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BEGRUNDET UDTALELSE 
FRA ET NATIONALT PARLAMENT 

OM NÆRHEDSPRINCIPPET

Om: Begrundet udtalelse fra det spanske parlament om forslag til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet 
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(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.

Det spanske parlament 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

BEGRUNDET UDTALELSE 1/2017 FRA DET SPANSKE PARLAMENTS 
EUROPAUDVALG AF 26. APRIL 2017 OM KRÆNKELSE AF NÆRHEDSPRINCIPPET I 
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM DET 
INDRE MARKED FOR ELEKTRICITET (OMARBEJDNING) (EØS-RELEVANT TEKST) 
[COM (2016) 861 FINAL] [COM (2016) 861 FINAL BILAG I] [COM (2016) 861 FINAL 
BILAG II] [2016/0379 (COD)] {SWD (2016) 410 FINAL DEL 1 - 5} {SWD (2016) 411 
FINAL} {SWD (2016) 412 FINAL DEL 1 OG 2} {SWD (2016) 413 FINAL}

BAGGRUND

A. I protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, der er 
knyttet som bilag til Lissabontraktaten fra 2007, og som har været i kraft siden den 1. 
december 2009, er der fastlagt en procedure for, at de nationale parlamenter kan kontrollere, 
at EU's lovgivningsinitiativer er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Denne protokol 
fik lovkraft i Spanien gennem lov nr. 24/2009 af 22. december 2009 om ændring af lov nr. 
8/1994 af 19. maj 1994. Det er navnlig det nye litra j) i artikel 3, samt de nye artikler 5 og 6 i 
lov 8/1994, som udgør retsgrundlaget for denne begrundede udtalelse.

B. Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked 
for elektricitet (omarbejdning), forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det 
indre marked for elektricitet (omarbejdning) og forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder (omarbejdning) er blevet 
vedtaget af Kommissionen og sendt til de nationale parlamenter, der har en frist på otte uger 
til at kontrollere, at initiativet er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Denne frist 
udløb den 9. maj 2017 for det førstnævnte forslag og den 17. maj 2017 for de andre to forslag.

C. Formandskabet og talsmændene for det spanske parlaments Europaudvalg indgik den 30. 
marts 2017 aftale om at foretage en undersøgelse af de nævnte EU-lovgivningsinitiativer, 
valgte Pilar Rojo Noguera, medlem af Deputeretkammeret, til ordfører og anmodede den 
spanske regering om den i artikel 3, litra j), i lov nr. 8/1994 nævnte rapport.

D. Der er blevet modtaget rapporter fra regeringen, hvoraf det fremgår, at de to forslag til 
direktiv er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Der er også blevet modtaget en 
rapport fra regeringen, hvoraf det fremgår, at visse bestemmelser i forslaget til forordning 
ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Der er desuden modtaget skrivelser fra de 
regionale parlamenter i Katalonien, La Rioja, Cantabria og Baskerlandet med meddelelse om, 
at de har taget disse forslag til efterretning, har arkiveret dem eller ikke agter at afgive en 
begrundet udtalelse.  

E. Europaudvalget vedtog på sit møde
den 26. april 2017 følgende 
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BEGRUNDET UDTALELSE

1. Ifølge artikel 5, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union er ”udøvelsen af Unionens 
beføjelser underlagt nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet”. I artikel 5, stk. 3, i 
samme traktat hedder det: ”I medfør af nærhedsprincippet handler Unionen kun hvis og i det 
omfang målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne på centralt, regionalt eller lokalt plan, men på grund af den påtænkte 
handlings omfang eller virkninger bedre kan nås på EU-plan”.

2. De foreliggende lovgivningsforslag har hjemmel i artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, der fastsætter følgende:

"2. Europa-Parlamentet og Rådet fastsætter efter den almindelige lovgivningsprocedure de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at nå de mål, der er nævnt i stk. 1, dog således at 
anvendelsen af andre bestemmelser i traktaterne ikke berøres herved. Disse foranstaltninger 
vedtages efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

De berører ikke en medlemsstats ret til at fastsætte betingelserne for udnyttelsen af dens 
energiressourcer, dens valg mellem forskellige energikilder og den generelle sammensætning 
af dens energiforsyning, jf. dog artikel 192, stk. 2, litra c)."

3.

A. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked 
for elektricitet (omarbejdning)

Forslaget til direktiv og forslaget til forordning om fælles regler for det indre marked for 
elektricitet søger at tilpasse EU's lovgivningsmæssige rammer til ændringerne på de 
europæiske markeder for elektricitet, nærmere bestemt til den stigende produktion af 
vedvarende energi, til en mere aktiv deltagelse i energisystemet fra brugernes side og til en 
styrkelse af det regionale samarbejde. 

