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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.

De Duitse Bondsdag 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

BESLUIT

De Duitse Bondsdag heeft op zijn 228e vergadering d.d. 30 maart 2017 overeenkomstig 
Document van de Bondsdag 18/11777 (nieuw) besloten:

a) ten aanzien van de mededeling van de Bondsregering
Document 18/11229 nr. A.16
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
interne markt voor elektriciteit (herschikking)
COM(2016)861 def. Document 15135/16 van de Raad)

Hier: Gemotiveerd advies overeenkomstig Protocol nr. 2 bij het Verdrag van Lissabon 
(toetsing aan de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid)

b) ten aanzien van de mededeling van de Bondsregering
Document 18/11229 nr. A.17
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)863 def.,Document 15149/16 van de Raad)

Hier: Gemotiveerd advies overeenkomstig Protocol nr. 2 bij het Verdrag van Lissabon 
(toetsing aan de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid)

gezien de informatie in document 18/11229 nr. A.16, A.17 overeenkomstig Protocol nr. 2 
bij het Verdrag van Lissabon juncto § 11 Integrationsverantwortungsgesetz het volgende 
besluit aan te nemen, waarin de Bondsdag vaststelt dat met deze voorstellen de beginselen 
van subsidiariteit en evenredigheid worden geschonden:

De Europese Commissie heeft op 30 november 2016 met haar initiatief " Schone energie 
voor alle Europeanen" ("Clean energy for all Europeans") een omvattend 
wetgevingspakket gepresenteerd en daarmee de aanzet gegeven tot een nieuw Europees 
energiekader. Het pakket bestaat uit vier voorstellen voor een richtlijn en vier voorstellen 
voor een verordening.

De voorgestelde herschikking van de ACER-verordening en de voorgestelde herschikking 
van de verordening betreffende de interne markt voor elektriciteit voorzien in een aantal 
bevoegdheidsdelegaties, met name aan het Agentschap van de Europese Unie voor de 
samenwerking tussen energieregulators (ACER), de nieuwe regionale operationele centra 
(de zogeheten ROC's, centra waarin nationale transmissiesysteembeheerders samenwerken, 
en die een autonome beslissingsbevoegdheid hebben) en in technische procedures, zoals 
gedelegeerde handelingen.

De beoordeling van de subsidiariteit van beide verordeningen vertoont inhoudelijk een 
grote gelijkenis, vandaar dat beide voorstellen gezamenlijk worden behandeld.
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I. Met betrekking tot de verenigbaarheid van het voorstel tot herschikking van de ACER-
verordening (COM(2016)863 def.; Document-nr. 15149/16 van de Raad) en het voorstel 
tot herschikking van de verordening betreffende de interne markt voor elektriciteit 
(COM(2016)861 def; Document-nr. 15135/16 van de Raad) met de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid constateert de Duitse Bondsdag het volgende:

1. De Duitse Bondsdag is ingenomen met het feit dat de Europese Commissie met haar 
wetgevingspakket "Schone energie voor alle Europeanen" komt met een omvattende 
benadering om het Europees energiekader nieuw vorm te geven en beter te laten inspelen 
op de uitdagingen die met de energietransitie in Duitsland gepaard gaan.

2. De Duitse Bondsdag steunt de uitgangspunten van de verordening betreffende de interne 
markt voor elektriciteit, te weten het versterken van de Europese elektriciteitsmarkt en met 
name het aanpassen van die markt aan de toename van hernieuwbare energie. De 
Bondsdag is van oordeel dat met name goed verbonden, gekoppelde, liquide en flexibeler 
markten van cruciaal belang zijn om de synergieën van de interne markt te benutten voor 
het bewerkstelligen van meer concurrentie en innovatie, een efficiënte, betrouwbare en 
continue energievoorziening en een betere integratie van hernieuwbare energiebronnen.

3. Voorts is de Duitse Bondsdag van oordeel dat ACER zijn waarde als samenwerkings- en 
adviesorgaan van de nationale energieregulators bewezen heeft.

