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Tárgy: A német Bundestag indokolással ellátott véleménye a villamos energia belső 
piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(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.

A német Bundestag 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.
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MELLÉKLET

HATÁROZAT

A német Bundestag 2017. március 30-án tartott 228. ülésén a 18/11777. sz. (új) Bundestag-
dokumentum alapján úgy határozott, hogy:

a) a szövetségi kormány tájékoztatása céljából
18/11229, A.16. sz. dokumentum
A villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslat (átdolgozás)
(COM(2016)0861, 15135/16. sz. tanácsi dokumentum)

Tárgy: Indokolással ellátott vélemény a Lisszaboni Szerződés 2. jegyzőkönyve szerint (a 
szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról)

b) a szövetségi kormány tájékoztatása céljából
18/11229, A.17. sz. dokumentum
Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségének létrehozásáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás)
(COM(2016)0863, 15149/16. sz. tanácsi dokumentum)

Tárgy: Indokolással ellátott vélemény a Lisszaboni Szerződés 2. jegyzőkönyve szerint (a 
szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról)

a 18/11229, A.16, A.17. sz. dokumentumban foglalt tájékoztatás ismeretében, a Lisszaboni 
Szerződéshez csatolt 2. jegyzőkönyv szerint és az integrációs felelősségről szóló törvény 
11. cikkével összhangban a Bundestag a következő állásfoglalást fogadja el, amelyben a 
szubszidiaritás és az arányosság elvének megsértésére hivatkozik:

Az Európai Bizottság a 2016. november 30-i „Tiszta energia minden európainak” („Clean 
Energy for all Europeans”) című kezdeményezésével olyan átfogó jogszabálycsomagot 
terjesztett elő, amely átformálja az európai energiapolitikai keretet. A jogszabálycsomag 
négy irányelv- és négy rendeletjavaslatból áll.

Az ACER-rendelet és a villamos energia belső piacáról szóló rendelet átdolgozására 
irányuló javaslat keretében számos hatáskör-átruházást irányoznak elő, főleg az 
Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (ACER), az új regionális 
operatív központok (a nemzeti átvitelirendszer-üzemeltetők egyesülése, amely önálló 
döntéshozatali hatáskört kap) tekintetében, és olyan technikai folyamatok révén, mint a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok.

A két rendelet a szubszidiaritás szempontjából tartalmilag szorosan összefügg, ezért 
vizsgálatukat közösen kell elvégezni.

I. Az ACER-rendelet (COM(2016)0863; 15149/16. sz. tanácsi dokumentum) és a villamos 
energia belső piacáról szóló rendelet (COM(2016)0861; 15135/16. sz. tanácsi 
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dokumentum) átdolgozására irányuló javaslatnak a szubszidiaritás és az arányosság elvével 
való összeegyeztethetősége tekintetében a német Bundestag megállapítja, hogy:

1. A német Bundestag üdvözli, hogy az Európai Bizottság a „Tiszta energia minden 
európainak” című jogszabálycsomagjával átfogó elképzelést terjesztett elő, amelynek célja, 
hogy az európai energiapolitikai keretet újraformálja és egyben jobban összhangba hozza a 
német energetikai átállás kihívásaival.

2. A német Bundestag üdvözli a villamos energia belső piacáról szóló rendelet fő 
irányvonalát, amely a villamos energia európai belső piacának erősítésére és különösen a 
megújuló energiaforrások növekvő arányú igénybevételére törekszik. A Bundestag úgy 
véli, hogy különösen az egymással szoros kapcsolatban lévő, egymástól függő, likvid és 
rugalmasabb piacok töltenek be döntő szerepet abban, hogy a belső piaci szinergiák a 
verseny és az innováció fokozását, az ellátásbiztonság hatékonyabb és megbízhatóbb 
biztosítását, valamint a megújuló energiák integrációjának javítását szolgálják.

3. A német Bundestag úgy véli továbbá, hogy az ACER alapvetően bevált a nemzeti 
energiaszabályozók koordinációs és tanácsadói testületeként.

