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MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT 
NATIONELLT PARLAMENT ÖVER 

SUBSIDIARITETSPRINCIPEN 

Ärende: Motiverat yttrande från Republiken Bulgariens nationella parlament 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 – C80035/2016 – 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. 

Republiken Bulgariens nationella parlament har sänt bifogade motiverade yttrande över 

förslaget till ovannämnda förordning. 

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för att 

subsidiaritetsprincipen respekteras. 
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BILAGA 

ORDFÖRANDEN 

REPUBLIKEN BULGARIENS 

NATIONELLA PARLAMENT 

 

 

 

TILL 

MARTIN SCHULZ 

EUROPAPARLAMENTETS 

ORDFÖRANDE 

 

ÄRENDE: Motiverat yttrande av Republiken Bulgariens nationella parlament över förslaget 

till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga gasförsörjningen och 

om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 

 

Herr talman, 

 

Vid plenarsammanträdet den 20 april 2016 diskuterade utskottet för EU-frågor och tillsyn 

över europeiska fonder (CEAOEF) i Republiken Bulgariens nationella parlament förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga gasförsörjningen och om 

upphävande av förordning (EU) nr 994/2010. 

 

CEAOEF:s ledamöter välkomnade kommissionens initiativ för översyn av 

förordning (EU) nr 994/2010 som syftar till att öka samarbetet mellan medlemsstaterna och 

trygga gasförsörjningen. Efter noggrann genomgång av förslaget till förordning och med 

hänsyn till principuttalandet av rådet för EU-frågor inom Republiken Bulgariens ministerråd, 

samt betänkanden från utskottet för ekonomisk politik och turism samt energiutskottet inom 

det nationella parlamentet, kom ledamöterna i CEAOEF överens om att de befogenheter som 

ges det nationella parlamentet i enlighet med artikel 6 i protokoll nr 2 till fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt skulle tillämpas genom att ett motiverat yttrande (härmed 

bifogat) över ovannämnda förslag till förordning lämnades. 

 

Inom ramen för fastställt förfarande överlämnas härmed det godkända betänkandet och det 

motiverade yttrandet, som återspeglar det bulgariska parlamentets ståndpunkt om ärendet. 

 

Bilaga: Enligt texten 
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MOTIVERAT YTTRANDE 

AV REPUBLIKEN BULGARIENS 

NATIONELLA PARLAMENT 

 

REPUBLIKEN BULGARIEN 

FYRTIOTREDJE NATIONALFÖRSAMLINGEN 

UTSKOTTET FÖR EU-FRÅGOR OCH TILLSYN  

ÖVER EUROPEISKA FONDER 

 

B E T Ä N K A N D E  

 

ÄRENDE: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att 

trygga gasförsörjningen och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 – punkt 16 i 

det nationella parlamentets årliga arbetsprogram om EU-frågor för 2016 och Republiken 

Bulgariens principuttalande nr 602-00-20 om frågan, som ministerrådet antog den 

1 april 2016. 

 

I. Utskottet för EU-frågor och tillsyn över europeiska fonder (CEAOEF) inom 

Republiken Bulgariens nationella parlament diskuterade vid sitt sammanträde den 

20 april 2016 förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att 

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

bifogas som punkt 16 i det nationella parlamentets årliga arbetsprogram om EU-frågor 

för 2016. 

 

Följande personer var närvarande vid CEAOEF:s sammanträde: Zhecho Stankov – vice 

energiminister, Albena Trasieva – direktör för internationellt samarbete inom energisektorn, 

energiministeriets avdelning för energifrågor och internationellt samarbete, tillsammans med 

Tsvetan Vladikov, Dennitsa Nedeva och Mariana Vasileva – statens experter vid direktoratet 

för samordning av EU-frågor, ministerrådets kansli. 

 

II. Syftet med förslaget till förordning är att se till att alla medlemsstater inför lämpliga 

verktyg för att förbereda sig på och hantera effekterna av gasbrist på grund av ett avbrott i 

försörjningen eller en exceptionellt hög efterfrågan. De åtgärder som anges i förslaget till 

förordning säkerställer bättre regionalt samarbete och regional samordning, detaljerade 

skyldigheter och tillhandahållande av nödvändig infrastruktur, bättre riskbedömning och 

riskförebyggande, garanterad gasförsörjning till vissa konsumentkategorier (”skyddade 

kunder”) även under svåra förhållanden (normer för försörjning) samt införandet av 

solidaritetsprincipen mellan medlemsstaterna. 

