsmarkt te werk gaan. 
Niet-marktgebaseerde maatregelen mogen alleen in laatste instantie worden gebruikt en 
moeten noodzakelijk, evenredig, niet-discriminerend en tijdelijk zijn.

Hoofdstuk V Evaluatie en toezicht Onmiddellijk na de afkondiging van een 
electriciteitscrisissituatie leggen de betrokken bevoegde autoriteiten een evaluatieverslag voor 
aan de Coördinatiegroep voor elektriciteit en de Commissie. Ook wordt het door de 
Coördinatiegroep voor elektriciteit uit te voeren toezicht uiteengezet.

Hoofdstuk VI Slotbepalingen: Hier worden de bepalingen uiteengezet betreffende de 
samenwerking met de partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap, 
bepalingen over de uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie door de Commissie, enz.

Effect op de staatsbegroting en de rechtsorde van de Tsjechische Republiek

Na goedkeuring zal de verordening verbindend en rechtstreeks toepasselijk zijn. De lidstaten 
zullen verplicht zijn om hun rechtsstelsel in overeenstemming te brengen met de richtlijn 
inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit.

 Advies van de Tsjechische regering

Het standpunt van de regering van de Tsjechische Republiek over het voorstel voor een 
richtlijn inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit, het 
voorstel voor een verordening betreffende de interne markt voor elektriciteit, en het 
voorstel voor een verordening betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector:

De Tsjechische regering merkt op dat het belangrijkste beginsel van het winterenergiepakket 
de centralisatie van het Europese energiebeleid ten nadele van het nationale beleid is; Naar het 
oordeel van de regering, als gevolg van deze centralisatie en de overdracht van nationale 
bevoegdheden naar het Europese niveau, wordt feitelijk inbreuk gemaakt op het recht van 
de lidstaten om zelf hun energiemix te kiezen. Volgens de Tsjechische regering versterken 
de gepresenteerde voorstellen de regulering van de hele sector, tegengesteld aan inspanningen 
om terug te keren naar marktomstandigheden. De in sommige landen ingevoerde 
capaciteitsmechanismen zijn volgens de regering het bewijs van het ontstaan van mutaties van 
nationale elektriciteitsmarkten, die zich verwijderen van de eengemaakte markt.

De regering steunt de versterking van de positie van consumenten op de elektriciteitsmarkt. 
De regering ziet als probleem dat het voorstel sommige marktspelers (zoals aggregators, 
actieve klanten of lokale gemeenschappen) in vergelijking met andere marktdeelnemers 



NP\1125914NL.docx 13/16 PE604.721v01-00

NL

bevoordeeld. De regering steunt de voorgestelde afschaffing van maximale prijzen op de 
wholesalemarkt voor elektriciteit. De regering plaatst vraagtekens bij het feit dat hoewel het 
voorstel in algemene termen spreekt over de totstandbrenging van een gelijk speelveld voor 
alle bronnen aan de productie- en de verbruikszijde, sommige punten hiermee niet 
overeenstemmen (bijvoorbeeld de eventuele vrijstelling van kleine bronnen van de 
verantwoordelijkheid voor afwijkingen of het behoud van prioritair gebruik). De regering 
heeft enkele opmerkingen van technische aard op het gebied van capaciteitsmechanismen.

Op het gebied van de exploitatie van het transmissiesysteem is de Tsjechische regering het
niet eens met de oprichting van regionale operationele centra. Volgens de regering wordt 
afgeweken van onlangs of recentelijk goedgekeurde netcodes en richtsnoeren en zal er 
bovendien sprake zijn van een inperking van de soevereiniteit van de lidstaten op het gebied 
van voorzieningszekerheid, omdat besluiten van het nationale naar het regionale niveau 
worden overgedragen wat uiteindelijk kan leiden tot een verslechtering van de situatie van de 
eindgebruikers wat betreft de betrouwbaarheid van de voorziening in elke lidstaat. In het 
kader van de regionale operationele centra heeft de regering ook reserves op het gebied van de 
verlening van ondersteunende diensten.

De regering is voorstander van het versterken van de rol van de distributeurs als neutrale 
"facilitators" bij het omgaan met gegevens in relatie met andere deelnemers aan de 
elektriciteitsmarkt. De regering heeft een negatief beeld van de voorstellen om te verbieden 
dat distributeurs, a priori, een opslagfaciliteit bezitten of exploiteren. Met betrekking tot 
oplaadpunten voor elektrische voertuigen, moet volgens de regering distributeurs worden 
verboden openbare oplaadpunten te exploiteren, en moet hen de mogelijkheid worden 
geboden oplaadpunten voor hun eigen behoeften te bezitten of te exploiteren. De Tsjechische 
regering is verder van mening, dat de tarieven voor gebruik van de netwerken een 
afspiegeling moeten vormen van de energiebesparingen als gevolg van gedecentraliseerde 
productie van elektriciteit (het moet mogelijk zijn om lagere tarieven toe te passen voor het 
gebruik van netten voor de opwekking van elektriciteit die is aangesloten op het 
distributiesysteem). De Tsjechische regering wijst de voorstellen af voor gedetailleerde 
beginselen voor de regulering van en vaststelling van tarieven in het geval van de DSB’s.

