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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.

Het Hongaars parlement 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

De commissie Europese Zaken van het Hongaars parlement

aan de heer László Kövér,
voorzitter van het Hongaars parlement

Geachte heer,

De Commissie Europese zaken van het Hongaars parlement dient op grond van artikel 142, lid 
2, van Besluit 10/2014 (II. 24.) OGY van het Hongaars parlement inzake zijn reglement van 
orde een verslag in over de voorwaarden voor aanneming van een gemotiveerd advies met 
betrekking tot het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking) [COM(2016) 861; 2016/0379 
(COD)], alsmede het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking) 
[COM(2016) 864; 2016/0380 (COD)].

Boedapest, 18 april 2017

dr. Richárd Hörcsik
voorzitter van de commissie
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De commissie Europese Zaken van het Hongaars parlement

Initiatiefvoorstel van de commissie

Verslag

over de voorwaarden voor aanneming van een gemotiveerd advies met betrekking tot het 
voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
interne markt voor elektriciteit (herschikking) [COM(2016) 861; 2016/0379 (COD)], 

alsmede het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking) 

[COM(2016) 864; 2016/0380 (COD)]

Rapporteur: dr. Richárd Hörcsik
voorzitter

Boedapest, 18 april 2017
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1. Gebruikte wetgeving bij het subsidiariteitsonderzoek

In de zin van het subsidiariteitsbeginsel moeten besluiten altijd op het laagst mogelijke niveau 
genomen worden.

Krachtens artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (hierna: VEU)1 voldoet een 
voorstel voor een EU-maatregel aan het subsidiariteitsbeginsel als die maatregel op nationaal 
niveau niet kan worden verwezenlijkt, of als het beoogde doel beter en doeltreffender kan 
worden bereikt met Europees optreden, en de EU-maatregel meerwaarde biedt.

De nationale parlementen van de EU-lidstaten hebben op grond van Protocol Nr. 2 bij het 
Verdrag van Lissabon2 het recht om in verband met EU-wetgevingsvoorstellen – volgens een 
wettelijk vastgestelde procedure – de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel te 
onderzoeken. Indien de desbetreffende kamer van het parlement een schending van het 
beginsel vaststelt, kan hij binnen een termijn van acht weken vanaf de datum van publicatie 
van het wetgevingsvoorstel een gemotiveerd advies toezenden aan de indiener ervan – de 
Europese Commissie – of aan de wetgevers van de Unie. Bij een in Protocol Nr. 2 bepaald 
aantal gemotiveerde adviezen moet de indiener het wetgevingsvoorstel toetsen en in het 
uiterste geval intrekken. Het doel van de procedure is dat de nationale parlementen indien 
nodig kunnen voorkomen dat de instellingen van de Unie de aan hen overgedragen 
bevoegdheden te buiten gaan.

De commissie Europese zaken van het Hongaars parlement kan een ontwerp van 
wetgevingshandeling van de Unie onderzoeken vanuit het oogpunt van de toepassing van het 
subsidiariteitsbeginsel, op grond van artikel 71, leden 1 en 2, van Wet XXXVI uit 2012 inzake 
het parlement en artikel 142, leden 1 en 2, van Besluit 10/2014 (II. 24.) OGY van het 
Hongaars parlement inzake zijn reglement van orde (hierna: HHSZ).

Indien de commissie Europese Zaken vaststelt dat een wetgevingsvoorstel in strijd is met het 
subsidiariteitsbeginsel, dient zij een verslag in over de voorwaarden voor aanneming van een 
gemotiveerd advies evenals een voorstel voor een besluit tot aanneming van het verslag. Op 
grond van artikel 142, lid 3, van HHSZ beslist het Hongaars parlement over de aanneming van 
het verslag en het voorstel voor een besluit. De termijn van acht weken voor het indienen van 
een gemotiveerd advies is objectief, en daarom moet het Hongaars parlement deze termijn in 
acht nemen.