Forslaget bygger på en række lovgivningsmæssige tekster, der er blevet vedtaget i de seneste 
to årtier med henblik på at skabe et indre marked for elektricitet i EU - nærmere bestemt tre 
lovgivningspakker, der blev vedtaget mellem 1996 og 2009, med henblik på at integrere og 
liberalisere markederne - og indgår i Kommissionen pakke om ren energi for alle (Clean 
Energy for All), der som prioritet har at fremme energieffektiviteten, EU's ledende position på 
området for vedvarende energi og styrke forbrugernes rolle.

Af klarheds- og overskuelighedshensyn forekom det hensigtsmæssigt at foretage en 
omarbejdning af de forskellige bestemmelser og samle dem i én enkelt tekst, i form af en ny 
forordning.

Direktivet fastsætter generelle principper om, at medlemsstaterne skal sørge for, at EU's el-
marked er konkurrencedygtigt, forbrugerorienteret, fleksibelt og ikke-diskriminerende. Det 
aktualiserer desuden reglerne i forbindelse med eventuelle former for offentlig 
forsyningspligt, som medlemsstaterne under visse omstændigheder kan fastsætte. Direktivet 
styrker allerede eksisterende rettigheder og indfører nye rettigheder for forbrugerne.
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Udformningen af det nye elektricitetsmarked, som forslaget til forordning om det indre 
marked for elektricitet udgør en del af, har desuden til formål at regulere et europæisk marked 
for elektricitet, der allerede er fysisk integreret og har en voksende andel af vedvarende 
energi.  Derfor revideres de gældende regler for den måde, engrosmarkederne fungerer på, og 
der foreslås en harmoniseret fremgangsmåde overalt i EU, idet foranstaltningerne til fremme 
af regionalt samarbejde styrkes, og der indføres mekanismer til overstatslig 
beslutningstagning.

Forslaget til direktiv anses for at være i overensstemmelse med nærhedsprincippet, fordi dets 
mål ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne (hverken på centralt, regionalt 
eller lokalt niveau), men bedre kan nås på EU-niveau på grund af omfanget og virkningerne af 
de påtænkte foranstaltninger.

Imidlertid forekommer forslaget til forordning på visse punkter ikke at være i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet. Da Spanien er et land uden tilstrækkelig 
sammenkobling, og som er langt fra at nå målet om 10% sammenkobling inden 2020, 
forekommer anvendelsen af disse foranstaltninger i Spaniens tilfælde uforholdsmæssig, fordi 
foranstaltningerne er baseret på en høj grad af sammenkobling og fravær af fysiske 
hindringer. Så længe sammenkoblingen i Spanien er utilstrækkelig, er der ikke tilstrækkelig 
begrundelse for at anvende disse foranstaltninger på det spanske marked, og det kan medføre 
store forvridninger til skade for de spanske forbrugere. 

De foranstaltninger, der ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, er følgende:

– Afregningsperioder for ubalancer og energihandel (artikel 7, stk. 4). Det har store 
omkostninger for forbrugerne at gå fra den nuværende periode på en time til perioder på 15 
minutter, fordi det vil være nødvendigt at udskifte de målesystemer, der i øjeblikket er ved 
at blive installeret, og det vil også give forvridninger i det gældende prissignal, uden at der 
er tilstrækkelig begrundelse for nødvendigheden og den positive virkning af denne 
foranstaltning.

– De delegerede retsakter, der bør være fuldt ud begrundede og afgrænsede med hensyn til 
omfang og den procedure, der anvendes til at udarbejde dem, fordi de ifølge forslaget ikke 
er begrænset til ikke-væsentlige elementer af teknisk art, men skal finde anvendelse uden 
forskel på grundlæggende energipolitiske afgørelser (artikel 31, stk. 3, artikel 46, stk. 4, 
artikel 55, artikel 56, stk. 1, artikel 57, stk. 1, og artikel 59, stk. 11), f.eks. fastsættelse af 
netregler.

– Afgrænsning af budområder: Ifølge artikel 13 skal Kommissionen have enekompetence på 
dette område, uden at det begrundes, at denne afgrænsning ikke kan foretages på 
tilfredsstillende måde af medlemsstaterne i overensstemmelse med den i øjeblikket 
gældende metode (der blev vedtaget i 2015, og som i øjeblikket er under indførelse), der 
indebærer medlemsstaternes deltagelse.

