
NP\1123251SV.docx PE603.004v04-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2014-2019

Utskottet för rättsliga frågor

19.4.2017

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT 
NATIONELLT PARLAMENT ÖVER 

SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

Ärende: Motiverat yttrande från den tyska förbundsdagen över förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el
(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.

Den tyska förbundsdagen har sänt bifogade motiverade yttrande över förslaget till 
ovannämnda förordning.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för att 
subsidiaritetsprincipen respekteras.



PE603.004v04-00 2/7 NP\1123251SV.docx

SV

BILAGA

BESLUT

Vid sitt 228:e sammanträde den 30 mars 2017 har den tyska förbundsdagen på grundval av 
förbundsdagens trycksak 18/11777 (ny) beslutat att,

a) avseende informationen från förbundsregeringen
trycksak 18/11229 nr A.16
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el 
(omarbetning)
COM(2016)0861 slutlig, rådsdokument 15135/16

Här: Motiverat yttrande enligt protokoll nr 2 till Lissabonfördraget (om tillämpning av 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna)

b) avseende informationen från förbundsregeringen
trycksak 18/11229 nr A.17
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska 
unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (omarbetning)
COM(2016)0863 slutlig, rådsdokument 15149/16

Här: Motiverat yttrande enligt protokoll nr 2 till Lissabonfördraget (om tillämpning av 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna)

med beaktande av informationen i trycksak 18/11229 nr A.16, nr A.17, utfärda följande 
resolution i enlighet med protokoll nr 2 till Lissabonfördraget jämfört med § 11 i lagen om 
integrationsansvar i syfte att erinra om åsidosättandet av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna:

Med sitt initiativ ”Ren energi för alla européer” (Clean Energy for all Europeans) 
presenterade kommissionen den 30 november 2016 ett omfattande lagstiftningspaket som 
ska skapa ett nytt europeiskt energiramverk. Paketet består av fyra förslag till direktiv och 
fyra förslag till förordningar.

Inom ramen för den föreslagna omarbetningen av Acer-förordningen och förordningen om 
den inre marknaden för el planeras en rad överföringar av befogenheter, i synnerhet till 
Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer), de nya regionala operativa 
centrumen (en sammanslagning av de nationella systemansvariga för överföringssystem 
som ska få oberoende beslutanderätt) och genom tekniska processer som delegerade akter.

Utvärderingen av båda förordningarna ur subsidiaritetssynvinkel har många 
innehållsmässiga beröringspunkter och görs därför gemensamt.

I. Avseende förenligheten med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna hos Acer-
förordningen (COM(2016)0863 slutlig, rådsdokument nr 15149/16), och förordningen om 
den inre marknaden för el (COM(2016)0861 slutlig, rådsdokument nr 15135/16), 
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fastställer den tyska förbundsdagen följande:

1. Den tyska förbundsdagen välkomnar att kommissionen med sitt lagstiftningspaket ”Ren 
energi för alla européer” har presenterat ett omfattande koncept i syfte att skapa ett nytt 
europeiskt energiramverk och därigenom också i större utsträckning anpassa detta till 
kraven som ställs genom energiomställningen i Tyskland.

2. Den tyska förbundsdagen välkomnar den grundläggande inriktningen som avses med 
förordningen om den inre marknaden för el, det vill säga att stärka den inre europeiska 
marknaden för el och i synnerhet också uppnå en större andel förnybar energi. 
Förbundsdagen anser att väl sammanförda, sammanlänkade, solida och flexiblare 
marknader är avgörande för att använda den inre marknadens synergier för ökad 
konkurrens och innovation, för att effektivt och tillförlitligt säkerställa 
försörjningstryggheten och för en förbättrad integration av förnybar energi.

3. Den tyska förbundsdagen anser vidare att Acer har visat sig vara bra som samordnande 
och rådgivande organ för de nationella energitillsynsmyndigheterna.

4. Den tyska förbundsdagen anser dock att följande bestämmelser i förordningen om den 
inre marknaden för el och Acer-förordningen inte är förenliga med subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna:

a) Kommissionens nya befogenhet att fatta beslut om indelning av elområden i ett land 
(artikel 13.4–5 s. 2, punkt 6).

b) Flertalet generella överföringar av hela ämnesområden till delegerade akter 
(artiklarna 55.1, 31.3, 46.4, 56.1, 56.4, 57 och 59.11 i förordningen om den inre marknaden 
för el).

c) Inrättandet av regionala operativa centrum (artiklarna 32–34 i förordningen om den inre
marknaden för el).

d) Utökningen av Acers beslutanderätt och befogenheter (artiklarna 6.8, 7, 8.2 och 14 i 
Acer-förordningen).

e) Ändringen av Acers omröstningsförfarande (artiklarna 19, 23 och 25 i Acer-
förordningen).