2. Onderwerp van het onderzoek naar het subsidiariteitsbeginsel: 
wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie

Op 30 november 2016 diende de Europese Commissie haar pakket maatregelen "Schone 
energie voor alle Europeanen” in, waarvan de onderstaande twee wetgevingsvoorstellen deel 
uitmaken:

 voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
interne markt voor elektriciteit (herschikking) [COM(2016) 861; 2016/0379 (COD)], 
(hierna: voorstel voor een verordening), en

                                               
1 In de bijlage is meer te lezen over de gebruikte EU-wetgeving in verband met de toepassing van het 

subsidiariteitsbeginsel en de mogelijke gevolgen van de procedure.
2 Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid bij het Verdrag betreffende 

de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.
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 voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking) 
[COM(2016) 864; 2016/0380 (COD)], (hierna: voorstel voor een richtlijn).

In het door de Europese Commissie ingediende pakket maatregelen krijgen drie onderwerpen 
speciale nadruk: energie-efficiëntie, een wereldwijd toonaangevende rol voor de EU op het 
gebied van hernieuwbare energie en energieverbruikers die waar voor hun geld krijgen.

Het doel van de wetgevingsvoorstellen is de zodanige transformatie van de markt voor 
elektriciteit dat het gebruik van hernieuwbare energie op passende wijze wordt geïntegreerd in 
het energiesysteem en dat de benodigde wetgevingskaders worden geschapen waarbij de 
consument centraal staat en waarmee de voltooiing van een flexibele en concurrerende interne 
energiemarkt wordt bewerkstelligd. Het pakket maatregelen is een onderdeel van de 
verwezenlijking van de energie-unie, waarbij speciale nadruk wordt gelegd op energie-
efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen, een stabiele energievoorziening, een geïntegreerde 
energiemarkt en de afschaffing van gereguleerde energieprijzen.

De rechtsgrond voor het voorstel voor een verordening en het voorstel voor een richtlijn vormt 
artikel 194, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), op 
grond waarvan de bevoegdheden van de Europese Unie zich uitstrekken tot het waarborgen van de 
werking van de energiemarkt, het waarborgen van de continuïteit van de energievoorziening, 
energie-efficiëntie en energiebesparing, het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe en 
duurzame energiebronnen, en de bevordering van de interconnectie van energienetwerken. Verder 
is in artikel 194, lid 2, VWEU vastgelegd dat de maatregelen van de Unie niet van invloed zijn op 
het recht van een lidstaat de voorwaarden voor de exploitatie van zijn energiebronnen te bepalen, 
op zijn keuze tussen verschillende energiebronnen of op de algemene structuur van zijn 
energievoorziening.

Een van de elementen van de herstructurering van de markt voor elektriciteit is nauwere 
regionale samenwerking, waaraan volgens de Europese Commissie behoefte is omdat de op 
nationaal niveau genomen, niet op elkaar afgestemde besluiten aanzienlijke kosten met zich 
kunnen meebrengen voor de Europese consumenten. In de geest van deze benadering stelt de 
Europese Commissie tevens voor het regelgevend toezicht te herzien, en het Agentschap van 
de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) meer 
bevoegdheden toe te kennen in grensoverschrijdende kwesties waarvoor een gecoördineerd 
regionaal besluit vereist is.

3. Het door de commissie Europese Zaken uitgevoerde onderzoek naar de 
toepassing van het subsidiariteitsbeginsel in verband met het voorstel voor een 
verordening

Het doel van het voorstel voor een verordening betreffende de interne markt voor elektriciteit 
(COM(2016) 861) is om de Europese energie-unie een basis te verschaffen voor de efficiënte 
verwezenlijking van de – met name in het kader van het klimaat- en energiebeleid tot 2030 –
gestelde doelstellingen, en het daartoe mogelijk te maken dat de markt signalen afgeeft voor 
grotere flexibiliteit, een koolstofarme economie en innovatie.

