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MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT 
NATIONELLT PARLAMENT ÖVER 

SUBSIDIARITETSPRINCIPEN 

Ärende: Motiverat yttrande från det österrikiska förbundsrådet över förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga 

gasförsörjningen och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 

 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)) 

 

 

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 

ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 

kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 

aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. 

Det österrikiska förbundsrådet har sänt bifogade yttrande över förslaget till förordning. 

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 

för subsidiaritetsprincipen. 
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BILAGA 

15/SB-BR/2016 

MOTIVERAT YTTRANDE  
 

i enlighet med artikel 23g.1 i den österrikiska grundlagen (Bundes-Verfassungsgesetz 

(B-VG)), jämförd med artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna, från förbundsrådets EU-utskott 

 

av den 30 mars 2016 

 

COM(2016) 53 final 

 

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av en mekanism för 

informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument mellan 

medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet och om upphävande av beslut nr 

994/2012/EU 

 

och 

 

COM(2016) 52 final 

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga 

gasförsörjningen och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 

 

 

A. Motiverat yttrande 

 

Det aktuella förslaget är inte förenligt med subsidiaritetsprincipen. 

 

B. Motivering 

 

Förslag till förordning om åtgärder för att trygga gasförsörjningen och 

om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 

 

Kommissionen grundar sitt förslag på artikel 194 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget), som handlar om åtgärder för att trygga energiförsörjningen i 

unionen. För de planerade åtgärderna (som endast delvis är nya i förhållande till den 

förordning som ska upphävas) väljer kommissionen en förordning som rättsinstrument. 

 

Rent principiellt finns det ingenting att invända mot att åtgärder för att ytterligare förbättra 

försörjningstryggheten även framgent beslutas på unionsnivå, särskilt som det på så vis blir 

möjligt att förhindra att skillnader mellan olika medlemsstater i gränsöverskridande 

sammanhang rubbar försörjningstryggheten. Europeiska unionen slog in på denna väg redan 

2010 i och med antagandet av förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om 

åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av rådets direktiv 

2004/67/EG. Därför finns inget att erinra mot att enstaka åtgärder från förordning (EU) nr 

994/2010 har tagits över i det nya förslaget om åtgärder för att trygga gasförsörjningen. 
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Förslaget innehåller emellertid även nya inslag.  Enligt artikel 3 ska medlemsstaterna 

samarbeta för att hantera försörjningskriser. För detta ändamål fastställer kommissionen ett 

antal ”regioner” som ska utgöras av flera medlemsstater. Kriterierna för deras 

sammansättning anges i artikel 3.7. Framtida ändringar av regionernas sammansättning ska 

kommissionen kunna företa själv genom en delegerad rättsakt. Medlemsstaterna har således 

ingen rätt att medverka vare sig i den ursprungliga regionssammansättningen eller i framtida 

ändringar.  

 

Med hänsyn till subsidiaritetsprincipen måste detta entydigt avvisas, eftersom 

sammansättningen av ”regionerna” innebär ett intrång i medlemsstaternas suveränitet. 

 

Skulle idén om att inrätta ”regioner” för att trygga naturgasförsörjningen drivas vidare behövs 

det visserligen (också) gemensamma unionskriterier, men hänsyn måste även tas till relevanta 

synpunkter om respektive regionssammansättning i medlemsstaterna. Som exempel på 

unionsenhetliga urvalskriterier kan nämnas befintlig överföringskapacitet samt jämförbar 

nivå i fråga om genomförandet av ”det tredje paketet för den inre marknaden för naturgas” 

i de berörda medlemsstaterna. 

 

Vidare måste inrättandet av sådana ”regioner” ovillkorligen ske i samförstånd med de berörda 

medlemsstaterna; förslaget att överföra denna befogenhet till kommissionen genom en 

delegerad rättsakt avvisas entydigt. Dessutom saknar den föreslagna delegerade rättsakten den 

nödvändiga precisionen, eftersom artikel 18 i förordningsförslaget, i vilken utövandet av 

delegering konkretiseras, inte hänvisar till artikel 3.7. 

 

Förslag till beslut om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga 

avtal och icke-bindande instrument mellan medlemsstaterna och tredjeländer på 

energiområdet och om upphävande av beslut nr 994/2012/EU 

 

Även detta beslut har artikel 194 som rättslig grund. Kommissionen anser att den måste bli 

informerad om avtal mellan medlemsstater och tredjeländer på energiområdet innan de ingås. 

Den centrala delen i beslutet är att kommissionen ska göra en förhandsbedömning av sådana 

avtalsutkast. Avtal mellan företag ska dock vara undantagna från detta. 

 

Införandet av en anmälningsskyldighet avseende alla mellanstatliga avtal med tredjeländer på 

energiområdet kan utgöra ett intrång i medlemsstaternas suveränitet. I artikel 5.4 i förslaget 

till beslut föreskrivs att medlemsstaten inte ska underteckna, ratificera eller godkänna utkastet 

till mellanstatligt avtal på energiområdet, eller utkastet till ändring av ett befintligt 

mellanstatligt avtal, förrän kommissionen har informerat medlemsstaten om eventuella tvivel 

i enlighet med punkt 1 eller avgett sitt yttrande i enlighet med punkt 2 eller förrän de perioder 

som anges i punkterna 1 och 2 har löpt ut. När ett mellanstatligt avtal undertecknas och 

ratificeras ska den berörda medlemsstaten ta största möjliga hänsyn till kommissionens 

yttrande.   

 

Rent principiellt kan det vara en fördel att kommissionen kopplas in på ett tidigt stadium för 

att kunna förebygga eventuella juridiska problem redan under förhandlingarna. Då är det 

viktigt att rätten att avge yttrande begränsas till rättsliga aspekter.  Betänkligheter föreligger 

mot förslaget om en principiell utvidgning av beslutet till att även gälla icke-bindande 

instrument på energiområdet, då detta framför allt medför mer byråkrati. 
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Även med hänsyn till proportionalitetsprincipen skulle artikel 5 i förslaget till beslut kunna 

göras mer förenlig med unionens primärrätt om kommissionens inblandning begränsades till 

att kommissionen meddelar den berörda medlemsstaten sitt rättsutlåtande om ett konkret avtal 

på energiområdet med avseende på avtalets förenlighet med rättsföreskrifterna för en 

fungerande inre energimarknad (inklusive konkurrensrätt). 


