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MOTIVERAT YTTRANDE FRÅN ETT 
NATIONELLT PARLAMENT ÖVER 

SUBSIDIARITETSPRINCIPEN

Ärende: Motiverat yttrande från det ungerska parlamentet 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.

Det ungerska parlamentet har sänt bifogade motiverade yttrandet över förslaget till 
ovannämnda förordning.

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

Ungerska parlamentets utskott för EU-frågor

László Kövér
Nationalförsamlingens talman

Herr talman,

I enlighet med artikel 142.2 i resolution 10/2014. (II. 24.) OGY den 18 april 2016 överlämnar 
den ungerska nationalförsamlingens utskott för Europafrågor sin rapport om förekomsten av 
villkor för godtagande av motiverat yttrande beträffande förslaget till Europaparlamentets 
och rådets förordning om den inre marknaden för el (omarbetning) [COM(2016)0861; 
2016/0379(COD)] samt beträffande förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
gemensamma regler för den inre marknaden för el (omarbetning) [COM(2016)0864; 
2016/0380(COD)].

Budapest, 18 april 2017

Dr Richárd Hörcsik
Utskottets ordförande
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Den ungerska nationalförsamlingens utskott för Europafrågor

Utskottets lagstiftningsförslag

Rapport

om förekomsten av villkor för godtagande av motiverat yttrande beträffande förslaget 
till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el 

(omarbetning) [COM(2016)0861; 2016/0379(COD)] samt beträffande förslaget till 
direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el (omarbetning) 

[COM(2016)0864; 2016/0380(COD)]

Föredragande: Dr Richárd Hörcsik
Ordförande

Budapest, 18 april 2017
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1. Juridisk bakgrund till subsidiaritetsanalysen

Enligt subsidiaritetsprincipen ska beslut alltid fattas på lägsta möjliga nivå.

Enligt artikel 51 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU-fördraget) uppfyller en 
planerad åtgärd från Europeiska unionen subsidiaritetsprincipen endast om, och i den 
utsträckning, målen för den föreslagna åtgärden inte kan uppnås i tillräcklig utsträckning av 
medlemsstaterna eller om den föreslagna åtgärden kan uppnås bättre och mer effektivt på 
unionsnivå och en sådan åtgärd på unionsnivå skapar mervärde.

Enligt protokoll nr 22 till Lissabonfördraget har det nationella parlamentet i en EU-
medlemsstat rätt att granska tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i samband med EU:s 
lagförslag i ett rättsligt reglerat förfarande. I de fall det nationella parlamentets kammare 
konstaterar en överträdelse av ovannämnda princip kan den inkomma med ett motiverat 
yttrande till lagstiftaren inom åtta veckor från lagförslagets publicering – till Europeiska 
kommissionen – eller unionslagstiftaren. När antalet motiverade yttranden uppnår antalet som 
anges i protokoll nr 2 ska lagstiftaren se över förslaget till rättsakten och kan som en sista 
utväg dra tillbaka det. Syftet med förfarandet är att de nationella parlamenten om så krävs kan 
förhindra att EU:s institutioner överskrider sina tilldelade befogenheter.

Den ungerska nationalförsamlingens utskott för Europafrågor kan undersöka tillämpningen av 
subsidiaritetsprincipen i ett utkast till EU-lagstiftningsakt i enlighet med artikel 71 första och 
andra stycket i akt XXXVI av 2012 om nationalförsamlingen samt i enlighet med artikel 142 
första och andra stycket i resolution 10/2014. (II. 24) OGY om vissa bestämmelser i 
arbetsordningen.

Om utskottet för Europafrågor hävdar att ett lagförslag strider mot subsidiaritetsprincipen ska 
utskottet överlämna en rapport om förekomsten av villkoren för ett antagande av det 
motiverade yttrandet samt ett resolutionsförslag för antagande av rapporten. I enlighet med 
artikel 142.3 i arbetsordningen ska nationalförsamlingen besluta om antagandet av rapporten 
och resolutionsförslaget. Perioden på åtta veckor för att inkomma med det motiverade 
yttrandet är objektiv. Nationalförsamlingen ska därför ta det i beaktande.