Volgens de Europese Commissie is het doel van het voorstel voor een verordening op grond 
van artikel 194 de bevordering van de integratie van de Europese energiemarkten, hetgeen 
volgens de Europese Commissie op het niveau van de lidstaten niet op efficiënte wijze kan 
worden gegarandeerd. Het moment van het voorstel voor een verordening wordt volgens de 
Europese Commissie ingegeven door de maatregelen waarop ook door de Europese Raad 
wordt aangedrongen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de genoemde conclusies van de 



PE604.707v01-00 6/13 NP\1129859NL.docx

NL

Raad wordt verwezen naar strategieën en actieplannen, en niet naar het opzetten van een 
nieuwe, regionale organisatiestructuur of naar de radicale transformatie van de 
energiestructuur van de lidstaten. In de conclusies van de Raad van 15 december 2016 wordt 
het belang van uniforme marktstrategieën en de energie-unie bijvoorbeeld slechts in zijn 
algemeenheid aangestipt, en wordt voor de voltooiing daarvan 2018 als termijn gesteld.

De Europese Commissie doet met het voorstel voor een verordening betreffende de interne 
markt voor elektriciteit een voorstel voor de invoering van nieuwe – hieronder uiteengezette –
regels, waarmee voorbij wordt gegaan aan het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel en de 
aan de Europese Unie toegekende bevoegdheden zonder reden worden overschreden.

3.1. Ten eerste wordt met de overheveling van besluiten over het capaciteitsmechanisme 
naar Europees niveau het subsidiariteitsbeginsel geschonden, aangezien niets erop wijst dat 
marktverstoringen niet naar behoren kunnen worden aangepakt op nationaal niveau. Het 
subsidiariteitsbeginsel wordt in de eerste plaats geschonden met de aanwending van 
capaciteitsmechanismen die in de artikelen 18 t/m 24 van het voorstel voor een verordening 
staan beschreven.

Ook nu al worden er capaciteitsmechanismen gehanteerd bij de aanpak van marktverstoringen 
die de voorzieningszekerheid aantasten en die op een andere manier (bijv. met behulp van 
regelgeving) niet kunnen worden verholpen. Het doel van het mechanisme is om de 
elektriciteitsvoorziening op de middellange en lange termijn zeker te stellen zodat er aan de 
behoeften kan worden voldaan. In feite levert de door de capaciteitsaanbieders ter beschikking 
gestelde of nieuw te ontwikkelen capaciteit – in overeenstemming met de regels inzake 
overheidssteun – extra inkomsten op waardoor het doen van nieuwe investeringen of de 
instandhouding van capaciteit gestimuleerd wordt, terwijl dat op basis van de marktsituatie 
niet het geval zou zijn.

In het voorstel voor een verordening wordt bij de algemene voorschriften voor de invoering 
van capaciteitsmechanismen als nieuw element genoemd dat in tegenstelling tot de huidige 
praktijk waarbij de lidstaten op grond van met hun eigen methodiek uitgevoerde analyses een 
voorstel doen voor de toepassing van capaciteitsmechanismen, het voorstel van een lidstaat 
gebaseerd moet zijn op een in het voorstel voor een verordening bepaald 
bronconformiteitsonderzoek op Europees niveau. Dit zou worden voorbereid door het 
Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit (ENTSB) en door 
ACER worden goedgekeurd.

3.2 Het feit dat de lidstaten op grond van artikel 23 van het voorstel voor een verordening, 
waarin de beginselen voor de opzet van capaciteitsmechanismen worden vastgelegd, indirect 
het recht wordt ontnomen om hun energiemix te bepalen werpt subsidiariteitsbezwaren op. Uit 
hoofde van artikel 23, lid 4, moeten de emissies van de opwekkingscapaciteit waarvoor na de 
inwerkingtreding van de verordening een definitief investeringsbesluit is genomen, minder 
zijn dan 550 gr CO2/kWh, als gevolg waarvan kolencentrales worden uitgesloten van het 
capaciteitsmechanisme. De bovengenoemde emissielimiet kan ongunstig uitpakken voor de 
elektriciteitswinning uit kolen, en voor de lidstaten die in grote mate leunen op 
elektriciteitswinning uit kolen, betekent deze bepaling een indirecte inperking van het recht 
om hun energiemix te bepalen.

