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Utskottet för rättsliga frågor

12.4.2017

MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT 
NATIONELLT PARLAMENT ÖVER 

SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

Ärende: Motiverat yttrande från den franska senaten över förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av 
Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(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

Nr 108

SENATEN

ORDINARIE SESSION 2016–2017

Den 5 april 2017

OBSERVERA

PRELIMINÄR HANDLING

Endast den slutliga tryckta utgåvan gäller som autentisk text.

RESOLUTION I EUROPAFRÅGOR

MED MOTIVERAT YTTRANDE

över överensstämmelsen med subsidiaritetsprincipen vad gäller förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens 

byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (COM(2016)863 final)

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 476 (2016–2017).
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Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens 
byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (COM(2016) 863 final) offentliggjordes 
den 30 november 2016 som en del av paketet för ren energi för alla i Europa och innehåller 
flera ändringar av bestämmelserna för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 
(Acer), som inrättades den 13 juli 2009 genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 713/2009. Sålunda utvidgas byråns interventionsområde till alla frågor med en 
gränsöverskridande energidimension, utan förhandsbegränsning, en ny regional behörighet 
införs inom unionen och beslut kommer att fattas med en enkel majoritet av de närvarande 
medlemmarna i tillsynsnämnden – inte med två tredjedelars majoritet som i dag.

Med beaktande av artikel 88-6 i konstitutionen

gör senaten följande iakttagelser:

– En institution som har i uppdrag att underlätta samarbetet mellan nationella 
energitillsynsmyndigheter är en tillgång för Europeiska unionen.

– Det nuvarande behörighetsområdet har hittills inte rönt någon kritik.

– Europeiska kommissionen ger överhuvudtaget inte någon saklig motivering till den 
föreslagna dubbla utvidgningen av interventionsområdet, en kombination som är ägnad
att omvandla ett samarbetsorgan till en sorts överstatlig byrå med behörighet att –
i stället för de nationella tillsynsmyndigheterna – fatta beslut så snart en energifråga rör 
mer än en medlemsstat.

– Konsekvenserna av denna utveckling blir än större av att omröstning ska ske med en 
enkel majoritet av de närvarande medlemmarna och inte längre med kvalificerad 
majoritet på två tredjedelar, samtidigt som förslaget vill bevara principen om 
en röst per medlemsstat, stick i stäv med alla demografiska viktningar som dock är 
oumbärliga för att förläna en önskvärd demokratisk bas åt beslut som fattas av ett 
numera normerande organ.

Av dessa skäl anser senaten att förslaget till förordning – COM(2016)863 final –
inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Antaget som resolution av senaten den 5 april 2017.

Ordförande
Underskrift: Gérard Larcher


	1123233SV.docx

