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Ärende: Motiverat yttrande från parlamentet i Konungariket Spanien om förslaget till 
rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/96/EG om en omstrukturering av 
gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet
(KOM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

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.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från parlamentet i Konungariket Spanien över 
ovannämnda förslag.
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BILAGA

YTTRANDE 1/2011 FRÅN DEN GEMENSAMMA KOMMITTÉN FÖR EU-FRÅGOR OM 
TILLÄMPNINGEN AV SUBSIDIARITETSPRINCIPEN PÅ FÖRSLAGET TILL RÅDETS 
DIREKTIV OM ÄNDRING AV DIREKTIV 2003/96/EG OM EN OMSTRUKTURERING AV 
GEMENSKAPSRAMEN FÖR BESKATTNING AV ENERGIPRODUKTER OCH 
ELEKTRICITET [KOM (2011)0169] [2011/0092 (CNS)| {SEC (2011)0409} {SEK (2011)0410}

BAKGRUND

A. I protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna som 
fogats till Lissabonfördraget från 2007 och trädde i kraft den 1 december 2009, fastställs ett 
förfarande för att de nationella parlamenten ska kunna kontrollera att EU-lagstiftningsinitiativ 
uppfyller subsidiaritetsprincipen. Protokollet har införlivats i spansk lagstiftning genom 
lag 24/2009 av den 22 december 2009 om ändring av lag 8/1994 av den 19 maj 1994. De nya 
artiklarna 3 j, 5 och 6 i lag 8/1994 utgör närmare bestämt den rättsliga grunden för detta 
yttrande.

B. Förslaget till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2003/96/EG om en 
omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet har 
antagits av kommissionen och översänts till de nationella parlamenten, som har en tidsfrist på 
åtta veckor på sig för att kontrollera att initiativet uppfyller subsidiaritetsprincipen. 
Tidsfristen löper ut den 14 juni 2011.

C. Den 10 maj 2011 antog presidiet och talesmännen för den gemensamma kommittén för 
EU-frågor ett beslut om att granska detta EU-lagstiftningsinitiativ. Senator 
Eva Parera Escrichs utsågs till föredragande och kommittén begärde att regeringen skulle 
utfärda en rapport i enlighet med artikel 3 j i lag 8/1994.

D. Den gemensamma kommittén har via statssekretariatet för konstitutionella frågor och 
parlamentsfrågor mottagit den rapport som utarbetats av ekonomi- och finansministeriet samt 
yttranden från Baskiens och Kanarieöarnas parlament. I rapporterna från de autonoma 
parlamenten ifrågasätts inte respekten för subsidiaritetsprincipen med avseende på det 
EU-lagstiftningsinitiativ som granskas. I den rapport som utarbetats av ekonomi- och 
finansministeriet beklagar man att det saknas en lämplig konsekvensanalys.

E. Vid sitt sammanträde den 14 juni 2011 antog den gemensamma kommittén för EU-frågor 
följande

YTTRANDE

1.- Enligt artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen ska principerna om subsidiaritet och 
proportionalitet styra utövandet av unionens befogenheter. I artikel 5.3 anges att ”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”. I protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och 
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proportionalitetsprinciperna som fogats till Lissabonfördraget från 2007 anges syftet, 
förfarandet och konsekvenserna av den kontroll av subsidiaritetsprincipen som 
medlemsstaternas nationella parlament nu ska utöva (artiklarna 5.3 och 12 b i EU-fördraget).

2.- Den rättsliga grunden för det lagstiftningsinitiativ som analyseras är artikel 113 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, där följande anges: ”Rådet ska enhälligt i enlighet med 
ett särskilt lagstiftningsförfarande och efter att ha hört Europaparlamentet och Ekonomiska 
och sociala kommittén anta bestämmelser om harmonisering av lagstiftningen om 
omsättningsskatter, punktskatter och andra indirekta skatter eller avgifter, i den mån en sådan 
harmonisering är nödvändig för att säkerställa att den inre marknaden upprättas och fungerar 
och för att undvika snedvridning av konkurrensen.”

3.- Direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av 
gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet reglerar flera centrala 
aspekter av energibeskattningen på EU-nivå. Sedan det antogs 2003 har emellertid den 
underliggande politiska ramen genomgått radikala förändringar. Inom områdena för energi 
och klimatförändring har konkreta och ambitiösa politiska mål definierats för perioden fram 
till 2020. Detta förslag har därför som syfte att åstadkomma nödvändiga anpassningar av vissa 
grundläggande bestämmelser i energiskattedirektivet från 2003, och på så sätt säkerställa att 
energibeskattningen bidrar till målet om lägre och renare energiförbrukning i EU.

