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MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT 
NATIONELLT PARLAMENT ÖVER 

SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

Ärende: Motiverat yttrande från Spaniens parlament 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.

Spaniens parlament har översänt det bifogade motiverade yttrandet över förslaget till 
ovannämnda förordning.

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

MOTIVERAT YTTRANDE 1/2017 AV DEN 26 APRIL 2017 FRÅN DET 
GEMENSAMMA EU-UTSKOTTET OM EN ÖVERTRÄDELSE AV 
SUBSIDIARITETSPRINCIPEN GENOM FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING OM DEN INRE MARKNADEN FÖR EL 
(OMARBETNING) (TEXT AV BETYDELSE FÖR EES) [COM (2016)861] 
[COM (2016)861, BILAGA I] [COM (2016)861, BILAGA II] [2016/0379 (COD)] 
{SWD (2016)410, DEL 1–5} {SWD (2016)411} {SWD (2016)412, DEL 1–2} 
{SWD (2016)413}

BAKGRUND

A. I det protokoll om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna som 
fogats till Lissabonfördraget från 2007 och som har varit i kraft sedan den 1 december 2009 
fastställs ett förfarande för de nationella parlamentens kontroll av huruvida 
EU:s lagstiftningsinitiativ är förenliga med subsidiaritetsprincipen. Detta protokoll 
införlivades i spansk lagstiftning genom lag 24/2009 av den 22 december 1994 om ändring av 
lag 8/1994 av den 19 maj 1994. Den rättsliga grunden för detta motiverade yttrande utgörs 
framför allt av de nya artiklarna 3 j, 5 och 6 i lag 8/1994.

B. Förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den 
inre marknaden för el (omarbetning), förslaget Europaparlamentets och rådets förordning om 
den inre marknaden för el (omarbetning) och förslaget till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning) 
har godkänts av Europeiska kommissionen och översänts till de nationella parlamenten, som 
har åtta veckor på sig för att kontrollera initiativens förenlighet med subsidiaritetsprincipen. 
Denna tidsfrist löper ut den 9 maj 2017 för det första förslaget och den 17 maj 2017 för de 
övriga två förslagen.

C. Den 30 mars 2017 antog presidiet och talesmännen för det gemensamma EU-utskottet en 
överenskommelse om att granska dessa initiativ till EU-lagstiftning. Utskottet utsåg 
ledamoten Pilar Rojo Noguera till föredragande och begärde att regeringen skulle avge en 
sådan rapport som anges i artikel 3 j i lag 8/1994.

D. Regeringen har avgett rapporter som visar att de två förslagen till direktiv är förenliga med 
subsidiaritetsprincipen. Dessutom har regeringen avgett en rapport som visar på att denna 
princip åsidosatts i vissa bestämmelser i förslaget till förordning. Utskottet har även mottagit 
skrivelser från parlamenten i Katalonien, La Rioja, Kantabrien och Baskien där de meddelat 
att de tagit del av eller arkiverat handlingarna eller beslutat att inte avge något motiverat 
yttrande.

E. Det gemensamma EU-utskottet antog vid sitt sammanträde den 26 april
2017 följande:



NP\1125785SV.docx 3/6 PE604.705v01-00

SV

MOTIVERAT YTTRANDE

1. Enligt artikel 5.1 i fördraget om Europeiska unionen ska principerna om subsidiaritet och 
proportionalitet styra utövandet av unionens befogenheter. I artikel 5.3 anges det att unionen 
enligt subsidiaritetsprincipen ... på de områden där den inte har exklusiv befogenhet [ska] 
vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, vare sig på central nivå eller på 
regional och lokal nivå, och därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning eller 
verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå.

2. De analyserade lagstiftningsförslagen grundas på artikel 194.2 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, som fastställer följande:

”2. Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i fördragen, ska 
Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet föreskriva 
nödvändiga åtgärder för att uppnå målen i punkt 1. Dessa åtgärder ska beslutas efter det att 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén har hörts.

Åtgärderna ska inte påverka en medlemsstats rätt att bestämma villkoren för utnyttjandet av 
dess energikällor, dess val mellan olika energikällor eller energiförsörjningens allmänna 
struktur, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 192.2 c.”

3.

A. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv och förordning om gemensamma 
regler för den inre marknaden för el (omarbetning)

Förslaget till direktiv om gemensamma regler för en inre marknad för el syftar, liksom 
förslaget till förordning, till att anpassa gemenskapslagstiftningen till förändringar på de 
europeiska marknaderna för el, rent konkret till den ökade produktionen från förnybara 
energikällor, användarnas mer aktiva deltagande i energisystemet och det ökade regionala 
samarbetet. 

Förslaget har föregåtts av flera olika rättsakter som antagits under de senaste tjugo åren i syfte 
att skapa en inre marknad för el i EU – rent konkret tre lagstiftningspaket som antogs mellan 
1996 och 2009 med målet att integrera och avreglera marknaderna – och ingår i 
kommissionens paket om ren energi för alla, som framför allt syftar till att öka 
energieffektiviteten, ge EU en ledande ställning på området för förnybar energi och stärka 
konsumenternas roll.

I syfte att skapa tydlighet och överskådlighet ansågs det lämpligt att omarbeta de olika 
bestämmelserna och samla dem i en enda text, i form av en ny förordning.

I direktivet fastställs de allmänna principer som medlemsstaterna ska följa för att 
EU:s inre marknad för el ska vara konkurrenskraftig, konsumentinriktad, flexibel och icke-
diskriminerande. Dessutom uppdateras bestämmelserna om eventuella skyldigheter att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster som medlemsstaterna kan införa under vissa 
omständigheter. Direktivet stärker befintliga rättigheter och inför nya konsumenträttigheter.
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Utformningen av den nya inre marknaden för el, som förslaget till förordning om den inre 
marknaden för el utgör en del av, är avsedd att reglera en redan fysiskt integrerad europeisk 
elmarknad där andelen förnybara energikällor ökar. Därför revideras de gällande reglerna för 
grossistmarknadernas funktionssätt och det föreslås en harmoniserad metod i hela EU, med 
stärkta åtgärder för regionalt samarbete och införande av mekanismer för överstatligt 
beslutsfattande.

Vi anser att detta förslag till direktiv är förenligt med subsidiaritetsprincipen eftersom dess 
mål inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna (vare sig på central nivå 
eller på regional eller lokal nivå), utan på grund av den planerade åtgärdens omfattning och 
verkningar bättre kan uppnås på unionsnivå.

Vad gäller förslaget till förordning anser vi emellertid att vissa delar av det inte är förenliga 
med subsidiaritetsprincipen. Eftersom de förutsätter en hög sammanlänkningsgrad och 
avsaknad av fysiska hinder förefaller det dessutom oproportionerligt att genomföra dessa 
åtgärder i Spanien, ett land som saknar tillräcklig sammanlänkning och som är långt ifrån att 
uppnå målet på 10 procent sammanlänkning till 2020. Till dess att Spanien har en tillräcklig 
sammanlänkningsgrad är genomförandet av dessa åtgärder på vår marknad inte tillräckligt 
motiverat och kan medföra kraftiga snedvridningar till nackdel för de spanska konsumenterna. 

Följande åtgärder är inte förenliga med subsidiaritetsprincipen:

– Avräkningsperioderna för obalanser och energihandel (artikel 7.4). Övergången från 
den gällande tidsperioden på en timme till en period på 15 minuter medför stora kostnader för 
konsumenterna eftersom de mätsystem som nu håller på att installeras måste bytas ut och den 
nu fastställda prissignalen kommer att snedvridas, utan att det på något tillfredsställande sätt 
förklarats varför denna åtgärd är nödvändig eller vilka positiva effekter den skulle ge.

– De delegerade akterna, som måste vara fullständigt motiverade och avgränsade sett till 
sin räckvidd och det förfarande för utarbetande som används, eftersom de enligt förslaget inte 
skulle begränsas till icke väsentliga specifika tekniska aspekter, utan skulle tillämpas utan 
åtskillnad på grundläggande energipolitiska beslut (artiklarna 31.3, 46.4, 55, 56.1 och 59.11), 
till exempel fastställandet av nätföreskrifter.

– Elområdeskonfigurationen. Artikel 13 innebär att kommissionen får exklusiva 
beslutsbefogenheter, men det finns inga belägg för att denna konfiguration inte kan hanteras 
på ett tillfredsställande sätt av medlemsstaterna i enlighet med det nu gällande förfarandet 
(som antogs 2015 och som tillämpas i dagsläget), där medlemsstaterna är delaktiga.