De regering neemt er nota van dat wordt voorgesteld om een aantal kwesties langs de weg van 
gedelegeerde handelingen van de Commissie worden afgehandeld, en vreest dat de lidstaten 
onvoldoende transparantie en betrokkenheid betrachten.

De regering is van oordeel dat de totstandbrenging door een top-down systeem van 
risicoparaatheidsplannen op regionaal niveau een gevaar kan vormen voor de afzonderlijke 
lidstaten doordat geen rekening wordt gehouden met specifieke nationale elementen en 
risico’s. De Tsjechische Republiek wenst dat de lidstaten de mogelijkheid hebben om risico’s 
uit het oogpunt van de nationale omstandigheden te definiëren. De Tsjechische Republiek is 
voorstander van het opstellen van een methodologie voor het bepalen van 
elektriciteitscrisisscenario’s op regionaal niveau met behulp van ENTSO-E. De regering stelt 
voor de reikwijdte van het overleg over nationale plannen te beperken tot, bijvoorbeeld, de 
buurlanden, en de gehele regio alleen te raadplegen over regionale plannen. De regering wijst 
erop dat het noodzakelijk is om, in verband met de grote kwetsbaarheid van de sector, de 
omvang van de te publiceren informatie zorgvuldig te overwegen. De Tsjechische regering 
begrijpt de noodzaak van actuele plannen, maar is van mening dat de eis van jaarlijkse 
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beoordeling overbodig is. Concluderend is de regering van oordeel dat de meeste deadlines te 
kort zijn en acht het van belang realistische deadlines vast te stellen.

Het standpunt van de Tsjechische regering over het voorstel voor en verordening tot 
oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators:

De Tsjechische regering steunt de verduidelijking van de bevoegdheden van ACER op het 
gebied van toezicht op pan-Europese organisaties, en steunt ook de wijziging van de 
procedure voor het goedkeuren van methoden en voorwaarden vastgesteld op basis van 
netcodes en kaderrichtsnoeren. Tsjechië steunt ook het voornemen om regionale structuren 
binnen de raad van regulators tot stand te brengen. De regering vestigt de aandacht op de 
wijziging van de verordening waarbij de bevoegdheden van ACER worden gedefinieerd met 
betrekking tot besluiten over regelgevende kwesties waarover geen overeenstemming is
bereikt door de betreffende nationale regelgevende instanties, en veranderingen in de 
verdeling van de bevoegdheden tussen de afzonderlijke ACER-organen. Wijzigingen in de 
bevoegdheden van het Agentschap zijn, vanuit het perspectief van de Tsjechische Republiek, 
uitsluitend toegestaan indien het systeem van "checks-and-balances" binnen het agentschap 
wordt gehandhaafd of verbeterd. De Tsjechische regering heeft zich verzet tegen de 
voorgestelde wijziging van de regeling voor de stemming in de raad van regulators (gewone 
meerderheid in plaats van de huidige tweederde meerderheid). De regering wijst erop dat in 
de loop van de besprekingen het noodzakelijk is ervoor te zorgen dat een gewone meerderheid 
niet wordt aangevuld met de stemrechten die verband houden met de grootte van de lidstaat 
(tot dusverre heeft elk lid van de Raad een stem), en wijst erop dat de grotere lidstaten tot een 
dergelijk voorstel geneigd zouden kunnen zijn (de regel van gelijkheid van stemmen van de 
lidstaten staat in voor de bescherming van de kleinere lidstaten).

 Gepland tijdschema voor de behandeling van het voorstel door de Europese 
instellingen

De voorstellen zijn eind november 2016 ingediend. In het Europees Parlement is de 
Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) de bevoegde commissie. Voor het voorstel 
voor een richtlijn inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en 
het voorstel voor een verordening betreffende de interne markt voor elektriciteit en het 
voorstel is Krišjanis Karins tot rapporteur benoemd. Het voorstel voor een richtlijn inzake 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit wordt door de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement (ENVI) 
behandeld, met als rapporteur Pavel Poc. De rapporteur van de Commissie ITRE voor het 
voorstel voor een verordening betreffende risicoparaatheid zal Flavio Zanonato zijn, en voor 
het voorstel voor een verordening tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking 
tussen energieregulators zal Morten Helveg Petersen de rapporteur van de Commissie ITRE 
zijn. Dit voorstel wordt ook behandeld in de Begrotingscommissie van het EP, met Jens Geier 
als rapporteur. Ook andere commissies van het EP hebben hun voornemen kenbaar gemaakt 
om deze voorstellen te behandelen.

Het eerste oriënterend debat over het gehele pakket vond plaats tijdens een buitengewone 
zitting van de Raad Energie op 27 februari 2017 in Brussel.