5. Den tyska förbundsdagen förbehåller sig rätten att yttra sig över ytterligare aspekter av 
förslagspaketet ”Ren energi för alla européer” i ett särskilt yttrande.

6. Den tyska förbundsdagen ber förbundsdagens talman att överlämna detta beslut till 
kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd samt att informera 
medlemsstaternas parlament.

II. Motivering:
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1. Indelning av elområden

I artikel 13 i förslaget om en omarbetning av förordningen om den inre marknaden för el 
inrättas ett nytt förfarande för hur beslut ska fattas avseende indelningen av elområden i 
EU. Kommissionen ges härigenom exklusiv befogenhet att fatta beslut i frågan om 
indelning av elområden i en medlemsstat. Hittills har det krävts att medlemsstaterna fattar 
ett enhälligt beslut.

Överföringen av befogenheten att fatta beslut till kommissionen kränker enligt den tyska 
förbundsdagens uppfattning subsidiaritetsprincipen.

För att ett lagförslag avseende ett lagstiftningsområde som inte faller inom EU:s exklusiva 
behörighet ska efterleva subsidiaritetsprincipen som förankras i artikel 5.3 i fördraget om 
Europeiska unionen måste kommissionen motivera varför de mål som eftersträvas med 
lagförslaget inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan på grund av 
omfattning och verkningar kan uppnås bättre på unionsnivå.

Denna motivering har kommissionen inte framlagt. Avseende frågan om indelning av 
elområden handlar det i slutändan om huruvida enhetliga strömgrossistpriser ska kvarstå i 
en medlemsstat. Det här är en fråga som rör en medlemsstats ekonomiska och sociala enhet 
och är något som den berörda medlemsstaten själv måste kunna besluta om.

2. Delegerade akter

Enligt förslaget till förordningen om den inre marknaden för el ska frågor på flera ställen (i 
synnerhet artikel 55 samt artiklarna 31.3, 46.4, 56.1, 57.1 och 59.11) överföras till 
kompletterande akter. Dessa ska antas av kommissionen som delegerade akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Kommissionen har inte klargjort varför alla frågor i denna mycket omfångsrika lista ska 
regleras på unionsnivå. Enligt den tyska förbundsdagen berörs här även frågor som bättre 
hanteras på nationell nivå eftersom de berör lokala särdrag.

Den tyska förbundsdagen är i synnerhet kritisk till att inte endast enskilda särskilda 
tekniska frågor överförs till kompletterande akter, utan hela ämnesområden generellt. 
Delegerade akter är enligt artikel 290 i EUF-fördraget endast avsedda för ej väsentliga 
frågor. Den tyska förbundsdagen anser att ämnesområdena i artikel 55 i förslaget till 
omarbetning av förordningen om den inre marknaden för el absolut inte enbart innehåller 
frågor som inte är väsentliga i detta avseende. Förbundsdagen anser sig ha fått sin oro 
bekräftad genom de utomordentligt omfattande nätverksföreskrifter som redan har antagits. 
Det måste här också beaktas att medlemsstaterna har mycket liten möjlighet att påverka 
delegerade akter. Endast en kvalificerad majoritet i Europeiska unionens råd kan avvisa en 
delegerad akt i dess helhet. Genom att hela ämnesområden generellt överförs till 
delegerade akter återstår knappt någon möjlighet att säkerställa att kommissionens 
konkreta förslag efterlever subsidiaritetsprincipen.



NP\1123251SV.docx 5/7 PE603.004v04-00

SV

Dessutom anser den tyska förbundsdagen att en generell överföring av hela ämnesområden 
till delegerade akter strider mot proportionalitetsprincipen. Om och i den utsträckning som 
konkreta bestämmelser avseende de ämnesområden som tas upp i artikel 55 i förslaget till 
omarbetning av förordningen om den inre marknaden för el faktiskt regleras bättre på 
unionsnivå, ska de väsentliga politiska principbesluten alltid fattas i det ordinarie 
parlamentariska förfarandet enligt unionsfördragen. Förbundsdagen fastställer dessutom att 
det redan i de befintliga nätverksföreskrifterna finns ett antal politiskt väsentliga frågor.

