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BEGRUNDET UDTALELSE 
FRA ET NATIONALT PARLAMENT 

OM NÆRHEDSPRINCIPPET

Om: Begrundet udtalelse fra den ungarske Nationalforsamling om forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for 
elektricitet  
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(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 ungarske Nationalforsamling har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om det 
ovennævnte forslag til direktiv.

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

Det ungarske parlaments Udvalg om Europæiske Anliggender

Til László Köver,
Det ungarske parlaments formand

Hr. formand,

Det ungarske parlaments Udvalg om Europæiske Anliggender har i henhold til artikel 142, stk. 
2, i afgørelse nr. 10/2014 (II. 24) om bestemmelserne i den interne fremsætter i forbindelse 
med forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for 
elektricitet (omarbejdning) [COM(2016)861; 2016/0379(COD)], og forslaget til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet 
(omarbejdning) [COM(2016)864; 2016/0380(COD)] sin betænkning om tilstedeværelsen af 
betingelserne for, at der kan vedtages en begrundet udtalelse.

Budapest, den 18. april 2017

Dr. Richárd Hörcsik
Udvalgsformand
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Det ungarske parlaments Udvalg om Europæiske Anliggender

Udvalgsdokument

Betænkning

om tilstedeværelsen af betingelserne for, at der kan vedtages en begrundet udtalelse om 
forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for 

elektricitet (omarbejdning) [COM(2016)861; 2016/0379(COD)] og forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (omarbejdning) [COM(2016)864; 2016/0380(COD)] om 

fælles regler for det indre marked for elektricitet 

Ordfører: Dr. Richárd Hörcsik
Formand

Budapest, den 18. april 2017
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1. Den retlige ramme for undersøgelse i forbindelse med nærhedsprincippet

Alle afgørelser bør vedtages på så lavt et niveau som muligt i henhold til nærhedsprincippet.

I artikel 51 i traktaten om Den Europæiske Union (i det følgende benævnt TEU) er det fastlagt, 
at en handling, der er planlagt af Unionen, kun er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
hvis målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes på 
medlemsstatsplan, eller hvis handlingens virkninger bedre kan opnås på EU-plan, og hvis en 
handling fra Unionens side har merværdi.

Protokol nr. 22 til Lissabontraktaten fastlægger, at en EU-medlemsstats nationale parlament 
kan undersøge udkast til EU-retsakter med henblik på overholdelse af nærhedsprincippet ved 
brug af en procedure, der er fastlagt ved lov. Hvis det pågældende parlament finder, at 
princippet er blevet krænket, kan det inden otte uger efter datoen for fremsendelsen af udkastet 
til retsakt sende en begrundet udtalelse til initiativtageren til forslaget - Kommissionen - og 
Unionens lovgivende myndighed. Hvis der indkommer det antal begrundede udtalelser, der er 
angivet i protokol nr. 2, skal forslagsstilleren revidere forslaget til retsakt og i sidste instans 
eventuelt trække det tilbage. Formålet med proceduren er, at de nationale parlamenter om 
nødvendigt skal kunne forhindre EU-institutionerne i at overskride deres beføjelser.

Det ungarske parlaments Udvalg om Europæiske Anliggender kan undersøge et forslag til EU-
retsakt i lyset af nærhedsprincippet i henhold til artikel 71, stk. 1-2, i lov nr. XXXVI fra 2012 
om det ungarske parlament og artikel 142, stk. 1-2 i beslutning nr. 10/2014 (II.24.) OGY 
vedrørende visse bestemmelser i forretningsordenen (i det efterfølgende benævnt HHSZ).

Hvis Udvalget om Europæiske Anliggender finder, at et forslag til retsakt ikke overholder 
nærhedsprincippet, vil det indgive en betænkning om opfyldelsen af betingelserne for at 
acceptere den begrundede udtalelse og et forslag om vedtagelse af betænkningen. På grundlag 
af afsnit 142, stk. 3, i HHSZ træffer det ungarske parlament afgørelse om vedtagelse af 
betænkningen og forslaget til beslutning. Tidsfristen på otte uger, der gælder for vedtagelsen 
af en begrundet udtalelse, ligger fast, så det vil være hensigtsmæssigt, at det ungarske 
parlament overholder den.

