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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 Spaanse parlement 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

GEMOTIVEERD ADVIES 1/2017 VAN DE GEMENGDE COMMISSIE VOOR DE 
EUROPESE UNIE, VAN 26 APRIL 2017, INZAKE DE SCHENDING VAN HET 
SUBSIDIARITEITSBEGINSEL DOOR HET VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING 
VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD BETREFFENDE DE INTERNE 
MARKT VOOR ELEKTRICITEIT (HERSCHIKKING) (VOOR DE EER RELEVANTE 
TEKST) [COM (2016) 861 FINAL] [COM (2016) 861 FINAL BIJLAGE I] 
[COM (2016) 861 FINAL BIJLAGE II] [2016/0379 (COD)] {SWD (2016) 410 FINAL 
DELEN 1-5} {SWD (2016) 411 FINAL} {SWD (2016) 412 FINAL DELEN 1 EN 2}
{SWD (2016) 413 FINAL}

ACHTERGROND

A. Het Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid, dat aan het Verdrag van Lissabon van 2007 is gehecht en sinds 
1 december 2009 van kracht is, stelt een procedure in waarbij de nationale parlementen erop 
toezien dat Europese wetgevingsinitiatieven het subsidiariteitsbeginsel eerbiedigen. Dat 
protocol is in Spanje omgezet bij Wet 24/2009 van 22 december 2009 tot wijziging van 
Wet 8/1994 van 19 mei 1994. Het onderhavige advies berust met name op de volgende 
nieuwe artikelen van Wet 8/1994: artikel 3, onder j), en de artikelen 5 en 6.

B. Het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking), het 
voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interne 
markt voor elektriciteit (herschikking) en het voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 
(herschikking) zijn door de Europese Commissie vastgesteld en toegezonden aan de nationale 
parlementen, die acht weken de tijd hebben om te controleren of de initiatieven in 
overeenstemming zijn met het subsidiariteitsbeginsel. Deze termijn loopt op 9 mei 2017 af 
voor het eerste en op 17 mei 2017 voor de twee andere.

C. Op 30 maart 2017 zijn het bureau en de woordvoerders van de Gemengde Commissie voor 
de Europese Unie overeengekomen om bovengenoemde Europese wetgevingsinitiatieven te 
onderzoeken. Zij hebben mevrouw Pilar Rojo Noguera, afgevaardigde, aangewezen als 
rapporteur en hebben de Spaanse regering verzocht het verslag als bedoeld in artikel 3, 
onder j), van Wet 8/1994 in te dienen.

D. De regering heeft verslagen ingediend waarin te kennen wordt gegeven dat de twee 
voorgestelde richtlijnen stroken met het subsidiariteitsbeginsel. De regering heeft ook een 
verslag ingediend waarin erop wordt gewezen dat een aantal bepalingen van de voorgestelde 
verordening dat beginsel schenden. Ook de regioparlementen van Catalonië, La Rioja, 
Cantabrië en Baskenland hebben memories ingediend waarin zij meedelen dat zij kennis 
hebben genomen van de voorstellen, het dossier hebben gesloten of geen gemotiveerd advies 
uitbrengen.

E. De Gemengde Commissie voor de Europese Unie heeft tijdens haar vergadering van 
26 april 2017 haar goedkeuring gehecht aan onderstaand
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GEMOTIVEERD ADVIES

1. In artikel 5, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie is bepaald dat "de 
uitoefening van [de] bevoegdheden [van de Unie] wordt beheerst door de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid". Overeenkomstig artikel 5, lid 3, van hetzelfde verdrag "treedt 
de Unie […] slechts op indien en voor zover de doelstellingen van het overwogen optreden 
niet voldoende door de lidstaten op centraal, regionaal of lokaal niveau kunnen worden 
verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter 
door de Unie kunnen worden bereikt".

2. De onderzochte wetgevingsvoorstellen zijn gebaseerd op artikel 194, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, waarin het volgende is bepaald:

"2. Onverminderd de toepassing van andere bepalingen van de Verdragen stellen het 
Europees Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure, de maatregelen 
vast die noodzakelijk zijn om de in lid 1 genoemde doelstellingen te verwezenlijken. Deze 
maatregelen worden vastgesteld na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en 
van het Comité van de Regio's.

Zij zijn, onverminderd artikel 192, lid 2, onder c), niet van invloed op het recht van een 
lidstaat de voorwaarden voor de exploitatie van zijn energiebronnen te bepalen, op zijn keuze 
tussen verschillende energiebronnen of op de algemene structuur van zijn 
energievoorziening."

3.

A. Voorstel voor een richtlijn en voorstel voor een verordening van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit 
(herschikking)

Het voorstel voor een richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt 
voor elektriciteit strekt er, samen met de voorgestelde verordening, toe het EU-
regelgevingskader aan te passen aan de veranderingen op de Europese elektriciteitsmarkten, 
en met name aan de toenemende opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, een actievere betrokkenheid van de gebruikers bij het energiesysteem en een 
nauwere regionale samenwerking. 