4. De Duitse Bondsdag is echter van oordeel dat de volgende regelingen van de 
verordening betreffende de interne markt voor elektriciteit en de ACER-verordening niet 
verenigbaar zijn met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid:

a) de nieuwe beslissingsbevoegdheid van de Commissie met betrekking tot de vaststelling 
van biedzones binnen een land (artikel 13, lid 4, lid 5, tweede zin, en lid 6),

b) het feit dat aan de Commissie op zoveel gebieden de bevoegdheid wordt verleend om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen (artikel 55, lid 1, artikel 31, lid 3, artikel 46, lid 4, 
artikel 56, leden 1 en 4, artikel 57 en artikel 59, lid 11, van de verordening betreffende de 
interne markt voor elektriciteit),

c) de oprichting van regionale operationele entiteiten (ROC's) (artikel 32 t/m 34 van de 
verordening betreffende de interne markt voor elektriciteit),

d) de uitbreiding van de beslissingsbevoegdheid en het takenpakket van ACER (artikel 6, 
lid 8, artikel 7, artikel 8, lid 2, artikel 14 van de ACER-verordening) en

e) de wijzigingen met betrekking tot de stemprocedure van ACER (de artikelen 19, 23 en 
25 van de ACER-verordening).

5. De Duitse Bondsdag behoudt zich het recht voor om zich over andere aspecten van het 
wetgevingspakket "Schone energie voor alle Europeanen" in een afzonderlijk advies uit te 
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spreken.

6. De Duitse Bondsdag verzoekt zijn voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de 
Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, en de 
parlementen van de lidstaten ervan in kennis te stellen.

II. Motivering:

1. Vaststelling van biedzones

Artikel 13 van het voorstel tot herschikking van de verordening betreffende de interne 
markt voor elektriciteit voorziet in een nieuwe procedure voor de vaststelling van 
biedzones in de EU. Op grond van deze procedure heeft de Commissie een exclusieve 
beslissingsbevoegdheid inzake de vaststelling van biedzones binnen een lidstaat. Tot nu 
toe was hiervoor een unanieme beslissing van de lidstaten vereist.

Overdracht van deze beslissingsbevoegdheid aan de Commissie is naar het oordeel van de 
Duitse Bondsdag niet verenigbaar met het subsidiariteitsbeginsel.

Wetgevingsvoorstellen die betrekking hebben op een onderwerp dat niet tot de exclusieve 
bevoegdheden van de EU behoort moeten in overeenstemming zijn met het in artikel 5, lid 
3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) verankerde 
subsidiariteitsbeginsel. In dit kader moet de Commissie aantonen waarom de met het 
wetgevingsvoorstel beoogde doelstellingen niet voldoende op het niveau van de lidstaten 
kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de gevolgen van het 
overwogen optreden beter op het niveau van de Unie kunnen worden bereikt.

Dit bewijs is door de Commissie niet aangeleverd. Bij de vaststelling van biedzones gaat 
het er uiteindelijk om of er binnen een lidstaat uniforme groothandelstarieven voor 
elektriciteit gehanteerd moeten worden. Dat is een kwestie van economische en sociaal 
belang, waarover de desbetreffende lidstaat zelf moet kunnen beslissen.

2. Gedelegeerde handelingen

Op diverse plaatsen in het voorstel betreffende de interne markt voor elektriciteit wordt 
voorgesteld kwesties te regelen via de vaststelling van secundaire wetgeving (met name 
artikel 55, artikel 31, lid 3, artikel 46, lid 4, artikel 56, lid 1, artikel 57, lid 1, en artikel 59, 
lid 11). Daartoe wordt aan de Commissie overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) de bevoegdheid overgedragen om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen.

De Commissie licht niet toe waarom deze zeer uitvoerige reeks kwesties op het niveau van 
de EU geregeld moet worden. De Duitse Bondsdag is van oordeel dat enkele kwesties 
beter op het niveau van de lidstaten geregeld kunnen worden, omdat daarbij plaatselijke 
factoren een rol spelen.

