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TIL:    EUROPAUDVALGET 

 

  

Liste over prioriterede EU-lovgivningsforslag til nærhedstjek i 2017 

 

Europaudvalget udvælger efter aftale med regeringen hvert år 5-10 EU-

lovgivningsforslag, som behandles med henblik på at vurdere, hvorvidt de 

overholder EU’s nærhedsprincip. Forslagene udpeges på baggrund af, hvad 

der vurderes at blive de politisk mest interessante sager i Kommissionens 

arbejdsprogram for det kommende år. 

 

Kommissionens arbejdsprogram for 2017 blev fremlagt den 25. oktober 2016 

og indeholder i alt 21 prioriterede initiativer. Flere af Folketingets fagudvalg 

har drøftet Kommissionens program og besluttet at følge forslag inden for 

deres respektive sagsområder. 

 

Den 16. december 2016 udvalgte Europaudvalget 9 forslag fra Kommissionens 

arbejdsprogram for 2017 til nærhedstjek. For alle forslagene gælder det, at der 

er tale om væsentlige politiske forslag, og at forslagene forventes fremsat inden 

udgangen af 2016 og senest inden udgangen af 2017. 

 

 

Prioriterede forslag til nærhedstjek fra Kommissionens 

arbejdsprogram 2017 

 
1. Ramme for et personligt EU-pensionsprodukt 

(Kapitalmarkedsunion). 
2. Forslag om gennemførelse af Basel-IV standarder i EU-

lovgivning. (EU’s bankunion) 
3. Forslag om tackling af udfordringer vedrørende balanen mellem 

arbejdsliv og privatliv for erhvervsaktive familier (Social søjle)  
4. Forslag om adgang til social beskyttelse (Social søjle) 
5. Mindstekrav til kvaliteten af genanvendt vand (Cirkulær økonomi) 
6. Forslag til revision af EU’s drikkevandsdirektiv (Cirkulær økonomi) 
7. Forslag til direktiv om renere køretøjer (Energiunionen – 

lavemissionsrejser og mobilitet) 
8. Et markedsinformationsværktøj for det indre marked 

(Implementering af strategien for det indre marked) 
9. Satellitkommunikationstjenester for EU og nationale offentlige 

myndigheder. 

20. december 2016 
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I forbindelse med nærhedstjekket skal Europaudvalget og fagudvalgene for 

hvert af forslagene vurdere, hvorvidt deres formål bedre kan opfyldes ved at 

lovgive nationalt end på EU-niveau. 

 

Hvis Europaudvalget og et fagudvalg finder, at et forslag er i strid med 

nærhedsprincippet, kan Europaudvalget sende en indsigelse til 

Kommissionen i form af en ”begrundet udtalelse”, som kort redegør for, 

hvorfor Folketinget vurderer, at forslaget strider mod nærhedsprincippet. 

 

Afslutningsvis kan skal det nævnes, at Folketinget også har mulighed for over 

for Kommissionen – såvel inden for som efter 8-ugers fristen for 

nærhedskontrollen – at komme med bemærkninger til forslagets indhold – en 

”politisk udtalelse”. Det skal blot fremgåklart af Folketingets udtalelse, at 

Folketingets bemærkninger knytter sig til forslagets indhold, og ikke til 

nærhedsprincippet. 

 