2. Föremål för subsidiaritetsanalysen: Europeiska kommissionens lagförslag

Den 30 november 2016 lade kommissionen fram sitt paket ”Ren energi för alla i Europa”, som 
omfattar följande två lagförslag:

 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el 
(omarbetning) [COM(2016)861; 2016/0379(COD)] (nedan kallat förslaget till 
förordning) samt

 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den 
inre marknaden för el (omarbetning) [COM(2016)864; 2016/0380(COD)] (nedan kallat 
förslaget till direktiv).

I det paket som kommissionen lagt fram ägnas särskild uppmärksamhet åt tre saker: 
prioritering av energieffektivitet, uppnående av ett globalt ledarskap när det gäller förnybara 
energikällor och tillhandahållande av en rättvis lösning för kunder.

                                               
1 Eventuella konsekvenser av EU:s juridiska bakgrund för tillämpningen av subsidiaritetsprincipen och förfarandena finns i 

bilagan.
2 Protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna bifogat till EU-fördraget, fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt eller fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.
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Syftet med utkastet till lagstiftning är att reformera elmarknaden för att integrera 
användningen av förnybara energikällor ordentligt i energisystemet och att säkerställa 
nödvändiga rättsliga ramar som är konsumentinriktade och flexibla och fullbordar den inre 
energimarknaden. Paketet utgör en del av genomförandet av energiunionen och i det betonas 
särskilt energieffektivitet, att ge företräde för förnyelsen av energiresurser samt en stabil 
energiförsörjning och den integrerade energimarknaden. Det kommer även att finnas ett fokus 
på upphörandet av reglerade energipriser.

Den rättsliga grunden för förslaget till förordning och förslaget till direktiv utgörs av det andra 
stycket i artikel 194 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-
fördraget), enligt vilket Europeiska unionen ansvarar för att säkerställa en fungerande 
energimarknad, säkerställa en trygg energiförsörjning i EU, främja energieffektivitet,
energisparande och utvecklingen av nya och förnybara former av energi samt främja en 
sammankoppling av energinäten. Artikel 194.2 i EUF-fördraget bekräftar dock även att sådana 
EU-åtgärder inte ska påverka en medlemsstats rätt att bestämma villkoren för utnyttjandet av dess 
energikällor, dess val mellan olika energikällor eller energiförsörjningens allmänna struktur.

Förstärkningen av det regionala samarbetet är ett inslag av omstrukturering på elmarknaden, 
vilket enligt kommissionen är nödvändigt eftersom de icke samordnade åtgärder som vidtas på 
nationella nivåer kommer att generera betydande extrakostnader för de europeiska 
konsumenterna. I linje med denna strategi föreslår kommissionen även en omprövning av 
tillsynen och att fler rättigheter ges till byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 
(Acer) när det gäller att lösa gränsöverskridande frågor som kräver ett samordnat regionalt 
beslutsfattande.

3. Subsidiaritetsanalys utförd av utskottet för Europafrågor med avseende på 
förslaget till förordning

Syftet med förslaget till förordning COM(2016)0861 om den inre elmarknaden är att lägga 
grunden för ett framgångsrikt uppnående av fastställda målsättningar för den europeiska 
energiunionen – särskilt när det gäller den politiska ramen för klimat och energi till 2030 – och 
att göra det möjligt för marknaden att ge signaler för ökning av flexibilitet, för minskning av 
koldioxidutsläpp och för innovation.

Enligt kommissionen är syftet med förslaget till förordning enligt artikel 194 att främja 
integrationen av de europeiska energimarknaderna, vilket enligt EU:s uppfattning inte kan 
säkerställas effektivt på medlemsstatsnivå. Enligt EU motiveras förslagets aktualitet även av 
åtgärder som Europeiska rådet uppmanar till. Vi måste notera att ovannämnda slutsatser från 
rådet (EiT) gäller strategierna och handlingsplanerna och inte skapandet av ett nytt och 
regionalt organisationssystem eller en radikal omstrukturering av medlemsstaternas 
energistruktur. EiT:s slutsatser av den 15 december 2016 betonar exempelvis endast vikten av 
de enhetliga marknadsstrategierna och energiunionen på ett allmänt plan, och tidsfristen för att 
genomföra dem är 2018.

