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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.

Det østrigske Forbundsråd 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

22/SB-BR/2017

B E G R U N D E T   U D T A L E L S E

af 9. maj 2017 fra Forbundsrådets EU-udvalg i henhold til artikel 23g, stk. 1, i B-VG 
sammenholdt med artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet

COM(2016)0861

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for det indre 
marked for elektricitet (omarbejdning) (EØS-relevant tekst)

A. Begrundet udtalelse

Det foreliggende forslag er ikke foreneligt med nærhedsprincippet.

B. Begrundelse

På det energipolitiske område er der én stor prioritet, nemlig Europa-Kommissionens såkaldte 
energiunionspakke. Europa-Kommissionen forelagde denne pakke i slutningen af 
2016/begyndelsen af 2017. Den indeholder en række foranstaltninger på områderne 
energieffektivitet, udbygning og integration af vedvarende energi, miljøvenligt design, 
elforsyningssikkerhed, forvaltning af energiunionen (governance), regler for energimarkedet, 
den aktive rolle, som spilles af forbrugerne, og energipriser. Pakken blev også behandlet på 
energiministrenes møde den 27. februar 2017 i Bruxelles. Forslagene skal betragtes i deres 
helhed. Forbundsrådets behandling af forslagene er sket ved modtagelsen af dem og har strakt 
sig over flere møder. Den foreliggende begrundede udtalelse vedrører forslaget til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for det indre marked for elektricitet. 

I henhold til artikel 13, stk. 3, i forslaget til forordning skal der foretages en revision af 
budområder. Mens det hidtil har været sådan, at de transmissionssystemoperatører, som har 
deltaget i revisionen af et fastsat budområde, har udarbejdet de metoder, som lægges til grund 
herfor, og på grundlag af hvilke de har fået ændringen af et fastsat budområde gennemført og 
godkendt af hhv. de deltagende medlemsstater og de deltagende regulerende myndigheder (jf. 
artikel 32, stk. 4, i forordning (EU) 2015/1222), er det ifølge forslaget sådan, at afgørelsen om 
godkendelse af de anvendte metoder og reviderede alternative budområder (artikel 13, stk. 3, i 
forslaget til forordning) overgår til Agenturet for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder (ACER), og at afgørelsen om at ændre eller bibeholde det 
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fastsatte budområde (artikel 13, stk. 4) overgår fra medlemsstaterne til Europa-
Kommissionen.

Denne kompetenceudvidelse især for ACER – men også for Europa-Kommissionen – er 
kritisk set i lyset af nærhedsprincippet, eftersom fastsættelsen af budområder som omhandlet i 
nærværende sag bedre kan gennemføres på nationalt eller regionalt niveau, fordi det nationale 
eller regionale niveau er tættere på de tekniske forhold og har et bedre regionalt kendskab. 
Desuden kendetegnes godkendelse af metoder og forudsætninger såvel som valg af scenarier 
for alternative fastsættelser, der skal revideres, i vidt omfang ved at være afgørelser baseret på 
skøn, og de kan ifølge Domstolens faste retspraksis ikke overlades til et agentur. Ifølge 
nærhedsprincippet kan EU kun skride til handling, hvis det kan handle mere effektivt end 
medlemsstaterne selv. De beføjelser, der i medfør af artikel 13, stk. 3 og 4, skal overgå til 
hhv. ACER og Europa-Kommissionen, er bedre anbragt på nationalt og/eller regionalt niveau 
på grund af den større nærhed og det bedre kendskab til de faktiske forhold.

Direktivets artikel 2, nr. 39, definerer begrebet ”regionalt driftscenter”. Forordningens 
artikel 31-44 indeholder de nærmere bestemmelser for de regionale driftscentre. Europa-
Kommissionen har ikke i tilstrækkeligt omfang forklaret, hvilken merværdi de regionale 
driftscentre har i forhold til de allerede etablerede transmissionssystemoperatørers 
tjenesteselskaber og til koordineringen via det europæiske net af 
elektricitetstransmissionssystemoperatører (ENTSO-E). Desuden mener Forbundsrådet, at 
overførsel af nationale beslutningskompetencer til et overregionalt autonomt organisatorisk 
organ er en klar begrænsning af de nationale beslutningsbeføjelser. Særligt kritisk i denne 
sammenhæng er, at de regionale driftscentre skal have kompetence til at udstede retligt 
bindende anvisninger – en kompetence, der normalt tilkommer myndigheder – f.eks. med 
hensyn til dimensioneringen af den overskydende kapacitet, for hvilken der ydermere ikke er 
nogen lovbestemmelse om retlig beskyttelse. Der hersker også bekymring for, at oprettelsen 
af regionale driftscentre vil skabe dobbeltstrukturer, der vil medføre vanskeligheder i 
beslutningsprocessen og dermed samlet set føre til ineffektivitet. Det foreslåede 
organisationsprincip afvises derfor principielt af Forbundsrådet. Hvad det angår reguleres den 
regionale dimensionering af balanceringsreserverne i forordningens artikel 5, og endvidere 
bestemmes det i forordningen, at de regionale driftscentre skal bistå 
transmissionssystemoperatørerne. Regional dimensionering af balanceringsreserverne afvises 
også principielt, eftersom det indskrænker de nationale beslutningskompetencer. Denne måde 
at udøve beføjelser på kan ikke bringes i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Dertil kommer, at tillæggelsen af beføjelse til Europa-Kommissionen til at vedtage delegerede 
retsakter i artikel 63 i forslaget til forordning må afvises på det kraftigste. Denne beføjelse må 
i henhold til Den Europæiske Unions traktater kun tillægges Europa-Kommissionen under 
overholdelse af strenge betingelser. Vedtagelse af delegerede retsakter skal derfor forblive en 
absolut undtagelse.
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