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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.

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

Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra Spaniens Cortes Generales 
vedrørende ovennævnte forslag.
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BILAG

UDTALELSE 1/2011 FRA DET FÆLLES UDVALG TIL EU OM GENNEMFØRELSE AF 
NÆRHEDSPRINCIPPET I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL RÅDETS DIREKTIV OM 
ÆNDRING AF RÅDETS DIREKTIV 2003/96/EF OM OMSTRUKTURERING AF EF-
BESTEMMELSERNE FOR BESKATNING AF ENERGIPRODUKTER OG ELEKTRICITET 
[KOM (2011)0169] [2011/0092 (CNS)| {SEK (2011)0409} {SEK (2011)0410}

BAGGRUND

A. I protokollen om anvendelse af nærheds- og proportionalitetsprincipperne, der er 
knyttet til Lissabontraktaten af 2007 og trådte i kraft den 1. december 2009, er der etableret en 
kontrolmekanisme for de nationale parlamenter med hensyn til EU's lovgivningsforslags overholdelse 
af nærhedsprincippet. Denne protokol er blevet gennemført i Spanien ved lov 24/2009 af 22. december 
ved ændring af lov nr. 8/1994 af 19. maj. Især den nye artikel 3, litra j), og artikel 5 og 6 i lov 8/1994 
udgør det retlige grundlag for denne udtalelse.

B. Forslaget til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af 
EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet er vedtaget af Kommissionen 
og videresendt til de nationale parlamenter, der har en frist på otte uger til at anvende 
kontrolmekanismen med hensyn til forslagets overholdelse af nærhedsprincippet, og denne frist 
udløber den 14. juni 2011.

C. Præsidiet og talsmænd for det fælles udvalg for EU indgik den 10. maj 2011 en aftale om at 
gå videre med behandlingen af det omtalte europæiske lovforslag ved at udpege senator Eva 
Parera Escrichs som ordfører og anmode regeringen om den rapport, der er omhandlet i artikel 3, 
litra j), i lov 8/1994.

D. Der blev fremsendt en rapport udarbejdet af finansministeriet og videresendt gennem 
ministeriet for forfatningsmæssige og parlamentariske anliggender, samt en skrivelse fra det 
baskiske parlament og parlamentet for De Kanariske Øer. I rapporterne fra de selvstyrende 
regioners parlamenter blev der ikke sat spørgsmålstegn ved nærhedsprincippet i det undersøgte 
EU-lovforslag. I rapporten udarbejdet af finansministeriet beklages fraværet af en passende 
undersøgelse af konsekvensanalyser.

E. Det fælles udvalg for EU vedtog på mødet den 14. juni følgende
UDTALELSE

1. - Artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union fastslår, at "udøvelsen af Unionens beføjelser er 
underlagt nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet". I stk. 3 i den omtalte artikel angives 
det, at "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". I protokollen 
om anvendelse af nærheds- og proportionalitetsprincipperne, der er knyttet til Lissabontraktaten af 
2007, fastsættes formålet med, procedurerne for og virkningerne af mekanismen til kontrol af 
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nærhedsprincippet, som de nationale parlamenter i medlemsstaterne skal gennemføre (artikel 5, 
stk. 3, og 12, litra b) i TEU).

2. - Det juridiske grundlag for det analyserede lovforslag er baseret på artikel 113 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, ifølge hvilken "c/ Rådet, der træffer afgørelse efter en særlig 
lovgivningsprocedure og efter høring af Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale 
Udvalg, vedtager bestemmelser om harmonisering af lovgivningerne vedrørende 
omsætningsafgifter, punktafgifter og andre indirekte skatter, i det omfang en sådan harmonisering 
er nødvendig for at sikre det indre markeds oprettelse og funktion og undgå 
konkurrenceforvridning".

3. - Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for 
beskatning af energiprodukter og elektricitet ("DIE") regulerer flere nøgleaspekter af beskatning af 
energi på EU-plan Men siden 2003 har den politiske ramme, som den var baseret på, ændret sig 
radikalt, da der inden for energi og klimaforandringer er defineret konkrete politiske og ambitiøse 
mål frem til 2020. Således sigter det nuværende forslag mod at indføre de nødvendige tilpasninger 
til nogle af de grundlæggende bestemmelser i DIE 2003 og dermed sikre større sammenhæng, 
således at skatterne vil kunne bidrage til at nå målet om et mindre og renere energiforbrug i EU.

