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MOTIVERAT YTTRANDE 
FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT 

ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN 

Ärende: Motiverat yttrande från den polska sejmen över förslaget till Europaparlamentets 

och rådets förordning om den inre marknaden för el 

 (COM(2016)0861 – C80492/2016 – 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 polska sejmen 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 

Bilaga till beslutet 

av sejmen i Republiken Polen 

av den 11 maj 2017 

 

Motiverat yttrande från sejmen i Republiken Polen av den 11 maj 2017 med skälen till 

varför sejmen anser att förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den 

inre marknaden för el (omarbetning) inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen 

Sejmen i Republiken Polen finner att förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning 

om den inre marknaden för el (omarbetning) (COM(2016)0861) inte är förenligt med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). 

Förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen eftersom den föreslagna förordningen inte 

säkerställer att de uppställda målen skulle uppnås bättre på unionsnivå än genom åtgärder 

vidtagna på nationell nivå. 

Enligt Sejmen är det oacceptabelt att på EU-nivå fatta bindande beslut om byggandet av 

gränsöverskridande sammanlänkningar, som skulle leda till att den övergripande strukturen 

för energiförsörjning ändras från inhemsk produktion till import. Utan att ifrågasätta behovet 

av att förverkliga det mål som avses i artikel 194.2 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget), vilket är att främja sammankopplade energinät, bör det 

påpekas att detta inte är samma sak som att på EU-nivå fatta beslut om att de ska byggas och 

att ålägga medlemsstaterna att bygga dem, utan att ta hänsyn till kostnadseffektivitet och 

medlemsstaternas beslut om den övergripande strukturen för energiförsörjningen. Polen, 

liksom andra medlemsstater, bör bidra till att uppnå EU:s mål om en gemensam 

energimarknad genom att skapa sammanlänkningar mellan energinäten, men de föreslagna 

instrumenten för att administrativt genomdriva denna process bör betraktas som alltför 

långtgående. 

Sejmen anser att subsidiaritetsprincipen kränks av de bestämmelser i förslaget till förordning 

som banar väg för åtgärder på EU-nivå som påverkar energiförsörjningens struktur om 

åtgärder inom energisektorn tillämpas, dvs. följande: 

1. Införandet av ett förbud mot uppbyggnaden av en tvåvarumarknad och användningen av 

inhemska energiresurser för att ta itu med problemet med otillräckliga resurser på nationell 

nivå, när det konstateras att resurserna på europeisk nivå är tillräckliga, och skyldigheten att 

behandla sammanlänkningar och efterfrågeflexibilitet som prioritet (och inte som en likvärdig 

källa) (artikel 23 i förslaget till förordning). 

2. Införandet av gränsvärden för utsläpp av koldioxid för de planerade åtgärderna för att 

stödja uppbyggnaden av ny produktionskapacitet (kapacitetsmarknader) för de anläggningar 

som är verksamma på tvåvarumarknaden, vilket skulle leda till att kolanläggningars möjlighet 

att verka på tvåvarumarknaden i praktiken utesluts (artikel 23.4 i förslaget till förordning). Att 

behålla denna gräns på hemmamarknaden skulle leda till att de billigaste och mest flexibla 

åtgärderna för att hantera problemet med otillräcklig produktionskapacitet i praktiken utesluts, 

vilket av allt att döma skulle leda till att kostnaderna för att inrätta en eventuell kraftmarknad 

ökar för slutanvändarna. Detta skulle i sin tur direkt resultera i stigande nivåer av 

energifattigdom, vilket i sig strider mot målen för EU:s energipolitik. 
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3. Kravet på att medel som härrör från intäkterna från överbelastning används till att 

bibehålla eller öka sammanlänkningskapaciteten, och inte som intäkt som ska beaktas vid 

beräkningen av tariffer (artikel 17 i förslaget till förordningen). 

Sejmen anser att formella krav för förenlighet med subsidiaritetsprincipen inte heller har 

uppfyllts i förslaget till förordning. Kommissionen har inte i tillräcklig utsträckning styrkt att 

de mål som eftersträvas i förslaget till förordningen inte kan regleras bättre på nationell nivå. 

Avsaknaden av en sådan motivering, särskilt avsaknaden av kvalitativa och kvantitativa data, 

utgör en kränkning av artikel 5 i protokoll (nr 2) om tillämpningen av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna, som bifogats till EU-fördraget och EUF-fördraget. Dessutom gör 

denna avsaknad det mycket svårt, om inte omöjligt, för de nationella parlamenten att utöva sin 

befogenhet att kontrollera att subsidiaritetsprincipen efterlevs (artikel 5.3, artikel 12 b i 

EU-fördraget och artikel 6 i protokoll (nr 2)). Det kan följaktligen också konstateras att 

förslaget till förordning strider mot artikel 4.3 i EU-fördraget, enligt vilken EU och 

medlemsstaterna i enlighet med principen om lojalt samarbete ska respektera och bistå 

varandra när de fullgör de uppgifter som följer av fördragen. 

