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Utskottet för rättsliga frågor 
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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 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 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 

Rumäniens parlament 

Senaten 

Bukarest, den 4 april 2017 

 

MOTIVERAT YTTRANDE 

 

över förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om 

inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 

(omarbetning) 

COM(2016)0863 

 

Den rumänska senaten har bedömt förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS 

FÖRORDNING om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan 

energitillsynsmyndigheter (omarbetning) (COM(2016)0863) i enlighet med protokoll nr 2 till 

Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om 

upprättande av Europeiska gemenskapen, som undertecknades i Lissabon den 

13 december 2007. 

 

Senaten i plenum den 4 april 2017, med beaktande av betänkandet från utskottet för 

Europafrågor av den 30 mars 2017, 

I. konstaterar att detta förslag till förordning inte är förenligt med subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna, och 

II. anser följande: 

1. Initiativen inom ramen för vinterpaketet för ren energi bör stärka 

försörjningstryggheten i Europeiska unionen genom en reform av elmarknaden och 

skapa en integrerad process för styrning och övervakning, för att säkerställa att åtgärder 

på energiområdet kommer att bidra till att uppnå målen för energiunionen. 

2. Mot bakgrund av det som anges ovan stöder vi Acers ökade medverkan i 

utvecklingen av den inre marknaden, och en påskyndad övergång från övervaknings- 

och rådgivningsuppdraget till en mer delaktig roll när det gäller tillsyn. 

3. Genomförandet av bestämmelserna i det tredje energipaketet, harmonisering av 

lagstiftningsramen, ökad sammanlänkning och sammankoppling av energimarknader 

och fler samråd med relevanta berörda parter är grundläggande inslag som syftar till att 

fullborda den inre energimarknaden och säkerställa att dess mekanismer fungerar på ett 

effektivt och transparent sätt. 

4. Särskild vikt bör läggas vid att undvika nationell överreglering, ett utökat antal 

administrativa bestämmelser och att Acer omvandlas till ett alleuropeiskt tillsynsorgan, 

det vill säga att även ge Acer befogenhet att utfärda rekommendationer ”på eget 

initiativ”, vilket anges i artikel 6.2. Mot bakgrund av de mål som fastställs i fråga om 

inrättandet av Acer, och de svårigheter och problem som denna institution har stått inför 

och fortfarande står inför (särskilt när det gäller övervakning av grossistmarknaderna för 
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energi), kunde finansmyndigheten inte tillgodose officiella förfrågningar för att 

garantera nödvändiga mänskliga och ekonomiska resurser. 

5. När det gäller samordning av regionala arbetsuppgifter inom byrån och uppgifter i 

fråga om regionala operativa centrum (artiklarna 7 och 8) samt övriga administrativa 

bestämmelser har ett antal faktorer som bör klargöras fastställts: 

a. Behovet av att skapa balans mellan nationella, regionala och europeiska aspekter, 

och att iaktta subsidiaritetsprincipen. 

b. Olikheterna mellan vissa nationella energimarknader är fortfarande tydliga och 

återspeglas även i det faktum att det finns regleringsbrister och särskilda strategier 

på nationell nivå. 

c. Den regionala dimensionen av den inre marknaden ses som ett steg på vägen mot 

att uppnå europeisk integration av energimarknaderna – vilket troligtvis kommer 

att leda till regional uppdelning, till en isolerad regional strategi och till och med 

till att det skapas regionala maktcentrum, vilket strider mot målen för EU:s inre 

marknad. 

d. Behovet av att förtydliga de regionala samarbetsförfarandena och roller och 

ansvarsområden för de nationella myndigheterna, Acer och tillsynsnämnden. 

e. Utarbetandet av nya administrativa bestämmelser, genomförandeplaner samt 

åtgärder för övervakning, utvärdering och rapportering, i strid med den befintliga 

strategin rörande styrningen av energiunionen, som syftar till att rationalisera och 

planera rapporterings- och övervakningskrav. 