Het voorstel bouwt voort op verschillende wetteksten die de afgelopen twintig jaar zijn 
aangenomen om in de EU een interne markt voor elektriciteit tot stand te brengen – met name 
drie wetgevingspakketten die tussen 1996 en 2009 zijn goedgekeurd, met als doel de markten 
te integreren en te liberaliseren – en past met name in het pakket van de Commissie "Schone 
energie voor alle Europeanen", waarvan de prioriteiten bestaan uit de bevordering van 
energie-efficiëntie, een leidende positie van de EU op het gebied van hernieuwbare 
energiebronnen, en het versterken van de rol van de consument.

Ter wille van de duidelijkheid en de logica lijkt het passend de verschillende bepalingen te 
herschikken door ze in één tekst, een nieuwe verordening, samen te brengen.
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In de richtlijn zijn de algemene beginselen vastgesteld die een lidstaat moet waarborgen om 
ervoor te zorgen dat de EU-elektriciteitsmarkt concurrerend, op de consument gericht, flexibel 
en niet-discriminerend is. Voorts zijn de voorschriften bijgewerkt inzake mogelijke 
openbaredienstverplichtingen die de lidstaten onder bepaalde omstandigheden kunnen 
opleggen. De richtlijn versterkt bestaande consumentenrechten en voert er nieuwe in.

De opzet van de nieuwe elektriciteitsmarkt, waarvan de voorgestelde verordening betreffende 
de interne markt voor elektriciteit deel uitmaakt, heeft tot doel een fysiek reeds geïntegreerde 
Europese elektriciteitsmarkt met een toenemend aandeel van hernieuwbare energiebronnen te 
reguleren. Daartoe worden de huidige regels betreffende de werking van de 
groothandelsmarkten herzien en wordt een geharmoniseerd gedrag in de hele EU voorgesteld, 
waarbij de maatregelen op het gebied van regionale samenwerking worden versterkt en 
besluitvormingsmechanismen op supranationaal niveau in het leven worden geroepen.

De voorgestelde richtlijn strookt onzes inziens met het subsidiariteitsbeginsel aangezien de 
doelstellingen ervan niet voldoende door de lidstaten (op centraal, regionaal of lokaal niveau) 
kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen 
optreden beter door de Unie kunnen worden bereikt.

De voorgestelde verordening strookt onzes inziens op bepaalde punten echter niet met het 
subsidiariteitsbeginsel. Bovendien wordt de toepassing van deze maatregelen in het geval van 
Spanje, dat over onvoldoende interconnectie beschikt en nog ver verwijderd is van de 
doelstelling van 10 % interconnectie tegen 2020, als onevenredig beschouwd omdat deze 
maatregelen zijn ingegeven door een hoge mate van interconnectie en de afwezigheid van 
fysieke barrières. Zolang Spanje niet voldoende geïnterconnecteerd is, is er niet voldoende 
grond om deze maatregelen op de Spaanse markt toe te passen en kan dit tot grote 
verstoringen leiden, ten nadele van de Spaanse consumenten. 

De volgende maatregelen zijn niet in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel:

– De onbalansvereffenings- en energiehandelsperiodes (artikel 7, lid 4). Overstappen van de 
huidige periode van een uur naar periodes van een kwartier brengt hoge kosten voor de 
consument met zich mee omdat de meetsystemen die momenteel worden geïnstalleerd, 
moeten worden vervangen en omdat het thans geldende prijssignaal wordt verstoord, 
zonder dat de noodzaak en de positieve gevolgen van deze maatregel voldoende worden 
gemotiveerd.

– De gedelegeerde handelingen, die naar behoren gemotiveerd en afgebakend moeten zijn 
qua reikwijdte en totstandkoming, aangezien ze volgens het voorstel niet alleen zouden 
worden gebruikt voor niet-essentiële specifieke technische kwesties maar zonder 
onderscheid ook voor fundamentele beslissingen inzake energiebeleid (artikel 31, lid 3, 
artikel 46, lid 4, artikel 55, artikel 56, lid 1, artikel 57, lid 1, en artikel 59, lid 11), 
bijvoorbeeld de vaststelling van netcodes.

– De configuratie van biedzones: volgens artikel 13 wordt aan de Commissie de exclusieve 
beslissingsbevoegdheid verleend, zonder dat wordt aangetoond dat die configuratie niet 
bevredigend door de lidstaten kan gebeuren, overeenkomstig de thans geldende regeling 
(die in 2015 werd goedgekeurd en nu wordt uitgevoerd) waarbij de lidstaten betrokken 
worden.
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– De geleidelijke convergentie van de methodologieën inzake transmissie- en 
distributietarieven door middel van een aanbeveling van het Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators (ACER) (artikel 16, lid 9).

