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Betreft: Gemotiveerd advies van de Franse Senaat 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 Franse Senaat 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

Europese resolutie houdende een gemotiveerd advies inzake de conformiteit met het 
subsidiariteitsbeginsel van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking) (COM(2016)861), dat 
deel uitmaakt van het pakket «Schone energie voor alle Europeanen»

De resolutie van de commissie economische zaken is overeenkomstig artikel 73 octies, 
alinea's 4 en 5, van het Reglement van de Senaat tot resolutie van de Senaat geworden en 
heeft de volgende strekking:

Zie de nummers: Senaat 548 (2016-2017).

Het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
interne markt voor elektriciteit (herschikking) (COM(2016)861), dat op 30 november 2016 in 
het Engels en vervolgens op 23 februari 2017 in het Frans is gepubliceerd, maakt deel uit van 
het pakket «Schone energie voor alle Europeanen».

Het is bedoeld voor de bevordering van de convergentie van de methoden die worden 
gebruikt voor de vaststelling van de tarieven voor de transmissie en de distributie van 
elektriciteit. Hierin zijn de beginselen en de procedure opgenomen die van toepassing zijn op 
de gecoördineerde beoordeling van de toereikendheid tussen vraag en aanbod. Het herschikt 
de taken en functies van het in 2009 in het kader van het derde pakket Energie opgerichte 
Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit dat normaliter met het 
Engelse acroniem ENTSO-E wordt aangeduid.  

Gezien artikel 88, lid 6, van de Grondwet,

maakt de Senaat de volgende opmerkingen:

– de uitvaardiging van gemeenschappelijke regels voor de lidstaten voor de energiemarkt is 
coherent met de idee van een energie-Unie, een beginsel waarmee de Senaat instemt;

– het optreden van de Unie dient evenwel - aangezien energie een gedeelde bevoegdheid is -
beperkt te blijven tot doelstellingen die niet in toereikende mate door de lidstaten, doch 
beter op het niveau van de Unie kunnen worden bereikt;

1. Ten aanzien van de regionale operationele centra:

– artikel 32 van het voorstel voor een verordening COM(2016)861 gaat over de oprichting 
van regionale operationele centra die diverse lidstaten bestrijken volgens een door het 
Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) gemaakte indeling;

– artikel 38 van dat voorstel machtigt elk centrum om bindende besluiten tot de 
systeembeheerders te richten op vier gebieden die van essentieel belang zijn voor de 
voorzieningszekerheid: de «gecoördineerde capaciteitsberekening», «gecoördineerde 
veiligheidsanalyses», de «regionale bepaling van de omvang van reservecapaciteit» en het 
«berekenen van de maximale toegangscapaciteit die beschikbaar is voor de deelname van 
buitenlandse capaciteit aan capaciteitsmechanismen»;
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– voor wat betreft de voorzieningszekerheid kan voor deze vier gebieden terecht de voorkeur 
uitgaan naar vrijwillige samenwerking, doch de soevereiniteit van de lidstaten in dezen 
kant zich tegen de overdracht van een nationale bevoegdheid aan een zogenaamde 
“regionale” structuur;

2. Voor wat betreft de afsluiting van contracten voor eenzelfde leveringsperiode:

– uit hoofde van artikel 21 kunnen aanbieders van capaciteit aan meer dan één mechanisme 
voor dezelfde leveringsperiode deelnemen;

– deze bepaling betekent een ernstige bedreiging van de voorzieningszekerheid, wanneer 
zich een schaarste in de voorziening zou voordoen in twee of meer gebieden die onder de 
capaciteitscontracten vallen, aangezien de enige sanctie tegen een leverancier in gebreke de 
betaling van een schadevergoeding is. 

– de huidige formulering van artikel 21 maakt het de lidstaten dus onmogelijk een 
contractueel beleid te voeren in het kader waarvan de zekerheid van de 
elektriciteitsvoorziening in geval van ontoereikendheid van het aanbod ten opzichte van de 
vraag wordt gewaarborgd.

Om deze twee redenen is de Senaat van oordeel dat het voorstel voor een verordening 
COM(2016)861 niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel.

Aldus de resolutie van de Senaat van dinsdag 16 mei 2017.

De voorzitter,

Getekend: Gérard LARCHER
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