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Tárgy: A spanyol parlament indokolt 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 spanyol parlament 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

AZ EURÓPAI UNIÓS ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ VEGYES BIZOTTSÁG 2017. 
ÁPRILIS 26-I, 1/2017. SZÁMÚ, INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNYE A 
SZUBSZIDIARITÁS ELVÉNEK A VILLAMOS ENERGIA BELSŐ PIACÁRÓL SZÓLÓ 
EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELETRE IRÁNYULÓ JAVASLAT 
ÁLTALI MEGSÉRTÉSÉRŐL (ÁTDOLGOZÁS) (EGT-VONATKOZÁSÚ SZÖVEG)  
[COM (2016) 861 FINAL] [COM (2016) 861 FINAL I. MELLÉKLET] [COM (2016) 861 
FINAL II. MELLÉKLET] [2016/0379 (COD)] {SWD (2016) 410 FINAL 1 A 5 RÉSZ} 
{SWD (2016) 411 FINAL} {SWD (2016) 412 FINAL 1 ÉS 2, RÉSZ} {SWD (2016) 413 
FINAL}

HÁTTÉR

A. A 2007-es Lisszaboni Szerződéshez csatolt és 2009. december 1. óta hatályban lévő, a 
szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv értelmében a 
nemzeti parlamentek ellenőrzési eljárás keretében vizsgálhatják, hogy az európai jogalkotási 
kezdeményezések megfelelnek-e a szubszidiaritás elvének. A fenti jegyzőkönyvet 
Spanyolországban a 8/1994. számú, 1994. május 19-i törvényt módosító, 2009. december 22-i 
24/2009. számú törvény tárgyalja. Ezen indokolással ellátott vélemény jogalapját konkrétan a 
8/1994. számú törvény új 3. cikkének j) pontja, illetve új 5. és 6. cikke képezi.

B. Az Európai Bizottság elfogadta a villamos energia belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatot (átdolgozás), a 
villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatot (átdolgozás) és a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának 
támogatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatot (átdolgozás), 
és továbbította azokat a nemzeti parlamenteknek, amelyeknek nyolc hét áll rendelkezésükre 
annak vizsgálatára, hogy a kezdeményezések tiszteletben tartják-e a szubszidiaritás elvét; e 
határidő az első kezdeményezés esetében 2017. május 9-én, a másik két kezdeményezés 
esetében pedig 2017. május 17-én jár le.

C. Az Európai Uniós Ügyekkel Foglalkozó Vegyes Bizottság elnöksége és szóvivői 2017. 
március 30-án megállapodtak arról, hogy megvizsgálják a szóban forgó európai jogalkotási 
kezdeményezéseket, Pilar Rojo Noguera képviselő asszonyt jelölve ki előadónak, és felkérve 
a kormányt, hogy készítse el a 8/1994. számú törvény 3. cikkének j) pontjában előírt jelentést.

D. A kormány jelentésekben tájékoztatott arról, hogy a két irányelvre irányuló javaslat 
megfelel a szubszidiaritás elvének. A kormány jelentésben közölte azt is, hogy a rendeletre 
irányuló javaslat bizonyos rendelkezései sértik a szóban forgó elvet. A katalán parlament, La 
Rioja parlamentje, Kantábria parlamentje és a baszk parlament is írásban tájékoztatott az 
indokolással ellátott vélemény tudomásul vételéről, archiválásáról vagy kibocsátásának 
mellőzéséről.

E. Az Európai Uniós Ügyekkel Foglalkozó Vegyes Bizottság 2017. április 26-i ülésén
elfogadta az
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INDOKOLT VÉLEMÉNYT

1. Az Európai Unióról szóló szerződés 5.1. cikke szerint „az uniós hatáskörök gyakorlására a 
szubszidiaritás és az arányosság elve az irányadó”, továbbá a szerződés 5.3. cikke 
értelmében  „a szubszidiaritás elvének megfelelően […] az Unió csak akkor és annyiban jár 
el, amikor és amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok sem központi, sem 
regionális vagy helyi szinten nem tudják kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett 
intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az Unió szintjén jobban megvalósíthatók”.

