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MOTIVERAT YTTRANDE
FRÅN ETT NATIONELLT PARLAMENT 

ÖVER SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

Ärende: Motiverat yttrande från den rumänska senaten 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 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

Vid sitt plenarsammanträde den 9 maj 2017 granskade den rumänska senaten förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el (omarbetning), 
COM(2016) 861 final, i enlighet med protokoll nr 1 till Lissabonfördraget, och bedömde att 
förslaget inte är förenligt med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

1. Den rumänska senaten anser att förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 
den inre marknaden för el (omarbetning) inte är förenligt med subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna.

2. Den rumänska senaten anser följande:

a. Initiativen inom ramen för vinterpaketet för ren energi, inbegripet detta förslag till 
förordning, bör stärka försörjningstryggheten i Europeiska unionen, reformera marknaden för 
el och skapa en integrerad process för styrning och övervakning, i syfte att uppnå målen för 
energiunionen.
b. Omstruktureringen av marknadsförhållandena bör svara mot de särskilda behoven av såväl 
konventionella energikällor som ny teknik, samt effektivt utnyttja 
sammanlänkningskapaciteten.

3. Den rumänska senaten anser följande:

a. Lagstiftningspaketet bör utformas med målet att alltid hantera frågan rörande den inre 
marknaden för el och förhindra eventuell potential för isolerade, regionala strategier eller 
skapandet av maktcentrum på regional nivå, i syfte att inte ersätta problemen som knyter an 
till den inre marknaden med problem som knyter an till regionalisering.

Reformen bör alltid beakta de kostnader som uppstår i och med övergången och 
medlemsstaternas förmåga att bära kostnaderna med avseende på tillgänglighet och 
konkurrenskraft.

b. En ytterligare känslig aspekt berör förslaget om att utesluta kapacitet som släpper ut mer än 
550 g CO2/kWh från kapacitetsmekanismerna, som kräver ytterligare analys, huvudsakligen 
med avseende på problemen med tillräcklighet och energitrygghet.

Införandet av gränsen på 550 g CO2/kWh på produktionskapacitet kommer att leda till att 
endast en teknik avlägsnas från kapacitetsmekanismerna – kolbaserad energiproduktion.

Idén att utveckla en enskild metod för beräkning av tillräcklighet för alla medlemsstater är 
hållbar, men tillräcklighetsbedömningen bör först göras på nationell nivå och därefter på 
regional nivå.

Genomförandet av en tillräcklighetsbedömning på EU-nivå skulle kanske kunna komplettera 
de nationella analyserna, men bör inte ersätta dem.

Kapacitetsmekanismerna bör först bedömas på nationell nivå, och därefter på regional nivå, 
i syfte att motverka den oförutsägbara karaktären hos förnybara energikällor till dess att 
effektiv och tillgänglig lagringskapacitet har utvecklats.



NP\1125780SV.docx 3/3 PE604.703v01-00

SV

c. En ytterligare aspekt berör liberaliseringen av energimarknaden och de fortsatta 
avvikelserna från reglerade taxor, enbart i syfte att bekämpa energifattigdom och skydda 
sårbara hushållskonsumenter.

Varje medlemsstat bör ha rätt att skydda sina sårbara konsumenter och säkerställa att dess 
ekonomiska aktörer är konkurrenskraftiga, och detta bör tydligt speglas i lagstiftningspaketet.

Det åligger varje medlemsstat att fastställa graden av sårbarhet och hur den avser att skydda 
dessa konsumenter.

Graden av sårbarhet varierar mellan länderna, och på ett liknande sätt är de resurser som krävs 
för att skydda sårbara konsumenter olika, och kommer så att förbli.

Inom ramen för bekämpning av energifattigdom är det mycket viktigt, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen, att det sätt på vilket sårbara konsumenter identifieras, och de åtgärder 
som kan vidtas på nationell nivå för att skydda dem, bör förbli inom medlemsstaternas 
exklusiva behörighet, tillsammans med den fortsatta förekomsten av ett undantag från 
tillämpningen av reglerade taxor.

d. Upprättandet av regionala operativa centrum kräver en grundlig analys av problemen som 
knyter an till överföring av befogenheter från den nationella nivån (systemansvarig för 
överföringssystemet) till den regionala nivån (regionala operativa centrum).

Beviljandet av bindande befogenheter till regionala operativa centrum är inte förenligt med 
medlemsstaternas ansvar i fråga om försörjningstrygghet, och ansvarsfördelning mellan 
nationella systemansvariga för överföringssystemet och den regionala strukturen skulle 
påverka den effektiva driften av det nationella elsystemet.

För senatens talman
Iulian-Claudiu Manda
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