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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.

Rumæniens deputeretkammer har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om 
ovennævnte forslag til direktiv.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.
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I henhold til bestemmelserne i artiklerne 67 og 148 i Rumæniens forfatning, som genudgivet, 
og lov nr. 373/2013 om samarbejde mellem Rumæniens parlament og regering om 
europæiske anliggender og artiklerne 160-185 i det rumænske Deputeretkammers 
forretningsorden, som blev vedtaget ved Deputeretkammerets afgørelse 8/1994, som 
genudgivet og med efterfølgende ændringer og tilføjelser,

har Deputeretkammeret vedtaget følgende afgørelse:

Eneste artikel — Deputeretkammeret, der henviser til begrundet udtalelse nr. 4c-l9/l70, 
vedtaget af Udvalget om Europæiske Anliggender på mødet den 3. maj 2017:

1. Bemærker, at de betingelser, der er fastsat i traktaterne, er opfyldt for, at forslaget skal 
underkastes parlamentarisk kontrol af nærhedsprincippet: det er et lovgivningsmæssigt 
instrument på et område, hvor Unionen ikke har enekompetence, jf. artikel 4, stk. 1, og artikel 
5, stk. 2, i TEU samt artikel 2, stk. 6, i TEUF.

2. Bemærker, at på grund af de grænseoverskridende aspekter vil det være begrundet med 
tiltag på EU-plan for at nå de ønskede mål, hvis de foreslåede lovgivningsmæssige 
foranstaltninger er i overensstemmelse med EU's traktater.

3. Mener, at oprettelsen af regionale driftscentre jf. forslagets artikel 32, som 
beslutningsstrukturer, der samler nationale transportoperatører, ikke udgør nogen forbedring 
af den nuværende mekanisme for samarbejde mellem nationale operatører, som ikke 
indebærer en overførsel af beslutningsbeføjelser, og som har vist sig at være effektiv med 
hensyn til at reagere på kriser, der påvirker energiforsyningen. Oprettelsen af regionale centre 
for beslutningstagning forekommer derfor ikke at være en fornuftig ændring.

4. Mener, at hvis regionale driftscentre får ret til at udstede bindende retsakter, er det 
uforeneligt med medlemsstaternes ansvar for sikring af energiforsyningen, og 
kompetencefordelingen mellem de nationale og regionale operatører vil medfører en risiko for 
konflikter mellem bestemmelserne samt misforståelser på politisk plan, der kan få følger for 
driften af de nationale elektricitetssystemer, uden at der gøres fremskridt hen imod 
konvergens af det indre energimarked.

5. Understreger, at indførelsen af "grænseoverskridende betydning" som betingelse for, at 
Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheders (ACER) kan udøve 
beslutningskompetence, giver risiko for, at lovgivningsmæssige rettigheder på nationalt plan 
overdrages vilkårligt på permanent basis, da enhver misforståelse mellem reguleringsorganer i 
nabomedlemsstater kan fremstilles som værende et grænseoverskridende spørgsmål inden for 
rammebestemmelserne for det indre marked.

6. Mener, at den forpligtelse, der er indeholdt i forslaget til forordning, om at de nationale 
tilsynsmyndigheder skal fremlægge regionale samarbejdsforslag til Agenturet for Samarbejde 
mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) er en direkte overtrædelse af 
nærhedsprincippet.

7. Opfordrer til en præcisering af den måde, hvorpå budområder er defineret, i 
overensstemmelse med det mandat, der er tillagt Agenturet for Samarbejde mellem 
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Energireguleringsmyndigheder (ACER), da forslaget til forordning overdrager 
medlemsstaternes beslutningsbeføjelser til Unionen, hvad angår kapacitetstildeling og 
håndtering af kapacitetsbegrænsninger, selv om denne beslutningsbeføjelse hovedsagelig er af 
teknisk karakter, og da forslaget også giver ACER ret til at godkende de metoder og 
forudsætninger, der kan anvendes til nye eller alternative fastsættelser af budområder, hvilke 
bør aftales på forhånd af medlemsstaterne.

8. Bemærker, at den beføjelse, der tillægges Kommissionen til at give flere opgaver til 
Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (artikel 14 i forslaget), 
omfatter overdragelse af flere beslutningsbeføjelser, som er uden for Kommissionens mandat 
i henhold til traktaterne og udelukkende henhører under medlemsstaternes 
lovgivningskompetence.

9. Mener, at de foreslåede regler er for detaljerede, og at de administrative dokumenter, der 
indføres ved forordningen, nemlig de regionale driftscentres afgørelser og henstillinger og de 
godkendelser, der udstedes af Agenturet for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder (ACER), kan underminere effektiviteten af de afgørelser, som 
træffes af de regulerende myndigheder i medlemsstaterne.

10. Påpeger, at en liberalisering af markedet, hvor der kun kan anvendes regulerede takster til 
at bekæmpe energifattigdom og beskytte sårbare husholdninger, ikke bør berøre 
medlemsstaternes ret til at beskytte deres forbrugere og sikre deres økonomiske 
konkurrenceevne, da disse parametre er forskellige fra det ene land til det andet.

11. Henleder opmærksomheden på de vanskeligheder, der er forbundet med at sikre 
sammenhæng og koordinering af de nationale myndigheder inden for rammerne af 
beslutningsprocessen, som indføres ved forslaget, idet der blot skabes flere beslutningscentre 
og vilkårlige eller uforholdsmæssigt omfangsrige beføjelser, samtidig med at der skal tages 
hensyn til mange forhold, og der skabes desuden et omfattende bureaukratisk system, hvilke 
alle er faktorer, der kan påvirke beslutningskompetencerne i medlemsstaterne, uden at der 
opnås øget effektivitet på EU-plan.

12. Er af den opfattelse, at da forslaget til forordning på uretmæssig vis overdrager afgørelser 
til EU-organer, der tilsyneladende træffes mere effektivt på medlemsstatsniveau, uden at der 
skabes tilstrækkelig merværdi i forhold til at nå målene, er nærhedsprincippet blevet 
overtrådt, hvilket nødvendiggør en begrundet udtalelse.

Denne beslutning blev vedtaget på Deputeretkammerets møde den 9. maj 2017 i 
overensstemmelse med artikel 76, stk. 2, i den rumænske forfatning, som genudgivet.

pp Petru-Gabriel VLASE
Formand for Deputeretkammeret.

Bukarest, den 9. maj 2017
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Georgică Tobă 
Leder af afdelingen for Retsakter