2. Genstand for vurdering af overholdelsen af nærhedsprincippet: Kommissionens 
forslag til retsakter

Den 30. november forelagde Kommissionen sin pakke af foranstaltninger med titlen "ren 
energi til alle europæere", som omfatter følgende to forslag til retsakt:

 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for 
elektricitet (omarbejdning) [COM(2016)861; 2016/0379(COD)], (i det følgende 
benævnt forslaget til forordning), og

 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre 
marked for elektricitet (omarbejdning) [COM(2016)864; 2016/0380(COD)], (i det 
følgende benævnt forslaget til direktiv).

                                               
1 EU's lovgivningsmæssige baggrund for håndhævelsen af nærhedsprincippet og denne procedures mulige 

konsekvenser er omhandlet i bilaget.
2 Protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, som er knyttet som bilag til 

traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.
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I den pakke af foranstaltninger, som Kommissionen foreslår, fremhæves især følgende tre 
tematiske områder: Energieffektiviteten sættes i forgrunden, der arbejdes på at opnå et globalt 
lederskab inden for vedvarende energi, og forbrugerne skal have rimelige vilkår.

Forslagene til retsakt tager sigte på at omforme elektricitetsmarkedet på en sådan måde, at 
anvendelsen af vedvarende energi integreres i energisystemet, og der indføres de nødvendige 
forbrugervenlige lovrammer, der vil resultere i et fleksibelt, konkurrencedygtigt indre 
energimarked. Pakken af foranstaltninger vil bidrage til at virkeliggøre energiunionen, som 
især lægger vægt på energieffektivitet og på at sætte vedvarende energi i forgrunden samt 
stabil energiforsyning og et integreret energimarked samt udfasning af regulerede energipriser.

Retsgrundlaget for forslaget til forordning og forslaget til direktiv er artikel 194, stk. 2, i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde, ifølge hvilken Den Europæiske Unions beføjelser 
omfatter sikring af energimarkedets funktion, at garantere energiforsyningssikkerheden, 
energieffektiviteten og energibesparelser samt fremme udviklingen af nye og vedvarende 
energikilder og at fremme sammenkobling af energinet. Ifølge artikel 194, stk. 2, i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) berører de foranstaltninger, som EU har truffet 
inden for energiområdet, ikke "en medlemsstats ret til at fastsætte betingelserne for udnyttelsen af 
dens energiressourcer, dens valg mellem forskellige energikilder og den generelle sammensætning 
af dens energiforsyning".

Et element i omstruktureringen af elektricitetsmarkedet er en styrkelse af det regionale 
samarbejde, som Kommissionen anser for nødvendigt, eftersom afgørelser, der træffes på 
ukoordineret vis på nationalt plan vil kunne føre til, at de europæiske forbrugere pålægges 
store udgifter. Kommissionen foreslår ud fra denne synsvinkel også, at det reguleringsmæssige 
tilsyn tages op til fornyet overvejelse, og at Agenturet for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder (ACER) gives flere beføjelser til at løse grænseoverskridende 
spørgsmål, der kræver beslutninger på regionalt plan.

3. Gennemgang af forslaget til forordning i lyset af nærhedsprincippet foretaget af 
Udvalget om Europæiske Anliggender

Forslaget til forordning om det indre marked for elektricitet (COM(2016)861) har til formål at 
skabe grundlaget for, at målsætningerne i forbindelse med den europæiske energiunion, 
herunder især klima- og energirammen for 2030, kan nås effektivt ved at gøre det muligt at 
udsende markedssignaler i retning af øget fleksibilitet, dekarbonisering og innovation.

Ifølge Kommissionen tager forslaget til forordning sigte på at fremme integrationen af de 
europæiske energimarkeder på grundlag af artikel 194, hvilket Kommissionen ikke mener kan 
sikres effektivt på medlemsstatsplan. Kommissionen mener, at tidspunktet for fremsættelsen af 
forslaget er passende på baggrund af de foranstaltninger, der er truffet af Det Europæiske Råd. 
Det bør bemærkes, at de nævnte konklusioner fra Rådet henviser til strategier og 
handlingsplaner og ikke til oprettelsen af en ny regional organisationsstruktur eller til en 
radikal omformning af medlemsstaternes energimix. Rådets konklusioner fra 15. december 
2016 fokuserer for eksempel udelukkende på den generelle betydning af strategierne for det 
indre marked og energiunionen, idet der fastsættes en frist i 2018 for fuldendelsen heraf..