2. A vizsgált jogalkotási javaslatok az Európai Unió működéséről szóló szerződés 194. 
cikkének (2) bekezdésén alapulnak, amely a következőt mondja ki:

«2. „A Szerződések egyéb rendelkezései alkalmazásának sérelme nélkül, az Európai 
Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében megállapítja az (1) bekezdésben 
említett célkitűzések eléréséhez szükséges intézkedéseket. Ezeket az intézkedéseket a 
Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt 
követően kell elfogadni.

Ezek az intézkedések – a 192. cikk (2) bekezdésének c) pontját nem érintve – nem 
befolyásolhatják a tagállamok jogát az energiaforrások kiaknázására vonatkozó feltételek 
meghatározására, továbbá nem befolyásolhatják a tagállamok különböző energiaforrások 
közötti választását és energiaellátásuk általános szerkezetét.”

3.

A. A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti 
és tanácsi irányelvre és rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás).

A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló irányelvre és rendeletre 
irányuló javaslatok célja a közösségi szabályozási keret hozzáigazítása a villamos energia 
európai piacainak változásaihoz, konkrétan a megújuló energiaforrásokon alapuló 
áramtermelés növekedéséhez, a felhasználók energiarendszerben való aktívabb részvételéhez 
és a regionális együttműködés megerősítéséhez.  

A javaslat számos, az elmúlt évtizedekben elfogadott jogalkotási szövegre – konkrétan három, 
1996 és 2009 között a piacok integrálása és liberalizálása érdekében elfogadott, a villamos 
energia belső piacának az EU-ban való kialakítását célzó jogalkotási csomagra – épül, és  a 
Bizottság  „Tiszta energia minden európainak” című csomagja részét képezi, melynek 
prioritásai az energiahatékonyság, valamint az EU vezető szerepének előmozdítása a 
megújuló energiaforrások terén és a fogyasztók szerepének megerősítése.

Az áttekinthetőség és az ésszerűsítés érdekében célszerűnek tűnt a különböző rendelkezések 
egyetlen, új rendeleté való átdolgozása.

Az irányelv megállapítja azokat az általános elveket, amelyek érvényesülését egy adott 
tagállamnak biztosítania kell annak érdekében, hogy az EU villamosenergia-piaca 
versenyképes, fogyasztóközpontú, rugalmas és megkülönböztetéstől mentes legyen. 
Aktualizálja továbbá a szabályokat azon lehetséges közszolgáltatási kötelezettségekkel 
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kapcsolatban, amelyeket bizonyos körülmények között a tagállamok előírhatnak. Az irányelv 
megerősíti a már meglévő fogyasztói jogokat, és új jogokat vezet be.

Az új villamosenergia-piac kialakítása – melynek része a villamos energia belső piacára 
vonatkozó rendelet –  egy fizikailag már integrált és a megújuló energiaforrások egyre 
növekvő aránya által jellemzett uniós energiapiac szabályozását célozza. Ezért felülvizsgálja a 
nagykereskedelmi piacok működésére vonatkozó jelenlegi szabályokat és összehangolt 
fellépést javasol az EU valamennyi tagországában, megerősítve a regionális együttműködési 
intézkedéseket és nemzetek feletti szintű döntéshozatali mechanizmusokat alakítva ki.

Úgy véljük, hogy az irányelvre irányuló javaslat megfelel a szubszidiaritás elvének, mivel 
céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani (se központi, se regionális szinten), 
és azok a tervezett intézkedés terjedelme és hatásai miatt uniós szinten jobban 
megvalósíthatók.