Dit is in strijd met de rechten die krachtens artikel 194, lid 2, VWEU aan de lidstaten zijn 
toegekend, aangezien hierdoor indirect de vrije keuze tussen verschillende energiebronnen en 
de algemene structuur van de energievoorziening wordt beïnvloed. In artikel 194, lid 2, 
VWEU staat dat deze maatregelen “onverminderd artikel 192, lid 2, onder c), niet van invloed 
[zijn] op het recht van een lidstaat de voorwaarden voor de exploitatie van zijn energiebronnen 
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te bepalen, op zijn keuze tussen verschillende energiebronnen of op de algemene structuur van 
zijn energievoorziening.”

De Europese Commissie wees er in de effectbeoordeling bij de toelichting op de bepalingen 
op dat er vanwege de uiteenlopende praktijken in de lidstaten geen geschikt instrument is om 
de voorstellen voor de toepassing van capaciteitsmechanismen te vergelijken en te evalueren. 
Verder wordt in de nationale evaluaties vaak niet voldoende rekening gehouden met de 
mogelijkheden van de regionale of de Europese markt, hetgeen kan leiden tot het aanleggen 
van onnodige capaciteit waarvoor overheidssteun wordt verleend.

Het is zorgwekkend dat er uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een analyse die uitgaat van 
de pan-Europese, brongerelateerde voorzieningszekerheid en die wordt ingezet om de 
invoering van het capaciteitsmechanisme te onderbouwen. Het zou nog acceptabel zijn als het 
Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit (ENTSB) een uniforme 
Europese analysemethode zou vaststellen of analyses voor heel Europa zou uitvoeren. 
Daarnaast is het echter hoe dan ook nodig om rekening te houden met nationale en regionale 
analyses. Met de geplande maatregel wordt de bewegingsvrijheid van de lidstaten in kwestie 
in grote mate beperkt, wordt de mogelijkheid om capaciteitsmechanismen in te voeren tot een 
minimum beperkt gezien de huidige methodiek en kenmerken van het ENTSB, aangezien de 
indicatoren voor voorzieningszekerheid worden bepaald met inachtneming van de 
importmogelijkheden/grensoverschrijdende capaciteit, en dus zullen de pan-Europese analyses 
de noodzaak van capaciteitsmechanismen niet ondersteunen, ondanks de optimistische 
gegevensverstrekking van de andere lidstaten over de ontwikkeling van krachtcentrales.

Een ander probleem is dat er in het voorstel voor een verordening geen rekening wordt 
gehouden met aspecten van kostenefficiëntie. In artikel 18, lid 3, van het voorstel voor een 
verordening wordt bepaald dat voordat lidstaten een capaciteitsmechanisme invoeren, zij in 
het geval van zorgpunten in verband met de toereikendheid van hulpbronnen er met name naar 
moet streven verstorende effecten van regelgeving weg te nemen, prijsbepaling op basis van 
schaarste mogelijk te maken alsmede interconnectie, energieopslag, maatregelen aan de 
vraagzijde en energie-efficiëntie tot stand te brengen. Tegelijkertijd wordt in het voorstel voor 
een verordening geen enkele analyse van economische aspecten voorgeschreven, en zodoende 
bestaat de mogelijkheid dat een toekomstig capaciteitstekort met een veel duurder instrument 
wordt opgeheven dan met een eventueel capaciteitsmechanisme het geval zou zijn.

3.3 Het subsidiariteitsbeginsel wordt geschonden omdat met het voorstel voor een richtlijn 
bepaalde onderdelen van het takenpakket van de lidstaten op het vlak van het systeembeheer 
van elektrische transmissie naar het regionale niveau zouden worden overgeheveld. Er zouden 
regionale operationele centra met zelfstandige beslissingsbevoegdheid worden opgericht, 
hetgeen in strijd is met de omstandigheid dat de verantwoordelijkheid voor de 
voorzieningszekerheid bij de EU-lidstaten ligt. De oprichting van regionale operationele centra 
vormt een ernstige inperking van de mogelijkheid van lidstaten om in te grijpen in het belang 
van de voorzieningszekerheid.