Kommissionen foreslår i sit forslag til forordning, at der indføres nye regler (beskrevet 
nedenfor), som ikke tager hensyn til nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet og 
således overtræder grænserne for Den Europæiske Unions beføjelser.

3.1. For det første er det en overtrædelse af nærhedsprincippet at hæve afgørelser om 
kapacitetsmekanismen til EU-plan, eftersom der ikke er noget, der berettiger til at mene, at det 
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ikke er muligt på nationalt plan at eliminere markedsforstyrrelser på tilfredsstillende vis. 
Krænkelsen af nærhedsprincippet opstår hovedsagelig som følge af anvendelsen af de 
kapacitetsmekanismer, der er beskrevet i forordningsforslagets artikel 18-24.

Disse mekanismer anvendes for øjeblikket for at imødegå markedsforstyrrelser, der indvirker 
på forsyningssikkerheden, og som ikke kan håndteres på anden vis (f.eks. gennem regulerende 
foranstaltninger). Mekanismen tager sigte på at garantere elforsyning på mellemlang og lang 
sigt på en sådan måde, at forsyningen vil kunne tilfredsstille efterspørgslen. Der sikres således 
en overskudsindtægt - i overensstemmelse med reglerne for statsstøtte - for kapacitet, der 
opretholdes af kapacitetstjenesterne, eller som er skabt for nylig, hvorved der tilskyndes til 
investeringer og opretholdelse af kapaciteten, hvilket ikke ville ske på markedsplan.

En af de generelle betingelser for indførelsen af de kapacitetsmekanismer, der er omhandlet i 
forslaget til forordning, er nye og omhandler en overgang fra nuværende praksis, hvor 
medlemsstaterne foreslår at anvende kapacitetsmekanismen på grundlag af analyser, som er 
foretaget efter deres egne metoder, til at deres forslag nu skal baseres på en kilde-
overensstemmelsestest, der foretages på EU-plan, som er fastlagt i forslaget til forordning. 
Testen skal udvikles af Det Europæiske Netværk af Transmissionssystemoperatører for 
Elektricitet (ENTSO-E) og godkendes af ACER.

3.2. Det, at medlemsstaterne i artikel 23 i forslaget til forordning, der omhandler 
principperne for skabelse af kapacitetsmekanismer, indirekte fratages retten til at sammensætte 
deres egen energimix, rejser også et spørgsmål i forhold til nærhedsprincippet. I henhold til 
artikel 23, stk. 4, skal produktionskapacitet, for hvilken der er truffet en endelig 
investeringsbeslutning efter forordningens ikrafttræden overholde grænseværdien på 550 g 
CO2/kWh, hvilket udelukker kulfyrede kraftværker fra kapacitetsmekanismen. Denne 
emissionsgrænseværdi ville stille kulbaseret elproduktion ufordelagtigt, og forordningen ville 
for de medlemsstater, der i vid udstrækning er afhængige af denne metode, resultere i en 
indirekte begrænsning af, hvordan energimixen kan være sammensat.

Dette ville være en overtrædelse af medlemsstaternes rettigheder, som er fastlagt i artikel 194, 
stk. 2, i TEUF, eftersom det indirekte ville influere på det frie valg af energikilder og 
energiforsyningens generelle struktur. Ifølge artikel 194, stk. 2, i TEUF berører disse 
foranstaltninger ikke en medlemsstats ret til at fastsætte betingelserne for udnyttelsen af dens 
energiressourcer, dens valg mellem forskellige energikilder og den generelle sammensætning 
af dens energiforsyning.

I den konsekvensanalyse, som berettigede til bestemmelserne, erklærede Kommissionen, at 
der på grund af medlemsstaternes forskellige praksis ikke fandtes noget passende instrument 
til at sammenligne og evaluere forslag om anvendelse af kapacitetsmekanismer. Desuden blev 
der i evalueringer på nationalt plan ofte fokuseret for lidt på regionale og europæiske 
markedsmuligheder, hvilket kan føre til unødvendig kapacitetsproduktion der, hvor der er 
garanti for statsstøtte.