f. Svårigheten i fråga om att säkerställa samstämmighet och samordning mellan 

flera beslutsfattande centrum med olika regionala intressen. 

g. Inrättandet av ytterligare mekanismer för analys och beslutsfattande, som 

sannolikt kommer att öka den administrativa bördan och störa data- och 

informationsflödet mellan medlemsstaterna. Detta påverkar 

försörjningstryggheten och marknadsövervakningen. 

h. Rotationsperioden för tillsynsmyndigheter med ansvar för att samordna de 

regionala undergrupperna – att förkorta denna period från två år till ett år bör 

övervägas, för att se till att den liknar rotationsperioden för rådsordförandeskapet 

(för att ge alla tillsynsmyndigheter möjligheter och för att undvika eventuellt 

missbruk till följd av en längre samordningsperiod). 

i. De verksamheter som rör tillsyn och beslut som fattats av Acers direktör och 

tillsynsnämnden grundas på de arbetsgrupper som särskilt inrättats för att staka ut 

riktningen för verksamheterna och består av företrädare för tillsynsmyndigheterna 

och högt kvalificerad personal. Alla gruppmedlemmar bör handla oberoende av 

eventuella intressen för att främja korrekt beslutsfattande. 
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j. I avsaknad av tillräcklig och säkrad budget kan de frivilliga bidragen från vissa 

medlemsstater eller tillsynsmyndigheter inverka negativt på representationen och 

till och med beslutsfattandet. 

6. Inrättandet av regionala operativa centrum och den överstatliga övervakning som 

utförs av Acer kan påverka harmoniseringsprocessen, och därigenom orsaka en ny form 

av splittring på regional nivå genom att göra det möjligt för vissa stater eller 

myndigheter att införa åtgärder och beslut, till nackdel för dem med svaga besluts- eller 

regleringsbefogenheter. Dessutom kommer en regional strategi att leda till störningar av 

data- och informationsflödet bland medlemsstaterna när det gäller att åtgärda 

ineffektivitet på marknaden (som ett resultat av regional organisation av marknaden 

kommer frågor av intresse för en viss region inte att vara kända av medlemmarna i en 

annan region, vilket kan leda till redundans och brister i fråga om övervakning och 

genomförande). Lagstiftningspaketet bör utformas med målet att kontinuerligt övervaka 

frågor som rör den inre elmarknaden. Regionalisering bör enbart vara en övergångsfas 

på vägen mot den inre marknaden, företrädesvis så kort som möjligt. 

7. Inrättandet av regionala operativa centrum representerar ett viktigt steg och kräver en 

djupgående analys av frågor med anknytning till överföringen av befogenheter från 

nationell nivå (systemansvariga för överföringssystemen) till regional nivå när det gäller 

trygghet. 

Enligt förslaget till lagstiftningspaket är det inte förenligt med medlemsstaternas ansvar 

i fråga om försörjningstrygghet att ge regionala operativa centrum bindande 

befogenheter. Ansvarsfördelning mellan nationella systemansvariga för 

överföringssystemen och den regionala strukturen medför en rättslig och till och med 

politisk risk, som påverkar den effektiva driften av det nationella elsystemet. Tekniska 

beslut kan inte fattas av två olika enheter inom olika tidsramar eller genom att enbart 

nyttja vissa inslag och processer. Det nationella energisystemet drivs på ett integrerat 

sätt, och de systemansvariga för överföringssystemen, vilka bär ansvaret för att 

säkerställa en säker och stabil drift av det nationella energisystemet, kan inte fråntas 

rätten att fatta beslut i detta syfte. Den eventuella överföringen av standardtjänster och 

arbetsuppgifter till regionala operativa centrum måste utvärderas på ett bättre sätt och 

genomföras av de systemansvariga för överföringssystemen – dessa känner bäst till 