Volgens de toelichting bij het voorstel voor een richtlijn kunnen transmissiesysteembeheerders 
binnen de regionale operationele centra beslissingen nemen met betrekking tot zaken waarbij 
versnipperde en ongecoördineerde nationale acties een nadelig effect op de markten en de 
consumenten zouden sorteren (bijvoorbeeld op het gebied van systeembeheer, 
capaciteitsberekening voor interconnectoren, voorzieningszekerheid en risicoparaatheid).

De oprichting van regionale operationele centra gaat verder dan de ook nu al bestaande 
vrijwillige regionale samenwerkingsverbanden waarvoor onlangs uitbreidingsinitiatieven zijn 
ontplooid. De evaluatie daarvan heeft wegens gebrek aan tijd en ervaring nog niet kunnen 
plaatsvinden, maar de Europese Commissie heeft de resultaten ook niet afgewacht. De in het 
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voorstel voor een richtlijn aanbevolen uitbreiding van de bevoegdheden is dan ook niet in 
verhouding met de gestelde doelen.

4. Het door de commissie Europese Zaken uitgevoerde onderzoek naar de 
toepassing van het subsidiariteitsbeginsel in verband met het voorstel voor een richtlijn

Met betrekking tot het voorstel voor een richtlijn komt de toepassing van het 
subsidiariteitsbeginsel in de eerste plaats naar voren in verband met artikel 5 van het voorstel 
voor een richtlijn, aangezien in plaats van de vaststelling van de elektriciteitsprijzen als taak 
van de lidstaten behoort de invoering van een marktgebaseerde prijsstelling wordt 
voorgeschreven.

Artikel 5 van het voorstel voor een richtlijn – marktgebaseerde leveringsprijzen:

(1) Elektriciteitsleveranciers zijn vrij de prijs waarvoor zij aan de afnemers leveren, vast te stellen. 
De lidstaten nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat er sprake is van daadwerkelijke 
concurrentie tussen elektriciteitsleveranciers.

(2) De lidstaten zorgen gericht voor de bescherming van energiearme of kwetsbare afnemers, op 
andere manieren dan via overheidsingrijpen in de prijsstelling voor de levering van elektriciteit.

(3) In afwijking van de leden 1 en 2, kunnen de lidstaten die op [PB: datum van inwerkingtreding 
van deze richtlijn invoegen] overheidsingrijpen in de prijsstelling voor de levering van elektriciteit aan 
energiearme of kwetsbare huishoudelijke afnemers toepassen, dat overheidsingrijpen voortzetten 
gedurende vijf jaar te rekenen vanaf [PB: datum van inwerkingtreding van deze richtlijn invoegen]. 
Met dat overheidsingrijpen wordt een algemeen economisch belang nagestreefd, is duidelijk 
omschreven, transparant, niet-discriminerend en verifieerbaar, en garandeert elektriciteitsbedrijven uit 
de Unie gelijke toegang tot de afnemer. Dat ingrijpen gaat niet verder dan wat nodig is om het 
algemene economische belang te bereiken dat zij ermee nastreven, wordt in de tijd beperkt en is 
proportioneel voor de begunstigden ervan.

(4) Na [PB: datum invoegen: vijf jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn] mogen de 
lidstaten nog steeds overheidsingrijpen in de prijsstelling voor de levering van elektriciteit toepassen 
voor kwetsbare huishoudelijke afnemers, voor zover dat strikt noodzakelijk is om uiterst dringende 
redenen. Dergelijk ingrijpen voldoet aan de voorwaarden van lid 3.
De lidstaten stellen de Commissie binnen één maand na goedkeuring van de overeenkomstig de eerste 
alinea genomen maatregelen daarvan in kennis en kunnen ze onmiddellijk toepassen. De kennisgeving 
gaat vergezeld van een uitleg waarom andere instrumenten de situatie in onvoldoende mate konden 
verbeteren en hoe is bepaald wie de begunstigden zijn en wat de duur van de maatregel is. De 
kennisgeving wordt als volledig beschouwd als de Commissie binnen drie maanden na ontvangst van 
de aanmelding of van de gevraagde aanvullende informatie niet om verdere informatie heeft verzocht.
De Commissie kan een besluit nemen waarbij zij de nationale autoriteiten verzoekt de maatregelen 
binnen twee maanden na ontvangst van een volledige kennisgeving te wijzigen of in te trekken, 
wanneer zij van mening is dat niet aan de eisen van de eerste alinea is voldaan. De 
besluitvormingsperiode kan, wanneer zowel de Commissie als de betrokken lidstaat daarmee 
instemmen, worden verlengd.
Het op grond van dit lid toegepaste overheidsingrijpen wordt geacht te gelden zolang de Commissie 
geen besluit heeft genomen waarin zij de nationale autoriteiten verzoekt de maatregel te wijzigen of in 
te trekken.

