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BEGRUNDET UDTALELSE 
FRA ET NATIONALT PARLAMENT 

OM NÆRHEDSPRINCIPPET 

Om: Begrundet udtalelse fra den bulgarske Nationalforsamling om forslag til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af 

naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 994/2010  

 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 0035/2016(COD)) 

 

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 

af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 

og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 

udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 

Den bulgarske Nationalforsamling har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om 

det ovennævnte forslag til forordning. 

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 

hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet. 
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BILAG 

 

FORMANDEN 
RE P UB LIK K E N  B ULG A R IE N ,  

N AT IO N A LFO R S A M LIN G E N  
 

TIL 

MARTIN SCHULZ 

EUROPA-PARLAMENTETS FORMAND, 

 

Vedr.: Begrundet udtalelse fra Republikken Bulgariens Nationalforsamling til forslaget til 

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om foranstaltninger til opretholdelse af 

naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af afgørelse (EU) Nr. 994/2010 

 

Hr. formand, 

 

På sit møde den 20. april 2016 behandlede Republikken Bulgariens Nationalforsamlings 

Udvalg om Europæiske Anliggender og Tilsyn med Europæiske Midler (KEVKEF) forslaget 

til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af 

naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af afgørelse (EU) nr. 994/2010. 

 

KEVKEF's medlemmer bifaldt Kommissionens initiativ til en revision af forordning (EF) nr. 

994/2010 med det formål at styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne og garantere 

gasforsyningssikkerheden. Samtidig vedtog medlemmerne af KEVKEF efter grundigt at have 

gennemgået forslaget til forordning under hensyntagen til den rammeholdning, som Rådet for 

Europæiske Anliggender under Republikken Bulgariens Ministerråd havde udtrykt, samt til 

betænkningerne fra Nationalforsamlingens Udvalg om Økonomisk Politik og Turisme og 

dens Energiudvalg, at Nationalforsamlingen skulle gøre brug af sine beføjelser under artikel 6 

i protokol nr. 2 til Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde ved at afgive en 

begrundet udtalelse (som her er vedføjet) om det ovennævnte forslag til forordning.  

 

Som led i denne procedure fremsender jeg Dem hermed den vedtagne betænkning samt den 

begrundede udtalelse, som afspejler det bulgarske parlaments holdning i spørgsmålet. 

 

Bilag: Teksten lyder således: 

 



 

NP\1097732DA.doc 3/6 PE584.203v01-00 

 DA 

BEGRUNDET UDTALELSE 

FRA REPUBLIKKEN BULGARIENS 

NATIONALFORSAMLING 

 

REPUBLIKKEN BULGARIEN, 

43. SAMLING 

UDVALGET OM EUROPÆISKE ANLIGGENDER OG TILSYN  

MED EUROPÆISKE MIDLER 

 

B E T Æ N K N I N G  

 

Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til 

opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EU) nr. 

994/2010, punkt 16 i Nationalforsamlingens arbejdsprogram om europæiske anliggender 

for 2016 og Republikken Bulgariens rammeholdning nr. 602-00-20 herom, som blev 

vedtaget af Ministerrådet den 1. april 2016.  

 

I. På sit møde den 20. april 2016 drøftede Udvalget om Europæiske Anliggender og 

Tilsyn med Europæiske Midler (KEVKEF) forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og 

ophævelse af afgørelse (EU) nr. 994/2010, som figurerer under punkt 16 i 

Nationalforsamlingens arbejdsprogram om europæiske anliggender for 2016. 

 

Følgende deltog i dette møde i Udvalget om Europæiske Anliggender og Tilsyn med 

Europæiske Midler: Sjeko Stankov - viceminister for energi, Albena Trasieva - leder af 

afdelingen for internationalt samarbejde på energiområdet under Direktoratet for 

Energipolitik og Internationalt Samarbejde i Energiministeriet, samt Tsvetan Vladikov, 

Dennitsa Nedeva og Mariana Vasileva - statslige eksperter i Direktoratet for Samordning af 

EU-spørgsmål i Ministerrådets administration. 

 

II. Formålet med dette udkast til forordning er at sikre, at alle medlemsstaterne tager 

passende værktøjer i brug med henblik på at forberede sig på og tage hånd om 

konsekvenserne af manglen på gas som følge af en afbrydelse af forsyningen eller usædvanlig 

høj efterspørgsel. De foranstaltninger, der indgår i forslaget, sikrer et bedre regionalt 

samarbejde og koordination; i foranstaltningerne indgår detaljerede forpligtelser og sikring af 

den nødvendige infrastruktur; forbedret risikovurdering og risikoforebyggelse; garanteret 

gasforsyning til visse kategorier af forbrugere (beskyttede kunder), selv under vanskelige 

vilkår (forsyningsstandard) samt indførelse af princippet om solidaritet mellem 

medlemsstaterne. 

 

På baggrund af spændingerne mellem Ukraine og Rusland mener Kommissionen, at det fem 

år efter vedtagelsen af forordning (EU) nr. 994/2010 stadig er nødvendigt at vedtage 

yderligere foranstaltninger for at garantere gasforsyningssikkerheden i Europa. 