Den eksklusive anvendelse af en analyse, der er foretaget på grundlag af paneuropæiske 
metoder for forsyningssikkerhed ved kilden som en evaluering, der skal understøtte 
indførelsen af kapacitetsmekanismen, er foruroligende. Det ville være acceptabelt for Det 
Europæiske Netværk af Transmissionssystemoperatører (TSO'er) for elektricitet (ENTSO-E) 
at fastlægge en samlet europæisk fremgangsmåde for foretagelse af analyser eller at foretage 
paneuropæiske analyser. Der bør dog stadig lægges vægt på analyser på nationalt og regionalt 
plan. Den planlagte foranstaltning ville reducere den pågældende medlemsstats spillerum 
betragteligt; i lyset af de nuværende ENTSO-E-metoder og karakteristika ville mulighederne 
for at indføre kapacitetsmekanismer blive drastisk indskrænket, eftersom indikatorer for 
forsyningssikkerheden bestemmes ved at tage hensyn til mulighederne for 
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import/grænseoverskridende kapacitet, sådan at paneuropæiske analyser ikke vil understøtte 
behovet for kapacitetsmekanismer til trods for positive nyheder om udvikling af kraftværker 
fra andre medlemsstater.

Et andet problem er, at forslaget til forordning ikke tager hensyn til rentabiliteten. Artikel 18, 
stk. 3, fastlægger, at en medlemsstat, hvis der er problemer vedrørende 
ressourcetilstrækkeligheden, før den indfører en kapacitetsmekanisme, skal overveje at fjerne 
uhensigtsmæssigheder som følge af reguleringen, åbne mulighed for prisfastsættelse på 
grundlag af knaphed, udvikle samkøringslinjer, energilagring, foranstaltninger på 
efterspørgselssiden og energieffektivitet. Samtidig kræver forslaget til forordning ikke nogen 
form for omkostningseffektivitetsanalyse, således at en fremtidig kapacitetsmangel måske vil 
blive løst af gennem et betydelig dyrere instrument end nogen kapacitetsmekanisme.

3.3. Nærhedsprincippet krænkes af det faktum, at forslaget til forordning ville hæve nogle 
af medlemsstaternes opgaver i forbindelse med driften af transmissionssystemerne til regionalt 
niveau. Der ville blive oprettet regionale driftscentre med ret til selvstændigt at træffe 
afgørelser; dette strider mod det faktum, at ansvaret for at garantere forsyningssikkerheden 
påhviler medlemsstaterne. Oprettelsen af regionale driftscentre ville i alvorlig grad reducere 
medlemsstaternes muligheder for at skride ind for at sikre forsyningssikkerheden.

Ifølge begrundelsen til forordningsforslaget vil transmissionssystemoperatørerne inden for 
"regionale operationelle centre" (ROC) kunne træffe afgørelse om de spørgsmål, hvor 
fragmenterede, ukoordinerede nationale tiltag kunne få negative virkninger for markedet og 
forbrugerne (f.eks. med hensyn til systemdrift, kapacitetsberegning for sammenkoblinger, 
forsyningssikkerhed og risikoberedskab).

Oprettelsen af disse centre ville række videre end de nuværende former for autonomt 
samarbejde, som der først for nylig er taget initiativ til oprettelse af. På grund af manglende tid 
og erfaringer er disse endnu ikke blevet evalueret, og Kommissionen har ikke ventet på 
resultaterne. Den forøgelse af beføjelser, som forslaget indeholder, står derfor ikke i det rette 
forhold til målsætningerne.

4. Gennemgang af forslaget til direktiv i lyset af nærhedsprincippet foretaget af 
Udvalget om Europæiske Anliggender

Hvad angår forslaget til direktiv, kommer nærhedsprincippet måske først ind i billedet i 
forbindelse med artikel 5, da det her er fastlagt, at elektricitetspriserne skal bestemmes af 
markedet i stedet for af medlemsstaterne.

Artikel 5 i forslaget til direktiv – markedsbaserede forsyningspriser:

1. Elektricitetsleverandørerne skal frit kunne fastsætte den pris, til hvilken de leverer 
elektricitet til kunderne. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at sikre en 
effektiv konkurrence mellem elektricitetsleverandørerne.

2. Medlemsstaterne sørger for en målrettet beskyttelse af energifattige og sårbare kunder 
ved andre midler end offentlige indgreb i fastsættelsen af priserne for elektricitetsforsyning.