Op grond van het bovenstaande zou er in het voorstel voor een richtlijn weliswaar tot vijf jaar 
na de inwerkingtreding ervan een uitzondering mogelijk zijn voor nationale prijsstelling ter 
bescherming van energiearme of kwetsbare afnemers, en kan er ”om uiterst dringende 
redenen” voor huishoudelijke afnemers ook na vijf jaar sprake zijn van prijsstelling door de 
overheid, maar in dat geval zou het beslissingsrecht onder de discretionaire bevoegdheid van 
de Europese Commissie komen te vallen. Dit zou echter een onnodige en onevenredige 
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inperking betekenen van het recht op prijsbepaling van de lidstaten, en er wordt geen rekening 
gehouden met de instrumenten waarover de lidstaten beschikken om de consumentenrechten te 
beschermen en de energiearmoede terug te dringen.

De beperking van de bevoegdheid van de lidstaten om de prijs van elektriciteit vast te stellen 
zou alleen aanvaardbaar zijn als dat meerwaarde zou bieden ten opzichte van nationale 
maatregelen. De energiesector is echter een speciaal segment van de economie, aangezien de 
afschaffing van gereguleerde prijzen – op grond van de ervaringen tot nu toe – de concurrentie 
niet heeft bevorderd, maar juist tot een aanzienlijke prijsstijging heeft geleid.

In Hongarije heeft de invoering van een door de overheid vastgestelde prijs de positie van de 
consumenten echter aanzienlijk verbeterd: het bedrag aan achterstallige betalingen van de 
elektriciteitsrekening is met de helft gedaald, en het aantal particuliere consumenten bij wie de 
elektriciteit is afgesloten, is met meer dan een derde gedaald. Dit bewijst ook dat de 
prijsstelling door de overheid in de lidstaten een adequaat middel is om consumenten te 
beschermen en korte metten te maken met energiearmoede.

Daarnaast is de afschaffing van door de overheid bepaalde prijzen onnodig omdat de huidige 
prijsstelling op de retailmarkt van elektriciteit de concurrentie niet belemmert en consumenten 
zo de mogelijkheid wordt geboden elektriciteit af te nemen op de concurrerende markt.

Het voorstel voor een richtlijn druist in tegen het subsidiariteitsbeginsel, omdat

 enerzijds niet bewezen wordt dat de lidstaten betaalbare prijzen niet naar behoren 
kunnen garanderen op nationaal, regionaal of lokaal niveau,

 en anderzijds – aangezien de bevoegdheden van de lidstaten zouden worden ingeperkt 
zonder dat dit een gunstigere situatie zou opleveren voor de consumenten – niet wordt 
gestaafd dat de genoemde doelstelling vanwege de omvang of het effect van de 
geplande maatregel beter kan worden verwezenlijkt op het niveau van de Unie.

5. Het standpunt van de commissie Europese Zaken in verband met de toepassing 
van het subsidiariteitsbeginsel

Tijdens de vergadering van de commissie Europese Zaken van 6 maart 2017 heeft een 
vertegenwoordiger van het ministerie voor Nationale Ontwikkeling informatie verschaft over 
het doel en de belangrijkste elementen van het voorstel voor een richtlijn en het voorstel voor 
een verordening. De commissie Europese Zaken heeft vastgesteld dat het onderzoek naar de 
toepassing van het subsidiariteitsbeginsel juridisch mogelijk is, aangezien de termijn van acht 
weken voor het indienen van een gemotiveerd advies met betrekking tot het voorstel voor een 
richtlijn op 9 mei 2017 afloopt en met betrekking tot het voorstel voor een verordening op 
17 mei 2017 afloopt.