Genom förslaget till förordning om den inre marknaden för el föreslår kommissionen att nya 
regler införs (anges nedan) som åsidosätter subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och 
därmed överskrider de befogenheter som har överförts till Europeiska unionen.

3.1. Överföringen av beslutsfattandet om kapacitetsmekanismer till EU-nivå är i strid med 
subsidiaritetsprincipen eftersom det inte finns någon anledning till varför det inte går att 
eliminera marknadsstörningar tillfredsställande på detta sätt på nationell nivå. Åsidosättandet 
av subsidiaritetsprincipen beror huvudsakligen på tillämpningen av kapacitetsmekanismer som 
nämns i artiklarna 18–24 i förslaget till förordning.
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Kapacitetsmekanismer tillämpas redan i dag för att hantera marknadsstörningar som påverkar 
försörjningstryggheten och inte går att hantera på andra sätt (t.ex. genom 
lagstiftningsåtgärder). Syftet med mekanismen är att trygga elförsörjningen på mellanlång och 
lång sikt så att försörjningen täcker efterfrågan. De ger i princip extra intäkter för kapaciteter 
som görs tillgängliga av kapacitetsleverantörerna eller för nyinstallerade kapaciteter – i linje 
med förordningarna för statligt stöd – och stimulerar på detta sätt att det skapas och underhålls 
kapaciteter som inte skulle ha genomförts på marknadsbasis.

De allmänna kraven i förslaget till förordning omfattar ett nytt krav för införande av 
kapacitetsmekanismer enligt vilket en medlemsstats förslag om tillämpningen av 
kapacitetsmekanismerna ska baseras på en resurstillräcklighetsanalys på EU-nivå, vilket 
skiljer sig från nuvarande praxis, där medlemsstaternas förslag baseras på en analys enligt 
deras egna metoder. Denna resurstillräcklighetsanalys ska förberedas av det europeiska 
nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för el (Entso-E) och godkännas av 
Acer.

3.2 Enligt artikel 23 i förslaget, som reglerar principerna för skapande av 
kapacitetsmekanismer, utgör ett indirekt berövande av medlemsstaterna på möjligheten att 
bestämma energimixen på medlemsstatsnivå ett subsidiaritetsproblem. I enlighet med 
artikel 23.4 ska en produktionskapacitet för vilken ett slutligt investeringsbeslut har fattats 
efter förordningens ikraftträdande endast ha rätt att delta i en kapacitetsmekanism om dess 
utsläpp är under gränsvärdet 550 gr CO2/kWh. Detta utesluter koleldade kraftverk från 
kapacitetsmekanismen. Det ovannämnda utsläppsgränsvärdet missgynnar kolbaserad 
elproduktion och denna förordning innebär en indirekt begränsning av bestämmandet av 
energimixen när det gäller medlemsstater som är starkt beroende av kolbaserad elproduktion.

Denna förordning strider mot de rättigheter för medlemsstaterna som anges i artikel 194.2 i 
EUF-fördraget eftersom den indirekt påverkar det fria valet mellan olika energikällor och 
energiförsörjningens allmänna struktur. I artikel 194.2 i EUF-fördraget står det att sådana 
åtgärder inte ska ”påverka en medlemsstats rätt att bestämma villkoren för utnyttjandet av dess 
energikällor, dess val mellan olika energikällor eller energiförsörjningens allmänna struktur, 
utan att det påverkar tillämpningen av artikel 192.2 c”.

I sitt resonemang för denna förordning i effektstudien hänvisade kommissionen till att de 
mycket varierande tillvägagångssätten hos medlemsstaterna gör att kommissionen saknar 
lämpliga metoder för att jämföra och bedöma förslagen för tillämpning av 
kapacitetsmekanismer. I bedömningarna på nationell nivå tas dessutom ofta inte hänsyn till de 
regionala och europeiska marknadsmöjligheterna på ett korrekt sätt, vilket kan leda till att 
överflödiga kapaciteter skapas med säkerställande statliga stöd.