– Gradvis konvergens af transmissions- og distributionstarifmetoder på anbefaling af 
Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (artikel 16, stk. 
9).
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– Oprettelse af regionale driftscentre (artikel 32), som er nye strukturer med selvstændige 
beslutningsbeføjelser, der skal erstatte transmissionssystemoperatørerne på bestemte 
områder i forbindelse med forsyningssikkerheden.

– Udformning af kapacitetsmekanismer (artikel 23). Forslaget har til formål at begrænse 
anvendelsen af disse mekanismer, og denne foranstaltning vil sammen med afskaffelsen af 
grænserne for maksimums- og minimumspriser kunne være til stor skade for forbrugerne i 
lande, der ikke har en tilstrækkelig sammenkobling.

– Der tillades kun kapacitetsmekanismer, hvis en vurdering af dækningen af efterspørgslen 
på europæisk niveau viser, at der findes et sikkerhedsproblem, og nationale vurderinger er 
ikke gyldige, selv om disse vurderinger fortsat er væsentlige for lande med lav 
sammenkobling. Desuden tillader udformningen af mekanismerne kun teknologier, hvis 
CO2-emissioner ligger under 550 gC02/kWh, uden at det begrundes, hvordan fastsættelsen 
af denne tærskel er forenelig med medlemsstaternes ret til at bestemme deres eget 
energimix, og uden at der er foretaget en konsekvensanalyse af denne tærskels indvirkning 
på forsyningssikkerheden. Endelig gør forslaget det obligatorisk at åbne mekanismerne for 
andre medlemsstater, selv om dette kun vil være begrundet for lande med tilstrækkelig 
udvekslingskapacitet.

Generelt mener det spanske parlament, at Kommissionen ikke har begrundet, hvorfor de 
aspekter, der indgår i de nævnte artikler, skal reguleres på EU-niveau, og er af den opfattelse, 
at de skal reguleres på nationalt niveau, fordi de vedrører særlige lokale forhold.

Indtil videre har også det tyske parlamentet givet udtrykke for samme opfattelse, idet det har 
afgivet en begrundet udtalelse, hvori det giver udtryk for, at nærhedsprincippet ikke 
respekteres i forbindelse med delegerede retsakter, budområder og regionale driftscentre.

B. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af energi fra 
vedvarende energikilder (omarbejdning)

Forslaget til direktiv om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder 
tilpasser rammen for vedvarende energi til de klima- og energipolitiske mål for 2030, som Det 
Europæiske Råd vedtog i oktober 2014, dvs. at mindst 27% af det endelige energiforbrug på 
EU-niveau skal stamme fra vedvarende energi. Kommissionen anerkender, at den stræber 
efter en ledende position på verdensplan, for så vidt angår anvendelse af vedvarende energi til 
industrielt formål. Der fastsættes seks aktionsområder:

1. Indførelse af en ramme, der giver mulighed for at udbrede vedvarende energikilder i 
elektricitetssektoren, med det mål, at halvdelen af elektriciteten i Europa i 2030 skal 
fremstilles af vedvarende energi.

2. En styrket anvendelse af vedvarende energi i opvarmnings- og afkølingssektoren, som 
udgør 50% af den samlede efterspørgsel efter energi i Europa.

3. Dekarbonisering af transportsektoren på en bæredygtig måde (94% af transporten er stadig 
afhængig af olie).

4. Styrkelse af forbrugernes rettigheder og forbedret information af forbrugerne.
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5. Styrkelse af bæredygtighedskriterierne. Med udgangspunkt i Kommissionens tilsagn om, at 
den biomasse, der anvendes til fremstilling af energi, skal være bæredygtig.

6. Der indføres foranstaltninger til, at der i mangel af bindende nationale mål sikres rettidig 
gennemførelse af det bindende mål på EU-niveau,

For så vidt angår dette forslags overensstemmelse med nærhedsprincippet bør det påpeges, at 
målene for de foreslåede foranstaltninger ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne (hverken på centralt, regionalt eller lokalt niveau), og at de bedre kan nås på 
EU-niveau på grund af omfanget og virkningerne af de påtænkte foranstaltninger. 

Det ville imidlertid være hensigtsmæssigt, at det endelige forslag, der vedtages, gav bedre 
mulighed for at tage hensyn til medlemsstaternes specifikke forhold, navnlig det faktiske 
sammenkoblingsniveau i de enkelte medlemsstater.

KONKLUSION

Af ovennævnte årsager mener det spanske parlaments Europaudvalg, at forslaget til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet (omarbejdning), for så 
vidt angår de under punkt 3 nævnte afsnit, er uforeneligt med nærhedsprincippet i den 
gældende EU-traktat.
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