De commissie Europese Zaken heeft op haar vergadering van 18 april 2017 het onderzoek 
naar de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel uitgevoerd en daarbij de volgende bezwaren 
geformuleerd:

5.1 In verband met het voorstel voor een verordening betreffende de interne markt voor 
elektriciteit (COM(2016) 861):

 wordt met de overheveling van besluiten over het capaciteitsmechanisme naar het 
niveau van de Unie het subsidiariteitsbeginsel geschonden;
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 werpt het feit dat de lidstaten op grond van artikel 23 van het voorstel voor een 
verordening indirect het recht wordt ontnomen om hun energiemix te bepalen 
subsidiariteitsbezwaren op;

 is het zorgwekkend dat er uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een analyse die 
uitgaat van de pan-Europese, brongerelateerde voorzieningszekerheid en die wordt
ingezet om de invoering van het capaciteitsmechanisme te onderbouwen;

 wordt met de overheveling van bepaalde onderdelen van het takenpakket van de 
lidstaten op het vlak van het systeembeheer van elektrische transmissie naar het 
regionale niveau het subsidiariteitsbeginsel geschonden. Er zouden regionale 
operationele centra met zelfstandige beslissingsbevoegdheid worden opgericht, 
hetgeen in strijd is met de omstandigheid dat de verantwoordelijkheid voor de 
voorzieningszekerheid bij de EU-lidstaten ligt.

5.2 De in artikel 5 van het voorstel voor een richtlijn inzake gemeenschappelijke regels 
voor de interne markt voor elektriciteit (COM(2016) 864) geregelde invoering van 
marktgebaseerde leveringsprijzen zou de bevoegdheden van de lidstaten om de prijs van 
elektriciteit vast te stellen onnodig inperken, en zou geen rekening houden met de 
instrumenten waarover de lidstaten beschikken om de consumentenrechten te beschermen en 
de energiearmoede terug te dringen. Het voorstel voor een richtlijn druist in tegen het 
subsidiariteitsbeginsel, omdat

 enerzijds niet bewezen wordt dat de lidstaten betaalbare prijzen niet naar behoren 
kunnen garanderen op nationaal, regionaal of lokaal niveau,

 en anderzijds – aangezien de bevoegdheden van de lidstaten zouden worden ingeperkt 
zonder dat dit een gunstigere situatie zou opleveren voor de consumenten – niet wordt 
gestaafd dat de genoemde doelstelling vanwege de omvang of het effect van de 
geplande maatregel beter kan worden verwezenlijkt op het niveau van de Unie.

De commissie Europese Zaken stelt op grond van het bovenstaande vast dat het voorstel 
voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interne 
markt voor elektriciteit (herschikking) [COM(2016) 861; 2016/0379 (COD)], alsmede het 
voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking) 
[COM(2016) 864; 2016/0380 (COD)] indruisen tegen het subsidiariteitsbeginsel.



NP\1129859NL.docx 11/13 PE604.707v01-00

NL

Bijlage

De procedure bij het onderzoek naar de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel en de 
mogelijke
gevolgen

Het subsidiariteitsbeginsel houdt volgens artikel 5 VEU het volgende in:

“3. Krachtens het [...] subsidiariteitsbeginsel mag de Unie op de gebieden die niet onder 
haar exclusieve verantwoordelijkheid vallen slechts optreden indien en voor zover de 
doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door de lidstaten op centraal, 
regionaal of lokaal niveau kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang of de 
gevolgen van het overwogen optreden beter door de Unie kunnen worden bereikt.
De instellingen van de Unie passen het subsidiariteitsbeginsel toe overeenkomstig het protocol 
betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. De nationale 
parlementen zien er volgens de in dat protocol vastgelegde procedure op toe dat het 
subsidiariteitsbeginsel wordt geëerbiedigd.
4. Krachtens het evenredigheidsbeginsel mogen de inhoud en de vorm van het optreden 
van de Unie niet verder gaan dan wat nodig is om de doelstellingen van de Verdragen te 
verwezenlijken.
De instellingen van de Unie passen het evenredigheidsbeginsel toe overeenkomstig het 
protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid."

