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NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT 
VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

Tárgy: a francia Szenátus indokolt véleménye a villamos energia belső piacáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) 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 francia szenátus 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

Indokolt véleményt megfogalmazó európai állásfoglalás a „Tiszta energia minden 
európainak” című csomag részét képező, a villamos energia belső piacáról szóló rendeletre 
irányuló javaslat (COM(2016)861) szubszidiaritás elvével való összhangjáról

A Szenátus a Gazdasági Ügyek Bizottsága által elfogadott határozat alapján, a Szenátus 
eljárási szabályzata 73g. cikke negyedik és ötödik albekezdésének értelmében a következő 
állásfoglalást hozza:

Lásd az alábbi számokat: Szenátus 548 (2016-2017).

A villamos energia belső piacáról szóló rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás, 
COM(2016)861), amely először angol nyelven jelent meg 2016. november 30-án, majd 2017. 
február 23-án francia nyelven is közzétették, a „Tiszta energia minden európainak” című 
csomag részét képezi.

A javaslat elő kívánja segíteni a villamos energia szállításával és elosztásával kapcsolatos 
díjak meghatározására használt módszerek konvergenciáját. Rögzíti az erőforrások és a 
kereslet közötti kapcsolat koordinált értékelésére használt elveket és eljárásokat. Átdolgozza a 
harmadik energiacsomag részeként 2009-ben létrejött villamosenergia-piaci átvitelirendszer-
üzemeltetők európai hálózatának (ENTSO-E) feladatait és funkcióit.

Tekintettel az Alkotmány 88. cikkének (6) bekezdésére,

a Szenátus az alábbi észrevételeket teszi:

– a villamosenergia-piac szabályozása céljából a tagállamokra vonatkozó közös szabályok 
lefektetése összhangban áll az energiaunió koncepciójával, e tekintetben egyetért a 
javaslattal;

– ugyanakkor, mivel az energiaügyek megosztott hatáskör alá tartoznak, az Unió 
beavatkozását azokra a célokra kell korlátozni, amelyeket uniós szinten jobban meg lehet 
valósítani, mint tagállami szinten;

1. A regionális operatív központokat illetően:

– a COM(2016)861 rendeletjavaslat 32. cikke több tagállamot lefedő regionális operatív 
központokat hozna létre, az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési 
Ügynöksége által alkalmazott földrajzi felosztásnak megfelelően;

– a javaslat 38. cikke felhatalmazza az egyes központokat arra, hogy a nemzeti 
üzemeltetőkre nézve kötelező érvényű határozatokat hozzanak az ellátásbiztonság 
tekintetében létfontosságú négy területen: a koordinált kapacitásszámítás, a koordinált 
biztonsági elemzés, a tartalék kapacitás regionális méretezése, valamint a külföldi 
kapacitás kapacitásmechanizmusokban való részvételére rendelkezésre álló belépő 
kapacitás maximumának évenkénti meghatározása terén;
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– az ellátásbiztonság tekintetében ez a négy terület valóban az önkéntes együttműködés 
kiemelt területe lehet, ugyanakkor a tagállamok szuverenitása kizárja a nemzeti 
kompetenciák átruházását úgynevezett „regionális” struktúrákra;

2. kapacitási szerződések megkötése ugyanarra a szállítási időszakra nézve:

– a rendeletre irányuló javaslat 21. cikke lehetővé teszi, hogy a kapacitásszolgáltatók egynél 
több mechanizmusban vehessenek részt ugyanabban a szállítási időszakban;

– ez a rendelkezés súlyos fenyegetést jelentene az ellátásbiztonságra nézve abban az esetben, 
ha a kapacitási szerződések által érintett zónák közül legalább két zónában kapacitáshiány 
lépne fel, hiszen a nem teljesítő szállító elleni egyetlen lehetséges szankció a kártérítési 
kötelezettség;

– a 21 cikk jelenlegi változata tehát megakadályozza a tagállamokat abban, hogy olyan 
szerződéskötési politikát folytassanak, amely akkor is biztosítja az villamosenergia-ellátás 
biztonságát, amikor a kínálat elégtelen a kereslethez képest.

E két okból kifolyólag a Szenátus úgy véli, hogy a rendeletre irányuló javaslat 
(COM(2016)861) nem tartja tiszteletben a szubszidiaritás elvét.

Szenátusi állásfoglalásként elfogadva: 2017. május 16-án.

Az elnök,

aláírás: Gérard LARCHER
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