3. Regionala operativa centrum

Enligt artikel 32 i förslaget till omarbetning av förordningen om den inre marknaden för el 
ska nya regionala operativa centrum, som utgör en sammanslagning av de nationella 
systemansvariga för överföringssystem, inrättas. De systemansvariga för 
överföringssystem samarbetar redan i dag i så kallade regionala servicecentrum (t.ex. 
CORESO). Dessa har dock inte befogenhet att fatta beslut. Enligt kommissionens förslag 
ska å andra sidan de regionala servicecentrumen förses med befogenhet att fatta beslut 
inom områden som är relevanta för försörjningstryggheten.

Kommissionen har inte i tillräcklig utsträckning klargjort varför denna överföring av 
befogenheten att fatta beslut är nödvändig och varför kommissionens mål inte kan uppnås 
genom det befintliga regionala samarbetet mellan de systemansvariga för 
överföringssystem via de regionala servicecentrumen. Det frivilliga samarbetet mellan de 
systemansvariga för överföringssystem har också visat sig vara värdefullt i allvarliga 
nätverkssituationer. Välfärdsvinsterna som enligt kommissionen skulle uppnås genom en 
sådan överföring av befogenheten att fatta beslut är enligt den tyska förbundsdagen 
tvivelaktiga, i synnerhet då det också skulle leda till innovationsförluster om uppgifter 
koncentreras till centrala strukturer. Ur den tyska förbundsdagens synvinkel är det 
dessutom svårt att avgränsa befogenheten, och oklarheter finns avseende vem som har det 
yttersta ansvaret och avseende allvarliga ansvarsfrågor. Dessa oklarheter kan påverka säker 
systemdrift. I synnerhet bör centrala försörjningstrygghetsaspekter även fortsättningsvis 
kunna hanteras självständigt av de enskilda medlemsstaterna.

4. Omarbetning av Acer-förordningen

Med sitt förslag till förordning eftersträvar kommissionen målet att utöka byråns 
befogenheter. Byrån grundades 2009 på grundval av förordning (EG) nr 713/2009 och har 
till uppgift att på unionsnivå uppfylla de regleringsuppgifter som medlemsstaterna 
fastställer och – i den utsträckning som krävs – samordna dessa myndigheters åtgärder. 
Byrån

– avger yttranden och rekommendationer till systemansvariga för överföringssystem, 
tillsynsmyndigheterna eller EU-organen,

– fattar beslut i enskilda fall i enlighet med de specifika fall som nämns i förordningen,

– lägger för kommissionen fram icke-bindande ramriktlinjer (”ramriktlinjer”) i enlighet 
med artikel 6 i förordning (EG) nr 714/2009 om villkor för tillträde till nät för 
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gränsöverskridande elhandel och artikel 6 i förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för 
tillträde till naturgasöverföringsnäten.

Enligt förslaget till förordning ska byråns befogenheter utökas på ett antal områden och 
dess omröstningsförfarande ändras.

Enligt den tyska förbundsdagen kränker vissa bestämmelser i förslaget subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna i enlighet med artikel 6 i protokoll nr 2 till Lissabonfördraget.

a) Detta gäller för det första utökningen av byråns befogenheter:

• I framtiden ska byrån på vissa villkor få befogenhet att fatta det slutliga beslutet i 
alla lagstiftningsfrågor av ”gränsöverskridande betydelse” som faller inom de nationella 
tillsynsmyndigheternas behörighet. Den här befogenheten att fatta det slutliga beslutet ska 
inte enbart aktiveras på gemensam begäran från de ansvariga nationella 
tillsynsmyndigheterna, utan i stället räcker det att två nationella tillsynsmyndigheter inte 
kan komma överens i en fråga inom en snäv tidsfrist på sex (respektive högst tolv) 
månader. Hittills har detta endast gällt frågor avseende ”gränsöverskridande infrastruktur” 
(förordning (EG) nr 713/2009, artikel 6.8).

Begreppet ”gränsöverskridande betydelse” har inte definierats. På en gemensam inre 
marknad kan eventuellt alla sakförhållanden anses vara av gränsöverskridande betydelse. 
Det räcker med att en nationell tillsynsmyndighet anser sakförhållandet vara av 
gränsöverskridande betydelse och inte är överens med sin närbelägna nationella 
tillsynsmyndighet. Det finns en risk för att alla lagstiftningsfrågor överförs till byrån.