Retsgrundlaget for den foreslåede forordning er artikel 194 i Traktaten om Den Europæiske 

Unions Funktionsmåde (TEUF), som fastlægger Unionens beføjelser på energiområdet. 

Kommissionen understreger i sin begrundelse, at risikoen for alvorlig forstyrrelse af 

naturgasforsyningen ikke bremses af nationale grænser og kan berøre adskillige 

medlemsstater, og at en national tilgang vil medføre ikke-optimale foranstaltninger og kan 

forværre følgerne af en krise. På denne baggrund og efter en detaljeret vurdering af de 
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redskaber, som der henvises til i forordning (EU) nr. 994/2010, og medlemsstaternes 

gennemførelse heraf, foreslår Kommissionen, at det regionale samarbejde og samordningen 

på regionalt plan bør styrkes som den mest omkostningseffektive tilgang til forbedring af 

forsyningssikkerheden i hele EU. 

 

Forslaget til forordning fastlægger, at der skal udarbejdes regionale forebyggende 

handlingsplaner og nødplaner samt regionale risikovurderinger (beskrevet i Bilag I): Disse 

planer vil blive underlagt peer review og vil blive udarbejdet i samarbejde med de øvrige 

regioner inden for rammerne af Gaskoordinationsgruppen, og Kommissionen kan anmode 

om, at de bliver ændret, inden de opnår den endelige godkendelse. 

 

Ifølge de nye bestemmelser, som Kommissionen foreslår, skal de enkelte medlemsstater 

træffe de nødvendige foranstaltninger til, at den tekniske kapacitet i den resterende 

infrastruktur, som er fastsat i henhold til N-1-formlen (foreskrevet i bilag II til 

forordningsforslaget), er i stand til at dække det beregnede områdes samlede gasefterspørgsel 

i løbet af en dag med usædvanlig stor gasefterspørgsel, hvilket forekommer med en statistisk 

sandsynlighed en gang hver tyvende år. Desuden skal der muliggøres permanent fysisk 

kapacitet til transport af gas i begge retninger på alle sammenkoblingslinjer mellem 

medlemsstaterne undtagen i de foreskrevne tilfælde (forordningsforslagets artikel 4, punkt 4, 

og Bilag III). 

 

De forslåede ændringer tager sigte på at sikre bedre adgang til oplysninger for både de 

nationale kompetente myndigheder og Kommissionen. De vil få beføjelse til at anmode 

naturgasvirksomhederne om yderligere oplysninger, herunder kontraktmæssige oplysninger i 

tilfælde af, at der opstår en nødsituation, i behørigt begrundede tilfælde. Derudover vil 

naturgasvirksomhederne være forpligtede til at give den nationale kompetente myndighed og 

Kommissionen meddelelse om kontrakter, der er relevante for forsyningssikkerheden, så snart 

sådanne er blevet underskrevet eller ændret. Dette vedrører langsigtede kontrakter, som 

leverer mere end 40 % af det årlige naturgasforbrug i den berørte medlemsstat. 

 

Der er ikke fastlagt nogen væsentlig ændring af forsyningsstandarden, som garanterer en 

uafbrudt gasforsyning til beskyttede kunder i en bestemt tidsperiode, selv i tilfælde af knappe 

gasforsyninger og/eller usædvanlig høj efterspørgsel. Kategorien "beskyttede kunder" 

fastholdes og vil omfatte alle husholdningskunder, der er tilsluttet gasforsyningsnettet, og på 

særlige betingelser - som det er op til medlemsstaterne at beslutte - fjernvarmeanlæg og små 

og mellemstore virksomheder. Forslaget til forordning fastlægger, at det skal være 

obligatorisk at anvende solidaritetsprincippet mellem medlemsstaterne. Hvis en medlemsstat 

er i en nødsituation, hvor der ikke er forsyning til beskyttede kunder, skal der ifølge dette 

princip ikke leveres gas til kunder, der ikke falder ind under kategorien "beskyttede kunder", i 

nogen anden medlemsstat, der er direkte forbundet med den første medlemsstat. 

 

III. Ifølge den rammeholdning, som Ministerrådet har forelagt, støtter Republikken Bulgarien 

generelt forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til 

opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af forordning (EF) nr. 

994/2010. Republikken Bulgarien vil samtidig insistere på, at der indrømmes landet en 

undtagelse i lighed med Luxembourg, Slovenien og Sverige (artikel 4, stk. 8) og Malta og 

Cypern (artikel 19), i betragtning af den tid og de omfattende investeringer, det kræver at 

bygge den fornødne infrastruktur med større kapacitet. Republikken Bulgarien mener, at de 

foreslåede ændringer øger Kommissionens kontrol med de aktiviteter, der udøves af 
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deltagerne på naturgasmarkedet, hvilket på den ene side er i modstrid med principperne om et 

frit og konkurrencedygtigt marked og på den anden side indskrænker medlemsstaternes 

rettigheder, hvad angår deres kontraktuelle forbindelser med tredjelande. Republikken 

Bulgarien forventer, at forslaget til forordning vil medføre yderligere administrative byrder 

for virksomheder og/eller den offentlige forvaltning. Sidst men ikke mindst foreslår 

Republikken Bulgarien, at nogle af ændringerne i forordningsforslaget gøres mere specifikke 

med hensyn til regler for, hvordan de forpligtede parter vil opnå kompensation for de 

forpligtelser, som de pålægges over for samfundet. 

