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BEGRUNDET UDTALELSE 
FRA ET NATIONALT PARLAMENT 

OM NÆRHEDSPRINCIPPET 

Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Polens Sejm om forslag til Europa-

Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet 

(omarbejdning) 

 (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. 

Republikken Polens Sejm 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 

Bilag til beslutningen 

vedtaget af Republikken Polens Sejm 

af 11. maj 2017 

 

Begrundet udtalelse fra Republikken Polens Sejm af 11. maj 2017, hvori det forklares, 

hvorfor forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked 

for elektricitet ikke anses for foreneligt med nærhedsprincippet 

Republikken Polens Sejm konstaterer, at Europa-Parlamentets og Rådets forslag til 

forordning om det indre marked for elektricitet (omarbejdning) (COM(2016)0861) ikke er i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske 

Union (TEU). Forslaget krænker nærhedsprincippet, eftersom det ikke giver nogen garanti 

for, at målene med de foreslåede foranstaltninger bedre kan nås på EU-plan end gennem 

foranstaltninger truffet på nationalt plan. 

Ifølge Sejmen er det ikke acceptabelt at træffe bindende beslutninger på EU-plan om 

opbygning af grænseoverskridende sammenkobling, som bevirker ændringer af det generelle 

energimiks fra national produktion til import. Uden at sætte spørgsmålstegn ved behovet for 

at arbejde hen imod en opfyldelse af det mål, der er fastsat i artikel 194, stk. 2, i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), der sigter mod at fremme sammenkobling af 

energinet, bør det påpeges, at dette ikke er det samme som at træffe afgørelse på EU-plan om 

opbygning en sådan sammenkobling og medlemsstaternes forpligtelse til at opbygge den uden 

at tage hensyn til økonomisk effektivitet og medlemsstaternes beslutninger om den generelle 

sammensætning af energiforsyningen. Polen bør i lighed med andre medlemsstater bidrage til 

at nå Unionens mål om et fælles energimarked ved at skabe sammenkobling af energinet, men 

de foreslåede administrative tvangsmidler går for langt. 

Sejmen mener, at nærhedsprincippet krænkes af bestemmelserne i forslaget til 

forordning vedrørende en mulig gennemførelse af foranstaltninger på EU-plan, der påvirker 

sammensætningen af energiforsyningen, hvis følgende foranstaltninger gennemføres på 

energiområdet: 

1) indførelse af forbud mod at udvikle et marked indrettet på to varer og mod at 

udnytte af nationale energiressourcer for at løse problemet med utilstrækkelige ressourcer på 

nationalt plan, såfremt der findes tilstrækkelige ressourcer på europæisk plan, og forpligtelsen 

til at behandle sammenkobling og prisfleksibelt elforbrug som en prioritet (artikel 23 i 

forslaget til forordning) 

2) indførelse af grænser for CO2-emissioner i de foreslåede foranstaltninger til at 

støtte udviklingen af nye produktionskapacitet (kapacitetsmarkeder) for enheder, der deltager 

på et marked indrettet på to varer, der i praksis kan føre til udelukkelsen af kulfyrede 

kraftværker fra at deltage på et marked indrettet på to varer (artikel 23, stk. 4, i den foreslåede 

forordning). Opretholdelsen af denne grænse på et nationalt marked vil i praksis føre til en 

udelukkelse af de mest økonomiske og fleksible foranstaltninger til at løse problemet med 

utilstrækkelig produktionskapacitet, hvilket umiddelbart ville komme til udtryk som en 

stigning i omkostningerne for de endelige forbrugere ved en eventuel gennemførelse af 

kapacitetsmarkedet. Dette vil føre direkte til en stigning i niveauet af energifattigdom, hvilket 

i sig selv er i strid med målsætningen for EU's energipolitik 
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3) krav om, at midler hidrørende fra indtægter fra tildelingen af kapacitet på 

samkøringslinjer anvendes til at bevare eller forøge af samkøringslinjernes kapacitet og ikke 

som en indtægt, der skal tages i betragtning ved beregningen af tariffer (artikel 17 i forslaget 

til forordning). 

Sejmen er af den opfattelse, at forslaget til forordning ikke lever op til de formelle 

krav om overholdelse af nærhedsprincippet Kommissionen har ikke i tilstrækkelig grad 

begrundet, at den foreslåede forordnings mål ikke bedre kan opfyldes på nationalt plan. 

Denne manglende begrundelse, navnlig manglen på kvalitative og kvantitative data, udgør et 

brud på artikel 5 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet, der er knyttet som bilag til TEU og TEUF. Det gør det endvidere 

meget vanskeligt, hvis ikke umuligt, for nationale parlamenter at udøve deres ret til at 

kontrollere overensstemmelsen med nærhedsprincippet (artikel 5, stk. 3, artikel 12, litra b, i 

TEU og artikel 6 i protokol nr. 2). Derfor må det også betragtes som et brud på artikel 4, stk. 

3, i TEU, i henhold til hvilken Unionen og medlemsstaterne i medfør af princippet om loyalt 

samarbejde respekterer hinanden og bistår hinanden ved gennemførelsen af de opgaver, der 

følger af traktaterne. 

Som konklusion mener Sejmen, at forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning om fælles regler for det indre marked for elektricitet (omarbejdning) 

(COM(2016)0861) krænker nærhedsprincippet. 
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BESLUTNING 

vedtaget af Republikken Polens Sejm 

af 11. maj 2017 

om erklæring af, at forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre 

marked for elektricitet (omarbejdning) ikke foreneligt med nærhedsprincippet. 