Den exklusiva användningen av en analys baserad på den alleuropeiska metoden för 
försörjningstrygghet på resurssidan för att stödja införandet av kapacitetsmekanismen ger 
anledning till oro. Det skulle fortfarande vara acceptabelt att det europeiska nätverket av 
systemansvariga för överföringssystemen för el (Entso-E) fastställer en enhetlig europeisk 
analysmetod eller förbereder en alleuropeisk analys. Ett beaktande av en analys på nationell 
och regional nivå är dock senare nödvändig. Den planerade åtgärden begränsar kraftigt 
spelfältet för den berörda medlemsstaten och minskar, med tanke på Entso-E:s aktuella metod 
och villkor, möjligheterna att införa kapacitetsmekanismer till ett minimum eftersom 
indikatorerna för försörjningstrygghet fastställs utifrån importmöjligheterna eller den 
gränsöverskridande kapaciteten. Den alleuropeiska analysen stöder därför inte nödvändigheten 
av kapacitetsmekanismer utöver datatillförseln för de övriga medlemsstaterna beträffande 
optimistisk kraftverksutveckling.
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Ytterligare ett problem är att förslaget inte tar hänsyn till kostnadseffektivitetsaspekterna. 
Artikel 18.3 i förslaget till förordning anger att innan en medlemsstat inför en 
kapacitetsmekanism ska den i synnerhet överväga att undanröja snedvridningar till följd av 
lagstiftning, möjliggöra bristprissättning och utveckla sammanlänkningar energilagring, 
åtgärder på efterfrågesidan och energieffektivitet när den behandlar frågor beträffande 
resurstillräcklighet. Å andra sidan kräver inte förslaget någon analys av några 
lönsamhetskriterier och det kan därför inträffa att en framtida otillräcklig kapacitet löses med 
en mycket dyrare metod än den möjliga kapacitetsmekanismen.

3.3 Det faktum att förslaget till förordning ska överföra vissa delar av medlemsstaternas 
förvaltningsroll för överföringssystemen för el till regional nivå strider mot 
subsidiaritetsprincipen. Regionala operativa centrum med oberoende befogenheter för 
beslutsfattande skulle inrättas, vilket är i strid med att EU:s medlemsstater annars är ansvariga 
för försörjningstryggheten. Inrättandet av regionala operativa centrum begränsar kraftigt 
medlemsstaternas möjligheter att ingripa till förmån för försörjningstryggheten.

Enligt motiveringen till förslaget till förordning ska den systemansvariga för 
överföringssystemet fatta beslut via de regionala operativa centrumen i frågor där de 
fragmentariska och okoordinerade nationella åtgärderna skulle ha en negativ inverkan på 
marknaden och konsumenterna (t.ex. systemdrift, beräkning av kapaciteterna för 
systemsammankoppling, energiförsörjningstrygghet och förberedelse för risker).

Inrättandet av regionala operativa centrum är ett steg framåt från de aktuella former av 
frivilligt regionalt samarbete för vars utveckling initiativ nyligen har gjorts. De har inte kunnat 
utvärderas förrän nu, utan tillräckligt mycket tid och tillräcklig erfarenhet, och kommissionen 
väntade inte på resultaten. Den utvidgning av befogenheterna som föreslås i förslaget till 
förordning är således inte proportionerlig till de mål som eftersträvas.

4. Subsidiaritetsanalys utförd av utskottet för Europafrågor med avseende på 
förslaget

När det gäller förslaget kan tillämpningen av subsidiaritetsprincipen huvudsakligen nämnas i 
samband med artikel 5 i förslaget till direktiv eftersom medlemsstatens befogenhet att 
fastställa elpriset ska ersättas av marknadsbaserade priser.

Artikel 5 i förslaget till direktiv – Marknadsbaserade leveranspriser:

1. Elleverantörerna kan fritt bestämma de priser de erbjuder konsumenterna. Medlemsstaterna ska 
vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa effektiv konkurrens mellan elhandlarna.

2. Medlemsstaterna ska målmedvetet säkerställa skyddet av energifattiga eller utsatta 
konsumenter utan statligt ingripande i priserna för energiförsörjning.

3. Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de medlemsstater som den [infoga datum: datum 
för direktivets ikraftträdande] använder statliga ingripanden i priserna för elektrisk energi som erbjuds 
till energifattiga eller utsatta hushåll tillämpa dessa statliga ingripanden fram till den [infoga datum: 
fem år efter direktivets ikraftträdande]. Ovannämnda statliga ingripanden ska följa allmänna 
ekonomiska intressen, definieras på ett tydligt sätt och vara transparenta, icke-diskriminerande samt 
kontrollerbara. De ska dessutom garantera lika tillträde för EU:s elföretag till kunderna. Ingripandena, 
som inte får överskrida den utsträckning som krävs för att uppnå respektive allmänna ekonomiska 
intressen, ska vara begränsade i tid och proportionella i fråga om förmånstagarna.

4. Efter den [infoga datum: fem år efter direktivets ikraftträdande] får medlemsstaterna 
fortfarande använda statliga ingripanden när det gäller priserna för el som levereras till utsatta hushåll 
om det är absolut nödvändigt av synnerligen brådskande skäl. Sådana ingripanden måste uppfylla 
villkoren i punkt 3.



PE604.707v01-00 8/11 NP\1129859SV.docx

SV

Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla de åtgärder som vidtagits i enlighet med första stycket 
inom en månad från den dag då de antogs, och de får tillämpa dem omedelbart. Anmälan ska åtföljas 
av en förklaring till varför andra instrument inte räckte till för att hantera situationen och hur 
förmånstagarna och åtgärdens löptid fastställts. Anmälan ska anses vara fullständig om kommissionen 
inom två månader från det att den mottagit anmälan eller mottagit infordrade kompletterande 
upplysningar inte begär ytterligare upplysningar.
Kommissionen får fatta ett beslut om att uppmana de nationella myndigheterna att ändra eller dra 
tillbaka åtgärderna inom två månader från mottagandet av en fullständig anmälan, om den anser att 
kraven i första stycket inte är uppfyllda. Tidsfristen för beslutet kan förlängas om såväl kommissionen 
som den berörda medlemsstaten samtycker till det.
Ett offentligt ingripande som tillämpas i enlighet med denna punkt ska anses vara giltigt så länge som 
kommissionen inte har fattat något beslut om att uppmana de nationella myndigheterna att ändra eller 
dra tillbaka åtgärden.

Baserat på ovanstående skulle förslaget till direktiv erbjuda exceptionella möjligheter till 
statlig prissättning för att skydda energifattiga eller utsatta användare i fem år efter direktivets 
ikraftträdande, och i ”mycket brådskande fall” kan en statlig prisreglering ske för hushåll efter 
dessa fem år men beslutet tillfaller då kommissionen. Detta skulle dock innebära en onödig 
och oproportionerlig begränsning av medlemsstaternas rätt att bestämma priserna och 
ignorerar de strategier som medlemsstaterna använder för att skydda användarnas rättigheter 
och för att minska energifattigdomen.

Begränsningen av medlemsstaternas rättigheter att bestämma elpriserna skulle endast vara 
godtagbar om den ger mervärde jämfört med de åtgärder som medlemsstaterna vidtar. 
Energisektorn är dock ett särskilt segment av ekonomin där ett avskaffande av reglerade priser 
enligt våra erfarenheter inte skulle leda till ökad konkurrens, utan till betydande prisökningar.

I Ungern har dock införandet av officiella energipriser förbättrat konsumenternas position 
betydligt: när det gäller elektrisk energi halverades antalet obetalda fakturor och antalet 
avstängda hushåll minskade med mer än en tredjedel. Detta bekräftar även att en prisreglering 
av medlemsstaternas myndigheter kan vara ett lämpligt sätt att skydda konsumenterna och 
eliminera energifattigdomen.

Förutom ovanstående är det inte heller nödvändigt att avskaffa den centrala statliga 
prissättningen eftersom det nuvarande prisregleringssystemet för elenergimarknaden inte 
hindrar konkurrens och alltså tillåter konsumenterna att köpa elektrisk energi på den 
konkurrensinriktade marknaden.