3. Uanset stk. 1 og 2 kan medlemsstater, der på datoen for dette direktivs ikrafttræden 
[her indsættes datoen for direktivets ikrafttræden] regulerer fastsættelsen af priserne for 
elektricitetsforsyning til energifattige og sårbare privatkunder ved hjælp af offentlige indgreb, 
fortsætte med at anvende denne fremgangsmåde indtil [her indsættes datoen for direktivets 
ikrafttræden]. Sådanne offentlige indgreb skal forfølge mål af almen økonomisk interesse, 
være klart definerede, gennemsigtige, ikkediskriminerende og kontrollerbare og sikre EU-
elektricitetsselskaber lige adgang til kunderne. De må ikke gå videre, end hvad der er 
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nødvendigt for at opfylde de mål af almen økonomisk interesse, der forfølges, og de skal være 
tidsbegrænsede og stå i et rimeligt forhold til behovet hos dem, der nyder godt af indgrebene.

4. Efter ... [fem år fra datoen for dette direktivs ikrafttræden] kan medlemsstaterne fortsat 
regulere fastsættelsen af priserne for elektricitetsforsyning til sårbare privatkunder gennem 
offentlige indgreb, når dette er strengt nødvendigt af årsager af uopsættelig karakter. Sådanne 
indgreb skal være i overensstemmelse med betingelserne i stk. 3. 
Medlemsstaterne anmelder de foranstaltninger, de træffer i overensstemmelse med første 
afsnit, til Kommissionen senest en måned efter vedtagelsen og kan umiddelbart anvende dem. 
Anmeldelsen skal ledsages af en redegørelse for, hvorfor problemet ikke i tilstrækkelig grad 
kan afhjælpes med andre midler, og hvordan det er afgjort, hvem der skal nyde godt af 
foranstaltningen, og hvor længe den skal vare. Anmeldelsen betragtes som fuldstændig, 
medmindre Kommissionen senest to måneder efter modtagelsen af anmeldelsen eller efter 
modtagelsen af eventuelle supplerende oplysninger, som den har bedt om, anmoder om 
yderligere oplysninger.
Hvis Kommissionen finder, at betingelserne i første afsnit ikke er opfyldt, kan den inden for 
en frist på to måneder fra modtagelsen af en fuldstændig anmeldelse træffe afgørelse om at 
bede de nationale myndigheder ændre foranstaltningen eller trække den tilbage. Fristen for at 
træffe en sådan afgørelse kan forlænges efter aftale mellem Kommissionen og den pågældende 
medlemsstat.
Et offentligt indgreb i overensstemmelse med dette stykke anses for berettiget, så længe 
Kommissionen ikke har truffet afgørelse om at bede de nationale myndigheder ændre 
foranstaltningen eller trække den tilbage.

Ifølge ovenstående ville forslaget til direktiv give mulighed for, at medlemsstaterne i fem år 
efter direktivets ikrafttræden undtagelsesvis fastsætter priserne for at beskytte brugere, der er 
sårbare eller lever i energifattigdom, og i visse tilfælde, hvor der er tale om "årsager af 
uopsættelig karakter", vil prisfastsættelsen kunne fortsætte ud over denne periode - selvom 
Kommissionen ville bruge sine skønsbeføjelser til at træffe afgørelsen. Dette ville være en 
unødvendig og uforholdsmæssig begrænsning af medlemsstaternes ret til at regulere 
prisfastsættelsen og underkende medlemsstaternes nuværende instrumenter til beskyttelse af 
forbrugernes rettigheder og nedbringe energifattigdommen.

Indskrænkning af medlemsstaternes beføjelser på området for fastsættelse af elpriser ville kun 
kunne accepteres, hvis det resulterede i merværdi i forhold til medlemsstaternes 
foranstaltninger. Energisektoren udgør imidlertid en særlig del af økonomien, hvor erfaringen 
viser, at udfasning af regulerede priser ikke har øget konkurrencen, men ført til betydelige 
markedsprisstigninger.

Samtidig har indførelsen af en officiel pris i Ungarn væsentligt forbedret forbrugernes stilling. 
Med hensyn til elektricitet er mængden af restancerne blevet halveret, og antallet af private 
forbrugere uden forbindelse er faldet med over en tredjedel. Dette fremgår også af det faktum, 
at medlemsstaternes officielle prisregulering er en passende måde at beskytte forbrugerne på 
og udrydde energifattigdommen.

