
 

NP\1123237NL.docx  PE603.002v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie juridische zaken 
 

27.4.2017 

GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN 
NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE 

SUBSIDIARITEIT 

Betreft: Gemotiveerd advies van de Roemeense 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 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 

Roemeens Parlement 

Senaat 

Boekarest, 4 april 2017 

 

GEMOTIVEERD ADVIES 

 

inzake het voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN 

DE RAAD tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators 

(herschikking) 

COM(2016)0863 

 

De Roemeense Senaat heeft het voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking 

tussen energieregulators (herschikking) - COM(2016)0863 bestudeerd, in overeenstemming 

met Protocol nr. 2 bij het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, ondertekend te 

Lissabon op 13 december 2007. 

 

De Senaat, in voltallige vergadering bijeen op 4 april 2017, gezien het verslag van de 

Commissie Europese aangelegenheden van 30 maart 2017: 

I. komt tot de bevinding dat het nu voorliggende voorstel voor een verordening niet in 

overeenstemming is met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid 

II. is het volgende van oordeel: 

 

1. De initiatieven in het kader van het winterpakket inzake schone energie moeten de 

levering van energie in de Europese Unie waarborgen door middel van een hervorming van de 

elektriciteitsmarkt en moeten leiden tot een geïntegreerd governance- en monitoringproces, 

om te garanderen dat de maatregelen op het gebied van energie ertoe bijdragen de 

doelstellingen van de energie-unie te verwezenlijken. 

2. In dat kader is nauwere betrokkenheid van ACER bij de ontwikkeling van de interne 

markt wenselijk, naast een versnelde uitbreiding van het takenpakket van dit agentschap, 

waarbij de monitorings- en voorlichtingstaken worden uitgebreid met een actievere deelname 

in het regelgevingproces. 

3. De tenuitvoerlegging van de bepalingen van het derde energiepakket, harmonisatie van 

het wetgevingskader, bevordering van de interconnectie en koppeling van energiemarkten en 

uitgebreidere raadpleging van betrokken partijen zijn de belangrijkste elementen die ertoe 

moeten bijdragen de interne energiemarkt te voltooien en de doeltreffende en transparante 

werking van de mechanismen ervan te waarborgen. 

4. Er moet met name voor worden gezorgd dat "gold plating" (een stijging van het aantal 

administratieve voorschriften) wordt vermeden, en voorkomen moet worden dat ACER een 

pan-Europese regulator wordt, doordat ACER het recht krijgt om op eigen initiatief 

aanbevelingen te doen, zoals bepaald in artikel 6, lid 2. In het licht van de doelen die met de 

oprichting van ACER werden beoogd en de moeilijkheden en problemen waar dit agentschap 

mee heeft gekampt en nog steeds mee kampt (met name met betrekking tot het toezicht op 
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groothandelsmarkten voor energie), heeft de financiële autoriteit geen gevolg kunnen geven 

aan het officiële verzoek om te zorgen voor de noodzakelijke personele en financiële 

middelen. 

5. Met betrekking tot de coördinatie van regionale taken binnen het agentschap en de 

taken met betrekking tot regionale operationele centra (de artikelen 7 en 8), en de overige 

administratieve bepalingen behoeft een aantal elementen verduidelijking: 

a. de noodzaak om een evenwicht te vinden tussen nationale, regionale en Europese 

aspecten, en de noodzaak van verenigbaarheid met het subsidiariteitsbeginsel; 

b. de heterogeniteit van enkele nationale energiemarkten, die nog altijd duidelijk 

aanwezig is en ook tot uiting komt in de tekortkomingen in de regelgeving of in een 

specifieke nationale aanpak; 

c. de regionale dimensie van de interne markt die benaderd wordt als een tussenstap op 

weg naar Europese integratie van energiemarkten, die vermoedelijk zal leiden tot 

regionale geleding, tot een geïsoleerde regionale aanpak en zelfs tot de oprichting van 

regionale machtscentra, hetgeen indruist tegen de doelstellingen van de interne markt 

van de EU; 

d. de noodzaak om de regionale samenwerkingsprocedures en de taken en 

verantwoordelijkheden van nationale autoriteiten, van ACER en van de raad van 

regelgevers te verduidelijken; 

e. de ontwikkeling van nieuwe administratieve voorschriften, tenuitvoerleggingsplannen 

en toezichts-, evaluatie- en verslagleggingsmaatregelen, in strijd met de bestaande 

