
NP\1123249DA.docx PE603.003v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2014-2019

Retsudvalget

19.4.2017

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET 
NATIONALT PARLAMENT OM 

NÆRHEDSPRINCIPPET

Emne: Begrundet udtalelse fra den tyske Forbundsdag om forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions 
Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (omarbejdning)
(COM(2016)0863 – C8-00494/2016 – 2016/0378(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.

Den tyske Forbundsdag har fremsendt den vedhæftede 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

AFGØRELSE

Den tyske Forbundsdag har på sit 228. møde den 30. marts 2017 på grundlag af 
Bundestagsdrucksache 18/11777 (ny) truffet følgende beslutning:

a) til orientering via forbundsregeringen
Tryksag 18/11229 nr. A.16
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre elektricitetsmarked 
(omarbejdning)
COM(2016)0861, rådsdok. 15135/16)

Her: Begrundet udtalelse på grundlag af protokol nr. 2 til Lissabontraktaten (efterprøvelse 
af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet)

b) til orientering via forbundsregeringen
Tryksag 18/11229 nr. A.17
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions 
Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (omarbejdning)
COM(2016)0863, rådsdok. 15149/16)

Her: Begrundet udtalelse på grundlag af protokol nr. 2 til Lissabontraktaten (efterprøvelse 
af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet)

Under henvisning til meddelelsen i tryksag 18/11229 A.16, A.17 vedtages følgende 
beslutning i henhold til protokol nr. 2 til Lissabontraktaten sammenholdt med artikel 11 i 
loven om ansvar i integrationsprocessen, hvorved krænkelsen af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kritiseres:

Med initiativet "Ren energi til alle europæere" har Kommissionen den 30. november 2016 
fremlagt en omfattende lovgivningspakke der skal fastlægge nye rammer for 
energisektoren i EU. Lovgivningspakken omfatter fire forslag til direktiv og fire forslag til 
forordning.

Inden for rammerne af forslaget til omarbejdning af ACER-forordningen og forordningen 
om det indre elektricitetsmarked foreslås en række kompetenceoverdragelser, herunder 
især til Den Europæiske Unions (EU) Agentur for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder (ACER), de nye regionale driftscentre (benævnes ROC, en 
sammenslutning af nationale transmissionssystemoperatører, der overdrages selvstændig 
beslutningskompetence) samt ved tekniske processer, såsom delegerede retsakter.

Evalueringen af begge forordninger med hensyn til nærhedsprincippet har tæt 
sammenhæng og foretages derfor samlet.

I. Den tyske Forbundsdag konstaterer følgende vedrørende foreneligheden mellem 
forslaget til omarbejdning af ACER-forordningen (COM(2016)0863, Rådsdokument nr. 
15149/16) og forordningen om det indre elektricitetsmarked (COM(2016)0861, 
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Rådsdokument nr. 15135/16) og nærheds- og proportionalitetsprincippet:

1. Den tyske Forbundsdag bifalder, at Kommissionen med lovgivningspakken "Ren energi 
til alle europæere" præsenterer et bredt koncept med det formål at omarbejde de 
lovgivningsmæssige rammer for den europæiske energisektor og dermed også bringe den i 
bedre samklang med udfordringerne i forbindelse med energiomstillingen i Tyskland.

2. Den tyske Forbundsdag bifalder grundprincipperne i forordningen om det indre 
elektricitetsmarked om at styrke det indre marked for elektricitet og navnlig også tage 
højde for den stigende andel af vedvarende energi. Forbundsdagen mener, at det er 
afgørende at etablere forbundne, sammenkoblede, flydende og fleksible markeder for at 
udnytte synergierne på det indre marked til at skabe øget konkurrence og innovation, for at 
sikre en effektiv og pålidelig forsyningssikkerhed og for at sikre bedre integration af de 
vedvarende energiformer.

3. Den tyske Forbundsdag mener endvidere, at ACER grundlæggende har vist sin 
berettigelse som koordinerings- og rådgivningsinstans for de nationale 
energireguleringsmyndigheder.

4. Den tyske Forbundsdag er dog af den opfattelse, at følgende bestemmelser i 
forordningen om det indre elektricitetsmarked og ACER-forordningen ikke er forenelige 
med nærheds- og proportionalitetsprincipperne:

a) Kommissionens nye beslutningskompetente vedrørende afgrænsning af budområder 
internt i et land (artikel 13, stk. 4, stk. 5, afsnit. 2, stk. 6)

b) de mange samlede overførsler af hele emneområder til delegerede retsakter (artikel 55, 
stk. 1, artikel 31, stk. 3, artikel 46, stk. 4, artikel 56 stk. 1 og 4, artikel 57 og artikel 59, stk. 
11, i forordningen om det indre marked for elektricitet),

c) oprettelsen af regionale operationelle centre (ROC, artikel 32-34 i forordningen om det 
indre elektricitetsmarked),

d) udvidelsen af ACER's beslutningskompetence og kompetenceområder (artikel 6, stk. 8, 
artikel 7, artikel 8, stk. 2, og artikel 14 i ACER-forordningen),

e) den ændrede afstemningsprocedure i ACER (artikel 19, 23 og 25 i ACER-
forordningen).