Det er desuden ikke nødvendigt at udfase statskontrolleret prisfastsættelse, fordi det 
nuværende prisreguleringssystem på detailmarkedet for elektricitet ikke hindrer konkurrencen 
og derved giver forbrugerne mulighed for at købe strøm på et konkurrencedygtigt marked.

Forslaget til direktiv overtræder nærhedsprincippet, eftersom det

 dels ikke garanterer, at medlemsstaterne i tilstrækkelig grad kan sikre overkommelige 
priser på nationalt, regionalt eller lokalt plan;
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 dels ikke garanterer, at dette mål bedre vil kunne nås på EU-plan i kraft af 
foranstaltningens rækkevidde eller virkning, eftersom det ville indskrænke 
medlemsstaternes beføjelser uden at stille forbrugerne i en bedre situation.

5. Udvalget om Europæiske Anliggender's holdning om overholdelsen af 
nærhedsprincippet

På mødet i Udvalget om Europæiske Anliggender den 6. marts 2017 forelagde repræsentanten 
for Ministeriet for National Udvikling oplysninger om mål og principper for forslaget til 
direktiv og forslaget til forordning. Udvalget fandt, at en undersøgelse af overensstemmelsen 
med nærhedsprincippet var juridisk mulig, eftersom fristen på otte uger for forelæggelsen af 
en begrundet udtalelse ville falde den 9. maj 2017, hvad angik direktivforslaget, og den 17. 
maj 2017 for forordningsforslagets vedkommende..

På sit møde den 18. april 2017 gennemgik Udvalget om Europæiske Anliggender forslaget i 
lyset af nærhedsprincippet og gav udtryk for følgende bekymringspunkter.

5.1. Hvad angår forslag til forordning COM(2016)861 om det indre marked for elektricitet:

 at hæve afgørelser om kapacitetsmekanismer til EU-niveau er en overtrædelse af 
nærhedsprincippet;

 det, at medlemsstaterne i artikel 23 i forslaget til forordning indirekte fratages retten til 
at bestemme deres egen energimix, rejser også tvivl om overholdelsen af 
nærhedsprincippet;

 den eksklusive anvendelse af en analyse, der er foretaget på grundlag af paneuropæiske 
metoder for forsyningssikkerhed ved kilden som en evaluering, der skal understøtte 
indførelsen af kapacitetsmekanismen, er foruroligende;

 at hæve visse af medlemsstaternes driftsopgaver i forbindelse med 
transmissionssystemerne til regionalt plan er en overtrædelse af nærhedsprincippet. 
Der ville blive oprettet regionale driftscentre med ret til selvstændigt at træffe 
afgørelser; dette strider mod det faktum, at ansvaret for at garantere 
forsyningssikkerheden påhviler medlemsstaterne.

5.2. Indførelse af markedsbaserede forsyningspriser som fastlagt i artikel 5 i forslaget til 
direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet ville på unødvendig vis 
indskrænke medlemsstaternes beføjelser til at fastsætte elektricitetsprisen og ville ikke tage 
hensyn til beskyttelsen af forbrugerrettighederne og de eksisterende redskaber, 
medlemsstaterne har til rådighed til at bekæmpe energifattigdommen. Forslaget til direktiv 
overtræder nærhedsprincippet, eftersom det:

 dels ikke garanterer, at medlemsstaterne i tilstrækkelig grad kan sikre overkommelige 
priser på nationalt, regionalt eller lokalt plan;

 dels ikke garanterer, at dette mål bedre vil kunne nås på EU-plan i kraft af 
foranstaltningens rækkevidde eller virkning, eftersom det ville indskrænke 
medlemsstaternes beføjelser uden at stille forbrugerne i en bedre situation.

Udvalget om Europæiske Anliggender fastslår på dette grundlag, at forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet (omarbejdning) 
[COM(2016)861; 2016/0379(COD)] og forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
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direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet (omarbejdning) 
[COM(2016)864; 2016/0380(COD)] overtræder nærhedsprincippet.
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Bilag

Procedure for undersøgelse af nærhedsprincippet og de mulige
konsekvenser heraf

Nærhedsprincippet er fastlagt i EU-traktatens artikel 5: 

"3. I medfør af nærhedsprincippet handler Unionen på de områder, der ikke hører ind 
under dens enekompetence, kun hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på centralt, regionalt eller lokalt plan, men 
på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger bedre kan nås på EU-plan.
Unionens institutioner anvender nærhedsprincippet i overensstemmelse med protokollen om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. De nationale parlamenter 
sikrer, at dette princip overholdes efter proceduren i denne protokol.
4. I medfør af proportionalitetsprincippet må indholdet og formen af Unionens handling 
ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at nå målene i traktaterne.
Unionens institutioner anvender proportionalitetsprincippet i overensstemmelse med 
protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet."