– Den gradvisa konvergensen för metoder för fastställande av överförings- och 
distributionstariffer på rekommendation av Byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter (Acer) (artikel 16.9).

– Inrättandet av regionala operativa centrum (artikel 32), som är nya strukturer med 
självständiga beslutsbefogenheter som kommer att ersätta de systemansvariga för 
överföringssystem på vissa områden som rör försörjningstryggheten.

– Kapacitetsmekanismernas utformning (artikel 23). Enligt förslaget ska användningen av 
dessa mekanismer begränsas. Denna åtgärd skulle, i kombination med avskaffandet av 
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gränserna för max- och minimipriserna, kunna vara till betydande skada för konsumenterna i 
länder som saknar tillräcklig sammanlänkning.

– Det är enbart tillåtet med kapacitetsmekanismer om det vid bedömningen på europeisk 
nivå av behovstäckningen konstateras att det föreligger försörjningsproblem. Ingen hänsyn tas 
till de nationella bedömningarna, trots att dessa är mycket viktiga för länder med låg 
sammanlänkningsgrad. Samtidigt ska kapacitetsmekanismerna vara utformade så att endast 
teknik vars koldioxidutsläpp ligger under 550 g CO2/kWh tillåts, men det förklaras inte hur 
denna tröskel är förenlig med medlemsstaternas rätt att bestämma över sin energimix och utan 
att det gjorts någon konsekvensbedömning av dess inverkan på försörjningstryggheten. 
Slutligen innebär förslaget att det införs en skyldighet att öppna mekanismerna för andra 
medlemsstater, trots att denna åtgärd skulle vara motiverad enbart för de länder som har 
tillräcklig utbyteskapacitet.

Rent allmänt anser vi att kommissionen inte har motiverat varför de områden som dessa 
artiklar täcker bör regleras på EU-nivå. Vi menar att de bör regleras på nationell nivå, 
eftersom de avser specifika lokala förhållanden.

Denna hållning har hittills intagits också av Tysklands parlament, som avgett ett motiverat 
yttrande med liknande anmärkningar och som anser att det råder bristande efterlevnad av 
subsidiaritetsprincipen när det gäller delegerade akter, elområden och regionala operativa 
centrum.

B. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av 
energi från förnybara energikällor (omarbetning)

I förslaget till direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 
anpassas ramen för förnybar energi till de klimat- och energipolitiska 2030-mål som 
Europeiska rådet enades om i oktober 2014, det vill säga att minst 27 procent av den slutliga 
energianvändningen i EU ska komma från förnybara energikällor. Kommissionen uppger att 
man strävar efter att bli världsledande på området för förnybar energi. Det fastställs 
sex åtgärdsområden:

1. Upprättande av en ram som möjliggör utveckling av förnybara energikällor inom 
elsektorn, med målet att hälften av elen i Europa ska komma från förnybara 
energikällor 2030.

2. Stärkt användning av förnybara energikällor inom värme- och kylsektorn, som står för 
50 procent av det totala energibehovet i Europa.

3. En hållbar utfasning av fossila bränslen inom transportsektorn (oljeberoendet inom 
transportsektorn uppgår fortfarande till 94 procent).

4. Stärkta rättigheter för och information till konsumenterna.

5. Stärkta hållbarhetskriterier. Detta är ett led i kommissionens åtagande om att den 
biomassa som används för energiproduktion ska vara hållbar.

6. Åtgärder för att säkerställa ett gemensamt uppnående i tid av det bindande målet på EU-
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nivå, i avsaknad av nationella bindande mål.

Vad gäller detta förslags förenlighet med subsidiaritetsprincipen konstaterar vi att den 
föreslagna åtgärdens mål inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna (vare 
sig på central nivå eller på regional eller lokal nivå), utan på grund av den planerade åtgärdens 
omfattning och/eller verkningar bättre kan uppnås på unionsnivå. 

Det slutliga förslag som antas bör dock göra det möjligt att ta större hänsyn till 
medlemsstaternas särdrag, särskilt sett till den faktiska sammanläkningsgraden i respektive 
medlemsstat.

SLUTSATS

Av de ovan framlagda skälen anser det gemensamma EU-utskottet att förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el (omarbetning) inte är 
förenligt med subsidiaritetsprincipen, som fastställs i fördraget om Europeiska unionen.
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