4. A német Bundestag úgy véli azonban, hogy az ACER-rendelet és a villamos energia 
belső piacáról szóló rendelet következő rendelkezései nem felelnek meg a szubszidiaritás 
és az arányosság elvének:

a) a Bizottság új döntéshozatali hatásköre az adott országon belüli ajánlattételi övezetek 
kialakítására (13. cikk (4) bekezdés, 13. cikk (5) bekezdés 2. mondata, 13. cikk (6) 
bekezdés).

b) számos esetben teljes tematikus területek felhatalmazáson alapuló jogi aktusok körébe 
utalása általános jelleggel (a villamos energia belső piacáról szóló rendelet 55. cikkének 
(1) bekezdése, 32. cikkének (3) bekezdése, 46. cikkének (4) bekezdése, 56. cikkének (1) és 
(4) bekezdése, 57. cikke és 59. cikkének (11) bekezdése),

c) regionális operatív központok létrehozása (a villamos energia belső piacáról szóló 
rendelet 32–34. cikke),

d) az ACER döntéshozatali és hatásköri kompetenciáinak kiszélesítése (az ACER-rendelet 
6. cikkének (8) bekezdése, 7. cikke, 8. cikkének (2) bekezdése és 14. cikke), valamint

e) az ACER szavazási eljárásának módosítása (az ACER-rendelet 19., 23. és 25. cikke).

5. A német Bundestag fenntartja magának a jogot, hogy a „Tiszta energia minden 
európainak” című javaslatcsomag további szempontjairól egy külön véleményben fejtse ki 
nézeteit.

6. A német Bundestag felkéri elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai 
Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak, és tájékoztassa erről a 
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tagállamok parlamentjeit.

II. Indokolás:

1. Az ajánlattételi övezetek kialakítása

A villamos energia belső piacáról szóló rendelet átdolgozására irányuló javaslat 13. cikke 
eljárást irányoz elő az ajánlattételi övezetek EU-n belüli kialakításának módjáról. Az 
Európai Bizottság ezenkívül kizárólagos döntéshozatali hatáskört kap az ajánlattételi 
övezetek tagállamokon belüli meghatározása tekintetében. Korábban ebben a tekintetben a 
tagállamok egyhangú határozatára volt szükség.

Ezen döntéshozatali hatáskör átruházása az Európai Bizottságra a német Bundestag szerint 
sérti a szubszidiaritás elvét.

Annak érdekében, hogy az Unió kizárólagos hatáskörén kívül eső szabályozási területre 
irányuló jogalkotási javaslat megfeleljen az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. 
cikkének (3) bekezdésében foglalt szubszidiaritás elvének, az Európai Bizottságnak 
indokolnia kell, hogy a jogalkotási javaslat céljait miért nem lehet kielégítően 
megvalósítani tagállami szinten, így azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása 
miatt az Unió szintjén jobban megvalósíthatók.

Ezt az Európai Bizottság nem tudta igazolni. Az ajánlattételi övezetek kialakítása 
tekintetében végezetül azt is fontolóra kell venni, hogy egy tagállamon belül szükség van-e 
egységes nagykereskedelmi villamosenergia-árakra. Ez a gazdasági és társadalmi egységet 
érintő kérdés, amelyről kizárólag az érintett tagállam jogosult határozni.

2. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

A villamos energia belső piacáról szóló rendeletre irányuló javaslat több helyen is 
(különösen az 55. cikkben, valamint az 31. cikk (3) bekezdésében, a 46. cikk (4) 
bekezdésében, az 56. cikk (1) bekezdésében, az 57. cikk (1) bekezdésében és az 59. cikk 
(11) bekezdésében) arról rendelkezik, hogy bizonyos kérdéseket utólagos jogi aktusok 
révén rendezzenek. Ezeket az Európai Bizottság fogadja el az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén.

Az Európai Bizottság nem részletezi, hogy miért kell az ezen a kiterjedt listán szereplő 
kérdéseket uniós szinten szabályozni. A német Bundestag véleménye szerint itt olyan 
kérdések is szerepelnek, amelyek nemzeti szinten jobban szabályozhatóak, mivel helyi 
sajátosságokat érintenek.