 

Med tanke på de spänningar som råder mellan Ukraina och Ryssland anser kommissionen att 

fem år efter antagandet av förordning (EU) nr 994/2010 måste ytterligare åtgärder vidtas för 

att trygga gasförsörjningen i EU. Enligt kommissionen är den rättsliga grunden för 

förordningen artikel 194 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-

fördraget), i vilken unionens politik på energiområdet fastställs. I sina skäl anger utskottet att 

risken för en allvarlig störning i gasförsörjningen inte begränsas av nationella gränser och kan 

påverka flera medlemsstater, samt att en nationell strategi resulterar i suboptimala åtgärder 

och kan förvärra effekterna av en kris. I detta avseende och enligt en detaljerad bedömning av 

de verktyg som anges i förordning (EU) nr 994/2010 samt medlemsstaternas genomförande 

av dessa, anser kommissionen att regionalt samarbete och regional samordning är det mest 
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kostnadseffektiva sättet att förbättra försörjningstryggheten i hela EU. 

 

I förslaget till förordning fastställs obligatoriska regionala förebyggande åtgärdsplaner och 

krisplaner samt regionala riskbedömningar som ska utarbetas för de olika regionerna (enligt 

bilaga I). Dessa planer kommer att genomgå sakkunnigbedömning och organiseras i 

samarbete med övriga regioner i gruppen för samordning av gasförsörjningen. Kommissionen 

får begära ändringar av planerna innan de slutligen godkänns. 

 

Enligt kommissionens förslag till nya bestämmelser ska varje medlemsstat se till så att 

nödvändiga åtgärder vidtas efter ett avbrott i den största enskilda gasinfrastrukturen, så att 

den tekniska kapaciteten hos den infrastruktur som återstår, beräknad i enlighet med N-1-

formeln (som anges i bilaga II i förslaget till förordning), kan tillgodose den totala efterfrågan 

på gas i det beräknade området under en dag med exceptionellt hög efterfrågan på gas, vilket 

kan inträffa en gång vart tjugonde år. Ständig fysisk kapacitet för transport av gas i båda 

riktningarna kommer dessutom att tillhandahållas för alla sammanlänkningar mellan 

medlemsstaterna, utom i de fall som anges i artikel 4.4 och bilaga III i förslaget till 

förordning. 

 

De ändringar som anges i förslaget till förordning avser säkerställa bättre tillgång till 

information både för de nationella behöriga myndigheterna och kommissionen. De kommer 

att kunna begära att naturgasföretag, inför en kris men under vederbörligen motiverade 

omständigheter, lämnar ytterligare information, inklusive avtalsinformation. Naturgasföretag 

kommer dessutom att åläggas att underrätta den nationella behöriga myndigheten och 

kommissionen om avtal med relevans för en trygg gasförsörjning så snart avtalen har 

undertecknats eller ändrats. Detta avser långtidskontrakt som tillhandahåller mer än 40 % av 

den årliga konsumtionen av naturgas i den berörda medlemsstaten. 

 

Ingen betydande förändring anges av de normer för försörjning som säkerställer 

gasförsörjningen till skyddade kunder utan avbrott under en specifik tidsperiod, även i 

händelse av brist på gas och/eller exceptionellt hög efterfrågan. Kategorin ”skyddade kunder” 

kommer att finnas kvar och omfatta alla hushållskunder som är anslutna till ett 

distributionsnät för gas samt enligt särskilda villkor – som den berörda medlemsstaten 

beslutar om – fjärrvärmeanläggningar samt små och medelstora företag. I förslaget till 

förordning anges att solidaritetsprincipen mellan medlemsstaterna ska tillämpas. Om en 

medlemsstat är i ett krisläge och inte kan försörja skyddade kunder ska gasförsörjningen, 

enligt den principen, till andra kunder än de som ingår i kategorin av skyddade kunder i en 

annan medlemsstat med direkt sammanlänkning till den medlemsstat som tillkännagett 

krisläget, inte fortsätta. 