De Duitse Bondsdag heeft met name bezwaren tegen het feit dat niet alleen specifieke 
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technische kwesties via gedelegeerde handelingen geregeld zullen worden, maar ook 
volledige onderwerpen. In artikel 290 VWEU is bepaald dat gedelegeerde handelingen 
alleen kunnen worden vastgesteld voor niet-essentiële onderdelen van de 
wetgevingshandeling. De Duitse Bondsdag is van oordeel dat het bij de in artikel 55 van 
het voorstel tot herschikking van de verordening betreffende de interne markt voor 
elektriciteit genoemde onderwerpen geenszins uitsluitend gaat om niet-essentiële 
onderwerpen. De bezorgdheid van de Bondsdag wordt versterkt door de reeds vastgestelde 
buitengewoon omvangrijke netcodes. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de lidstaten 
vrijwel geen invloed kunnen uitoefenen op gedelegeerde handelingen. Alleen door middel 
van een gekwalificeerde meerderheid in de Raad kan een gedelegeerde handeling in haar 
geheel worden verworpen. Doordat volledige onderwerpen door middel van gedelegeerde 
handelingen kunnen worden geregeld valt ten zeerste te betwijfelen of de concrete 
voorstellen van de Commissie aan het subsidiariteitsbeginsel voldoen.

Daarnaast is de Duitse Bondsdag van oordeel dat de bevoegdheid om volledige 
onderwerpen door middel van gedelegeerde handelingen te regelen in strijd is met het 
evenredigheidsbeginsel. Indien en voor zover het inderdaad beter is om met betrekking tot 
de in artikel 55 van het voorstel tot herschikking van de verordening betreffende de interne 
markt voor energie genoemde onderwerpen concrete regelingen op EU-niveau vast te 
stellen, dan moeten de belangrijke politieke kernbesluiten in ieder geval via de in de EU-
Verdragen neergelegde gewone parlementaire procedure worden vastgesteld. De Bondsdag 
merkt in dit kader op dat ook reeds in de bestaande netcodes talrijke politieke aspecten zijn 
opgenomen.

3. Regionale operationele centra (ROC's)

In artikel 32 van het voorstel tot herschikking van de verordening betreffende de interne 
markt voor elektriciteit is bepaald dat regionale operationele centra opgericht kunnen 
worden, waarin de nationale transmissiesysteembeheerders verenigd zijn. 
Transmissiesysteembeheerders werken ook nu reeds samen via zogeheten regionale 
servicecentra (bijv. Coreso). De bestaande centra beschikken echter niet over 
beslissingsbevoegdheden. De Commissie stelt evenwel voor om de regionale operationele 
centra beslissingsbevoegdheden op het gebied van voorzieningszekerheid te verlenen.

De Commissie maakt onvoldoende duidelijk waarom toekenning van deze 
beslissingsbevoegdheden aan de ROC's noodzakelijk is en waarom de door de Commissie 
beoogde doelen niet bereikt kunnen worden door middel van de bestaande regionale 
samenwerkingsverbanden tussen transmissiesysteembeheerders via de regionale 
servicecentra. De vrijwillige samenwerking tussen transmissiesysteembeheerders is ook in 
kritieke netwerksituaties succesvol gebleken. De Duitse Bondsdag plaatst vraagtekens bij 
de door de Commissie aangevoerde welvaartsgroei dankzij een dergelijke overdracht van 
bevoegdheden, omdat een concentratie van taken binnen centrale structuren ook kan leiden 
tot minder innovatie. Bovendien zijn er volgens de Duitse Bondsdag problemen met 
betrekking tot de bevoegdheidsafbakening, is er onduidelijkheid over wie de 
eindverantwoordelijkheid draagt, en bestaan er grote onduidelijkheden als het gaat om 
aansprakelijkheid. Deze onduidelijkheden kunnen afbreuk doen aan de veilige werking van 
het systeem. Met name is het van belang dat belangrijke zaken die te maken hebben met de 
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continuïteit van de energievoorziening in de toekomst ook nog door de afzonderlijke 
lidstaten geregeld kunnen worden.