5. Den tyske Forbundsdag forbeholder sig mulighed for at udtale sig om yderligere 
aspekter af forslagspakken "Ren energi til alle europæere" i en særlig udtalelse.

6. Den tyske Forbundsdag beder sin formand om at videresende denne beslutning til 
Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet og derudover informere medlemsstaternes 
parlamenter.

II. Begrundelse:
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1. Afgrænsning af budområder

Artikel 13 i forslaget til omarbejdning af forordningen om det indre elektricitetsmarked 
indeholder bestemmelser vedrørende en ny procedure for fastlæggelse af afgrænsningen af 
budområder i EU. Kommissionen får derved enekompetence til at fastlægge afgrænsning 
af budområder internt i medlemsstaterne. Hidtil har det krævet en enstemmig beslutning 
blandt medlemsstaterne.

Overdragelse af denne beslutningskompetence til Kommissionen er efter den tyske 
Forbundsdags mening i strid med nærhedsprincippet.

For at et lovforslag vedrørende et lovgivningsområde, som ikke hører under EU's 
enekompetence, opfylder det i artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union 
(TEU) stadfæstede nærhedsprincip, skal Kommissionen begrunde, hvorfor de for 
lovforslaget fastlagte målsætninger ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes på 
medlemsstatsniveau, men i kraft af deres omfang eller virkning bedre kan realiseres på 
EU-niveau.

Dette har Kommissionen ikke kunnet dokumentere. Spørgsmålet om afgrænsning af 
budområder drejer sig i sidste ende om, hvorvidt der internt i en medlemsstat skal være ens 
engroselektricitetspriser. Det er et spørgsmål om den økonomiske og sociale lighed i en 
medlemsstat, som den pågældende medlemsstat selv skal kunne træffe beslutning om.

2. Delegerede retsakter

Forslaget til forordning om det indre elektricitetsmarked indebærer på flere områder 
(navnlig artikel 55 og artikel 1, stk. 3, artikel 46, stk. 4, artikel 56, stk. 1, artikel 57, stk. 1 
og artikel 59, stk. 11), at områder overføres til delegerede retsakter. De skal vedtages af 
Kommissionen i form af delegerede retsakter, jf. artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Kommissionen har ikke redegjort for, hvorfor alle områderne på den meget omfattende 
liste skal reguleres på EU-niveau. Efter den tyske Forbundsdags mening drejer det sig 
blandt andet om områder, der bedre reguleres på nationalt niveau, da de vedrører lokale 
forhold.

Den tyske Forbundsdag stiller sig særligt kritisk over for, at det ikke kun er enkelte og 
særlige tekniske områder, der overføres til delegerede retsakter, men også hele områder
samlet. Delegerede retsakter må ifølge artikel 290 TEUF kun anvendes på ikke-væsentlige 
områder. Den tyske Forbundsdag mener, at de områder, der er anført i artikel 55 i forslaget 
til omarbejdning af det indre elektricitetsmarked, på ingen måde udelukkende omfatter 
emner, der er ikke-væsentlige i denne sammenhæng. Forbundsdagen finder, at 
bekymringerne bekræftes af de overordentligt omfangsrige Network-Codes, der har været 
indført gennem længere tid. Derudover bør det tages i betragtning, at medlemsstaterne stort 
set ingen indflydelse har på delegerede retsakter. Alene et kvalificeret flertal i Rådet kan 
forkaste en delegeret retsakt i sin helhed. Når hele områder samlet overføres til delegerede 
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retsakter, kan det dermed heller ikke sikres, at Kommissionens konkrete forslag overholder 
nærhedsprincippet.

Derudover mener den tyske Forbundsdag, at en samlet overførelse af hele områder til 
delegerede retsakter er i modstrid med proportionalitetsprincippet. For så vidt de konkrete 
regler vedrørende områder, der er anført i artikel 55 i forslaget til omarbejdning af 
forordningen om det indre elektricitetsmarked, i realiteten bedre kunne træffes på EU-
niveau, skal væsentlige politiske beslutninger under alle omstændigheder træffes i henhold 
til de korrekte parlamentariske procedurer, der er fastlagt i EU-traktaterne. Forbundsdagen 
fastslår i den sammenhæng, at de eksisterende Network-Codes allerede indeholder talrige 
vigtige politiske spørgsmål.

