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Betreft: Gemotiveerd advies van de Roemeense Senaat 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 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

De Roemeense Senaat heeft tijdens zijn voltallige vergadering van 9 mei 2017, in 
overeenstemming met Protocol Nr. 1 bij het Verdrag van Lissabon, het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markt voor 
elektriciteit (herschikking) (COM(2016)861 final) bestudeerd en is tot de conclusie gekomen 
dat het voorstel niet strookt met het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel.

1. De Roemeense Senaat is van oordeel dat het voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking) 
niet strookt met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid.

2. De Roemeense Senaat stelt zich op het standpunt dat:

a. de initiatieven die deel uitmaken van het winterpakket inzake schone energie, waaronder dit 
voorstel voor een verordening, de energievoorziening in de Europese Unie moeten 
waarborgen en moeten leiden tot een hervorming van de elektriciteitsmarkt en tot een 
geïntegreerd governance- en monitoringproces, om de doelstellingen van de energie-unie te 
verwezenlijken;
b. herstructurering van het marktkader moet aansluiten op de specifieke behoeften die er 
bestaan op het gebied van zowel conventionele energiebronnen als nieuwe technologieën, en 
gericht moet zijn op een efficiënt gebruik van interconnectiecapaciteit.

3. is het volgende van oordeel:

a. Het wetgevingspakket moet aldus vormgegeven worden dat de verwezenlijking van de 
interne markt voor energie te allen tijde voorop staat en het ontstaan van afzonderlijke 
regionale benaderingen alsook het opkomen van machtscentra op regionaal niveau 
voorkomen wordt, zodat de problemen in verband met de interne markt niet worden 
vervangen door problemen in verband met regionalisering. 
Bij de hervorming moet te allen tijde rekening worden gehouden met de kosten ten gevolge 
van de transitie en met het vermogen van de lidstaten om deze kosten, uit het oogpunt van 
toegankelijkheid en concurrentievermogen, te dragen. 
b. Een ander gevoelig onderwerp is het voorstel om opwekkingscapaciteit met emissies van 
550 gr. CO2/kWh of meer niet in aanmerking te laten komen voor deelname aan een 
capaciteitsmechanisme, hetgeen om nader onderzoek vraagt, met name op het gebied van 
toereikendheid en energiezekerheid.
Invoering van een grenswaarde van 550 gr. CO2/kWh emissie zal ertoe leiden dat slechts één 
technologie niet vastgelegd wordt in capaciteitsmechanismen: productie van energie uit 
koolstofhoudende energiebronnen.
Het idee om voor alle lidstaten één gezamenlijke methodologie te ontwikkelen voor de 
beoordeling van de toereikendheid van hulpbronnen is duurzaam, maar de beoordeling van de 
toereikendheid moet in de eerste plaats op nationaal en vervolgens op regionaal niveau 
plaatsvinden. 
Uitvoering van een beoordeling van de toereikendheid op Europees niveau kan de nationale 
beoordelingen aanvullen, maar mag deze niet vervangen.
De capaciteitsmechanismen moeten eerst op nationaal niveau en vervolgens op regionaal 
niveau beoordeeld worden, om in te spelen op de onvoorspelbare aard van hernieuwbare 
energie, totdat doeltreffende en toegankelijke mogelijkheden voor opslag zijn ontwikkeld.
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c. Een ander aspect is de liberalisering van de energiemarkt en de instandhouding van 
afwijkingen van de toepassing van gereguleerde tarieven, uitsluitend met het oog op de 
bestrijding van energiearmoede en de bescherming van consumenten die deel uitmaken van 
kwetsbare huishoudens.
Iedere lidstaat moet het recht hebben om kwetsbare consumenten te beschermen en het 
concurrentievermogen van zijn economische entiteiten te waarborgen, en dit moet duidelijk 
tot uiting komen in het wetgevingspakket. 
Het is aan de lidstaten om hun niveau van kwetsbaarheid te bepalen en om te bepalen op 
welke wijze zij deze consumenten willen beschermen.
Het niveau van kwetsbaarheid loopt van land tot land uiteen en dus zijn en blijven ook de 
middelen die nodig zijn om kwetsbare consumenten te beschermen verschillend.
Met het oog op de naleving van het subsidiariteitsbeginsel is het in het kader van de 
bestrijding van energiearmoede van groot belang dat de wijze waarop kwetsbare consumenten 
in kaart worden gebracht en de maatregelen die op nationaal niveau genomen kunnen worden 
om deze groep te beschermen tot de exclusieve bevoegdheden van de lidstaten blijven 
behoren, en dat de afwijking van de toepassing van gereguleerde tarieven blijft voortbestaan.
d. De instelling van regionale operationele centra kan niet plaatsvinden zonder een 
diepgaande analyse van de kwesties die betrekking hebben op de overdracht van 
bevoegdheden van nationaal niveau (TSB's (transmissiesysteembeheerders)) naar regionaal 
niveau (ROC's).
De toekenning van bindende bevoegdheden aan ROC's is niet verenigbaar met de 
bevoegdheden van de lidstaten op het gebied van leveringszekerheid en een verdeling van 
verantwoordelijkheden tussen de nationale transmissiesysteembeheerders en de regionale 
subgroepen ondermijnt de doeltreffende werking van het nationale elektriciteitssysteem.

Namens de voorzitter van de Senaat
Iulian-Claudiu MANDA


	1125780NL_1498677065717_1125780NL.docx