4. De herschikking van de ACER-verordening

De Commissie beoogt met haar voorstel de bevoegdheden van het agentschap te 
verruimen. Het agentschap, dat in 2009 is opgericht bij Verordening (EG) 713/2009, heeft 
tot taak ondersteuning te verlenen bij het op EU-niveau uitoefenen van de in de lidstaten 
vervulde reguleringstaken, en zo nodig het optreden van de nationale regulerende 
instanties te coördineren. Het Agentschap

- brengt advies uit en doet aanbevelingen aan transmissiesysteembeheerders, regulerende 
instanties of de Europese instellingen;

- neemt in bepaalde in de verordening genoemde specifieke gevallen zelf een individuele 
beslissing;

- legt de Commissie niet-bindende kaderrichtsnoeren ("kaderrichtsnoeren") voor in 
overeenstemming met artikel 6 van Verordening (EG) nr. 714/2009 betreffende de 
voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en 
artikel 6 van Verordening (EG) nr. 715/2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot 
aardgastransmissienetten.

Het voorstel voor een verordening voorziet op diverse plaatsen in een verruiming van de 
bevoegdheden van het agentschap en voorziet tevens in wijzigingen met betrekking tot de 
stemprocedure binnen ACER.

Enkele bepalingen van het voorstel zijn volgens de Duitse Bondsdag niet in 
overeenstemming met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid als bedoeld in 
artikel 6 van Protocol nr. 2 bij het Verdrag van Lissabon.

a) Dat geldt in de eerste plaats voor de bepalingen die een verruiming inhouden van de 
bevoegdheden van het agentschap:

• Het agentschap krijgt onder bepaalde voorwaarden bij alle reguleringskwesties "van 
grensoverschrijdend belang" die onder de bevoegdheid van de nationale regulerende 
instanties vallen de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid. Deze bevoegdheid wordt niet 
verleend op basis van een gezamenlijk verzoek daartoe van de bevoegde nationale 
regulerende instanties, maar wordt reeds toegekend als twee nationale regulerende 
instanties binnen de zeer korte periode van zes (of maximaal twaalf) maanden niet in staat 
zijn gebleken overeenstemming te bereiken. Tot nu toe gold dat slechts voor kwesties 
betreffende "grensoverschrijdende infrastructuur" (Verordening (EG) nr. 713/2009, artikel 
6, lid 8).

Het begrip "van grensoverschrijdend belang" is te vaag. Binnen de interne markt kan 
iedere situatie aangemerkt worden als "van grensoverschrijdend belang". Op grond van het 
voorstel van de Commissie is het voldoende dat één nationale regulerende instantie van 
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oordeel is dat een bepaalde kwestie van grensoverschrijdend belang is en het oneens is met 
de nationale regulerende instantie van het aangrenzende land. Daarmee bestaat het gevaar 
dat alle reguleringskwesties onder de bevoegdheid van het agentschap komen te vallen.

• Daarnaast kan de Commissie op grond van het voorstel nieuwe taken aan het 
agentschap toekennen, waarbij het ook om beslissingsbevoegdheden kan gaan (artikel 14). 
Tot nu toe konden aan het agentschap uitsluitend taken worden toegekend die geen 
beslissingsbevoegdheden behelsden. Het is echter aan de Uniewetgever, dus aan de Raad 
en het Europees Parlement, om te bepalen welke beslissingsbevoegdheden bij de 
Commissie en welke bij het agentschap behoren te liggen.

• Voorts verruimt het voorstel de rol van het agentschap bij beslissingen die genomen 
moeten worden in het kader van gedelegeerde handelingen in de vorm van een netcode 
(artikel 5, lid 2). Tot nu werden de nadere invulling daarvan en de ontwikkeling van 
methodes aan de nationale reguleringsinstanties overgelaten en konden de nationale 
reguleringsinstanties gezamenlijk een voorstel opstellen en dat dan met eenparigheid van 
stemmen goedkeuren. Bij eenparigheid van stemmen werd het voorstel dan niet meer ter 
goedkeuring aan het agentschap voorgelegd. Op grond van het Commissievoorstel krijgt 
het agentschap nu het recht om voorstellen te toetsen en aan te passen. Vervolgens neemt 
de raad van regulators met een gewone meerderheid een besluit over het aangepaste 
voorstel.

