
NP\1125781SV.docx PE604.704v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2014-2019

Utskottet för rättsliga frågor

22.5.2017

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT 
NATIONELLT PARLAMENT ÖVER 

SUBSIDIARITETSPRINCIPEN
Ärende: Motiverat yttrande från den rumänska deputeradekammaren 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 rumänska deputeradekammaren har sänt bifogade motiverade yttrande över förslaget till 
ovannämnda direktiv.

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

Enligt bestämmelserna i artiklarna 67 och 148 i den rumänska konstitutionen, i dess ändrade 
lydelse, lag nr 373/2013 om samarbete mellan parlamentet och regeringen om EU-frågor och 
artiklarna 16–185 i arbetsordningen för deputeradekammaren, som godkänts genom 
deputeradekammarens beslut nr 8/1994, i dess ändrade och kompletterade lydelse,

har deputeradekammaren antagit följande beslut.

Enda artikel – med beaktande av motiverat yttrande nr 4 c-19/754, som utskottet för 
Europafrågor antog vid sitt sammanträde den 3 maj 2017, beslutar deputeradekammaren 
följande:

1. Deputeradekammaren konstaterar att villkoren i fördragen är uppfyllda för att parlamentet 
ska undersöka om förslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen: Förslaget är en 
lagstiftningstext och omfattas av befogenhetsområden som inte uteslutande tilldelats unionen i 
enlighet med artiklarna 4.1 och 5.2 i EU-fördraget och artikel 2.6 i EUF-fördraget.

2. Deputeradekammaren konstaterar att med tanke på de uppenbara gränsöverskridande 
aspekterna skulle åtgärder på EU-nivå vara motiverade för att uppnå de önskade målen om de 
föreslagna lagstiftningsåtgärderna överensstämde med EU:s fördrag.

3. Deputeradekammaren anser att inrättandet enligt artikel 32 i förslaget av regionala 
operativa centrum som beslutsfattande strukturer som sammanför nationella 
transportoperatörer inte medför någon förbättring av den nuvarande mekanismen för 
samarbete mellan nationella operatörer, vilken inte inbegriper någon överföring av 
beslutsbefogenheter och vilken har visat sig vara effektivt som svar på kriser som påverkar 
energiförsörjningen. Den förändring som inrättandet av regionala beslutsfattande centrum 
medför verkar därför inte vara motiverad.

4. Deputeradekammaren anser att rätten för regionala operativa centrum att utfärda bindande 
handlingar är oförenlig med medlemsstaternas ansvar att garantera energiförsörjningen och att 
ansvarsfördelningen mellan nationella och regionala aktörer kan leda till risk för 
regleringskonflikt och till och med missförstånd i utformningen av politiken med följder för 
driften av nationella elsystem, utan att detta bidrar till större konvergens på den inre 
energimarknaden.

5. Deputeradekammaren understryker att införandet av ”gränsöverskridande betydelse” som 
ett villkor för utövandet av beslutsbefogenheter för byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter (Acer) medför en risk för att tillsynsrättigheter på nationell nivå 
godtyckligt överförs på stadigvarande grund, eftersom eventuella missförstånd mellan 
tillsynsmyndigheter i angränsande medlemsstater skulle kunna framställas av dem som en 
gränsöverskridande fråga som faller inom ramen för den inre marknadens regelverk.

6. Deputeradekammaren anser att skyldigheten i förslaget till förordning för nationella 
tillsynsmyndigheter att lämna in förslag på regionalt samarbete till Acer direkt strider mot 
subsidiaritetsprincipen.

7. Deputeradekammaren efterlyser förtydliganden av hur elområdena fastställs inom ramen 
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för Acers uppdrag med tanke på att förslaget till förordning innebär att medlemsstaternas 
beslutsbefogenhet vad gäller kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning överförs 
till unionen, även om beslutet är av övervägande teknisk karaktär, och med tanke på att 
förslaget också ger Acer rätt att godkänna den metod och de antaganden som används för den 
omkonfiguration eller alternativa konfiguration av elområdena som medlemsstaterna först ska 
komma överens om.

8. Deputeradekammaren konstaterar att den befogenhet som Europeiska kommissionen får att 
tilldela Acer ytterligare ansvarsområden (artikel 14 i förslaget) omfattar överlåtelse av 
ytterligare beslutsbefogenheter, vilket faller utanför kommissionens befogenheter enligt 
fördragen och uteslutande hör till medlemsstaternas lagstiftande befogenheter.

9. Deputeradekammaren anser att de föreslagna bestämmelserna är för detaljerade och att de 
kategorier av administrativa handlingar som införs genom förordningen, nämligen beslut och 
rekommendationer från de regionala operativa centrumen och godkännanden som utfärdas av 
Acer, kan undergräva effektiviteten hos de beslut som fattats av medlemsstaternas 
tillsynsmyndigheter.

10. Deputeradekammaren påpekar att en avreglering av energimarknaden, där man avstår från 
reglerade tariffer endast för att bekämpa energifattigdom och skydda utsatta hushåll, inte bör 
påverka medlemsstaternas rätt att skydda sina egna konsumenter och säkerställa sin 
ekonomiska konkurrenskraft, eftersom detta är parametrar som varierar från land till land.

11. Deputeradekammaren uppmärksammar svårigheterna med att säkerställa samstämmighet 
och samordna de nationella myndigheterna inom den beslutsram som införs genom förslaget, 
där ett antal beslutscentrum med olika synsätt och godtyckliga eller alltför omfattande 
befogenheter när det gäller överföring av beslutsfattandet helt enkelt skapas, vilket resulterar i 
ett komplicerat, besvärligt och byråkratiskt system som kan påverka medlemsstaternas 
beslutsbefogenheter utan att förslaget till förordning ger upphov till större effektivitet på 
unionsnivå.

12. Deputeradekammaren anser att eftersom förslaget till förordning innebär att EU-organ 
omotiverat tilldelas rätten att fatta beslut som uppenbarligen kan fattas mer effektivt på 
medlemsstatsnivå utan att något tillräckligt mervärde skapas när det gäller uppfyllandet av 
målen, respekteras inte subsidiaritetsprincipen, varför ett motiverat yttrande är nödvändigt.

Beslutet antogs av deputeradekammaren vid dess sammanträde den 9 maj 2017, i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 76.2 i Rumäniens konstitution, i dess ändrade lydelse.

pp Petru-Gabriel VLASE
Deputeradekammarens talman

Bukarest, den 9 maj 2017
Nr 36

Georgică Tobă 
Chefen för avdelningen för rättsakter