A német Bundestag különös aggodalommal állapítja meg, hogy az utólagos jogi 
aktusokban nem csak egyedi, konkrét technikai kérdésekről, hanem átfogó, teljes tematikus 
területekről is rendelkezni kívánnak. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat az EUMSZ 
290. cikkének értelmében kizárólag nem alapvető kérdések esetén lehet alkalmazni. A 
német Bundestag úgy véli, hogy a villamos energia belső piacáról szóló rendelet 
átdolgozására irányuló javaslat 55. cikkében felsorolt tematikus területek nem csak az 
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említett értelemben nem alapvetőnek tekinthető kérdéseket tartalmaznak. A Bundestag úgy 
véli, hogy az eddig elfogadott, rendkívül átfogó üzemi és kereskedelmi szabályzatok 
megerősítik ezzel kapcsolatos aggodalmát. Ezzel összefüggésben figyelembe kell venni, 
hogy a tagállamok a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra szinte semmilyen befolyást 
sem tudnak gyakorolni. A felhatalmazáson alapuló jogi aktust teljes egészében kizárólag 
az Európai Unió Tanácsa tudja minősített többséggel elutasítani. Teljes tematikus területek 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén történő átfogó átültetésével ezért aligha 
biztosítható, hogy az Európai Bizottság konkrét javaslatai megfeleljenek a szubszidiaritás 
elvének.

Erre vonatkozóan a német Bundestag úgy véli, hogy teljes tematikus területek 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén történő átfogó átültetése ellentétes az 
arányosság elvével. Ha a villamos energia belső piacáról szóló rendelet átdolgozására 
irányuló javaslat 55. cikkében felsorolt tematikus területeken a konkrét szabályozás uniós 
szinten valóban jobban megvalósítható, akkor az alapvető fő politikai döntéseket 
valamennyi esetben az uniós szerződésekben erre vonatkozóan meghatározott rendes 
parlamenti eljárás keretében kell meghozni. A Bundestag ezért megállapítja, hogy a 
meglévő üzemi és kereskedelmi szabályzatokban számos politikai szempontból alapvető 
kérdés található.

3. Regionális operatív központok

A villamos energia belső piacáról szóló rendelet átdolgozására irányuló javaslat 32. 
cikkében előírja, hogy új regionális operatív központokat kell létrehozni, amelyek az 
átvitelirendszer-üzemeltetők egyesülései. Az átvitelirendszer-üzemeltetők már jelenleg is 
úgynevezett regionális szolgáltatási központok (pl. CORESO) révén működnek együtt. 
Ezek azonban nem rendelkeznek döntéshozatali hatáskörrel. A bizottsági javaslat előírja, 
hogy a regionális szolgáltatási központoknak ezentúl önálló döntéshozatali hatáskört kell 
biztosítani a villamosenergia-ellátás biztonságához kapcsolódó területeken.

Az Európai Bizottság nem fejti ki megfelelően, hogy miért szükséges ezen döntéshozatali 
hatáskör átruházása, és a kitűzött célt miért nem lehet megvalósítani a átvitelirendszer-
üzemeltetők meglévő regionális együttműködése, a regionális szolgáltatási központok 
segítségével. Az átvitelirendszer-üzemeltetők önkéntes együttműködése kritikus üzemi 
helyzetekben is megállta a helyét. A német Bundestag véleménye szerint kétségbe vonható 
az, hogy a döntéshozatali hatáskör átruházása révén megvalósulnak a Bizottság által 
említett jóléti előnyök, annál is inkább, mert ezek innovációs veszteséggel járnak, mivel a 
feladatok központi struktúrákban összpontosulnak. A német Bundestag véleménye szerint 
problémát jelentenek továbbá a hatáskörök korlátozásai, a súlyos felelősségvállalási 
kérdések, valamint a végső felelősséggel kapcsolatos bizonytalanságok. Ezek a 
bizonytalanságok hatással lehetnek a biztonságos rendszerüzemeltetésre. Különösen a 
központi ellátásbiztonsági kérdéseket továbbra is kizárólag az egyes tagállamoknak kellene 
kezelniük.

