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Geachte heer voorzitter,
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Bij schrijven van 29 januari 2019 hebt u, overeenkomstig artikel 39, lid 2, van het Reglement, 
de Commissie juridische zaken verzocht de geldigheid van de rechtsgrondslag van 
bovengenoemd Commissievoorstel na te gaan.

De commissie behandelde dit punt op haar vergadering van 18 februari 2019.

I – Achtergrond

Het voorstel voor de verordening in kwestie heeft tot doel ervoor te zorgen dat alle lidstaten 
passende instrumenten invoeren om elektriciteitscrisissituaties die vaak een 
grensoverschrijdend effect hebben aangezien de elektriciteitssystemen geïntegreerd zijn, te 
voorkomen alsmede om zich op dergelijke situaties voor te bereiden en deze te beheersen en 
om de werking van de interne elektriciteitsmarkt te verbeteren.

Om deze doelstelling te bereiken, wordt voorgesteld dat de lidstaten met elkaar samenwerken 
om crisissituaties te voorkomen en te beheren, met name door te voorzien in 
gemeenschappelijke methoden voor het beoordelen van risico's, door de vergelijkbaarheid en 
transparantie tijdens de voorbereidingsfase en tijdens het plaatsvinden van een 
elektriciteitscrisis te verbeteren en door te waarborgen dat zelfs tijdens een crisis elektriciteit 
wordt geleverd waar die het meest nodig is.

De door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag is artikel 194 VWEU, dat de 
rechtsgrondslag vormt voor energiebeleid; tijdens de interinstitutionele onderhandelingen 
werd het echter noodzakelijk geacht een verwijzing toe te voegen naar lid 2 van 
bovengenoemd artikel, dat bepaalt dat de maatregelen worden vastgesteld volgens de gewone 
wetgevingsprocedure.

De voorzitter van de Commissie industrie, onderzoek en energie, die verantwoordelijk is voor 
het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG 
(2016/0377(COD)), heeft de Commissie juridische zaken daarom verzocht om, 
overeenkomstig artikel 39, lid 2, van het Reglement, de rechtsgrondslagen van het voorstel en 
meer in het bijzonder de geschiktheid van de voorgestelde toevoeging te verifiëren.

II – Relevante Verdragsbepalingen

In het voorstel van de Commissie wordt het volgende artikel van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, (opgenomen in titel XXI getiteld "Energie"), voorgesteld als 
rechtsgrondslag (onderstreping toegevoegd):

Artikel 194 VWEU

1. In het kader van de totstandbrenging en de werking van de interne markt en rekening 
houdend met de noodzaak om het milieu in stand te houden en te verbeteren, is het beleid van 
de Unie op het gebied van energie, in een geest van solidariteit tussen de lidstaten, erop 
gericht:
a) de werking van de energiemarkt te waarborgen;
b) de continuïteit van de energievoorziening in de Unie te waarborgen;
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c) energie-efficiëntie, energiebesparing en de ontwikkeling van nieuwe en duurzame energie 
te stimuleren; en
d) de interconnectie van energienetwerken te bevorderen.

2. Onverminderd de toepassing van andere bepalingen van de Verdragen stellen het Europees 
Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure, de maatregelen vast die 
noodzakelijk zijn om de in lid 1 genoemde doelstellingen te verwezenlijken. Deze maatregelen 
worden vastgesteld na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en van het Comité 
van de Regio's. Zij zijn, onverminderd artikel 192, lid 2, onder c), niet van invloed 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.

3. In afwijking van lid 2, stelt de Raad volgens een bijzondere wetgevingsprocedure, met 
eenparigheid van stemmen en na raadpleging van het Europees Parlement, de daarin 
bedoelde maatregelen vast die voornamelijk van fiscale aard zijn.

III – Rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie betreffende de keuze 
van de rechtsgrond

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie moet "de keuze van de rechtsgrond van 
een gemeenschapshandeling berusten op objectieve gegevens die voor rechterlijke toetsing 
vatbaar zijn, waartoe met name het doel en de inhoud van de handeling behoren"1. De keuze 
van een onjuiste rechtsgrond kan dan ook aanleiding geven tot de nietigverklaring van de 
desbetreffende handeling. Nauwkeurigheid van de vermelding van de rechtsgrondslag is in 
onderhavig geval met name van belang omdat in artikel 194, leden 2 en 3, verwezen wordt 
naar respectievelijk de gewone wetgevingsprocedure en een bijzondere wetgevingsprocedure 
met eenparigheid van stemmen in de Raad.