Ugyanakkor a rendelet bizonyos pontjai tekintetében a javaslat véleményünk szerint nem 
tartja tiszteletben a szubszidiaritás elvét. Emellett ezen intézkedések alkalmazását 
Spanyolország esetében, amely nem rendelkezik elégséges összeköttetéssel és messze van 
attól, hogy  annak szintje 2020-ra elérje a 10%-ot, aránytalannak találjuk, mivel ezek olyan 
intézkedések, amelyeket az összekapcsolás magas szintje és a fizikai akadályok hiánya 
indokol. Mindaddig, amíg Spanyolországban az összekötetés nem megfelelő arányú, ezen 
intézkedések piacunkon való alkalmazása nem kellően indokolt és súlyos torzító hatást fejthet 
ki, aminek a spanyol fogyasztók láthatják kárát. 

Az alábbi intézkedések nem felelnek meg a szubszidiaritás elvének:

– A kiegyenlítőenergia-elszámolási időszakok és az energiára vonatkozó tárgyalás (7. cikk 
(4) bekezdés). A jelenlegi óránkénti időszakról a negyedóránkénti időszakra való áttérés 
jelentős költségekkel jár a fogyasztó számára a jelenleg felszerelés alatt álló 
mérőrendszerek cseréjének szükségessége, valamint a jelenleg megállapított árjelzés 
torzulásai miatt, anélkül, hogy a szóban forgó intézkedés szükségességét és pozitív hatását 
kellően megindokolták volna.

– A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, amelyeket teljes mértékben meg kell indokolni és 
amelyek hatályát és a kidolgozási folyamatát pontosan meg kell határozni, tekintettel arra, 
hogy a javaslat révén használatuk nem korlátozódik a lényeget nem érintő, egyedi 
technikai kérdésekre, hanem azokat megkülönböztetés nélkül alkalmazzák majd alapvető 
energiapolitikai döntések (31. cikk (3) bekezdés, 46. cikk (4) bekezdés, 55. cikk, 56. cikk 
(1) bekezdés, 57. cikk (1) bekezdés és 59. cikk (11) bekezdés), így az üzemi és 
kereskedelmi szabályzat megállapítása esetén.

– Az ajánlattételiövezet-konfiguráció: a 13. cikk értelmében a Bizottság kizárólagos döntési 
hatáskört kap, ugyanakkor nincsen megindokolva, hogy a szóban forgó konfigurációt miért 
ne lehetne kielégítő módon, tagállami szinten kezelni, összhangban a jelenleg hatályos 
eljárással, (amelyet 2015-ben hagytak jóvá és amely a végrehajtás szakaszában van) amely 
a tagállamok részvételét irányozza elő. 

– Az átviteli és az elosztási díjak megállapításával kapcsolatos módszerek fokozatos 
konvergenciája az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségének (ACER)  ajánlása 
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alapján (16. cikk (99) bekezdés).

– A regionális operatív központok (ROC) (32. cikk) – önálló döntéshozatali hatáskörrel 
rendelkező, új struktúrák – létrehozása, amelyek bizonyos, az energiaellátás biztonságával 
kapcsolatos területeken az átvitelirendszer-üzemeltetők helyébe lépnének.

– A kapacitásmechanizmusok konfigurációja (23. cikk). A javaslat korlátozni kívánja e 
mechanizmusok használatát, és ez az intézkedés, a maximális és minimális árra vonatkozó 
korlátok eltörlésével együtt jelentős károkat okozhatna azon országok fogyasztóinak, 
amelyek nem rendelkeznek elégséges összekapcsoltsággal.