aanpak met betrekking tot de governance van de energie-unie, die streeft naar 

rationalisering en planning van de verslagleggings- en monitoringvereisten; 

f. de moeilijkheid om te zorgen voor coherentie en coördinatie als er diverse 

besluitvormingscentra opereren die verschillende regionale belangen dienen; 

g. het instellen van aanvullende beoordelings- en besluitvormingsmechanismen, die naar 

verwachting de bureaucratische rompslomp zullen doen toenemen en de gegevens- en 

informatie-uitwisseling tussen lidstaten zullen belemmeren, hetgeen negatieve 

gevolgen heeft voor de voorzieningszekerheid en het markttoezicht; 

h. De roulatiefrequentie voor regulators die belast zijn met de coördinatie van de 

regionale subgroepen - een verkorting van deze periode van twee jaar tot één jaar zou 

overwogen moeten worden, daarmee aansluitend op de rotatieperiode voor het 

voorzitterschap van de Raad (om alle regulators een kans te bieden en misbruik, dat op 

de loer ligt bij een langere termijn, te voorkomen); 

i. De directeur en de raad van regelgevers worden bij hun regelgevende werkzaamheden 

en besluiten ondersteund door werkgroepen die speciaal zijn ingesteld om richting te 

geven aan deze werkzaamheden en die zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van 

de regulerende instanties en deskundige personeelsleden van het agentschap. Om een 

correcte besluitvorming te waarborgen moeten alle leden van de werkgroepen los van 

enig belang handelen. 

j. indien niet voorzien is in toereikende en zekere financiële middelen, kunnen 

vrijwillige bijdragen van sommige lidstaten of regulators een negatieve invloed 

hebben op de vertegenwoordiging of zelfs op de besluitvorming. 

6. Instelling van regionale operationele centra (ROC's) en supranationaal toezicht door 

ACER kunnen het harmonisatieproces negatief beïnvloeden en kunnen leiden tot een nieuwe 

vorm van verdeeldheid op regionaal niveau, doordat bepaalde staten of autoriteiten 

maatregelen en besluiten kunnen opleggen ten nadele van staten of autoriteiten met minder 

sterke besluitvormende of regelgevende bevoegdheden. Bovendien zal een regionale aanpak 
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leiden tot verstoorde gegevens- en informatiestromen tussen lidstaten als het gaat om het 

corrigeren van marktinefficiënties (wegens de regionale organisatie van de markt kan het zijn 

dat onderwerpen die van belang zijn voor een bepaalde regio binnen andere regio's geen rol 

spelen, met lacunes of juist dubbel werk bij de toetsing en uitvoering ten gevolg). Het 

wetgevingspakket moet aldus samengesteld zijn dat de onderwerpen die betrekking hebben op 

de interne markt voor elektriciteit voortdurend worden gevolgd. Alleen in een overgangsfase 

op weg naar de interne markt is regionalisering passend, waarbij die overgangsfase zo kort 

mogelijk moet zijn. 

7. De instelling van regionale operationele centra is een belangrijke stap, die niet gemaakt 

mag worden zonder een diepgaande analyse van alle kwesties die betrekking hebben op de 

overdracht van bevoegdheden van nationaal niveau (TSB's (transmissiesysteembeheerders)) 

naar regionaal niveau, waarbij met name gekeken moet worden naar zekerheid. 

De toekenning van bindende bevoegdheden aan ROC's, zoals voorgesteld in het 

wetgevingspakket, is niet in overeenstemming met de verantwoordelijkheid van de lidstaten 

op het gebied van leveringszekerheid. Een verdeling van verantwoordelijkheden tussen de 

nationale transmissiesysteembeheerders en de regionale subgroepen brengt juridische en zelfs 

politieke risico's met zich mee, en ondermijnt de doeltreffende werking van het nationale 

elektriciteitssysteem. Technische beslissingen voor verschillende tijdshorizonten kunnen niet 

genomen worden door twee verschillende entiteiten en evenmin door afsplitsing van bepaalde 

elementen of processen. Het nationale energiesysteem opereert op geïntegreerde wijze en de 

transmissiesysteembeheerders, wier verantwoordelijkheid het is om een veilig en stabiel 

beheer van het nationale systeem te waarborgen, mag het recht niet worden ontnomen om in 

dit kader zelf beslissingen te nemen. De eventuele overdracht van standaarddiensten en -taken 

aan ROC's moet zorgvuldiger beoordeeld worden en moet uitgevoerd worden door de 

transmissiesysteembeheerders, die de structuur en de zwakke punten van hun eigen systeem 