Sammanfattningsvis anser sejmen att förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning 

om den inre marknaden för el (omarbetning)(COM(2016)0861) inte är förenligt med 

subsidiaritetsprincipen. 
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RESOLUTION 

av sejmen i Republiken Polen 

av den 11 maj 2017 

om att förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden 

för el (omarbetning) inte är oförenligt med subsidiaritetsprincipen 

Sejmen i Republiken Polen konstaterar, på grundval av artikel 148cc i sejmens arbetsordning, 

att förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el 

(omarbetning) (COM(2016)0861) inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen i artikel 5.3 i 

fördraget om Europeiska unionen. Förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen eftersom den 

föreslagna förordningen inte säkerställer att de uppställda målen uppnås bättre på unionsnivå 

än genom åtgärder vidtagna på nationell nivå. Ett motiverat yttrande med skälen till att 

sejmen anser att förslaget inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen bifogas detta beslut. 
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Bilaga till beslutet 

av sejmen i Republiken Polen 

av den 11 maj 2017 

Motiverat yttrande från sejmen i Republiken Polen av den 11 maj 2017 med skälen till 

varför sejmen slagit fast att förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 

den inre marknaden för el inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen 

Sejmen i Republiken Polen finner att förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning 

om den inre marknaden för el (omarbetning) (COM(2016)0861) inte är förenligt med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). 

Förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen eftersom den föreslagna förordningen inte 

säkerställer att de uppställda målen skulle uppnås bättre på unionsnivå än genom åtgärder 

vidtagna på nationell nivå. 

Enligt Sejmen är det oacceptabelt att på EU-nivå fatta bindande beslut om byggandet av 

gränsöverskridande sammanlänkningar, som skulle leda till att den övergripande strukturen 

för energiförsörjning ändras från inhemsk produktion till import. Utan att ifrågasätta behovet 

av att förverkliga det mål som avses i artikel 194.2 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget), vilket är att främja sammankopplade energinät, bör det 

påpekas att detta inte är samma sak som att på EU-nivå fatta beslut om att de ska byggas och 

att ålägga medlemsstaterna att bygga dem, utan att ta hänsyn till kostnadseffektivitet och 

medlemsstaternas beslut om den övergripande strukturen för energiförsörjningen. Polen, 

liksom andra medlemsstater, bör bidra till att uppnå EU:s mål om en gemensam 

energimarknad genom att skapa sammanlänkningar mellan energinäten, men de föreslagna 

instrumenten för att administrativt genomdriva denna process bör betraktas som alltför 

långtgående. 

Sejmen anser att subsidiaritetsprincipen kränks av de bestämmelser i förslaget till förordning 

som banar väg för åtgärder på EU-nivå som påverkar energiförsörjningens struktur om 

åtgärder inom energisektorn tillämpas, dvs. följande: 

1. Införandet av ett förbud mot uppbyggnaden av en tvåvarumarknad och användningen av 

inhemska energiresurser för att ta itu med problemet med otillräckliga resurser på nationell 

nivå, när det konstateras att resurserna på europeisk nivå är tillräckliga, och skyldigheten att 

behandla sammanlänkningar och efterfrågeflexibilitet som prioritet (och inte som en likvärdig 

källa) (artikel 23 i förslaget till förordning). 

2. Införandet av gränsvärden för utsläpp av koldioxid för de planerade åtgärderna för att 

stödja uppbyggnaden av ny produktionskapacitet (kapacitetsmarknader) för de anläggningar 

som är verksamma på tvåvarumarknaden, vilket skulle leda till att kolanläggningars möjlighet 

att verka på tvåvarumarknaden i praktiken utesluts (artikel 23.4 i förslaget till förordning). Att 

behålla denna gräns på hemmamarknaden skulle leda till att de billigaste och mest flexibla 

åtgärderna för att hantera problemet med otillräcklig produktionskapacitet i praktiken utesluts, 

vilket av allt att döma skulle leda till att kostnaderna för att inrätta en eventuell kraftmarknad 

ökar för slutanvändarna. Detta skulle i sin tur direkt resultera i stigande nivåer av 

energifattigdom, vilket i sig strider mot målen för EU:s energipolitik. 
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3. Kravet på att medel som härrör från intäkterna från överbelastning används till att 

bibehålla eller öka sammanlänkningskapaciteten, och inte som intäkt som ska beaktas vid 

beräkningen av tariffer (artikel 17 i förslaget till förordningen). 

Sejmen anser att formella krav för förenlighet med subsidiaritetsprincipen inte heller har 

uppfyllts i förslaget till förordning. Kommissionen har inte i tillräcklig utsträckning styrkt att 

de mål som eftersträvas i förslaget till förordningen inte kan regleras bättre på nationell nivå. 

Avsaknaden av en sådan motivering, särskilt avsaknaden av kvalitativa och kvantitativa data, 

utgör en kränkning av artikel 5 i protokoll (nr 2) om tillämpningen av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna, som bifogats till EU-fördraget och EUF-fördraget. Dessutom gör 

denna avsaknad det mycket svårt, om inte omöjligt, för de nationella parlamenten att utöva sin 

befogenhet att kontrollera att subsidiaritetsprincipen efterlevs (artikel 5.3, artikel 12 b i 

EU-fördraget och artikel 6 i protokoll (nr 2)). Det kan följaktligen också konstateras att 

förslaget till förordning strider mot artikel 4.3 i EU-fördraget, enligt vilken EU och 

medlemsstaterna i enlighet med principen om lojalt samarbete ska respektera och bistå 

varandra när de fullgör de uppgifter som följer av fördragen. 

Sammanfattningsvis anser sejmen att förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning 

om den inre marknaden för el (omarbetning)(COM(2016)0861) inte är förenligt med 

subsidiaritetsprincipen. 

 


