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Utskottet för rättsliga frågor

23.6.2017

MOTIVERAT YTTRANDE
FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT 

ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

Ärende: Motiverat yttrande från den franska senaten 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.

Den franska senaten 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

Resolution i Europafrågor med motiverat yttrande över huruvida förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el (omarbetning), med 
dokumentnumret COM(2016)0861, som utgör en del av paketet Ren energi för alla i Europa, 
är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Den resolution från ekonomiutskottet vars innehåll anges nedan har antagits som resolution av 
senaten i enlighet med artikel 73 g styckena 4 och 5 i senatens arbetsordning:

Se följande nummer: Senaten 548 (2016–2017).

Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el 
(omarbetning), med dokumentnumret COM(2016)0861, utgör en del av paketet Ren energi 
för alla i Europa.

Förslaget gynnar en konvergens i fråga om de metoder som används för att fastställa 
överförings- och distributionstariffer för el. Där ingår principer och förfaranden för den 
samordnade tillräcklighetsbedömningen när det gäller tillgång och efterfrågan. Där görs en 
omläggning av arbetsuppgifterna och funktionerna för det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen för el (som brukar benämnas med sin på engelsk 
grund tillskapade förkortning Entso för el), vilket inrättades 2009 genom det 
tredje energipaketet.

Med beaktande av artikel 88-6 i konstitutionen

gör senaten följande iakttagelser:

– Att utfärda gemensamma regler som styr medlemsstaternas marknad för el 
överensstämmer med tanken på en energiunion, en tanke som senaten principiellt ställer 
upp till stöd för.

– Energin är dock en delad behörighet och därför är det på sin plats att unionens 
ingripanden inskränks till mål som inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, utan kan uppnås bättre på unionsnivå.

Om de regionala operativa centrumen:

– I artikel 31 i förslaget till förordning COM(2016)0861 eftersträvas inrättandet av 
”regionala operativa centrum” som omfattar flera olika medlemsstater, på basis av en 
indelning som gjorts av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter (Acer).

– I artikel 38 i förslaget får varje centrum rätt att anta bindande beslut riktade till de 
nationella systemansvariga för överföringssystemen i fråga om de fyra funktioner som 
står i centrum för försörjningstryggheten, nämligen ”samordnad kapacitetsberäkning”, 
”samordnad säkerhetsanalys”, ”regional dimensionering av reservkapacitet” och 
”beräkning av den maximala kapacitet kopplad till nya resurser som är tillgänglig för 
deltagande av utländsk kapacitet i kapacitetsmekanismer”.
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– Samtliga dessa fyra områden är av betydelse för försörjningstryggheten och skulle med 
fog kunna prioriteras som föremål för ett samarbete på frivillig grund, men 
medlemsstaternas suveränitet inom dessa områden talar emot att en nationell behörighet 
skulle överföras till en så kallad regional struktur.

Om ingående av kapacitetsbaserade avtal för samma leveransperiod:

– I artikel 21 i förslaget till förordning tillåts kapacitetsleverantörer att ”delta i mer än en 
mekanism för samma leveransperiod”.

– Detta innebär ett allvarligt hot mot försörjningstryggheten. Om det uppstår en samtidig 
bristsituation inom minst två områden som omfattas av ett kapacitetsbaserat avtal, då 
kan ju inga andra påföljder komma i fråga för den leverantör som misskött sig än att 
leverantören får betala skadestånd.

– I sin nuvarande lydelse hindrar alltså artikel 21 medlemsstaterna att föra en avtalspolitik 
som trygga elförsörjningen, i händelse av att tillgången inte skulle motsvara efterfrågan.

Av dessa två skäl anser senaten att förslaget till förordning – COM(2016)0861 – inte är 
förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Antaget som resolution av senaten den 16 maj 2017.

Ordförande

Underskrift: Gérard Larcher
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