Rådet finder, at den nuværende formulering af DIE rejser visse problemer, som forsøges løst med 
vedtagelsen af det analyserede forslag. Helt konkret er den erklærede hensigt med det analyserede 
forslag at forfølge følgende målsætninger: 1) at sikre en konsekvent behandling af energikilder inden 
for DIE med henblik på at skabe lige konkurrencevilkår mellem forbrugere, uanset hvilken 
energikilde der anvendes, 2) at skabe en passende ramme for beskatning af vedvarende energi, og 3) 
skabe en ramme for gennemførelsen af en afgift på CO2 med henblik på at supplere prissignalerne på 
CO2 oprettet ved EU's ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner (ETS) og samtidig 
undgå overlapninger mellem de to instrumenter.

4.- Forslaget vedrører et område, der deles mellem EU og medlemsstaterne, og derfor anvendes 
nærhedsprincippet. Det foreliggende forslag omfatter imidlertid ikke den såkaldte 
"nærhedsprincipanalyse" som omhandlet i artikel 5 i protokollen (nr. 2) om anvendelse af 
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Derfor har det ikke været muligt at få dybtgående 
kendskab til de detaljerede argumenter, hvormed de lovgivende organer i EU begrunder, at forslaget 
respekterer nærhedsprincippet, dvs. hvorfor de finder det berettiget, at målene i det pågældende forslag 
bedre kan gennemføres på fællesskabsplan, snarere end med den enkelte medlemsstats deltagelse.
Ligeledes er der hverken angivet kvalitative eller kvantitative indikatorer, og eventuelle administrative 
eller finansielle byrder som følge af forslaget er heller ikke angivet.

Således argumenteres der i forslaget blot for, at "revisionen af DIE og dens tidsplan skal ses i en 
bredere sammenhæng med dagsordenen for klimaændringer og energi," da "EU nu er ved at skabe de 
lovgivningsmæssige rammer, der skal gore det muligt at nå de ambitiøse mål for 2020." Og på 
baggrund af disse argumenter konkluderes det i forslaget, at "målet om at tilpasse DIE yderligere til 
disse målsætninger og mål kun kan opnås ved en retsakt vedtaget af EU om at ændre DIE".

I mellemtiden har finansministeriet udsendt en rapport vedrørende forslaget til direktiv, som vi 
analyserer, og hvori der står følgende:
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"Foranstaltninger til at ligestille de nationale satser, der anvendes for visse varegrupper, 
begrænser muligheden for at fremme brugen af visse produkter. Undersøgelser af 
konsekvensanalyser, der ledsager forslaget, forklarer grundene til, at forskellene på de 
nationale satser mellem benzin og dieselolie skaber visse problemer. Men denne analyse er ikke 
udvidet til at omfatte de resterende produkter, der anvendes som motorbrændstof, eller andre 
varegrupper. Uden denne analyse er det ikke muligt at vurdere, hvorvidt forpligtelsen 
vedrørende nationale satser er berettiget, for så vidt angår nærhedsprincippet."

Derfor vanskeliggør den manglende begrundelse EU's eventuelle retsforfølgelse af dette 
forslag ud fra perspektivet om en mulig overtrædelse af nærhedsprincippet i forhold til EU's 
indgriben.
Dette fælles udvalg mener, at Kommissionen skal begrunde årsagen til, at en delt kompetence udøves 
af Den Europæiske Union. I det omfang at denne begrundelse ikke tilvejebringes, kan det fælles 
udvalg ikke rapportere positivt om dette forslags overholdelse af nærhedsprincippet.

KONKLUSION

Af disse grunde finder det fælles udvalg for EU, at Kommissionen i forbindelse med forslaget til 
Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-
bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet har undladt at efterkomme 
artikel 5 i protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, som 
kræver, at lovforslag ledsages af en formular til at vurdere de detaljer, der gør det muligt at 
vurdere overholdelsen af principperne om nærhed og proportionalitet.

Da denne dokumentation er afgørende for at kunne vurdere overholdelsen af nærhedsprincippet 
og proportionalitetsprincippet, viser fraværet heraf, a det fælles udvalg for EU ikke har grund 
til at tro, at Kommissionen respekterer nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet i 
forbindelse med forslaget til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2003/96/EF om 
omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet.