Enligt rådet uppvisar energiskattedirektivet i sin nuvarande version ett antal problem som 
man vill lösa genom att anta det nya förslaget. Förslaget har närmare bestämt följande syften: 
1) säkerställa enhetlig behandling av energikällor i energiskattedirektivet för att ge 
energiförbrukarna ett jämlikt spelfält oberoende av energikälla, 2) tillhandahålla en anpassad 
ram för beskattningen av förnybara energikällor, och 3) tillhandahålla en ram för tillämpandet 
av koldioxidskatt som komplement till den koldioxidprissignal som etableras genom systemet 
för handel med utsläppsrätter, utan att det uppstår överlappningar mellan de två instrumenten.

4.- Förslaget avser ett område där unionen och medlemsstaten är gemensamt behöriga. Därför 
gäller subsidiaritetsprincipen. Förslaget innehåller emellertid inte det ”subsidiaritetsformulär” 
med närmare uppgifter som gör det möjligt att bedöma om subsidiaritetsprincipen har 
uppfyllts som avses i artikel 5 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna. Följaktligen lämnas ingen detaljerad information om varför EU:s 
rättsliga organ anser att förslaget respekterar subsidiaritetsprincipen, det vill säga, orsakerna 
till att man anser att det är motiverat att förslagets mål kan uppnås bättre på EU-nivå än av 
medlemsstaterna. Förslaget innehåller inte heller några kvalitativa eller kvantitativa 
indikatorer och man anger inte det eventuella administrativa eller ekonomiska ansvar som 
förslaget kan ge upphov till.

I förslaget anges endast att ”översynen av energiskattedirektivet och tidtabellen måste ses i ett 
bredare sammanhang inom EU-agendan för energi och klimatförändring. EU håller som bäst 
på att etablera ramen för lagstiftning som bör göra det möjligt att nå de ambitiösa målen för 
2020”. Enligt dessa argument dras slutsatsen i förslaget att målet ”om att få 
energiskattedirektivet i närmare överensstämmelse med övriga mål och syften kan endast 
genomföras genom en akt som unionen antar om ändring av energiskattedirektivet”.

Ekonomi- och finansministeriet har utfärdat en rapport om förslaget till direktiv, där följande 
anges:
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”Åtgärder som syftar till att utjämna skattesatser för vissa produktgrupper begränsar 
möjligheten att stimulera användningen av vissa produkter. I den konsekvensbedömning som 
åtföljer förslaget förklaras varför skillnaderna mellan de nationella skattesatserna mellan 
bensin och dieselbrännolja orsakar vissa problem. Konsekvensbedömningen har emellertid 
inte utökats till att omfatta övriga produkter som används som fordonsbränsle eller andra 
produktgrupper. Utan en sådan fullständig analys är det inte möjligt att bedöma om 
skyldigheten med avseende på de nationella skattesatserna är motiverad enligt 
subsidiaritetsprincipen.”

Avsaknaden av motiverade skäl försvårar den gemensamma kommitténs bedömning av om 
EU-åtgärderna i detta föreslag eventuellt överträder subsidiaritetsprincipen.

Den gemensamma kommittén anser att kommissionen bör motivera skälen till att detta förslag 
avser ett område där unionen och medlemsstaterna är gemensamt behöriga. Eftersom ingen 
sådan motivering har lämnats kan den gemensamma kommittén inte dra slutsatsen att 
lagstiftningsinitiativet är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

SLUTSATS

Med anledning av ovanstående anser den gemensamma kommittén för EU-frågor att 
kommissionen, när det gäller förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 
2003/96/EG om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av 
energiprodukter och elektricitet, överträder artikel 5 i protokollet om tillämpning av 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, enligt vilken varje utkast till 
lagstiftningsakt ska innehålla ett formulär med närmare uppgifter som gör det möjligt 
att bedöma om subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna har följts.

Eftersom detta formulär är nödvändigt för att man ska kunna bedöma om 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna har följts kan den gemensamma 
kommittén inte dra slutsatsen att kommissionen respekterar subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna med avseende på förslaget till rådets direktiv om ändring 
av direktiv 2003/96/EG om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av 
energiprodukter och elektricitet.


