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GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN 
NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE 

SUBSIDIARITEIT

Betreft: Gemotiveerd advies van de Roemeense Kamer van Afgevaardigden inzake het 
voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de interne markt voor elektriciteit
(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 Roemeense Kamer van Afgevaardigden heeft het in de bijlage opgenomen gemotiveerde 
advies inzake bovengenoemd voorstel voor een richtlijn 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

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 67 en 148 van de Roemeense grondwet 
(opnieuw bekendgemaakt), van Wet 373/2013 betreffende samenwerking tussen het 
parlement en de regering op het gebied van Europese aangelegenheden en de artikelen 160 
t/m 185 van het Reglement van de Kamer van Afgevaardigden, goedgekeurd bij Besluit 
8/1994 van de Kamer van Afgevaardigden (opnieuw bekendgemaakt), als gewijzigd en 
aangevuld,

heeft de Kamer van Afgevaardigden het volgende besluit vastgesteld:

Enig artikel – De Kamer van Afgevaardigden, na bestudering van gemotiveerd advies nr. 4c-
19/170, goedgekeurd door de Commissie Europese aangelegenheden tijdens haar vergadering 
van 3 mei 2017:

1. stelt vast dat is voldaan aan de in de Verdragen neergelegde voorwaarden voor 
parlementaire toetsing van het voorstel aan het beginsel van subsidiariteit: het gaat om een 
wetgevingstekst die niet onder de uitsluitend aan de Unie toegedeelde bevoegdheden valt, in 
de zin van artikel 4, lid 1, en artikel 5, lid 2, van het EU-Verdrag en artikel 2, lid 6, van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

2. merkt op dat maatregelen op het niveau van de Unie ter verwezenlijking van de beoogde 
doelstellingen, gelet op de duidelijke grensoverschrijdende aspecten, gerechtvaardigd zijn, 
mits de voorgestelde wetgevingsmaatregelen in overeenstemming zijn met de Verdragen;

3. is van oordeel dat de oprichting van regionale operationele centra als bedoeld in artikel 32 
van het voorstel, als besluitvormingsstructuren samengesteld uit nationale exploitanten, geen 
verbetering betekent ten opzichte van het huidige mechanisme voor samenwerking tussen 
nationale exploitanten, in het kader waarvan geen sprake is van overdracht van 
beslissingsbevoegdheden en waarvan gebleken is dat het doeltreffend is in crisissituaties die 
gevolgen hebben voor de energievoorziening. De oprichting van regionale 
besluitvormingscentra is derhalve een wijziging die niet gerechtvaardigd lijkt;

4. is van oordeel dat toekenning aan regionale operationele centra van de bevoegdheid om 
bindende handelingen vast te stellen niet in overeenstemming is met de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten op het gebied van de continuïteit van de 
energievoorziening en dat de verdeling van verantwoordelijkheden tussen nationale en 
regionale exploitanten kan leiden tot wetgevingsconflicten en tot misverstanden op 
beleidsniveau, hetgeen gevolgen kan hebben voor de werking van nationale 
elektriciteitssystemen en in de weg kan staan aan verdere convergentie binnen de interne 
energiemarkt;

5. benadrukt dat het feit dat voor de uitoefening van besluitvormingsbevoegdheden door het 
Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) als voorwaarde gesteld 
wordt dat er sprake moet zijn van een "grensoverschrijdend belang" het risico met zich 
meebrengt dat nationale regelgevingsbevoegdheden op willekeurige wijze permanent worden 
overgedragen, aangezien misverstanden tussen de regelgevende instanties van naburige 
lidstaten binnen het regelgevingskader van de interne markt aangemerkt kunnen worden als 
grensoverschrijdende kwestie;



NP\1125781NL.docx 3/4 PE604.704v01-00

NL

6. is van oordeel dat de verplichting in het voorstel voor nationale regelgevende instanties om 
regionale samenwerkingsvoorstellen in te dienen bij het Agentschap voor de samenwerking 
tussen energieregulators (ACER) rechtstreeks in strijd is met het subsidiariteitsbeginsel;