4. Az ACER-rendelet átdolgozása

A bizottsági rendeletjavaslat célja, hogy kiterjessze az ügynökség hatásköreit. A 
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713/2009/EK rendelet alapján 2009-ben létrehozott Ügynökség feladata, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóságokat segítse a tagállamokban ellátott szabályozói feladataik európai 
szinten történő elvégzésében és szükség szerint koordinálja azok tevékenységét. Az 
Ügynökség:

– az átvitelirendszer-üzemeltetőknek, a szabályozó hatóságoknak vagy az uniós 
intézményeknek címzett véleményeket és ajánlásokat ad ki;

– a rendeletben említett konkrét esetekben egyedi határozatokat hoz; valamint

– a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó 
hálózati hozzáférési feltételekről szóló 714/2009/EK rendelet 6. cikkével és a 
földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 715/2009/EK rendelet 6. 
cikkével összhangban nem kötelező erejű, keretjellegű iránymutatásokat (keret-
iránymutatás) nyújt be a Bizottságnak.

A rendeletjavaslat több helyütt rendelkezik az Ügynökség hatásköreinek kiterjesztéséről és 
szavazási eljárásának módosításáról.

A német Bundestag véleménye szerint a javaslat néhány rendelkezése a Lisszaboni 
Szerződés 2. jegyzőkönyvének 6. cikke szerint sérti a szubszidiaritás és az arányosság 
elvét.

a) Az Ügynökség hatásköreinek kiterjesztése tekintetében egyfelől a következők 
érvényesek:

• Az Ügynökség a jövőben bizonyos körülmények között a nemzeti szabályozó 
hatóságok hatáskörébe tartozó valamennyi „határokon átnyúló jelentőséggel bíró” 
szabályozási kérdésben végső döntéshozatali hatáskört kap. Ezt a hatáskört nemcsak 
kizárólag az illetékes nemzeti szabályozó hatóságok közös kérelme nyomán lehet 
gyakorolni, hanem csupán annyi is elegendő hozzá, hogy két nemzeti szabályozó hatóság 
egy bizonyos kérdésben a rendelkezésre álló rövid 6 hónapos (illetve maximum 12
hónapos) határidőn belül nem tud megállapodásra jutni. Korábban ez csak a „határokon 
átnyúló infrastruktúrákat” érintő kérdések esetében volt így (a 713/2009/EK rendelet 6. 
cikkének (8) bekezdése).

A „határokon átnyúló jelentőséggel bíró” fogalom meghatározása tisztázatlan. A közös 
belső piacon gyakorlatilag valamennyi tényállás határokon átnyúló jelentőséggel bírónak 
tekinthető. Elég csupán annyi, hogy egy nemzeti szabályozó hatóság egy kérdést határokon 
átnyúló jelentőségűnek tekintsen, és ne értsen egyet egy szomszédos nemzeti szabályozó 
hatósággal. Ennek eredményeképp fennáll a veszélye, hogy valamennyi szabályozási 
kérdést az Ügynökség elé terjesztenek.

• Ezenkívül a javaslat lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy további feladatokat 
ruházzon az Ügynökségre, amelyek döntéshozatali hatásköröket is érinthetnek (14. cikk). 
Korábban csak olyan feladatokat lehetett átruházni, amelyek nem érintettek döntéshozatali 
hatásköröket. Mindazonáltal kizárólag az uniós jogalkotó – tehát a Tanács és az Európai 
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Parlament – feladata arról határozni, hogy milyen döntéshozatali hatásköröket bíz a 
Bizottságra, illetve az Ügynökségre.

• A javaslat kiterjeszti az Ügynökség szerepét az olyan határozatok esetében, amelyek 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén üzemi és kereskedelmi szabályzatok 
formájában hoznak meg (5. cikk (2) bekezdés). Azokban az esetekben, amikor az üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok a módszerek konkretizálását és kidolgozását a nemzeti 
szabályozókra bízzák, a nemzeti szabályozó hatóságok korábban közösen dolgozhattak ki 
egy javaslatot, amelyet aztán egyhangúlag elfogadhattak. Egyhangú határozat esetén a 
javaslatot nem terjesztették az Ügynökség elé jóváhagyásra. A rendeletjavaslat értelmében 
az Ügynökségnek ezentúl jogában áll felülvizsgálni és kiigazítani a kidolgozott 
javaslatokat. A kiigazított javaslatot ezt követően a szabályozók tanácsának („Board of 
Regulators”) kell egyszerű többséggel elfogadnia.

