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NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT 
VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

Tárgy: az osztrák szövetségi tanács indokolt véleménye a villamos energia belső piacáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(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 indokolt 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, indokolt 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.



PE606.280v01-00 2/3 NP\1130243HU.docx

HU

MELLÉKLET

22/SB-BR/2017

INDOKOLT VÉLEMÉNY

a Szövetségi Alkotmány (B-VG) 23g. cikkének (1) bekezdése szerint, a szubszidiaritás és 
az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkével összefüggésben –

2017. május 9.

COM(2016)0861

A villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslat (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg)

A. Indokolt vélemény

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

B. Indokolás

Az EU energiapolitikájának egyik fő prioritása az Európai Bizottság energiaunióra vonatkozó 
csomagja. Az Európai Bizottság 2016 végén / 2017 kezdetén terjesztette elő ezt a csomagot. 
A javaslat az energiahatékonyság, a megújuló energiahordozók fejlesztése és integrációja, a 
környezettudatos tervezés, az áramellátás biztonsága, az energiaunió irányítása (governance), 
az energiapiac szabályozása, a felhasználók aktív szerepe és az energiaárak területét érintő 
intézkedéscsomagot tartalmaz. A csomagot az energiaügyi miniszterek 2017. február 27-én 
Brüsszelben rendezett találkozóján is megtárgyalták. A javaslatokat összefüggésükben kell 
megvizsgálni, és a vonatkozó dokumentumok kézhez vételét követően a szövetségi tanács 
több ülést is szentelt azok vizsgálatára. A jelen indokolt vélemény a villamos energia belső 
piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatra vonatkozik. 

A rendeletjavaslat 13. cikkének (3) bekezdése értelmében az ajánlattételi övezeteket 
felülvizsgálatnak kell alávetni. Míg jelenleg az ajánlattételi övezetek konfigurációjának
felülvizsgálatában részt vevő átvitelirendszer-üzemeltetők dolgozzák ki az alapvető 
módszertant, amelynek alapján az ajánlattételi övezetek konfigurációjának módosításait 
végrehajtják, és a tagállamok, illetve a nemzeti szabályozó hatóságok jóváhagyják (lásd a 
kapacitásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó iránymutatás 
létrehozásáról szóló 2015/1222/EU rendelet 32. cikkének (4) bekezdését) – az alkalmazott 
módszereknek és az ajánlattételi övezetek ellenőrzött alternatíváinak a jóváhagyására 



NP\1130243HU.docx 3/3 PE606.280v01-00

HU

vonatkozó határozatot a jövőben az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 
(ACER) hozná meg (a rendeletjavaslat 13. cikkének (3) bekezdése), míg az ajánlattételi 
övezetek konfigurációjának módosításáról vagy megtartásáról szóló határozat a tagállamoktól 
az Európai Bizottsághoz kerülne át (a rendeletjavaslat 13. cikkének (4) bekezdése).

A hatáskörök ilyen bővítése – kiváltképp az ACER, de az Európai Bizottság esetében is – a 
szubszidiaritás elve szempontjából aggályos, mivel a technikai feltételek valós közelsége és 
az alaposabb regionális ismeretek miatt az ajánlattételi övezetek konfigurálása a jelenlegi 
eljárás keretében jobban végrehajtható nemzeti vagy regionális szinten. Ezenkívül a 
módszertan és a kiinduló feltételezések jóváhagyása, valamint az alternatív konfigurációk 
felülvizsgálandó forgatókönyveinek kiválasztása olyan nagymértékű mérlegelési jogkört 
képvisel, amelyet a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint nem lehet egyetlen 
ügynökségre bízni. A szubszidiaritás elve alapján az Európai Unió csak akkor és annyiban jár 
el, amikor és amennyiben hatékonyabban tud fellépni, mint a tagállamok maguk. A tényleges 
technikai feltételek nagyobb közelsége és az alaposabb regionális ismeretek miatt 
helyénvalóbb, ha az említett hatáskörök – amelyeket a 13. cikk (3) bekezdése alapján az 
ACER-re, illetve a 13. cikk (4) bekezdése alapján az Európai Bizottságra ruháznának –
nemzeti vagy regionális szinten maradnak.

Az irányelv 2. cikkének 39. pontja meghatározza a regionális operatív központok fogalmát. A 
rendelet 31–44. cikke a regionális operatív központokra vonatkozó további részletes 
szabályokat tartalmaz. Az Európai Bizottság nem fejti ki megfelelően, hogy az 
átvitelirendszer-üzemeltetők meglévő szolgáltató társaságai és az európai átvitelirendszer-
üzemeltetők szövetségén keresztül (ENTSO-E) megvalósuló koordináció mellett milyen 
hozzáadott értéket képviselnek a regionális operatív központok. Emellett a szövetségi tanács a 
nemzeti döntéshozatali hatáskörök transzregionális, autonóm szervezeti hatáskörbe utalását a 
nemzeti döntéshozatali hatáskörök egyértelmű korlátozásának tartja. E tekintetben különösen 
problémásnak ítéli, hogy a regionális operatív központok a hatóságokhoz hasonló szintű, 
jogilag kötelező erejű hatáskörrel rendelkeznének, például a tartalékkapacitás méretére 
vonatkozóan, mellyel kapcsolatban nincs semmiféle jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés. 
Attól tart továbbá, hogy a regionális operatív központok létrehozása felesleges átfedéseket 
eredményez, ami nehézségeket okoz a döntéshozatali folyamatban és ezáltal összességében 
véve csökkenti a hatékonyságot. A javasolt szervezőelvet ezért a szövetségi tanács a maga 
részéről elutasítja. Ezzel összefüggésben a kiegyenlítő tartalékok regionális méretezését a 
rendelet 5. cikke szabályozza, amelyben arról is rendelkeznek, hogy a regionális operatív 
központoknak ebben támogatniuk kell az átvitelirendszer-üzemeltetőket. A kiegészítő 
tartalékok regionális méretezését hasonlóképpen alapvetően el kell utasítani, mivel ezáltal 
korlátozódna a nemzeti döntéshozatali hatáskör. A hatáskörgyakorlás ilyen módja nem 
összeegyeztethető a szubszidiaritás elvével.

Ezen túlmenően az Európai Bizottságnak a rendeletjavaslat 63. cikke szerinti felhatalmazását 
arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el határozottan el kell utasítani. 
Ezt a hatáskört az Európai Unió szerződéseinek értelmében csak szigorúan meghatározott 
feltételek mellett lehet az Európai Bizottságra átruházni. Következésképp a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadását kizárólag kivételes esetben lehet engedélyezni.
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