Het onderzoek naar de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel op grond van artikel 6 van 
Protocol Nr. 2:

"Ieder nationaal parlement en iedere kamer van een van die parlementen kan 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, in de officiële talen van de Unie, een gemotiveerd advies toezenden waarin wordt 
uiteengezet waarom het betrokken ontwerp zijns inziens niet strookt met het 
subsidiariteitsbeginsel. (...)"

De gevolgen van het gemotiveerd advies hangen ervan af hoeveel nationale parlementen 
binnen de gestelde termijn van acht weken de schending van het subsidiariteitsbeginsel hebben 
geconstateerd bij hetzelfde wetgevingsvoorstel van de Unie.

In de procedure beschikken alle 28 nationale parlement over 2 stemmen (in totaal 56 
stemmen). Een gemotiveerd advies kan vooral invloed uitoefenen op de Europese 
besluitvorming als – afhankelijk van de Europese wetgevingsprocedure – een kwart, een derde 
of de meerderheid van de nationale parlementen een schending van het subsidiariteitsbeginsel 
vaststelt.

Op grond van artikel 7 van Protocol Nr. 2 moet in het zogenaamde "gelekaartmechanisme", 
als een derde van de nationale parlementen (d.w.z. 19 stemmen) een schending van het 
subsidiariteitsbeginsel vaststelt bij hetzelfde voorstel, dit voorstel worden herzien. Op grond 
van die herziening kan de indiener besluiten het voorstel te handhaven, te wijzigen of in te 
trekken. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is er drie keer sprake 
geweest van een gelekaartmechanisme. In het eerste geval werd het voorstel ingetrokken, in de 
andere twee gevallen3 hield de Europese Commissie vast aan het voorstel in ongewijzigde 

                                               
3 Met betrekking tot het voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie heeft het 

Hongaars parlement in Besluit 87/2013 (X. 22) OGY, en met betrekking tot het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 
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vorm. 

                                                                                                                                                   
december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten in 
Besluit 9/2016 (V. 10) OGY een schending van het subsidiariteitsbeginsel vastgesteld.
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IX. Jurisprudentie

Besluit 10/2017 (V. 5) OGY van het Hongaars parlement 
over de goedkeuring van een verslag over de voorwaarden voor aanneming van een 
gemotiveerd advies met betrekking tot het voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markt voor elektriciteit 
(herschikking) [COM(2016) 861; 2016/0379 (COD)], alsmede het voorstel voor een 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor 
de interne markt voor elektriciteit (herschikking) [COM(2016) 864; 2016/0380 (COD)]*

1. Het Hongaars parlement neemt het verslag over de voorwaarden voor aanneming van 
een gemotiveerd advies met betrekking tot het voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking) 
[COM(2016) 861; 2016/0379 (COD)], alsmede het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 
elektriciteit (herschikking) [COM(2016) 864; 2016/0380 (COD)] (hierna: het verslag) aan en 
stelt op grond daarvan vast dat het voorstel voor een verordening en het voorstel voor een 
richtlijn een schending van het subsidiariteitsbeginsel vormen.

2. Het Hongaars parlement verzoekt zijn voorzitter het in het verslag vastgelegde 
gemotiveerd advies door te sturen naar het Europees Parlement, de Raad en de voorzitter van 
de Europese Commissie, en hiervan tegelijkertijd ook de regering op de hoogte te stellen.

Sándor Lezsák, eigenhandig,
vicevoorzitter van het Hongaars parlement

István Ikotity, eigenhandig,
griffier van het Hongaars parlement

dr. István Tiba, eigenhandig,
griffier van het Hongaars parlement

                                               
* Het Hongaars parlement nam het besluit tijdens zijn vergadering van 3 mei 2017 aan.
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