• I förslaget fastslås också möjligheten för kommissionen att överföra ytterligare 
uppgifter till byrån, vilka även de kan omfatta befogenheter att fatta beslut (artikel 14). 
Hittills har endast uppgifter som inte omfattar några befogenheter att fatta beslut kunnat 
överföras. Dock är det endast unionslagstiftarens, alltså rådets och Europaparlamentets, 
uppgift att besluta vilka befogenheter att fatta beslut som kommissionen respektive byrån 
ska ha.

• Enligt förslaget utökas byråns roll i beslut som ska fattas inom ramen för delegerade 
akter i form av nätverksföreskrifter (artikel 5.2). Där nätverksföreskrifterna överför 
konkretisering respektive utveckling av en metod till de nationella lagstiftarna har de 
nationella tillsynsmyndigheterna hittills kunnat utarbeta ett förslag gemensamt och fatta ett 
enhälligt beslut om detta. Vid enhällighet presenterades förslaget inte för byrån för 
beslutsfattande. Enligt förslaget till förordning ska byrån få rätten att kontrollera och 
anpassa ett utarbetat förslag. Beslut om det anpassade förslaget måste sedan fattas av 
tillsynsnämnden (”board of regulators”) med enkel majoritet.

• Byrån ska också besluta om de regionala operativa centrumens storlek (artikel 8.2).

• Även beslutsprocessen för regionala sakförhållanden ska ändras (artikel 7): De 
berörda nationella tillsynsmyndigheterna kan inte längre självständigt fatta beslut om 
regionala sakförhållanden utan ska endast avge rekommendationer till tillsynsnämnden. 
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Även här får byrån rätten att anpassa förslag.

Utökningen av befogenheten att fatta slutliga beslut kränker subsidiaritetsprincipen. I sitt 
förslag har kommissionen inte motiverat varför detta långtgående ingrepp i de nationella 
tillsynsmyndigheternas oberoende är nödvändigt i syfte att förhindra hinder på den inre 
marknaden för el genom ej enhetliga beslut.

Den obestämda överföringen av uppgifter till Acer genom ”övergripande befogenhet” för 
alla sakförhållanden av eventuell gränsöverskridande betydelse eller genom att 
kommissionen senare överför uppgifter som är relevanta för beslutsfattandet till Acer 
(artikel 14) medför dessutom risken att byrån även ges befogenheter som inte har någon, 
eller endast en underordnad, gränsöverskridande betydelse.

Ytterligare överföring av befogenheter till Acer kränker dessutom 
proportionalitetsprincipen eftersom detta vida överskrider det som är nödvändigt för att nå 
det mål som kommissionen eftersträvar samt varaktigt påverkar de nationella 
tillsynsmyndigheternas oberoende och deras deltagande i ett konstruktivt beslutsfattande 
inom ramen för byrån samt acceptansen för de fattade besluten.

Kommissionen har inte heller motiverat varför Acer ska besluta om de regionala operativa 
centrumens storlek. Förbundsdagens betänkligheter mot inrättandet av regionala operativa 
centrum ökar ju större områden de regionala operativa centrumen ska täcka. Här har inte 
tydliggjorts varför det är bättre att dessa beslut fattas på unionsnivå.

b) Betänkligheterna avseende subsidiariteten och proportionaliteten omfattar dessutom 
anpassningen av beslutsprocessen inom byrån:

• Bland annat ska styrelsens och tillsynsnämndens beslut i framtiden fattas med enkel 
majoritet och en enkel viktning av röster ska gälla (principen ”ett land, en röst”) 
(artikel 19, 23). Hittills har en majoritet på två tredjedelar av de närvarande medlemmarna 
krävts.

Den majoritet på två tredjedelar som hittills har krävts i dessa organ säkerställer att 
subsidiaritetsprincipen efterlevs i alla byråns aktiviteter och fungerar som extra garanti för 
de nationella energitillsynsmyndigheternas oberoende. Det vore därför värt att överväga att 
införa kvalificerad majoritet enligt artikel 16.4 i EU-fördraget i byråns tillsynsnämnd, dvs. 
som dubbel majoritet.

• Enligt förslaget till förordning ska slutligen Acer-direktören i framtiden själv få 
författa utlåtanden, rekommendationer och beslut utan att berörda nationella 
tillsynsmyndigheter behöver konsulteras (artikel 25).

Kommissionen har inte på ett övertygande sätt motiverat varför den gällande förordningen, 
enligt vilken de nationella tillsynsmyndigheterna hanterade denna uppgift i samarbete, inte 
var tillräcklig.
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