Förslaget till direktiv strider mot subsidiaritetsprincipen eftersom

 det å ena sidan inte bevisar att medlemsstaterna inte klarar av att säkerställa 
överkomliga priser korrekt på centrala, regionala eller lokala nivåer och eftersom

 det å andra sidan skulle begränsa medlemsstaternas kompetensområde trots att det inte 
skulle skapa en mer fördelaktig position för konsumenterna – och det har inte heller 
bekräftats att det planerade målet kan uppnås bättre på EU-nivå som ett resultat av den 
planerade åtgärdens omfattning eller verkningar.

5. Ståndpunkt om tillämpningen av subsidiaritetsprincipen enligt utskottet för 
Europafrågor

Vid den session som utskottet för Europafrågor höll den 6 mars 2017 informerade 
representanten för departementet för nationell utveckling om syftet med och huvudpunkterna i 
förslaget till direktiv. Utskottet för Europafrågor framhöll att subsidiaritetsanalysen är rättsligt 
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möjlig eftersom tidsfristen på åtta veckor för att överlämna det motiverade yttrandet löper ut 
den 9 maj 2017 för förslaget till direktiv och den 17 maj 2017 för förslaget till förordning.

Vid sin session den 18 april 2017 genomförde utskottet för Europafrågor sin granskning av 
tillämpningen av subsidiaritetsprincipen och formulerade nedanstående farhågor.

5.1 När det gäller förslaget till förordning om gemensamma regler för den inre marknaden 
för el COM(2016)0861:

 Överföringen av beslutsfattandet om kapacitetsmekanismer till EU-nivå strider mot 
subsidiaritetsprincipen.

 Även det indirekta borttagandet av medlemsstaternas rätt att bestämma energimixen i 
artikel 23 i förslaget till förordning är ett subsidiaritetsproblem.

 Den exklusiva användningen av en analys baserad på den alleuropeiska metoden för 
försörjningstrygghet på resurssidan för att stödja införandet av kapacitetsmekanismen 
ger anledning till oro.

 Överföringen av vissa delar av medlemsstaternas förvaltningsuppgifter för 
överföringssystemen för el till regional nivå strider mot subsidiaritetsprincipen. 
Regionala operativa centrum med oberoende befogenheter för beslutsfattande skulle 
inrättas, vilket är i strid med att EU:s medlemsstater annars är ansvariga för 
försörjningstryggheten.

5.2 Införandet av marknadsbaserade leveranspriser enligt artikel 5 i förslaget till direktiv 
COM(2016)0864 om gemensamma regler för den inre marknaden för el skulle i onödan 
begränsa medlemsstaternas befogenheter att bestämma elpriserna och skulle ignorera de 
metoder som medlemsstaterna använder för att skydda användarnas rättigheter och för att 
minska energifattigdomen. Förslaget till direktiv strider mot subsidiaritetsprincipen eftersom

 det å ena sidan inte bevisar att medlemsstaterna inte klarar av att säkerställa 
överkomliga priser korrekt på centrala, regionala eller lokala nivåer och eftersom

 det å andra sidan skulle begränsa medlemsstaternas kompetensområde trots att det inte 
skulle skapa en mer fördelaktig position för konsumenterna – och det har inte heller 
bekräftats att det planerade målet kan uppnås bättre på EU-nivå som ett resultat av den 
planerade åtgärdens omfattning eller verkningar.

Baserat på ovanstående drar utskottet för Europafrågor slutsatsen att förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el (omarbetning) 
[COM(2016)0861; 2016/0379(COD)] samt förslaget till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el (omarbetning) 
[COM(2016)0864; 2016/0380(COD)] strider mot subsidiaritetsprincipen.
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Bilaga

Förfaranderegler för subsidiaritetsanalysen och dess möjliga
konsekvenser

Subsidiaritetsprincipen i enlighet med artikel 5 i FEU:

”3. Enligt subsidiaritetsprincipen ska unionen på de områden där den inte har exklusiv 
befogenhet vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, vare sig på central nivå eller på 
regional och lokal nivå, och därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning eller 
verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå.
EU:s institutioner ska tillämpa subsidiaritetsprincipen på det sätt som föreskrivs i protokollet 
om tillämpningen av subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen. Nationella parlament 
säkerställer förenligheten med subsidiaritetsprincipen i enlighet med det förfarande som 
fastställs i protokollet.
4. Enligt proportionalitetsprincipen ska unionens åtgärder till innehåll och form inte gå 
utöver vad som är nödvändigt för att nå målen i fördragen.
EU-institutionerna ska tillämpa proportionalitetsprincipen på det sätt som föreskrivs i 
protokollet om tillämpningen av subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen.

