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Kommissionens forordning (EU) …/… af XXX om fastsættelse af en
netregel for harmoniserede transmissionstarifstrukturer for gas
- Afgørelse om ikke at modsætte sig vedtagelsen

1.

Eftersom den påtænkte foranstaltning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det relevante

udvalg, har Kommissionen forelagt Rådet ovennævnte udkast 1 til foranstaltning til kontrol efter
proceduren i artikel 5a, stk. 3, litra a), i Rådets afgørelse 1999/468/EF 2. Da Kommissionen
forelagde udkastet til foranstaltning den 3. november 2016, har Rådet indtil den 3. februar 2017 til
at afgøre, om det vil modsætte sig vedtagelsen.
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14003/16 ENER 370.
Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23), som ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

15293/16

sr/KB/hsm
DG E2B

1

DA

2.

Delegationerne blev anmodet om senest den 7. december 2016 at indgive eventuelle

bemærkninger til denne sag. Delegationerne har ikke fundet nogen grund til at modsætte sig det
pågældende udkast til foranstaltning af de årsager, der er beskrevet i afgørelse 1999/468/EF, nemlig
at foranstaltningen
–

indebærer en overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i
basisretsakten

3.

–

ikke er forenelig med basisretsaktens formål eller indhold eller

–

ikke overholder nærhedsprincippet eller proportionalitetsprincippet.

Det foreslås derfor, at Coreper henstiller til Rådet, at det bekræfter, at der ikke er nogen grund

til at modsætte sig udkastet til foranstaltning. Dette indebærer, at Kommissionen kan vedtage den
foreslåede foranstaltning i overensstemmelse med artikel 5a, stk. 3, litra d), i afgørelse
1999/468/EF, medmindre Europa-Parlamentet modsætter sig det.
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