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Maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering ***I 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 september 2017 over het 

voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 

maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering en houdende intrekking van 

Verordening (EU) nr. 994/2010 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)) 

 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2016)0052), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 

ingediend (C8-0035/2016), 

– gezien het advies van de Commissie juridische zaken over de voorgestelde 

rechtsgrondslag, 

– gezien artikel 294, lid 3, en artikel 194, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, 

– gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van Protocol nr. 2 betreffende de 

toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door 

de Oostenrijkse Bondsraad en het Bulgaarse parlement, en waarin wordt gesteld dat het 

ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 22 september 

20161, 

– na raadpleging van het Comité van de Regio’s, 

– gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de 

bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger 

van de Raad bij brief van 10 mei 2017 gedane toezegging om het standpunt van het 

Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de 
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werking van de Europese Unie goed te keuren, 

– gezien de artikelen 59 en 39 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen 

van de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie regionale ontwikkeling (A8-

0310/2016), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige 

resolutie is gevoegd; 

3. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 

voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen; 

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0030 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 september 

2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende maatregelen tot veiligstelling van de 

gasleveringszekerheid en houdende intrekking van Verordening (EU) nr. 994/2010 

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt 

van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2017/1938.) 

 

  



 

 

BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE 

VERKLARING VAN DE COMMISSIE MET BETREKKING TOT ARTIKEL 16 VAN 

DE VERORDENING 

 

De Commissie is ingenomen met de samenwerkingsmechanismen die zijn vastgesteld in 

artikel 16 van de voorgestelde verordening, die een belangrijk instrument vormen om de 

consistentie van preventieve actieplannen en noodplannen tussen de partijen bij de 

Energiegemeenschap te garanderen. 

De Commissie onderstreept hoe belangrijk het is om doeltreffend te waarborgen dat de partijen 

bij de Energiegemeenschap geen maatregelen nemen die nadelig kunnen zijn voor de 

leveringszekerheid in de EU en haar lidstaten, en omgekeerd.  

Onverminderd haar oorspronkelijke voorstel van 16 februari 2016 zal de Commissie in dit 

verband overwegen te zijner tijd een aanbeveling te doen aan de Raad overeenkomstig 

artikel 218 VWEU met het oog op onderhandelingen ter wijziging van het 

Energiegemeenschapsverdrag. De bedoeling is om een passend wettelijk kader en 

mechanismen in te stellen, waardoor specifieke bepalingen van de verordening en andere 

relevante onderdelen van het acquis op het gebied van energie tussen de EU en haar lidstaten 

enerzijds, en de partijen bij de Energiegemeenschap anderzijds, kunnen worden toegepast zodat 

een versterkt kader voor gasleveringszekerheid doeltreffend ten uitvoer kan worden gelegd. 

 