IV – Analyse en vaststelling van de juiste rechtsgrond met het oog op het doel en de 
inhoud van het voorstel, het mandaat van het Parlement en het mandaat van de Raad

Dit voorstel voor een verordening heeft tot doel gemeenschappelijke regels inzake 
crisispreventie vast te stellen om de voorzieningszekerheid te waarborgen door het 
verschaffen van instrumenten waarmee voor grensoverschrijdende samenwerking wordt 
gezorgd, door de lidstaten te verplichten op regionaal niveau samen te werken in een geest 
van solidariteit.
Het voorstel voorziet ook in maatregelen om elektriciteitscrises te voorkomen, zich erop voor 
te bereiden en ze te beheersen, teneinde te waarborgen dat elektriciteit wordt geleverd waar 
die het meest nodig is. Bovendien wordt voorzien in een kader voor een doeltreffend toezicht 
op de voorzieningszekerheid in Europa via de Coördinatiegroep voor elektriciteit. Het doel is 
de risicoparaatheid te verbeteren en de kosten ervan terug te dringen. Tevens wordt ernaar 
gestreefd de interne energiemarkt te versterken door meer onderling vertrouwen tussen de 
lidstaten te scheppen en ongepaste overheidsmaatregelen in crisissituaties tegen te gaan, 
waarbij in het bijzonder ongerechtvaardigde inperking van grensoverschrijdende stromen 
wordt voorkomen.

1 Zaak C-45/86, Commissie/Raad (Algemene tariefpreferenties), Jurispr. 1987, blz. 014393, punt 5; zaak C-
440/05, Commissie/Raad, Jurispr. 2007, blz. I-9097; zaak C-411/06, Commissie/Parlement en Raad, 
Jurispr. 2009, blz. I-07585.
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Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon biedt artikel 194 VWEU een 
specifieke rechtsgrondslag voor beleidsmaatregelen op het gebied van energie die erop gericht 
zijn de werking van de energiemarkt te waarborgen, de continuïteit van de energievoorziening 
in de Unie te waarborgen, energie-efficiëntie, energiebesparing en de ontwikkeling van 
nieuwe en duurzame energie te stimuleren of de interconnectie van energienetwerken te 
bevorderen.

De belangrijkste doelstelling van het voorstel lijkt volledig overeen te komen met de 
doelstellingen van het beleid van de Unie op het gebied van energie, zoals neergelegd in 
artikel 194, lid 1 VWEU.

De overeengekomen wijziging van de rechtsgrondslag verandert de grondslag die de 
Commissie voor haar voorstel heeft gekozen niet wezenlijk, maar maakt de keuze van de 
rechtsgrondslag nauwkeuriger doordat het desbetreffende lid van artikel 194 VWEU waarop 
de medewetgevers zich willen baseren, wordt gespecificeerd.

Artikel 194 VWEU bevat in feite in de leden 2 en 3, twee verschillende rechtsgrondslagen 
voor maatregelen van verschillende aard. Terwijl in lid 3 wordt verwezen naar maatregelen 
die voornamelijk van fiscale aard zijn, heeft lid 2 betrekking op de vaststelling van 
maatregelen die nodig zijn voor het bereiken van de doelstellingen in lid 1, waaronder, onder 
meer, de continuïteit van de energievoorziening. Voorts is het belangrijk op te merken dat 
artikel 194 VWEU voorziet in verschillende wetgevingsprocedures, afhankelijk van de aard 
van de maatregel.

V – Conclusie en aanbeveling

In het licht van wat voorafgaat moet worden geconcludeerd dat, om de rechtsgrondslag 
zodanig aan te geven dat kan worden bepaald welke procedure van toepassing is op de 
goedkeuring van het voorstel, artikel 194, lid 2, als rechtsgrondslag voor het voorstel moet 
worden gebruikt.

Deze analyse van de rechtsgrondslag is gebaseerd op het voorlopige akkoord dat tijdens de 
interinstitutionele onderhandelingen over het voorstel is bereikt en op 23 januari 2019 door de 
Commissie industrie, onderzoek en energie is goedgekeurd.

Op haar vergadering van 18 februari 2019 heeft de Commissie juridische zaken dan ook met 
algemene stemmen2, met 17 stemmen vóór, besloten dat een specifieke verwijzing naar artikel 
194, lid 2, VWEU in de rechtsgrondslag passend is en dat artikel 194, lid 2, VWEU als 
rechtsgrondslag voor het voorstel moet worden bevestigd.

2 Bij de eindstemming waren aanwezig: Pavel Svoboda (voorzitter), Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux 
(ondervoorzitter), Gilles Lebreton (rapporteur voor advies), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas 
Chrysogonos, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, 
Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.



RR\1146857NL.docx 5/5 PE606.138v02-00

NL

Hoogachtend,

Pavel Svoboda

(Betreft alle taalversies.)