3. Regionale operationelle centre (ROC)

Forslaget til omarbejdning af forordningen om markedet for elektricitet indeholder i artikel 
32 bestemmelser om, at der skal etableres nye regionale operationelle centre, der skal 
fungere som en sammenslutning af de nationale transmissionssystemoperatører. 
Transmissionssystemoperatørerne samarbejder allerede i dag i såkaldte regionale 
servicecenter (f.eks. CORESO). De har imidlertid ingen beslutningskompetence. 
Kommissionens forslag indebærer derimod, at de regionale servicecentre tildeles egen 
beslutningskompetence på områder i relation til forsyningssikkerhed.

Kommissionen har ikke i tilstrækkeligt omfang redegjort for, hvorfor denne overdragelse 
af beslutningskompetence skulle være hensigtsmæssig, og hvorfor Kommissionens 
målsætninger på området ikke kan løses gennem det eksisterende regionale samarbejde 
mellem transmissionssystemoperatørerne i de bestående, regionale servicecentre. 
Transmissionssystemoperatørernes frivillige samarbejde har vist sin værdi, også i kritiske 
netværkssituationer. De velfærdsgevinster, som Kommissionen forventer at opnå ved en 
sådan omlægning af beslutningskompetencen, er ifølge den tyske Forbundsdag 
tvivlsomme, samtidig med at man risikerer at miste innovationsevne ved at koncentrere 
opgaverne i centrale strukturer. Derudover er der ifølge den tyske Forbundsdag problemer 
med kompetenceafgrænsning samt uklarhed vedrørende endeligt ansvar og alvorlige 
ansvarsforhold. Sådanne uklarheder kan indvirke uhensigtsmæssigt på den sikre 
systemdrift. Navnlig skal vigtige aspekter i forbindelse med forsyningssikkerheden fortsat 
kunne behandles selvstændigt af de enkelte medlemsstater.

4. Omarbejdning af ACER-forordningen

Med forslaget til forordning ønsker Kommissionen at udvide agenturets 
kompetenceområde. Agenturet blev oprettet i 2009 på baggrund af forordning (EF)
713/2009 og har til opgave på EU-niveau at opfylde de reguleringsmæssige opgaver, der 
varetages i medlemsstaterne, og, når det er hensigtsmæssigt, koordinere disse 
myndigheders tiltag. Agenturet:

– fremsætter udtalelser og henstillinger målrettet mod transmissionssystemoperatører, 
reguleringsmyndigheder eller EU's organer
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- træffer enkeltafgørelser i de konkrete tilfælde, der er anført i forordningen

– forelægger Kommissionen ikke-bindende overordnede retningslinjer i henhold til artikel 
6 i forordning (EF) nr. 714/2009 om betingelserne for netadgang i forbindelse med 
grænseoverskridende elektricitetsudveksling og artikel 6 i forordning (EF) nr. 715/2009 
om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet

Forslaget til forordning forudser flere steder en udvidelse af agenturets kompetenceområde 
samt ændringer i agenturets interne afstemningsprocedurer.

Enkelte bestemmelser i forslaget er efter den tyske Forbundsdags opfattelse i modstrid med 
nærheds- og proportionalitetsprincipperne, som er stadfæstet i artikel 6 i protokol nr. 2 til 
Lissabontraktaten.

a) Det gælder for det første vedrørende udvidelse af agenturets kompetenceområde:

• Agenturet får fremover under særlige betingelser i alle reguleringsmæssige 
anliggender af "grænseoverskridende karakter", der hører under de nationale 
reguleringsmyndigheders ansvarsområde, endelig beslutningskompetence. Denne endelige 
beslutningskompetence udløses ikke blot ved fælles forespørgsel fra de ansvarlige 
nationale reguleringsmyndigheder, det er derimod tilstrækkeligt, at to nationale 
reguleringsmyndigheder ikke kan enes om et spørgsmål inden for en tidsfrist på seks (i 
nogle tilfælde op til højst tolv) måneder. Hidtil har dette kun været gældende ved 
spørgsmål vedrørende "grænseoverskridende infrastruktur" (forordning (EF) nr. 713/2009, 
artikel 6, stk. 8).

Begrebet "grænseoverskridende relevant" er upræcist. I et fælles indre marked kan alle 
sager potentielt anses som værende grænseoverskridende relevante. Det vil være 
tilstrækkeligt, at et lands reguleringsmyndighed vurderer en sag som grænseoverskridende 
relevant og er uenig med reguleringsmyndighederne i nabolandet. Der foreligger en reel 
risiko for, at alle reguleringsmæssige spørgsmål overdrages til agenturet.

