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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 Oostenrijkse Bondsraad 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

E21/SB-BR/2017

GEMOTIVEERD ADVIES

van de Commissie EU-aangelegenheden van de Bondsraad overeenkomstig artikel 23g, lid 1, 
Bundesverfassungsgesetz juncto artikel 6 van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de 
beginselen van subsidiariteit en evenredigheid

COM(2016) 864 final.

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking) (Voor de 
EER relevante tekst)

A. Gemotiveerd advies

Bovengenoemd Commissievoorstel is niet verenigbaar met het subsidiariteitsbeginsel.

B. Motivering

Op het gebied van het EU-energiebeleid heeft het zogeheten "energie-uniepakket" van de 
Europese Commissie de hoogste prioriteit. De Europese Commissie heeft dit pakket eind 
2016, begin 2017 ingediend. Het omvat een reeks maatregelen ten aanzien van energie-
efficiëntie, de toename en integratie van hernieuwbare energie, ecologisch ontwerp, de 
zekerheid van de elektriciteitsvoorziening, het beheer van de energie-unie (governance), 
regels voor de energiemarkt, de actieve rol van verbruikers, alsook energieprijzen. Het pakket 
is ook tijdens de vergadering van energieministers op 27 februari 2017 in Brussel behandeld. 
De voorstellen moeten als een geheel worden beschouwd. Na ontvangst heeft de Bondsraad 
de voorstellen in meerdere zittingen behandeld. Het bovengenoemd gemotiveerd advies van 
de Oostenrijkse Bondsraad heeft betrekking op het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 
elektriciteit.

Met dit voorstel wordt de versterking van de positie van de elektriciteitsverbruikers beoogd 
door de totstandkoming van een op de verbruiker gerichte EU-elektriciteitsmarkt. Er zouden 
ruime mogelijkheden en een rechtskader voor de uitbreiding van de oplaadinfrastructuur voor 
elektrische mobiliteit geschapen moeten worden en lokale energiegemeenschappen zouden 
zelfstandige gemeenschapsnetwerken moeten kunnen beheren. Gewezen wordt met name op 
het scheppen van de mogelijkheid voor verbruikers om zelf elektriciteit op te wekken, op te 
slaan en op de markt te brengen. In principe gaat de Bondsraad hiermee akkoord. Deze 
ontwikkelingen moeten echter hun grondslag vinden in een duidelijk en niet-discriminerend 
rechtskader en gepaard gaan met de uitbreiding van een adequate netwerkinfrastructuur.

In artikel 11 van het voorstel wordt het recht op dynamische-elektriciteitsprijzen van de 
eindafnemer geregeld, wat op zich welkom is. De Bondsraad wijst erop dat artikel 194 
VWEU voor deze bepalingen een voldoende grondslag moet vormen en dat een gemotiveerde 
verduidelijking van de rechtsgrondslag hier voor alle betrokkenen van belang is.
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In artikel 2, punt 39, van de Richtlijn wordt het begrip "regionaal operationeel centrum" 
gedefinieerd.

In de artikelen 31 tot en met 44 worden nadere bepalingen gegeven ten aanzien van deze 
regionaal operationele centra. De organisatorische meerwaarde van regionaal operationele 
centra naast de reeds bestaande dienstenvennootschappen van de 
transmissiesysteembeheerders alsook de coördinatie via het netwerk van Europese 
transmissiesysteembeheerders(ENTSB-E), is door de EU-Commissie niet voldoende 
aangetoond. Bovendien acht de Bondsraad de verschuiving van nationale 
beslissingsbevoegdheden naar een bovenregionaal, zelfstandig orgaan als een duidelijke 
beperking van de nationale beslissingsbevoegdheden. In dit verband wordt met name gewezen 
op de nagenoeg administratieve bevoegdheid die de regionaal operationele centra toegekend 
wordt om bindende besluiten vast te stellen ten aanzien van de omvang van de 
reservecapaciteit, en in het kader waarvan elke regeling van rechtsbescherming ontbreekt. 
Ook moet gevreesd worden dat door de oprichting van regionaal operationele centra 
structuren verdubbeld worden die tot moeilijkheden in het besluitvormingsproces en 
uiteindelijk tot inefficiëntie zullen leiden. Om deze redenen wijst de Bondsraad de 
voorgestelde organisatiestructuur in principe af. De Bondsraad wijst op artikel 40 van het 
voorstel waarin de taken van transmissiesysteembeheerders worden omschreven. Als gevolg 
van de voorschriften voor noodzakelijke ontvlechting tussen de netexploitanten in geval van 
takendelegatie wordt de beslissingsruimte voor coöperaties onnodig beperkt. Hier is sprake 
van een onevenredige bepaling.

Wat betreft het opschrift van artikel 43 van de richtlijn wijst de Bondsraad erop dat iedere 
beperking van de huidige juridisch mogelijke ontvlechtingsmodellen wordt afgewezen. Dit 
moet in samenhang met artikel 52 van het huidige ontwerp voor een richtlijn nogmaals 
versterkt tot uitdrukking worden gebracht.

Voorts verwijst de Bondsraad opnieuw op de reeds meermaals bekritiseerde praktijk van de 
vaststelling van gedelegeerde handelingen.
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