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(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 franske Senat har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om ovennævnte 
forslag til forordning.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.
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Europæisk beslutning med begrundet udtalelse om overholdelsen af nærhedsprincippet i 
forslaget til forordning om det indre marked for elektricitet (omarbejdning) 
(COM(2016)0861), som indgår i pakken "Ren energi for alle europæere".

Senatet har i overensstemmelse med artikel 73g, stk. 4 og 5, i Senatets forretningsorden 
overtaget den beslutning, som økonomiudvalget har vedtaget, og som lyder således:

Referencer: Senatet 548 (2016-2017).

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet 
(omarbejdning) (COM(2016)0861), som blev offentliggjort på engelsk den 30. november 
2016 og derefter på fransk den 23. februar 2017, indgår i pakken "Ren energi for alle 
europæere".

Det har til formål at fremme konvergensen af metoderne for transmissions- og 
distributionstariffer. Det omfatter de principper og den procedure, der gælder for en 
koordineret vurdering af tilstrækkeligheden, når det gælder ressourcer og efterspørgsel. Den 
omlægger opgaverne og funktionerne under det europæiske net af 
elektricitetstransmissionssystemoperatører – normalt benævnt ved sit engelske akronym 
ENTSO-E – som blev oprettet i 2009 gennem den tredje energipakke.

Under henvisning til forfatningens artikel 88, stk. 6,

bemærker Senatet følgende:

– udstedelsen af fælles regler for samtlige medlemsstater vedrørende elektricitetsmarkedet er 
i overensstemmelse med idéen om en energiunion, som Senatet i princippet støtter

– eftersom energi er en delt kompetence, er det dog hensigtsmæssigt at begrænse 
indblandingen fra EU's side til formål, der ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne, men bedre kan nås på EU-plan;

1° Om de regionale driftscentre:

– artikel 32 forslaget til forordning (COM(2016)861) sigter mod at skabe "regionale 
driftscentre", der dækker flere medlemsstater på grundlag af en opdeling foretaget af Den 
Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 
(ACER)

– artikel 38 forslaget giver hvert center beføjelse til at rette bindende beslutninger til de 
nationale transmissionssystemoperatører inden for fire centrale områder for 
forsyningssikkerheden: "koordineret kapacitetsberegning", "koordineret 
sikkerhedsanalyse", "regional dimensionering af reservekapacitet" samt "beregning af den 
maksimale indgangskapacitet, som står til rådighed for udenlandsk kapacitets deltagelse i 
kapacitetsmekanismer"
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– disse fire områder, der vedrører forsyningssikkerheden, kan med rette prioriteres som 
genstand for et frivilligt samarbejde, men medlemsstaternes suverænitet på dette område er 
i strid med overførslen af national kompetence til fordel for en såkaldt "regional' struktur

2° Om indgåelse af kapacitetskontrakter for den samme leveringsperiode:

– artikel 21 i forslaget til forordning sikrer, at kapacitetsudbydere kan deltage "i mere end en 
mekanisme i samme leveringsperiode"

– denne bestemmelse ville udgøre en alvorlig trussel for forsyningssikkerheden, så snart der 
opstår forsyningsknaphed samtidig i mindst to områder, der er omfattet af 
kapacitetskontrakter, idet den eneste sanktion mod leverandør, der misligholder en 
kontrakt, er betaling af kompensation

– artikel 21 forhindrer i sin nuværende affattelse medlemsstater i at føre en kontraktpolitik, 
som sikrer elforsyningssikkerheden i tilfælde af, at udbuddet ikke modsvarer 
efterspørgslen.

Af disse to grunde er Senatet af den opfattelse, at forslaget til forordning COM(2016)0861 
ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Vedtaget af Senatet den 16. maj 2017.

Formanden

Sign. Gérard LARCHER
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