7. dringt aan op verduidelijking van de wijze waarop biedzones worden vastgesteld, in 
overeenstemming met de bevoegdheden van het Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulators (ACER), gelet op het feit dat in het voorstel voor een verordening de 
besluitvormingsbevoegdheden van de lidstaten ten aanzien van capaciteitstoewijzing en 
congestiebeheer overgedragen worden aan de Unie, hoewel het hier gaat om een besluit van 
overwegend technische aard, en gelet op het feit dat ACER ook het recht wordt toegekend om 
de methodologie en aannames goed te keuren die gebruikt worden in het proces van 
herziening van biedzones en alternatieve biedzoneconfiguraties, waarover door de lidstaten op 
voorhand overeenstemming zou moeten worden bereikt;

8. merkt op dat de bevoegdheid die aan de Europese Commissie wordt toegekend om de 
bevoegdheden van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators uit te 
breiden (artikel 14 van het voorstel) ook de toedeling van aanvullende 
beslissingsbevoegdheden omvat, hetgeen krachtens de Verdragen niet binnen het mandaat van 
de Commissie valt en uitsluitend binnen de wetgevingsbevoegdheid van de lidstaten valt;

9. stelt zich op het standpunt dat de voorgestelde bepalingen veel te gedetailleerd zijn en dat 
de categorieën administratieve documenten waarin de verordening voorziet, met name de 
besluiten en aanbevelingen van de regionale operationele centra en de goedkeuringen die 
worden verleend door het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators 
(ACER), de doeltreffendheid van besluiten van de regelgevende instanties van de lidstaten 
kunnen ondermijnen;

10. wijst erop dat deregulering van de energiemarkt, waarbij gereguleerde tarieven worden 
afgeschaft uitsluitend om energiearmoede te bestrijden en kwetsbare huishoudens te 
beschermen, geen afbreuk mag doen aan het recht van de lidstaten om hun eigen consumenten 
te beschermen en hun eigen economische concurrentiekracht te waarborgen, parameters die 
van lidstaat tot lidstaat verschillen;

11. wijst erop dat het binnen het besluitvormingskader waarin het voorstel voorziet moeilijk 
zal zijn om de coherentie en coördinatie tussen de nationale autoriteiten te waarborgen en dat 
slechts een reeks besluitvormingscentra in het leven wordt geroepen met uiteenlopende visies 
en willekeurige of vergaande bevoegdheden, hetgeen zal leiden tot zeer uiteenlopende 
omstandigheden en veel bureaucratische rompslomp, en dat dit alles naar waarschijnlijkheid 
de beslissingsbevoegdheden van de lidstaten zal aantasten, zonder dat het voorstel voor een 
verordening leidt tot een grotere doeltreffendheid op het niveau van de Unie;

12. is van oordeel dat het subsidiariteitsbeginsel wordt geschonden, doordat bij het voorstel 
voor een verordening ten onrechte besluitvormingsbevoegdheden worden overgeheveld naar 
organen van de Unie, terwijl de besluitvorming ter zake veel doeltreffender op het niveau van 
de Unie kan plaatsvinden en dat het voorstel geen meerwaarde biedt als het gaat om het 
verwezenlijken van de doelstellingen, en dat om die redenen een gemotiveerd advies 
noodzakelijk is.

Dit besluit is goedgekeurd door de Kamer van Afgevaardigden tijdens haar vergadering van 
9 mei 2017, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 76, lid 2, van de Roemeense 



PE604.704v01-00 4/4 NP\1125781NL.docx

NL

grondwet (opnieuw bekendgemaakt).

pp Petru-Gabriel VLASE
Voorzitter Kamer van Afgevaardigden

Boekarest, 9 mei 2017
Nr. 36

Georgică Tobă 
Hoofd afdeling Wetgevingshandelingen