strukturen och svaga punkter i de egna systemen och har redan omfattande erfarenheter 

av regionalt samordnad drift. När det gäller artiklarna 9 (”Uppgifter för byrån i fråga om 

nominerade elmarknadsoperatörer”) och 10 (”Uppgifter för byrån i fråga om 

produktionstillräcklighet och riskberedskap”) anser vi, med tanke på att certifiering och 

utnämning av nominerade elmarknadsoperatörer utförs av nationella 

tillsynsmyndigheter, att de bör ha befogenhet att reglera och utfärda obligatoriska beslut 

rörande nominerade elmarknadsoperatörer. Införandet av samordning inom Acer 

rörande problem, såsom bedömning av produktionstillräcklighet, kommer att kräva 

betydande ansträngningar från byråns sida. Denna står redan inför en brist på mänskliga 

och ekonomiska resurser. Resursbristen kan sannolikt äventyra denna process. Den 

europeiska byrån måste ingripa för att lösa gränsöverskridande problem, men med tanke 

på de specifika särdragen hos varje nationellt system kan de inte tas itu med på regional 

eller alleuropeisk nivå, även om de skulle kunna påverka driften av systemen i 

grannstater. Det är mycket sannolikt att en begränsning av regleringsåtgärdernas 



 

NP\1123237SV.docx 5/5 PE603.002v01-00 

 SV 

omfattning till förmån för en samordnad insats kommer att medföra fördelar för 

konsumenterna, om harmoniseringen av politiken och driften av systemen slutförs. 

8. Tilldelningen av utökade befogenheter till Acer kommer inte att göra det enklare att 

lösa problem med anknytning till snabbare integration av intradagskoppling, dagen före-

koppling eller balansprocesser, eftersom dessa frågor beror på integrationsnivån hos 

varje medlemsstat, tekniska och funktionsmässiga egenskaper hos nät och 

operativsystem, marknadernas mognadsgrad och operatörerna på dessa marknader. Vad 

gäller artiklarna 19.5 och 23.1 om att förändra beslutsprocessen inom styrelsen, 

tillsynsnämnden och de regionala understrukturerna från två tredjedelars majoritet till 

enkel majoritet, har detta gett upphov till skilda åsikter. Denna förändring kommer 

sannolikt att påverka den balans i fråga om beslutsfattande som skapats inom Acer, och 

det finns risk för att beslutsbefogenheten kommer att centraliseras och att 

tillsynsnämndens roll kommer att minskas. När tillsynsnämndens deltagande erfordras 

bör yttranden, rekommendationer och beslut som utfärdas av Acer enbart godkännas på 

grundval av två tredjedelars majoritet. Att ändra beslutsprocessen inom tillsynsnämnden 

försvagar också syftet med de nya ändringarna av lagstiftningen, dvs. att stärka Acers 

roll och öka byråns lämpliga deltagande i regleringsprocessen (ett sådant exempel skulle 

vara den roll som tilldelats tillsynsnämnden enligt artikel 5.2 om godkännande av 

villkor och metoder för genomförande av nätföreskrifter och riktlinjer). Dessutom kan 

de ändringar som förslås i artikel 5.2 – dvs. att Acer ”innan den godkänner några villkor 

eller metoder [ska] se över och ändra dem [...] för att säkerställa att de är förenliga med 

nätföreskriftens eller riktlinjernas syfte” – ligga utanför den rättsliga ramen och utöver 

byråns arbetsuppgifter, särskilt när det gäller tillsynsnämnder som antar beslut med 

enkel majoritet. 

III. Senaten i plenum påpekar, med beaktande av metoden för att utnämna ledamöter i 

tillsynsnämnden, att en stärkt roll för detta organ påverkar hela beslutsprocessen och 

den befintliga balansen mellan Acers beslutsfattande organ. 

p. Senatens ordförande 

Iulian-Claudiu Manda 

 