• Az Ügynökség határoz a regionális operatív központok nagyságáról (8. cikk (2) 
bekezdés).

• A regionális kérdéseket érintő döntéshozatali eljárást is módosítani kell (7. cikk). Az 
érintett nemzeti szabályozó hatóságok ezentúl regionális kérdésekben nem határozhatnak 
önállóan, mindössze ajánlásokat tehetnek a szabályozók tanácsa számára. Az Ügynökség 
ebben az esetben is jogosult a javaslatok felülvizsgálatára.

Az Ügynökség végső határozathozatalra vonatkozó hatásköreinek kiterjesztése sérti a 
szubszidiaritás elvét. Az Európai Bizottság javaslatában nem indokolja, hogy a villamos 
energia belső piacán az elaprózódó döntéshozatal következtében kialakuló akadályok 
megelőzéséhez miért szükséges ez a jelentős beavatkozás a nemzeti szabályozó hatóságok 
függetlenségébe.

A feladatok ACER-re való meghatározatlan átruházása „általános hatáskör” keretében 
valamennyi potenciálisan határokon átnyúló jelentőséggel bíró kérdésben vagy azáltal, 
hogy a Bizottság a későbbiekben döntéshozatalt érintő feladatokat ruház az ACER-re (14. 
cikk), azt a kockázatot is magában hordozza, hogy így olyan hatásköröket is az 
Ügynökségre ruháznak, amelyek nem vagy csak elhanyagolható mértékben bírnak 
határokon átnyúló jelentőséggel.

További hatáskörök ACER-re való átruházása sérti az arányosság elvét is, mivel ez 
jelentősen több annál, mint ami a Bizottság által kitűzött célok megvalósításához 
szükséges, és súlyosan aláássa a nemzeti szabályozó hatóságok függetlenségét, az 
Ügynökség keretén belüli konstruktív döntéshozatali folyamatban való részvételét, 
valamint a meghozott határozatok elfogadhatóságát.

A Bizottság ugyancsak nem indokolja, hogy az ACER miért döntsön a regionális operatív 
központok nagyságáról. Minél nagyobb a regionális operatív központok mérete, annál 
nagyobb a Bundestag ellenkezése a regionális operatív központok kialakításával szemben. 
Nem tisztázott, hogy ezt a döntést miért jobb uniós szinten meghozni.

b) A szubszidiaritás és az arányosság elvével kapcsolatos aggodalmaink kiterjednek az 
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Ügynökségen belüli döntéshozatali eljárások módosítására:

• Többek között azt is előírják, hogy az igazgatási tanács és a szabályozók tanácsa 
döntéseit a jövőben egyszerű többséggel kell elfogadni, ahol egyszerű szavazati többség 
(minden országot egy szavazat illet meg) érvényesül (19. és 23. cikk). Korábban a jelen 
lévő tagok kétharmados többségére volt szükség.

Az ezekben a tanácsokban korábban megkövetelt kétharmados többség biztosította a 
szubszidiaritás elvének betartását az Ügynökség valamennyi tevékenysége során, és tovább 
szavatolta a nemzeti energiaszabályozók függetlenségének megőrzését. Ezért helyénvaló 
fontolóra venni az EUSZ 16. cikkének (4) bekezdésével összhangban álló minősített, azaz 
kettős többségű szavazás bevezetését az Ügynökség szabályozó tanácsában.

• Végezetül a rendeletjavaslat kimondja, hogy a jövőben az ACER igazgatója önállóan 
véleményeket, ajánlásokat és döntéseket fogalmazhat meg az érintett szabályozó hatóságok 
bevonása nélkül (25. cikk).

A Bizottság nem támasztotta alá megfelelően, hogy miért nem volt kielégítő a hatályos 
szabályozás, amelynek értelmében a nemzeti szabályozó hatóságok ezeket a feladatokat 
együttműködési eljárások keretében végezték el.
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