 

IV. Det ovennævnte forslag til forordning blev gennemgået i Udvalget om Økonomisk 

Politik og Turisme (KIPT) på dets møde den 13. april 2016. KIPT giver i sin erklæring udtryk 

for, at den skepsis, som ifølge Republikken Bulgarien giver udtryk for, og som afspejles i 

rammeholdningen til spørgsmålet, fuldt ud er berettiget. KIPT understreger, at vedtagelse af 

forslaget til forordningen ikke vil medføre ændringer i de bulgarske rammebestemmelser, 

men vil pålægge den bulgarske økonomi betydelige administrative og finansielle byrder. 

 

V. Forslaget til forordning blev drøftet i Energiudvalget på dets møde den 14. april 2016. 

Udvalget støtter i sin erklæring fuldt ud Republikken Bulgariens rammeholdning, som blev 

vedtaget af Rådet for Europæiske Anliggender under Ministerrådet. 

 

VI. Efter at have behandlet forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 

foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af 

forordning (EF) nr. 994/2010, hvorunder der er taget hensyn til udtalelserne fra Udvalget om 

Økonomisk Politik og Turisme og Energiudvalget, afgiver Republikken Bulgariens 

Nationalforsamling gennem sit Udvalg om Europæiske Anliggender og Tilsyn med 

Europæiske Midler følgende begrundede udtalelse, som vil blive sendt til EU-institutionerne:  

 

1. Udvalget om Europæiske Anliggender og Tilsyn med Europæiske Midler bifalder Europa-

Kommissionens initiativ vedrørende revision af forordning (EU) nr. 994/2010 med henblik på 

et styrket samarbejde mellem medlemsstaterne og opretholdelse af gasforsyningssikkerheden. 

 

2. Udvalget om Europæiske Anliggender og Tilsyn med Europæiske Midler udtrykker 

bekymring med hensyn til, hvorvidt den obligatoriske koordination mellem medlemsstaterne 

ifølge forslaget vil finde sted inden for de regioner, der er defineret af Kommissionen, og at 

der ikke er blevet forelagt nogen overbevisende dokumentation for, at de enkelte landes 

holdninger er tilgodeset i tilstrækkeligt omfang. Hvis tilgangen med obligatorisk regionalt 

samarbejde bliver vedtaget i fremtiden, skal der tages hensyn til et antal geografiske, politiske 

og økonomiske karakteristika i vedvarende dialog mellem medlemsstaterne. 

 

3. Udvalget om Europæiske Anliggender og Tilsyn med Europæiske Midler mener, at 

solidaritetsprincippet, der er fastlagt i artikel 5, stk. 3, i Traktaten om Den Europæiske Union, 

ikke er opfyldt, eftersom Kommissionens beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 3, stk. 7, i forslaget til forordning (vedrørende de ovennævnte 

regioners sammensætning) ikke udtrykkeligt er fastlagt i retsakten (i artikel 18: "Udøvelse af 

delegerede beføjelser). Dette er i modstrid med artikel 290, stk. 2, i TEUF.  

 

4. Udvalget om Europæiske Anliggender og Tilsyn med Europæiske Midler mener, at 

forslaget til forordning ikke opfylder nærhedsprincippet, der er fastlagt i artikel 5, stk. 4, i 

TEU, fordi den pålægger både medlemsstaterne og EU-borgerne yderligere administrative 
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byrder og således går ud over, hvad der er nødvendigt for at opfylde formålet med 

forordningen. For Republikken Bulgarien vil forpligtelsen til at skabe ny infrastruktur med 

større kapacitet betyde en overordentlig stor økonomisk byrde. 

 

5. Sidst, men ikke mindst, er Kommissionens beføjelse til at indlede en 

overtrædelsesprocedure imod en medlemsstat, hvis kompetente myndighed har beføjelse til at 

modtage eller anmode om en kontrakt, hvis naturgasvirksomheden ikke opfylder 

meddelelsespligten, endnu en foranstaltning, der går ud over, hvad der er nødvendigt for at 

opnå det tilsigtede mål.  

 

I lyset af ovenstående og efter drøftelser i Udvalget om Europæiske Anliggender og Tilsyn 

med Europæiske Midler blev betænkningen og den begrundede udtalelse herom 

enstemmigt vedtaget med 14 stemmer for. 

 

FORMANDEN FOR UDVALGET 

OM EUROPÆISKE ANLIGGENDER OG 

TILSYN MED EUROPÆISKE MIDLER 

 

SVETLIN TANTJEV 

 

 