Analys av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen enligt artikel 6 i protokollet (nr 2):

”Varje nationellt parlament eller kammare i ett sådant parlament får, inom åtta veckor från 
den dag då ett utkast till lagstiftningsakt på unionens officiella språk översänds, till 
Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med 
skälen till att de anser att det aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. 
(…)”

Följden av det motiverade yttrandet beror på hur många nationella parlament i 
medlemsstaterna som inom den fastställda perioden på åtta veckor drar slutsatsen om samma 
unionsförslag att det strider mot subsidiaritetsprincipen.

Under förfarandet ska de nationella parlamenten i de 28 medlemsstaterna ha 2-2 röster per 
land (totalt 56 röster). Motiverade yttranden ska ha betydande inverkan på unionens 
beslutsprocess om – beroende på unionens faktiska lagstiftningsförfarande – en fjärdedel, en 
tredjedel eller majoriteten av medlemsstaternas nationella parlament fastställer oförenlighet 
med subsidiaritetsprincipen.

Enligt artikel 7 i protokollet (nr 2) när det gäller det så kallade förfarandet med gult kort måste 
ett utkast till lagstiftningsakt ses över om motiverade yttranden om att utkastet strider mot 
subsidiaritetsprincipen motsvarar minst en tredjedel av alla röster som tilldelats de nationella 
parlamenten (19 röster). Efter en sådan översyn kan förslagsställaren bestämma sig för att stå 
fast vid, ändra eller dra tillbaka utkastet. Sedan Lissabonfördragets ikraftträdande har det skett 
tre sådana förfaranden med gult kort. I det första fallet drogs förslaget tillbaka medan 
kommissionen i de övriga två fallen3 behöll sitt förslag utan några ändringar. 

                                               
3 Beträffande förslaget till Europeiska rådets direktiv om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten fastställde det 

ungerska nationella parlamentets resolution 87/2013. (X.22.) OGY oförenlighet med subsidiaritetsprincipen. Och 
beträffande ändringen av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EU av den 16 december 1996 om 
utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster fastställde det ungerska nationella 
parlamentets resolution 9/2016. '(V. 10.) OGY oförenlighet med subsidiaritetsprincipen.
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IX. Resolutioner

Den ungerska nationalförsamlingens resolution 10/2017. (V. 5.) OGY 
om godtagande av rapporten om förekomsten av villkor för godtagande av motiverat 
yttrande beträffande förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den 
inre marknaden för el (omarbetning) [COM(2016)0861; 2016/0379(COD)] samt 
beträffande förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma 
regler för den inre marknaden för el (omarbetning) [COM(2016)0864;. 
2016/0380(COD)]*

1. Nationalförsamlingen accepterar rapporten om förekomsten av villkor för godtagande 
av motiverat yttrande (nedan: rapporten) beträffande förslaget till Europaparlamentets och 
rådets förordning om den inre marknaden för el (omarbetning) [COM(2016)0861; 
2016/0379(COD)] samt beträffande förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
gemensamma regler för den inre marknaden för el (omarbetning) [COM(2016)0864; 
2016/0380(COD)] och drar på denna grundval slutsatsen att förslaget till förordning och 
förslaget till direktiv strider mot subsidiaritetsprincipen.

2. Nationalförsamlingen ber nationalförsamlingens talman att överlämna det motiverade 
yttrandet i rapporten till ordförandena för Europaparlamentet, rådet och den europeiska 
kommittén och samtidigt meddela regeringen om detta.

Sándor Lezsák
Vice talman i den ungerska nationalförsamlingen

István Ikotity
Parlamentets notarie

Dr István Tiba
Parlamentets notarie

                                               
* Resolutionen antogs av nationalförsamlingen vid dess session den 3 maj 2017.
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