• Het agentschap beslist over de grootte van de regionale operationele centra (artikel 
8, lid 2).

• Ook het besluitvormingsproces inzake regionale aangelegenheden wordt gewijzigd 
(artikel 7): De nationale regulerende instanties kunnen niet meer zelf over regionale 
aangelegenheden beslissen, maar alleen nog maar aanbevelingen doen aan de raad van 
regulators. Ook hier heeft het agentschap het recht om voorstellen aan te passen.

De verruiming van de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid van het agentschap is in strijd 
met het subsidiariteitsbeginsel. De Commissie heeft in haar voorstel niet onderbouwd 
waarom deze verregaande inbreuken op de onafhankelijkheid van de nationale regulerende 
instanties noodzakelijk zijn om de belemmeringen op de interne markt voor elektriciteit ten 
gevolge van inconsistente besluitvorming uit de weg te ruimen.

De algemene delegatie van taken aan ACER door toekenning van een volledige 
bevoegdheid met betrekking tot alle situaties die potentieel van grensoverschrijdend belang 
zijn en de mogelijkheid die de Commissie krijgt om later taken met 
beslissingsbevoegdheden aan ACER te delegeren (artikel 14) kunnen er bovendien toe 
leiden dat ook bevoegdheden aan het agentschap gedelegeerd worden die in het geheel 
geen of slechts een geringe grensoverschrijdende dimensie hebben.

De toekenning van meer bevoegdheden aan ACER is bovendien in strijd met het 
evenredigheidsbeginsel, omdat de Commissie hiermee veel verder gaat dan nodig is om het 
beoogde doel te bereiken en omdat dit optreden negatieve gevolgen heeft voor de 
onafhankelijkheid van de nationale regulerende instanties en hun deelname aan een 
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constructieve besluitvorming met het agentschap en de acceptatie van genomen besluiten.

De Commissie heeft evenmin toegelicht om welke reden ACER de bevoegdheid wordt 
toegekend om te beslissen over de grootte van de regionale operationele centra. Hoe groter 
de omvang van de regionale operationele centra, des te groter de bezwaren van de 
Bondsdag tegen de oprichting ervan. Niet duidelijk is waarom deze beslissing beter op het 
niveau van de EU genomen kan worden.

b) De twijfels van de Bondsdag over de verenigbaarheid van het voorstel met het 
subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel hebben ook betrekking op de wijzigingen in 
de besluitvormingsprocessen binnen het agentschap:

• Zo kunnen beslissingen van de raad van bestuur en de raad van regulators voortaan 
met een gewone meerderheid genomen worden, waarbij het principe één land, één stem 
geldt (de artikelen 19 en 23). Tot nu toe was een tweederdemeerderheid van de aanwezige 
leden vereist.

Deze tot nu toe vereiste tweederdemeerderheid binnen deze organen waarborgt dat bij alle 
activiteiten van het agentschap aan het subsidiariteitsbeginsel wordt voldaan en vormt een 
extra garantie voor de onafhankelijkheid van de nationale energieregulators. Er moet 
derhalve nagedacht worden over invoering van een gekwalificeerde meerderheid als 
bedoeld in artikel 16, lid 4, VEU voor de raad van regulators, d.w.z. een dubbele 
meerderheid.

• Op grond van het voorstel kan de directeur van ACER in de toekomst zelf adviezen,
aanbevelingen en besluiten opstellen, zonder daarbij de betrokken nationale regulerende 
instanties te hoeven betrekken (artikel 25).

De Commissie heeft niet overtuigend gemotiveerd waarom de geldende regeling, op grond 
waarvan de nationale regulerende instanties deze taak in onderlinge samenwerking 
uitvoeren, ontoereikend is.
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