– De oprichting van de regionale operationele centra (artikel 32), zijnde nieuwe structuren 
met autonome beslissingsbevoegdheden, die voor bepaalde aangelegenheden in verband 
met de voorzieningszekerheid in de plaats zouden komen van de 
transmissiesysteembeheerders.

– De opzet van capaciteitsmechanismen (artikel 23). Het voorstel beoogt het gebruik van 
deze mechanismen te beperken en deze maatregel zou, samen met de afschaffing van 
minimum- en maximumprijsplafonds, aanzienlijke schade kunnen toebrengen aan de 
consumenten van landen die over onvoldoende interconnectie beschikken.

– Er worden alleen capaciteitsmechanismen toegestaan wanneer bij de Europese beoordeling 
van de dekking van de vraag een zorgpunt in verband met de voorzieningszekerheid wordt 
geconstateerd, zonder dat nationale beoordelingen kunnen worden ingeroepen, ook al 
blijven dergelijke beoordelingen van essentieel belang voor landen met een geringe mate 
van interconnectie. Anderzijds komt voor deelname aan een capaciteitsmechanisme 
uitsluitend technologie in aanmerking waarvan de CO2-emissies minder zijn dan maximaal 
550 gr CO2/kWh, zonder dat wordt gemotiveerd hoe de vaststelling van deze drempel 
strookt met het recht van de lidstaten om hun energiemix te bepalen en zonder dat het 
effect van deze drempel op de voorzieningszekerheid is nagegaan. Ten slotte omvat het 
voorstel de verplichting om de mechanismen open te stellen voor andere lidstaten, hoewel 
deze maatregel alleen gerechtvaardigd zou zijn voor landen met voldoende 
transmissiecapaciteit.

In het algemeen wordt vastgesteld dat de Commissie niet heeft uitgelegd waarom de 
aangelegenheden die in de vermelde artikelen aan bod komen, op EU-niveau moeten worden 
geregeld. Deze zouden op nationaal niveau moeten worden geregeld, aangezien ze betrekking 
hebben op specifieke lokale omstandigheden.

In dit verband heeft tot dusver ook het Duitse parlement zich uitgelaten, dat een gemotiveerd 
advies van dezelfde strekking heeft uitgebracht, waarin het van oordeel is dat niet wordt 
voldaan aan het subsidiariteitsbeginsel wat de gedelegeerde handelingen, de biedzones en de 
regionale operationele centra betreft.

B. Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking)

Met het voorstel voor een richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen wordt het kader inzake hernieuwbare energie aangepast aan de in 
oktober 2014 door de Europese Raad overeengekomen doelstellingen voor 2030 inzake 
klimaat en energie (ten minste 27 % hernieuwbare energie in het eindenergieverbruik in de 
Unie). De Commissie stelt dat ze ernaar streeft wereldleider in hernieuwbare energie te zijn. 
Daartoe zijn zes actieterreinen vastgesteld:

1. Een kader tot stand brengen dat de toepassing van hernieuwbare energie in de 
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elektriciteitssector mogelijk maakt, met als doel dat in 2030 de helft van de elektriciteit in 
Europa afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen.

2. Meer hernieuwbare energie gebruiken in de verwarmings- en koelingssector, die goed is 
voor 50 % van het totale energieverbruik in Europa.

3. De vervoerssector op duurzame wijze koolstofarm maken (het vervoer is nog voor 94 % 
afhankelijk van aardolie).

4. De consumentenrechten en -voorlichting versterken.

5. De duurzaamheidscriteria aanscherpen, uitgaande van de toezegging van de Commissie om 
ervoor te zorgen dat de voor de opwekking van energie gebruikte biomassa duurzaam is.

6. Maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de bindende Europese doelstelling tijdig 
collectief wordt bereikt, bij gebrek aan bindende nationale streefcijfers.

Wat de conformiteit van dit voorstel met het subsidiariteitsbeginsel betreft, wordt erop 
gewezen dat de doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten 
(op centraal, regionaal of lokaal niveau) kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de 
omvang en/of de gevolgen van het overwogen optreden beter door de Unie kunnen worden 
bereikt. 

In het uiteindelijke voorstel dat wordt goedgekeurd, dient evenwel meer rekening te worden 
gehouden met de bijzonderheden van de lidstaten, met name het daadwerkelijke 
interconnectieniveau van elke lidstaat.

CONCLUSIE

Om bovenstaande redenen is de Gemengde Commissie voor de Europese Unie van oordeel 
dat het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
interne markt voor elektriciteit (herschikking), wat de in punt 3 van de argumentatie vermelde 
aspecten betreft, indruist tegen het in het Verdrag betreffende de Europese Unie vastgelegde 
subsidiariteitsbeginsel.
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