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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 den inre marknaden för el 
(omarbetning)
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(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 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

22/SB-BR/2017

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 den 9 maj 2017

COM(2016)0861

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el 
(omarbetning) (text av betydelse för EES)

A. Motiverat yttrande

Det aktuella förslaget är inte förenligt med subsidiaritetsprincipen.

B. Motivering

EU har en högprioriterad fråga inom sin energipolitik, nämligen kommissionens så kallade 
energiunionspaket. Kommissionen lade fram det här paketet i slutet av 2016 och i början av 
2017. Det handlar om ett åtgärdspaket som berör energieffektivitet, utbyggnad och integration 
av förnybar energi, ekodesign, tryggad elförsörjning, styrning av energiunionen, regler för 
energimarknaden, en aktiv roll för konsumenterna och energipriser. Paketet behandlades 
också vid rådets (energi) möte den 27 februari 2017 i Bryssel. Förslagen måste betraktas som 
helhet, och förbundsrådet har behandlat dem vid ett flertal sammankomster efter att ha 
mottagit dem. Det aktuella motiverade yttrandet från det österrikiska förbundsrådet handlar 
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för den 
inre marknaden för el. 

Enligt artikel 13.3 i förslaget till förordning ska en översyn av elområden utföras. Hittills har 
metoderna för en ändring av en elområdeskonfiguration tagits fram av de systemansvariga för 
överföringssystem, vilka deltagit i översynen av denna konfiguration, varefter de godkänts av 
de deltagande medlemsstaterna eller de nationella tillsynsmyndigheterna (jfr artikel 32.4 
i förordning (EU) 2015/1222, alltså förordningen om kapacitetstilldelning och hantering av 
överbelastning). Nu kommer emellertid (enligt artikel 13.3 i förslaget till förordning) besluten 
om godkännande av de metoder som ska användas och de alternativa 
elområdeskonfigurationer som övervägs att fattas av Byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter (Acer), och alltså inte längre av medlemsstaterna, medan 
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beslutsfattandet om att ändra eller behålla en elområdeskonfiguration (enligt artikel 13.4) 
överförs från medlemsstaterna till kommissionen.

Denna befogenhetsutvidgning, framför allt för Acer, men också för kommissionen, är 
betänklig ur synvinkel av subsidiariteten. Beslutsfattandet om elområdeskonfigurationer kan, 
enligt vad som avses i det nuvarande förfarandet, med större fördel utspela sig på nationell 
eller regional nivå, eftersom man på dessa nivåer står närmare den tekniska verkligheten och 
har bättre kännedom om de regionala förhållandena. Till detta kommer att godkännandet av 
metoder och antaganden, liksom också urvalet av vilka scenarier av alternativa 
konfigurationer som ska tas i övervägande, i mångt och mycket handlar om avgöranden 
baserade på en skönsmässig bedömning, och därför, enligt domstolens fasta rättpraxis, inte får 
överföras på en byrå. Enligt subsidiaritetsprincipen kan EU vidta åtgärder endast ifall EU är 
bättre skickat än medlemsstaterna att göra det. De ovannämnda befogenheterna, som enligt 
artikel 13.3 och 13.4 ska överföras till Acer respektive till kommissionen torde med större 
fördel kunna utövas på nationell eller regional nivå, eftersom man där står i närmare kontakt 
med de faktiska förhållandena och har bättre kännedom om dem.

I artikel 2.39 i direktivet definieras begreppet regionalt operativt centrum. I artiklarna 31–44 
i förordningen ingår närmare bestämmelser om regionala operativa centrum. Kommissionen 
har inte gjort tillräckligt klart vilket mervärde ur organisatorisk synvinkel som dessa centrum 
medför, såsom tillägg till de redan etablerade servicebolagen för systemansvariga för 
överföringssystem och samordningen via det europeiska nätverket av systemansvariga för 
överföringssystemen för el (Entso för el). Dessutom anser förbundsrådet att nationella 
beslutsbefogenheter klart kringskärs om de överförs till en regionsövergripande, oberoende 
organisatorisk enhet. Särskilt betänkligt är det att de regionala operativa centrumen är avsedda 
att få fatta juridiskt bindande beslut, nästan som en myndighet, till exempel i fråga om hur 
reservkapaciteten ska dimensioneras, och att det på denna punkt inte ens finns några 
bestämmelser om rättsligt skydd. Dessutom befaras det att inrättandet av de regionala 
operativa centrumen kommer att leda till överlappande strukturer, så att det blir svårt att fatta 
beslut, med minskad effektivitet som följd överlag. Därför tar förbundsrådet principiellt 
avstånd från den organiseringsprincip som föreslås. Här bör också nämnas att artikel 5 
i förordningen reglerar hur de regionala balansresurserna ska dimensioneras. Dessutom 
föreskrivs det att regionala operativa centrum därvid ska stödja de systemansvariga för 
överföringssystemen. Tanken på regional dimensionering av balansresurser avvisas också av 
principiella skäl, eftersom den innebär att nationella beslutsbefogenheter kringskärs. Det går 
inte att få en sådan befogenhetsutövning att stämma överens med subsidiaritetsprincipen.

Till detta kommer att man med skärpa måste avvisa tanken på att befogenheten att anta 
delegerade akter ska ges till kommissionen, såsom det står i artikel 63 i förslaget till 
förordning. Enligt fördragen om Europeiska unionen får denna befogenhet endast på 
uttryckligen fastställda villkor ges till kommissionen. Därför får delegerade akter antas endast 
i absoluta undantagsfall.
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