het best kennen en bovendien zeer veel ervaring hebben op het gebied van regionale 

coördinatie. Met betrekking tot de artikelen 9 (Taken van het agentschap ten aanzien van de 

benoemde elektriciteitsmarktbeheerders) en 10 (Taken van het agentschap ten aanzien van de 

toereikendheid van de elektriciteitsopwekking en de risicoparaatheid) zijn wij van oordeel dat 

de nationale regulators de bevoegdheid moeten hebben om regelgeving vast te stellen en 

bindende besluiten te nemen ten aanzien van benoemde elektriciteitsmarktbeheerders, omdat 

het immers de nationale regulators zijn die verantwoordelijk zijn voor de certificering en 

benoeming van de benoemde elektriciteitsmarktbeheerders. Het belasten van ACER met de 

coördinatie in probleemsituaties, bijvoorbeeld op het gebied van de beoordeling van de 

toereikendheid van de opwekking, vergt grote inspanningen van het agentschap dat nu reeds 

over te weinig personele en financiële middelen beschikt. Dit gebrek aan middelen zal in dit 

kader naar verwachting tot problemen leiden. Bij grensoverschrijdende problemen moet het 

Europees agentschap ingrijpen, maar gezien de specifieke kenmerken van elk nationaal 

systeem, is het onmogelijk om deze problemen op regionaal of pan-Europees niveau aan te 

pakken, zelfs niet als ze gevolgen hebben voor de werking van de systemen in de buurlanden. 

Beperking van de werkingssfeer van de verordening ten gunste van gecoördineerde actie zal 

de consumenten vermoedelijk voordelen opleveren, onder de voorwaarde dat de harmonisatie 

van het beleid en van de werking van de systemen afgerond is. 

8. Het toedelen van meer bevoegdheden aan ACER draagt niet bij aan de vereenvoudiging 

van de aanpak van problemen die te maken hebben met een snellere integratie van 

intradaykoppeling, day-aheadkoppeling of balanceringsprocessen, omdat deze onderwerpen 

samenhangen met het niveau van integratie van elke lidstaat, de technische en functionele 

kenmerken van de netwerken en operationele systemen en de maturiteit van de markten en de 
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exploitanten op deze markten. Met betrekking tot artikel 19, lid 5, en artikel 23, lid 1, waarin 

de besluitvormingsprocedure binnen de raad van bestuur, de raad van regulators en de 

regionale subgroepen wordt gewijzigd, in die zin dat voortaan besluiten kunnen worden 

genomen met een gewone meerderheid en geen tweederdemeerderheid meer nodig is, bestaat 

er verschil van mening. Deze wijziging zal naar alle waarschijnlijkheid de evenwichtige 

besluitvorming binnen ACER verstoren en kan leiden tot een centralisatie van de 

beslissingsbevoegdheid en een minder belangrijke rol voor de raad van regulators. In gevallen 

waarin de betrokkenheid van de raad van regulators verlangd wordt, moeten adviezen, 

aanbevelingen en besluiten van ACER uitsluitend kunnen worden vastgesteld op basis van 

een tweederdemeerderheid. Wijziging van het besluitvormingsproces binnen de raad van 

regulators leidt tot verwatering van de doelstelling die met de nieuwe wetgevingswijzigingen 

wordt nagestreefd, te weten het versterken van de rol en de betrokkenheid van ACER bij het 

reguleringsproces (een voorbeeld daarvan is de rol die in artikel 5, lid 2, voor de raad van 

regulators is voorzien, namelijk het beoordelen van de voorwaarden en methoden voor de 

tenuitvoerlegging van netcodes en richtsnoeren). Bovendien is het mogelijk dat de 

wijzigingen die in artikel 5, lid 2, worden voorgesteld, met name de zinsnede "Voorafgaand 

aan de goedkeuring van de voorwaarden of methoden, worden ze door het agentschap 

aangepast en zo nodig veranderd om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met het 

doel van de netcode of de richtsnoeren (...)" buiten het juridisch kader en buiten het 

takenpakket van het agentschap vallen, met name bij de raad van regulators die besluiten 

neemt bij gewone meerderheid. 

III. wijst erop dat, gelet op de methode voor de benoeming van de leden van de raad van 

regulators, versterking van de rol van dit orgaan van invloed is op het volledige 

besluitvormingsproces en het bestaande evenwicht tussen de besluitvormingsorganen 

van ACER aantast. 

Vicevoorzitter van de Senaat 

Iulian-Claudiu MANDA 

 