– A javaslat csak abban az esetben teszi lehetővé a  kapacitásmechanizmusok alkalmazását, 
amikor a kereslet kielégítésének európai szintű értékelése biztonsági problémát azonosít, 
anélkül, hogy a nemzeti értékelések érvényesek volnának, annak ellenére, hogy ezek az 
értékelések továbbra is kulcsfontosságúak az összekapcsoltság alacsony szintjével 
rendelkező országok számára. Másrészt, a mechanizmusok kialakítása során csak azok a 
technológiák jöhetnek számba, amelyek CO2a-kibocsátása alacsonyabb, mint 
550 gC02/kWh, ugyanakkor nincsen megindokolva, hogy e küszöb megállapítása hogyan 
egyeztethető össze a tagállamok azon jogával, hogy energiaszerkezetüket 
megállapíthassák, és nem került sor e plafonérték az energiaellátás biztonságára gyakorolt 
hatásának vizsgálatára sem. Végül, a javaslat kötelezővé teszi a mechanizmusok más 
tagállamok számára való megnyitását is, annak ellenére, hogy ez az intézkedés kizárólag 
azon országok esetében volna indokolt, amelyek megfelelő megosztási kapacitással 
rendelkeznek.

Általánosságban úgy véljük, hogy a Bizottság nem indokolta meg a hivatkozott cikkekben 
foglaltak uniós szintű szabályozásának szükségességét, és úgy gondoljuk, hogy e kérdéseket 
nemzeti szinten kell szabályozni, mivel konkrét helyi körülményekre vonatkoznak.

Mindeddig a német parlament nyilatkozott hasonló értelemben, amely indokolt véleményben 
adott hangot annak az álláspontjának, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, az 
ajánlattételiövezetek és a regionális operatív központok tekintetében nem teljesül a 
szubszidiaritás elve.

B. Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a megújuló forrásokból előállított 
energia támogatásáról (átdolgozás),

A megújuló forrásokból előállított energia támogatásáról szóló irányelvre irányuló javaslat a 
megújuló energiaforrásokra vonatkozó keretet az Európai Tanács által 2014 októberében 
elfogadott, 2030-ra vonatkozó éghajlatváltozási és energetikai célkitűzésekhez – a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia részaránya az Unió szintjén legalább 27% legyen  –
igazítja. A Bizottság elismeri, hogy a megújuló energiák iparága vonatkozásában az EU 
világszinten vezető szerepre tör. Hat cselekvési területet jelöl ki:

1. Olyan keret létrehozása, amely lehetővé teszi a megújuló energiák elterjesztését a 
villamosenergia-ágazatban, azzal a céllal, hogy 2030-ra Európában a villamos energia 
felerészt megújuló energiaforrásokból származzon.

2. A megújuló energiaforrások alkalmazásának megerősítése a fűtési és hűtési ágazatban, 
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amelyek az Unió energiaszükségletének 50%-át teszik ki.

3. A közlekedési ágazat fenntartható módon történő dekarbonizációja (a közlekedési ágazat 
még mindig 94%-ban olajfüggő).

4. A fogyasztók jogainak és tájékoztatásának megerősítése.

5. A fenntarthatósági kritériumok megerősítése. A Bizottság azon kötelezettségvállalása 
alapján, miszerint az energia termeléséhez használt biomasszának fenntarthatónak kell 
lennie.

6. Kötelező nemzeti célok hiányában intézkedésekre kerül sor a kötelező célkitűzés időben 
történő, kollektív, uniós szintű megvalósításának biztosítása érdekében.

Ami e javaslat a szubszidiaritás elvének való megfelelését illeti, megjegyzendő, hogy a 
javasolt fellépés céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani (se központi, se 
regionális vagy helyi szinten), és azok a tervezett intézkedés terjedelme és/vagy hatásai miatt 
uniós szinten jobban megvalósíthatók. 

Mindazonáltal célszerű volna, ha az elfogadott, végleges javaslat lehetővé tenné a tagállamok 
sajátosságainak megfelelőbb figyelembevételét, különös tekintettel az egyes tagállamok 
tényleges összekapcsoltsági szintjét.

ÖSSZEGZÉS

A fenti okokból kifolyólag az Európai Uniós Ügyekkel Foglalkozó Vegyes Bizottság úgy 
véli, hogy a villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslat (átdolgozás) a jogalap 3. cikkének elemei tekintetében nem felel meg az 
Európai Unió működéséről szóló, hatályos szerződésben foglalt szubszidiaritási elvnek.
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