Republikken Polens Sejm konstaterer på grundlag af artikel 148cc i sin forretningsorden, at 

Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om det indre marked for elektricitet 

(omarbejdning) (COM(2016)0861) ikke er foreneligt med nærhedsprincippet, jf. artikel 5, stk. 

3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Forslaget krænker nærhedsprincippet, 

eftersom det ikke giver nogen garanti for, at målene med de foreslåede foranstaltninger bedre 

kan nås på EU-plan end gennem foranstaltninger truffet på nationalt plan. Den begrundede 

udtalelse fra Sejm, hvori det forklares, hvorfor forslaget til forordning ikke anses for 

foreneligt med nærhedsprincippet, er vedlagt som bilag til beslutningen. 
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Bilag til beslutningen 

vedtaget af Republikken Polens Sejm 

af 11. maj 2017 

Begrundet udtalelse fra Republikken Polens Sejm af 11. maj 2017, hvori det forklares, 

hvorfor forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked 

for elektricitet ikke anses for foreneligt med nærhedsprincippet 

Republikken Polens Sejm konstaterer, at Europa-Parlamentets og Rådets forslag til 

forordning om det indre marked for elektricitet (omarbejdning) (COM(2016)0861) ikke er i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske 

Union (TEU). Forslaget krænker nærhedsprincippet, eftersom det ikke giver nogen garanti 

for, at målene med de foreslåede foranstaltninger bedre kan nås på EU-plan end gennem 

foranstaltninger truffet på nationalt plan. 

Ifølge Sejmen er det ikke acceptabelt at træffe bindende beslutninger på EU-plan om 

opbygning af grænseoverskridende sammenkobling, som bevirker ændringer af det generelle 

energimiks fra national produktion til import. Uden at sætte spørgsmålstegn ved behovet for 

at arbejde hen imod en opfyldelse af det mål, der er fastsat i artikel 194, stk. 2, i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), der sigter mod at fremme sammenkobling af 

energinet, bør det påpeges, at dette ikke er det samme som at træffe afgørelse på EU-plan om 

opbygning en sådan sammenkobling og medlemsstaternes forpligtelse til at opbygge den uden 

at tage hensyn til økonomisk effektivitet og medlemsstaternes beslutninger om den generelle 

sammensætning af energiforsyningen. Polen bør i lighed med andre medlemsstater bidrage til 

at nå Unionens mål om et fælles energimarked ved at skabe sammenkobling af energinet, men 

de foreslåede administrative tvangsmidler går for langt. 

Sejmen mener, at nærhedsprincippet krænkes af bestemmelserne i forslaget til 

forordning vedrørende en mulig gennemførelse af foranstaltninger på EU-plan, der påvirker 

sammensætningen af energiforsyningen, hvis følgende foranstaltninger gennemføres på 

energiområdet: 

1) indførelse af forbud mod at udvikle et marked indrettet på to varer og mod at 

udnytte af nationale energiressourcer for at løse problemet med utilstrækkelige ressourcer på 

nationalt plan, såfremt der findes tilstrækkelige ressourcer på europæisk plan, og forpligtelsen 

til at behandle sammenkobling og prisfleksibelt elforbrug som en prioritet (artikel 23 i 

forslaget til forordning) 

2) indførelse af grænser for CO2-emissioner i de foreslåede foranstaltninger til at 

støtte udviklingen af nye produktionskapacitet (kapacitetsmarkeder) for enheder, der deltager 

på et marked indrettet på to varer, der i praksis kan føre til udelukkelsen af kulfyrede 

kraftværker fra at deltage på et marked indrettet på to varer (artikel 23, stk. 4, i den foreslåede 

forordning). Opretholdelsen af denne grænse på et nationalt marked vil i praksis føre til en 

udelukkelse af de mest økonomiske og fleksible foranstaltninger til at løse problemet med 

utilstrækkelig produktionskapacitet, hvilket umiddelbart ville komme til udtryk som en 

stigning i omkostningerne for de endelige forbrugere ved en eventuel gennemførelse af 

kapacitetsmarkedet. Dette vil føre direkte til en stigning i niveauet af energifattigdom, hvilket 

i sig selv er i strid med målsætningen for EU's energipolitik 
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3) krav om, at midler hidrørende fra indtægter fra tildelingen af kapacitet på 

samkøringslinjer anvendes til at bevare eller forøge af samkøringslinjernes kapacitet og ikke 

som en indtægt, der skal tages i betragtning ved beregningen af tariffer (artikel 17 i forslaget 

til forordning). 

Sejmen er af den opfattelse, at forslaget til forordning ikke lever op til de formelle 

krav om overholdelse af nærhedsprincippet Kommissionen har ikke i tilstrækkelig grad 

begrundet, at den foreslåede forordnings mål ikke bedre kan opfyldes på nationalt plan. 

Denne manglende begrundelse, navnlig manglen på kvalitative og kvantitative data, udgør et 

brud på artikel 5 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet, der er knyttet som bilag til TEU og TEUF. Det gør det endvidere 

meget vanskeligt, hvis ikke umuligt, for nationale parlamenter at udøve deres ret til at 

kontrollere overensstemmelsen med nærhedsprincippet (artikel 5, stk. 3, artikel 12, litra b, i 

TEU og artikel 6 i protokol nr. 2). Derfor må det også betragtes som et brud på artikel 4, stk. 

3, i TEU, i henhold til hvilken Unionen og medlemsstaterne i medfør af princippet om loyalt 

samarbejde respekterer hinanden og bistår hinanden ved gennemførelsen af de opgaver, der 

følger af traktaterne. 

Som konklusion mener Sejmen, at forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning om fælles regler for det indre marked for elektricitet (omarbejdning) 

(COM(2016)0861) krænker nærhedsprincippet. 

 