 

III. Enligt det principuttalande som ministerrådet lämnade stöder Republiken Bulgarien 

allmänt förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att trygga 

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

insisterar samtidigt på att man beviljas ett undantag precis som Luxemburg, Slovenien och 

Sverige (artikel 4.8) samt Malta och Cypern (artikel 19) med hänsyn till den tid och de 

omfattande ekonomiska investeringar som behövs för att bygga upp nödvändig infrastruktur 

med större kapacitet. Republiken Bulgarien anser att ändringsförslagen ökar kommissionens 

kontroll över aktörernas verksamhet på naturgasmarknaden. Å ena sidan är detta emot 

principerna för en fri och konkurrensutsatt marknad, å andra sidan begränsar det 

medlemsstaternas rättigheter i deras avtalsförbindelser med tredje part. Republiken Bulgarien 
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tror att förslaget till förordning medför ytterligare administrativa bördor för företag och/eller 

offentliga myndigheter. Republiken Bulgarien föreslår sist men inte minst att vissa 

bestämmelser i förslaget till förordning bör vara mer specifika i syfte att reglera hur de 

förpliktade parterna kommer att kompenseras för de skyldigheter gentemot samhället som 

åläggs dem. 

 

IV. Ovannämnda förslag till förordning granskades av utskottet för ekonomisk politik och 

turism (CEPT) vid sammanträdet den 13 april 2016. I sitt utlåtande anser CEPT att alla 

farhågor som Republiken Bulgarien uttryckt och som återspeglas i principuttalandet om 

frågan är helt motiverade. CEPT anser att ett antagande av förslaget till förordning inte 

kommer att medföra ändringar i det bulgariska normativa regelverket utan kommer att 

förorsaka en omfattande administrativ och ekonomisk börda för den bulgariska ekonomin. 

 

V. Förslaget till förordning granskades av energiutskottet vid sammanträdet den 

14 april 2016. I sitt utlåtande stöder utskottet fullt ut Republiken Bulgariens principuttalande 

som rådet för EU-frågor inom ministerrådet antog. 

 

VI. Efter att ha diskuterat förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder 

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

beaktat yttrandena från Republiken Bulgariens utskott för ekonomisk politik och turism samt 

energiutskott, via utskottet för EU-frågor och tillsyn över europeiska fonder, lämnar 

Republiken Bulgariens nationella parlament följande motiverade yttrande som kommer att 

skickas till EU:s institutioner: 

 

1. CEAOEF välkomnar kommissionens initiativ om översyn av förordning (EU) nr 994/2010 

som syftar till att öka samarbetet mellan medlemsstaterna och trygga gasförsörjningen. 

 

2. CEAOEF oroas över att den obligatoriska samordningen mellan medlemsstater enligt 

förslaget kommer att äga rum inom regioner som avgränsas av kommissionen och att inga 

övertygande bevis har lämnats för att visa att de olika ländernas ståndpunkter återspeglas på 

lämpligt sätt. Om strategin för obligatoriskt regionalt samarbete antas i framtiden måste ett 

antal geografiska, politiska och ekonomiska egenskaper beaktas i ständig dialog med alla 

medlemsstater. 

 

3. CEAOEF anser att subsidiaritetsprincipen som fastställs i artikel 5.3 i fördraget om 

Europeiska unionen (EU-fördraget) inte uppfyllts eftersom kommissionens befogenheter att 

anta delegerade akter i enlighet med artikel 3.7 i förslaget till förordning (avseende 

sammansättningen av ovannämnda regioner) inte explicit fastställs i lagstiftningsakten (i 

artikel 18 ”Utövande av delegering”). Detta står i strid med artikel 290.2 i EUF-fördraget. 

 

4. CEAOEF anser att förslaget till förordning inte överensstämmer med 

proportionalitetsprincipen som fastställs i artikel 5.4 i EU-fördraget eftersom det förorsakar 

ytterligare administrativ och ekonomisk börda för både medlemsstaterna och EU:s 

medborgare och därmed går utöver vad som är nödvändigt för att nå målen i förslaget till 

förordning. För Republiken Bulgarien medför skyldigheten att bygga upp ny infrastruktur 

med större kapacitet en omåttlig stor ekonomisk börda. 

 

5. CEAOEF anser sist men inte minst att en annan åtgärd som går utöver vad som är 

nödvändigt för att nå målen är kommissionens befogenhet att inleda ett 
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överträdelseförfarande mot en medlemsstat vars behöriga myndighet har befogenhet att ta 

emot eller begära ett avtal om naturgasföretaget inte uppfyller sin skyldighet att anmäla. 

 

I ljuset av ovanstående och efter diskussionen i CEAOEF antogs betänkandet och det 

motiverade yttrande enhälligt med 14 röster. 

 

ORDFÖRANDE FÖR UTSKOTTET 

FÖR EU-FRÅGOR OCH 

TILLSYN ÖVER EUROPEISKA FONDER 

 

Svetlin Tanchev 


