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Betreft: Gemotiveerd advies van de Franse Senaat inzake het 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
(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(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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EUROPESE RESOLUTIE

HOUDENDE GEMOTIVEERD ADVIES

inzake de overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel van het 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 
(COM(2016)863 final)

De ontwerpresolutie 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 476 (2016-2017).
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Het 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 
(COM(2016)863 final) is gepubliceerd op 30 november 2016 in het kader van het pakket 
"Schone energie voor alle Europeanen" en brengt een aantal veranderingen teweeg in de regels 
die gelden voor het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) en die 
op 13 juli 2009 zijn ingesteld krachtens Verordening (EG) nr. 713/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad: het voorstel voorziet in een uitbreiding van het actieterrein naar alle 
kwesties die een grensoverschrijdende energiedimensie hebben, zonder enige beperking a 
priori; hierdoor wordt een bijkomende regionale bevoegdheid overgedragen naar het Europese 
niveau; ten slotte wordt in het voorstel bepaald dat de raad van regulators zijn besluiten neemt 
bij gewone meerderheid van de aanwezige leden – in plaats van de huidige 
tweederdemeerderheid.

Gezien artikel 88, lid 6, van de Grondwet,

maakt de Senaat de volgende opmerkingen:

– het bestaan van een instantie die verantwoordelijk is voor de bevordering van de 
samenwerking tussen nationale energieregulators vormt een troef voor de Europese Unie;

– het bevoegdheidsgebied zoals het momenteel is, heeft tot dusver nooit kritiek uitgelokt;

– de Europese Commissie heeft nagelaten enige objectieve rechtvaardiging te geven voor de 
voorgestelde dubbele uitbreiding van het actieterrein, waarvan de combinatie ertoe zou 
kunnen leiden dat een samenwerkingsorgaan wordt omgevormd tot een ersatz van een 
supranationaal agentschap, bevoegd om besluiten te nemen – rechtens de 
nationale regulators – zodra er bij een energiekwestie meer dan een lidstaat 
betrokken is;

– de gevolgen van deze evolutie worden nog versterkt doordat de stemming bij 
gekwalificeerde tweederdemeerderheid wordt vervangen door een stemming bij gewone 

meerderheid van de aanwezige leden, en dat terwijl het voorstel het beginsel "één 
lidstaat, één stem" probeert te handhaven, hetgeen ingaat tegen elke vorm van 
demografische weging, hoewel zo'n weging onontbeerlijk is om de besluiten van een 
voortaan normatief orgaan de nodige democratische basis te geven.

Om deze redenen meent de Senaat dat het voorstel voor een verordening 
COM(2016)863 final niet beantwoordt aan het subsidiariteitsbeginsel.

Aldus de resolutie van de Senaat van 5 april 2017.

De voorzitter,
Getekend: Gérard LARCHER
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