Undersøgelse af nærhedsprincippet på grundlag af artikel 6 i protokol nr. 2: 

Ethvert nationalt parlament eller ethvert kammer i et af disse parlamenter kan senest otte uger 
efter fremsendelsen af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt på Unionens officielle sprog 
sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en begrundet udtalelse, 
der forklarer, hvorfor det mener, at det pågældende udkast ikke er i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet (...).

Hvilke konsekvenser, en begrundet udtalelse får, afhænger af, hvor mange medlemsstaters 
parlamenter inden for den fastsatte frist på otte uger træffer afgørelse om, at det samme EU-
forslag er i strid med nærhedsprincippet.

Som led i denne procedure har hver af de 28 medlemsstaters parlamenter to stemmer pr. land 
(hvorved det samlede antal stemmer bliver 56). Begrundede udtalelser vil have afgørende 
indflydelse på Unionens beslutningstagning, især hvis - afhængigt af hvilken EU-
lovgivningsprocedure der er tale om - en fjerdedel, en tredjedel eller flertallet af 
medlemsstaternes parlamenter konkluderer, at nærhedsprincippet overtrædes.

I tilfælde af en procedure med "gult kort" i henhold til artikel 7 i protokol nr. 2, skal forslaget 
trækkes tilbage, hvis en tredjedel af medlemsstaternes parlamenter (19 stemmer) træffer 
afgørelse om, at det pågældende forslag er i strid med nærhedsprincippet, skal forslaget tages 
op til fornyet overvejelse. Efter denne fornyede overvejelse kan forslagsstilleren beslutte at 
opretholde forslaget, ændre det eller trække det tilbage. Siden Lissabontraktaten trådte i kraft, 
har proceduren med "gult kort" været anvendt i tre tilfælde. I første tilfælde blev forslaget 
trukket tilbage, mens Kommissionen i de to øvrige tilfælde3 bibeholdt forslaget uændret. 

                                               
3 Der blev fastslået uoverensstemmelse med nærhedsprincippet ved det ungarske parlaments beslutning nr. 

87/2013. (X.22.) OGY i forbindelse med forslag til Rådets forordning om oprettelse af en europæisk 
anklagemyndighed og ved beslutning nr. 9/2016 (V.10.) OGY i forbindelse med forslag til Europa-
Parlamentets og rådets direktiv om ændring af direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af 
arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser.
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IX. Samling af afgørelser

Det ungarske parlaments beslutning nr. 10/2017. (V. 5.) OGY 
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for 
elektricitet (omarbejdning) [COM(2016)861; 2016/0379(COD)] og forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet 
(omarbejdning) [COM(2016)864; 2016/0380(COD)] om vedtagelse af betænkning om 
tilstedeværelsen af betingelserne for, at der kan vedtages en begrundet udtalelse1.

1. Det ungarske parlament vedtager betænkningen fra Udvalget om Europæiske 
Anliggender om tilstedeværelsen af betingelserne for, at der kan vedtages en begrundet 
udtalelse i forbindelse med forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre 
marked for elektricitet (omarbejdning) [COM(2016)861; 2016/0379(COD)] og forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet 
(omarbejdning) [COM(2016)864; 2016/0380(COD)] (i det følgende benævnt betænkningen) 
og fastslår på dette grundlag, at forslaget til forordning og forslaget til direktiv er i strid med 
nærhedsprincippet.

2. Det ungarske parlament pålægger sin formand at sende den i betænkningen indeholdte 
begrundede udtalelse til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens formænd samt at 
underrette regeringen herom.

Sándor Lezsák s. k.,
Næstformand i det ungarske parlament

István Ikotity s. k.,
Protokolfører i det ungarske parlament

Dr. István Tiba s. k.,
Protokolfører i det ungarske parlament

                                               
1 Afgørelsen vedtoges af det ungarske parlament den 3. maj 2017.
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