Met betrekking tot het voorstel voor een verordening betreffende risicoparaatheid in de 
elektriciteitssector, is de termijn voor het indienen van een gemotiveerd advies in verband met 
strijd met het subsidiariteitsbeginsel op 8 maart 2017 verlopen. De uiterste datum wat betreft 
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het voorstel voor een verordening tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking 
tussen energieregulators was 6 april 2017. Over dit voorstel zijn gemotiveerde adviezen 
toegezonden door de Franse Senaat, de Duitse Bondsdag en de Roemeense Senaat. De uiterste 
data voor de overige twee voorstellen zijn 9 mei 2017 (richtlijn) en 17 mei 2017 
(verordening). In het geval van het voorstel voor een verordening inzake de interne markt 
voor elektriciteit, hebben bepaalde landen minderheidsstandpunten ingenomen (Polen), en 
zijn gemotiveerde adviezen toegezonden door de Duitse Bondsdag en de Duitse Bondsraad.

 Conclusie

Commissie Europese Aangelegenheden

1. heeft de voorstellen besproken voor een herschikking van de verordening betreffende de 
interne markt voor elektriciteit, de verordening tot oprichting van een Agentschap van de 
Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators, een richtlijn inzake 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit, en een nieuwe 
verordening betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van 
Richtlijn 2005/89/EG;

2 steunt het kaderstandpunt van de Tsjechische regering wat betreft de belangrijkste punten 
(d.d. 6 maart 2017, 7 maart 2017 en 8 maart 2017),

Maart benadrukt het recht van lidstaten op zekerheid van de energievoorziening, om de 
voorwaarden vast te stellen voor het gebruik van hun energiebronnen, deze te selecteren 
en de samenstelling van de energievoorziening vast te stellen, en vestigt in dit verband de 
aandacht op de beperkingen die in het primaire recht van de EU zijn vastgesteld op het 
gebied van energie;

4. is ingenomen met de maatregelen ter versterking van de positie van de consument en van 
de consumentenbescherming op de elektriciteitsmarkt;

5. vestigt de aandacht op de noodzaak om ervoor te zorgen dat alle maatregelen die gericht 
zijn op de omvorming van het energiesysteem in de EU in de periode 2020-2030 op een 
kosteneffectieve wijze worden toegepast, met name met betrekking tot de 
eindverbruikers, zowel industriële ondernemingen als huishoudens;

6. neemt kennis van de noodzaak om de solidariteit en regionale eenheid tussen de EU-
lidstaten op het gebied van energiezekerheid te versterken en merkt tevens op dat 
hierdoor de mededinging niet op onredelijke wijze mag worden belemmerd;

7. is van oordeel dat het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking) (COM(2016)861 
final) niet strookt met het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel, en stelt in 
verband hiermee, op grond van artikel 6 van het aan de Verdragen gehechte Protocol (nr. 
2) betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, het 
gemotiveerd advies vast met de volgende motivering:

 De Commissie Europese aangelegenheden is van mening dat de verordening zal leiden 
tot de overdracht van beslissingsbevoegdheden (bevoegdheden van de regionale 
operationele centra, de nieuwe bevoegdheden van de Commissie) naar EU-niveau die 
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niet behoeven te worden gecoördineerd op EU-niveau, gelet op het feit dat de huidige 
nationale/regionale uitvoering voldoende is om de doelstellingen te kunnen halen.

 In dit verband wijst de Commissie Europese aangelegenheden op resolutie nr. 371 van 
de Commissie economische aangelegenheden van de Kamer van Afgevaardigden van 
het Tsjechische parlement tijdens de 49ste vergadering van 22 maart 2017 inzake het 
winterenergiepakket, waarin de Commissie economische aangelegenheden uitspreekt 
dat zij het voorstel voor een verordening betreffende de interne markt voor elektriciteit 
(herschikking) (COM(2016)0861) essentieel beschouwt, "tot oprichting van een 
regionaal operationeel centrum voor de samenwerking van 
transmissiesysteembeheerders, aangezien volgens haar hierin het risico van schending 
van het subsidiariteitsbeginsel schuilt, omdat de regionale operationele centra een deel 
van de beslissingsbevoegdheid van de lidstaat inzake de zekerheidstelling van de 
elektriciteitsvoorziening zullen overnemen, en van mening is dat het voorstel voor een 
verordening inzake de elektriciteitsmarkt in strijd is met het evenredigheidsbeginsel, 
gezien het feit dat de in het voorstel voor een verordening opgenomen maatregelen 
niet in verhouding staan tot het beoogde doel."

8. machtigt de voorzitter van de Commissie Europese aangelegenheden deze resolutie, 
overeenkomstig het Reglement van de Kamer van Afgevaardigden van de Tsjechische 
Republiek, te doen toekomen aan de voorzitter van de Kamer van Afgevaardigden, de 
regering van de Tsjechische Republiek, de voorzitter van de Senaat, de Voorzitter van het
Europees Parlement, de voorzitter van de Raad van de Europese Unie en aan de voorzitter 
van de Europese Commissie;

9. machtigt de voorzitter van de Commissie Europese aangelegenheden deze resolutie voor 
informatie te doen toekomen aan de Commissie Economische aangelegenheden van de 
Kamer van Afgevaardigden van het Parlement van de Tsjechische Republiek.

Josef Šenfeld (ondertekend)
Verificateur

Jan Zahradník (ondertekend)
Rapporteur

Igor Jakubčík (ondertekend) 
Ondervoorzitter
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