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BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET 
NATIONALT PARLAMENT OM 

NÆRHEDSPRINCIPPET

Om: Begrundet udtalelse fra det franske Senat om forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder
(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 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.

Det franske Senat har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om det ovennævnte 
forslag.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.
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SENATET

ORDINÆR SAMLING 2016-2017

Den 5. april 2017

BEMÆRK

FORELØBIGT DOKUMENT

Kun den endelige trykte udgave er autentisk

EUROPÆISK BESLUTNING

MED BEGRUNDET UDTALELSE

om overensstemmelse med nærhedsprincippet i forbindelse med forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for 

Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (COM(2016)0863)  

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 476 (2016-2017).
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Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur 
for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (COM(2016)0863) blev offentliggjort 
den 30. november 2016 og indgår i lovpakken ”Ren energi til alle europæere”. Det indeholder 
en række ændringer af bestemmelserne for Agenturet for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder (ACER), der blev oprettet den 13. juli 2009 ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009: Forslaget udvider anvendelsesområdet til 
samtlige aktører med en grænseoverskridende energidimension uden nogen på forhånd fastsatte 
begrænsninger. Det tilfører Unionen en ny regional kompetence. Og det ændrer reglerne for 
beslutningstagning til et simpelt flertal af de tilstedeværende medlemmer af repræsentantskabet 
- i stedet for de nuværende to tredjedele.

Under henvisning til forfatningens artikel 88, stk. 6,

bemærker Senatet følgende:

- Eksistensen af en institution, der har til opgave at fremme samarbejdet mellem de 
nationale energireguleringsmyndigheder, er en fordel for Den Europæiske Union.

- Det nuværende anvendelsesområde har ikke givet anledning til kritik hidtil.

- Europa-Kommissionen har undladt at give den mindste faktuelle begrundelse for 
de to foreslåede udvidelser af interventionsområdet, som i forening kan ses som 
en bestræbelse på at omdanne et samarbejdsorgan til en slags overnationalt 
agentur med beføjelse til at træffe beslutninger - i stedet for de nationale 
reguleringsmyndigheder - når et energispørgsmål vedrører mere end en 
medlemsstat.

- Konsekvenserne af denne udvikling forstærkes af, at kravet til beslutningstagning 
ændres til et simpelt flertal af de tilstedeværende medlemmer i stedet for et 
kvalificeret flertal bestående af to tredjedele, samtidig med at forslaget tilstræber 
at fastholde princippet om ”en medlemsstat, en stemme” uden nogen form for 
demografisk vægtning, hvilket ellers må anses for påkrævet for at sikre et organ, 
der fremover vil komme til at fungere som standardiseringsorgan, det ønskede 
demokratiske grundlag.

Af disse grunde er Senatet af den opfattelse, at forslaget til forordning 
COM(2016)0591 ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Vedtaget af Senatet den 5. april 2017.

Formanden
Sign. Gérard LARCHER
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