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VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL 

Tárgy: az osztrák Szövetségi Tanács indokolással ellátott véleménye a földgázellátás 

biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 

irányuló javaslatról 

 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)) 

 

 

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 

megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 

nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 

és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 

tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével. 

Az osztrák Szövetségi Tanács a mellékelt, indokolással ellátott véleményt nyilvánította a fent 

említett rendeletre irányuló javaslatról. 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 

tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság. 
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MELLÉKLET 

15/SB-BR/2016 

INDOKOLÁSS AL ELLÁTOTT VÉLEMÉNY  
 

Az osztrák Szövetségi Tanács uniós ügyekkel foglalkozó bizottságának indokolással 

ellátott véleménye a Szövetségi Alkotmány (B-VG) 23. cikke g) pontjának (1) bekezdése 

szerint, a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 

6. cikkével összefüggésben 

 

2016. március 30. 

 

COM(2016)0053 

 

A tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi energiaügyi 

megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-

mechanizmus létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon kívül helyezéséről 

szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat 

 

és 

 

COM(2016)0052 

A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 

irányuló javaslat 

 

 

A. Indokolással ellátott vélemény 

 

A vélemény tárgyát képező tervezet nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével. 

 

B. Indokolás 

 

A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletre irányuló javaslat 

 

A Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 194. cikkére alapozza javaslatát, 

amely cikk az uniós energiaellátás biztonságának megteremtésére szolgáló intézkedésekre 

vonatkozik. A tervezett (a hatályon kívül helyezendő rendelethez képest részben új) 

intézkedések bevezetésére a rendelet eszközét választja. 

 

Alapvetően nem kifogásolható, hogy az ellátás biztonságának további növelését szolgáló 

intézkedések a jövőben is uniós szinten kerüljenek meghozatalra, különösen, mivel ezáltal az 

egyes tagállamok közti határon átnyúló folyamatok során megszüntethetők az ellátás 

biztonságát zavaró különbségek. Az Európai Unió már 2010-ben elindult ezen az úton a 

földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK tanácsi 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 994/2010/EU rendelet elfogadása révén. Ezért 

semmi kifogás nem merül fel azzal kapcsolatban, hogy a 994/2010/EU rendelet egyes 
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intézkedései átvételre kerülnek a biztonságos földgázellátás garantálására szolgáló 

intézkedésekről szóló új javaslatba. 

 

A tervezet azonban új elemeket is tartalmaz. A javaslat 3. cikkének értelmében a 

tagállamoknak együtt kell működniük az ellátási zavarok kezelése során. E célból a Bizottság 

több „régiót” jelöl ki, amelyek mind több tagállamból állnak. Az összeállítás kritériumait a 

javaslat 3. cikkének (7) bekezdése sorolja fel. A régiók összeállításának jövőbeni 

módosításait a Bizottság maga végezné el,   felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén. A 

tagállamoknak ezáltal sem a régiók első alkalommal történő összeállítása, sem azok jövőbeni 

módosítása során nincsen részvételi joga. 

 

A szubszidiaritás szempontjából ez egyértelműen elvetendő, mivel ezáltal a „régiók” 

összeállítása során sérül a tagállamok szuverenitása. 

 

Amennyiben a Bizottság a továbbiakban is követi a „régiók” létrehozásának elképzelését a 

földgázellátás biztonságának megteremtése érdekében, akkor ennek során az egységes uniós 

feltételeknek (is) érvényesülniük kell, ám egyúttal tekintetbe kell venni a tagállamok 

szakmailag releváns szempontjait a régiók összeállítása során. Az egész Unióra érvényes, 

egységes kiválasztási feltételek közt említhetőek a meglévő távvezeték-kapacitások, valamint 

a belső piaci harmadik földgázcsomag megvalósításának relatív, a többi tagállammal 

összevethető foka az érintett tagállamokban. 

 

E „régiók” kialakításának mindenképp az érintett tagállamok bevonásával kell történnie. 

Határozottan elutasítjuk ennek a hatáskörnek átruházását a Bizottságra felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus révén. Ezen kívül a javasolt felhatalmazáson alapuló jogi aktus nem elég 

pontos, mivel a rendeletre irányuló javaslat 18. cikkében, amely a hatáskörök átruházásnak 

gyakorlását konkretizálja, nincs említve a 3. cikk (7) bekezdése. 

 

A tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra 

és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus 

létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló határozatra 

irányuló javaslat 

 

A határozat jogalapja szintén az EUMSZ 194. cikke. A Bizottság szükségesnek tartja, hogy a 

tagállamok közötti és a harmadik országokkal kötött energiaügyi szerződésekről azok 

megkötése előtt tájékoztassák. A határozat központjában a fent említett szerződéstervezetek 

Bizottság általi előzetes értékelése áll. A vállalkozások közötti megállapodások azonban 

kivételt képeznek a fenti kötelezettség alól. 

 

Az energetikai ágazat összes, harmadik államokkal kötött szerződésére vonatkozó értesítési 

kötelezettség beavatkozást jelenthet a tagállamok szuverenitásába. A határozatra irányuló 

javaslat 5. cikkének (4) bekezdése szerint a tagállam addig nem írja alá, nem erősíti meg, 

illetve nem fogadja el az energetikai ágazatbeli államközi megállapodástervezetet, vagy egy 

meglévő államközi megállapodás módosítását, míg a Bizottság adott esetben az (1) 

bekezdésnek megfelelően nem tájékoztatta az érintett tagállamot kételyeiről, vagy ameddig a 

(2) bekezdéssel összhangban nem nyilvánított véleményt, vagy az (1) és (2) bekezdésben 

említett időszak le nem járt.. Egy államközi megállapodás aláírása és megerősítése során az 

érintett tagállamnak a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell vennie a Bizottság 

állásfoglalását. 
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Alapvetően előnyös lehet az Európai Bizottság korai bevonása, hogy az esetleges jogi 

problémák még a tárgyalások ideje alatt elkerülhetőek legyenek. Ezzel kapcsolatban fontos, 

hogy a véleményezési jog a jogi szempontokra korlátozódjon. Fenntartásra ad viszont okot a 

határozat javasolt, alapvető kiterjesztése az energetikai ágazat nem kötelező erejű jogi 

eszközeire, mivel ez különösen a bürokrácia növekedéséhez vezet. 

 

Az arányosság szempontjából is jobban összeegyeztethető lenne a határozatra irányuló 

javaslat 5. cikke az Unió elsődleges jogával, amennyiben a Bizottság részvétele arra 

korlátozódna, hogy közli az adott tagállammal jogi álláspontját egy konkrét energetikai 

megállapodás összeegyeztethetőségéről a megfelelően működő belső energiapiacra vonatkozó 

jogi előírásokkal (a versenyjogot is beleértve). 