• Forslaget indebærer derudover mulighed for, at Kommissionen kan overdrage 
yderligere opgaver til agenturet, som ligeledes kan omfatte beslutningskompetence 
(artikel 14). Hidtil har det kun været muligt at overdrage opgaver, der ikke indebar 
beslutningskompetence. Det er imidlertid udelukkende EU-lovgivernes, og dermed Rådets 
og Europa-Parlamentets, opgave, at afgøre, hvilke beslutningskompetencer der skal 
tildeles til Kommissionen og til agenturet.

• Forslaget indebærer en udvidelse af agenturets rolle ved beslutninger, der træffes 
inden for rammerne af delegerede retsakter i form af Network-Codes (artikel 5, stk. 2). 
Hvor Network-Codes overdrager konkretiseringer eller udvikling af en metode til de 
regionale myndigheder, har de nationale reguleringsmyndigheder hidtil i fællesskab kunnet 
udarbejde et forslag og vedtage det ved enstemmighed. Ved enstemmighed blev forslaget 
ikke forelagt agenturet til afgørelse. Med forslaget til forordning får agenturet fremover ret 
til at kontrollere og tilpasse et udarbejdet forslag. Det bearbejdede forslag skal derefter 
vedtages af repræsentantskabet med simpelt flertal.
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• Agenturet træffer beslutning vedrørende de regionale operationelle centres størrelse 
(artikel 8, stk. 2).

• Beslutningsprocessen ved regionale sager ændres ligeledes (artikel 7): De berørte, 
nationale reguleringsmyndigheder kan ikke længere alene træffe beslutning i regionale 
sager, kun forelægge anbefalinger for repræsentantskabet. Også her får agenturet ret til at 
tilpasse forslagene.

Udvidelsen af agenturets endelige beslutningskompetence strider mod nærhedsprincippet. 
Kommissionen har i sit forslag ikke begrundet, hvorfor dette vidtgående indgreb i de 
nationale reguleringsmyndigheders uafhængighed skulle være hensigtsmæssigt med 
hensyn til at fjerne hindringer i det indre elektricitetsmarked gennem beslutninger, der ikke 
er truffet i enighed.

Den løst definerede overdragelse af opgaver til ACER med "fuldkommen kompetence" i 
alle sager af mulig grænseoverskridende relevans, eller ved at Kommissionen efterfølgende 
overdrager opgaver med beslutningsrelevans til ACER (artikel 14), skaber desuden risiko 
for, at agenturet også tildeles kompetence i sager, der slet ikke eller kun i ringe omfang 
omfatter grænseoverskridende aspekter.

Den yderligere kompetenceoverdragelse til ACER er desuden i modstrid med 
proportionalitetsprincippet, da den rækker langt videre end det omfang, der er nødvendigt 
for at opfylde Kommissionens målsætninger, og varigt hæmmer de nationale 
reguleringsmyndigheders uafhængighed og deres medvirken i en konstruktiv 
beslutningsproces inden for agenturets rammer samt deres accept af de trufne beslutninger.

Kommissionen har ligeledes ikke begrundet, hvorfor ACER skal træffe beslutning 
vedrørende de regionale driftcentres størrelse. Forbundsdagens betænkeligheder i 
forbindelse med etablering af regionale operationelle centre øges i takt med, at disse 
centres størrelse vokser. Det fremgår ikke tydeligt, hvorfor denne beslutning bedre kan 
træffes på EU-niveau.

b) Bekymringerne vedrørende nærheds- og proportionalitetsprincippet vedrører også 
ændringerne i agenturets beslutningsprocesser:

• Ændringerne indebærer blandt andet, at beslutninger i bestyrelsen og 
repræsentantskabet fremover kan træffes ved simpelt flertal med simpel stemmevægt 
(princippet om en stemme pr. land) (artikel 19, 23). Hidtil krævedes et flertal på to 
tredjedele af de tilstedeværende medlemmer.

Det hidtil krævede to tredjedeles flertal i disse instanser sikrede overholdelse af 
nærhedsprincippet i alle agenturets aktiviteter og sikrede samtidig de nationale 
energireguleringsmyndigheders uafhængighed. Det burde derfor overvejes at indføre 
kvalificeret flertal ifølge artikel 16, stk. 4, i TEU i agenturets repræsentantskab, dvs. 
dobbelt flertal.
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• Endelig indebærer forslaget til forordning, at direktøren for ACER fremover selv 
kan udarbejde udtalelser, henstillinger og afgørelser uden krav om at skulle involvere de 
nationale reguleringsmyndigheder (artikel 25).

Kommissionen har ikke tilstrækkeligt begrundet, hvorfor de gældende regler, efter hvilke 
de nationale reguleringsmyndigheder har varetaget opgaven i en samarbejdsproces, ikke 
var tilstrækkelige.
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