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MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT 
NATIONELLT PARLAMENT ÖVER 

SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

Ärende: Motiverat yttrande från det österrikiska förbundsrådet över förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre 
marknaden för el
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(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.

Det österrikiska förbundsrådet 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

E21/SB-BR/2017

MOTIVERAT YTTRANDE

i enlighet med artikel 23g.1 i den österrikiska grundlagen (Bundes-Verfassungsgesetz
(B-VG)), jämförd med artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, från förbundsrådets EU-utskott

COM(2016)0864

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre 
marknaden för el (omarbetning) (text av betydelse för EES)

A. Motiverat yttrande

Det aktuella förslaget är inte förenligt med subsidiaritetsprincipen.

B. Motivering

EU har en högprioriterad fråga inom sin energipolitik, nämligen kommissionens så kallade 
energiunionspaket. Kommissionen lade fram det här paketet i slutet av 2016 och i början av
2017. Det handlar om ett åtgärdspaket som berör energieffektivitet, utbyggnad och integration 
av förnybar energi, ekodesign, tryggad elförsörjning, styrning av energiunionen, regler för 
energimarknaden, en aktiv roll för konsumenterna och energipriser. Paketet behandlades vid 
rådets (energiministrarna) möte den 27 februari 2017 i Bryssel. Förslagen måste betraktas 
som helhet och förbundsrådet har behandlat dem vid ett flertal sammankomster efter att ha 
mottagit dem. Det aktuella motiverade yttrandet från det österrikiska förbundsrådet handlar 
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre 
marknaden för el.

Målet är att elkonsumenterna ska få en starkare ställning genom att det inrättas en 
konsumentinriktad inre marknad för el. Det bör skapas goda möjligheter och 
lagstiftningsramar för utbyggnaden av laddningsinfrastrukturer för elektromobilitet, och även 
lokala energisamhällen bör kunna driva självständiga gemensamma kraftnät. Framför allt 
hänvisas det till att konsumenterna ska få möjlighet att själva producera, lagra och sälja el. 
Enligt förbundsrådets syn på saken är detta principiellt att anse som något positivt. Det måste 
dock finnas en tydlig och icke-diskriminerande lagstiftningsram för denna utveckling och den 
måste avstämmas med utbyggnaden av en lämplig nätinfrastruktur.

I artikel 11 i förslaget ingår en rätt för slutförbrukare att få elavtal med dynamiska priser och 
detta är i princip välkommet. Förbundsrådet hänvisar till att denna bestämmelse måste 
omfattas av artikel 194 i EUF-fördraget och att alla berörda parter här klart måste få en 
motiverad klarläggning av den rättsliga grunden.
I artikel 2.39 i direktivet definieras begreppet regionalt operativt centrum.

I artiklarna 31–44 i förordningen ingår närmare bestämmelser om regionala operativa 
centrum. Kommissionen har inte gjort tillräckligt klart vilket mervärde ur organisatorisk 
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synvinkel som dessa centrum medför, såsom tillägg till de redan etablerade servicebolagen för 
systemansvariga för överföringsnät och samordningen via det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen för el (Entso för el). Dessutom anser förbundsrådet 
att nationella beslutsbefogenheter klart kringskärs om de överförs till en regionsövergripande, 
oberoende organisatorisk enhet. Särskilt betänkligt är det att de regionala operativa centrumen 
är avsedda att få fatta juridiskt bindande beslut, nästan som en myndighet, till exempel i fråga 
om hur reservkapaciteten ska dimensioneras, och att det på denna punkt inte finns några som 
helst bestämmelser om rättsligt skydd. Dessutom befaras det att inrättandet av de regionala 
operativa centrumen kommer att leda till överlappande strukturer, så att det blir svårt att fatta 
beslut, med minskad effektivitet som följd. Därför tar förbundsrådet principiellt avstånd från 
den organiseringsprincip som föreslås. Förbundsrådet hänvisar till artikel 40 i förslaget med 
dess definition av de uppgifter som åligger de systemansvariga för överföringssystemet. De 
nödvändiga kraven på ägarskapsåtskillnad mellan olika systemansvariga leder i händelse av 
delegering av uppgifter till att marginalen för beslut om samarbete i onödan inskränks. Denna 
bestämmelse är således oproportionerlig.

Beträffande benämningen på artikel 43 i direktivet hänvisas det till att förbundsrådet tar 
avstånd från varje inskränkning av den modell för ägarskapsåtskillnad som är juridiskt möjlig 
i dagens läge. Detta bör också ytterligare förstärkas i samband med artikel 52 i det aktuella 
förslaget till direktiv.

Dessutom hänvisar förbundsrådet än en gång till praxis med antagande av delegerade 
rättsakter, som redan vid flerfaldiga tillfällen kritiserats.
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