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VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL 

Tárgy: A lengyel Szejm 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 lengyel Szejm 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 

Melléklet 

a Lengyel Köztársaság Szejmjének 

2017. május 11-i határozatához 

 

A lengyel Szejm 2017. május 11-i indokolt véleménye, amely ismerteti azokat az 

indokokat, amelyek alapján a Szejm véleménye szerint a villamos energia belső piacáról 

szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat nem egyeztethető össze 

a szubszidiaritás elvével 

A Lengyel Köztársaság Szejmjének véleménye szerint a villamos energia belső 

piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás) 

(COM(2016)0861) nem egyeztethető össze az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. 

cikkének (3) bekezdésében rögzített szubszidiaritás elvével.  A javaslat sérti a szubszidiaritás 

elvét, ugyanis a javasolt rendelet nem garantálja, hogy a javasolt fellépés célkitűzései európai 

uniós szinten jobban megvalósíthatók, mint nemzeti szinten hozott intézkedések révén.  

A Szejm úgy véli, hogy a határokon átnyúló összeköttetések építésére vonatkozó 

kötelező erejű uniós szintű határozatok, amelyek az általános energiaellátási szerkezetet a 

belső termeléstől az import felé tolnák el, nem megengedhetők. Míg nem vonjuk kétségbe, 

hogy törekedni kell az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 194. cikkének 

(2) bekezdésében meghatározott cél (az energiahálózatok összekapcsolásának előmozdítása) 

elérésére, rá kell mutatnunk arra, hogy ez nem egyenlő azzal, hogy uniós szintű döntéseket 

hozzanak az ilyen összeköttetések megépítéséről, vagy kötelezzék a tagállamokat ezek 

megépítésére a gazdasági hatékonyság vagy az általános energiaellátási szerkezetről hozott 

tagállami döntések figyelembe vétele nélkül. Bár Lengyelországnak a többi tagállamhoz 

hasonlóan hozzá kell járulnia az EU közös energiapiaccal kapcsolatos célkitűzéseihez azzal, 

hogy összeköttetéseket épít ki az energiahálózatok között, a javasolt adminisztratív eszközök 

túl messzire mennek. 

A Szejm úgy véli, hogy a rendeletre irányuló javaslat rendelkezései sértik a 

szubszidiaritás elvét, mivel megnyitják az utat az energiaellátási szerkezet érintő uniós szintű 

intézkedések előtt a következő energiaágazatot érintő intézkedések alkalmazása esetén: 

1. tilalom bevezetése egy kéttermékes piac kialakítására, továbbá elegendő európai 

erőforrás rendelkezésre állása esetén a belföldi energiaforrásoknak a belföldi erőforráshiány 

kezelésére történő használatának tiltása, valamint a rendszerösszekötők és a felhasználóoldali 

válaszok prioritásként (és nem ekvivalens forrásként) való kezelésének kötelezővé tétele (a 

javasolt rendelet 23. cikke); 

2. az új kapacitások kifejlesztésének támogatása érdekében (kapacitáspiacok) javasolt 

intézkedések között CO2-kibocsátási korlátok bevezetése a kéttermékes piacon részt vevő 

szervezetek számára, ami a gyakorlatban ahhoz vezetne, hogy kizárná a szenet használó 

szervezeteket a kéttermékes piacról (a javasolt rendelet 23. cikkének (4) bekezdése).  A 

belföldi piacra vonatkozó e korlátozás fenntartása az elégtelen termelési kapacitások 

megoldására hivatott leggazdaságosabb és legrugalmasabb intézkedések de facto kizárásához 

vezetnie, ami nyilvánvalóan emelné a kapacitáspiac megvalósítási költségeit a végső 

fogyasztók számára. Ez egyúttal közvetlenül az energiaszegénység mértékének 

növekedéséhez vezetne, ami önmagában is ellentétes az uniós energiapolitika célkitűzéseivel; 
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3. annak előírása, hogy a rendszerösszekötő-kapacitás felosztásából származó 

bevételeket a rendszerösszekötő kapacitások fenntartására vagy növelésére kell felhasználni, 

és nem használhatók fel bevételként a díjak kiszámítása során (a javasolt rendelet 17. cikke). 

A Szejm véleménye szerint a javasolt rendelet a szubszidiaritás elvének tiszteletben 

tartására vonatkozó alaki követelményeknek sem felel meg. A Bizottság nem szolgáltatott 

elegendő bizonyítékot arra, hogy a javasolt rendelet céljai ne lennének jobban szabályozhatók 

a tagállamok szintjén. E bizonyítékok hiánya, különösen a kvalitatív és kvantitatív adatok 

hiánya sérti az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, a szubszidiaritás és az arányosság 

elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 5. cikkét. Ezenkívül az indokolás e hiánya 

nagymértékben megnehezíti – sőt akár teljesen lehetetlenné teszi –, hogy a nemzeti 

parlamentek gyakorolhassák a szubszidiaritás elvének való megfelelés értékeléséhez fűződő 

jogukat (a 2. jegyzőkönyv 5. cikkének (3) bekezdése és 12. cikkének b) pontja, valamint a 2. 

jegyzőkönyv 6. cikke). Ezért levonható az a következtetés is, hogy a javasolt rendelet sérti az 

EUSZ 4. cikke (3) bekezdését, melynek értelmében az Unió és a tagállamok a lojális 

együttműködés elvének megfelelően kölcsönösen tiszteletben tartják és segítik egymást a 

Szerződésekből eredő feladatok végrehajtásában. 

Végezetül a Szejm arra az álláspontra helyezkedik, hogy a villamos energia belső 

piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás) 

(COM(2016)0861) sérti a szubszidiaritás elvét. 
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HATÁROZAT 

a Lengyel Köztársaság Szejmje 

2017. május 11. 

a villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 

javaslat (átdolgozás) szubszidiaritás elvével való összeegyeztethetetlenségének 

megállapításáról 

A Lengyel Köztársaság Szejmje eljárási szabályzatának 148cc. cikke alapján megállapítja, 

hogy a villamos energia piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 

javaslat (átdolgozás) (COM(2016)0861) nem egyeztethető össze az Európai Unióról szóló 

szerződés 5. cikkének (3) bekezdésében rögzített szubszidiaritás elvével. A javaslat sérti a 

szubszidiaritás elvét, ugyanis a javasolt rendelet nem garantálja, hogy a javasolt fellépés 

célkitűzései európai uniós szinten jobban megvalósíthatók, mint nemzeti szinten hozott 

intézkedések révén. E határozat mellékletét képezi egy indokolt vélemény, amely ismerteti 

azokat az indokokat, amelyek alapján a Szejm véleménye szerint a javaslat nem egyeztethető 

össze a szubszidiaritás elvével. 
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Melléklet 

a Lengyel Köztársaság Szejmjének 

2017. május 11-i határozatához 

A lengyel Szejm 2017. május 11-i indokolt véleménye, amely ismerteti azokat az 

indokokat, amelyek alapján a Szejm véleménye szerint a villamos energia belső piacáról 

szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat nem egyeztethető össze 

a szubszidiaritás elvével 

A Lengyel Köztársaság Szejmjének véleménye szerint a villamos energia belső 

piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás) 

(COM(2016)0861) nem egyeztethető össze az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. 

cikkének (3) bekezdésében rögzített szubszidiaritás elvével. A javaslat sérti a szubszidiaritás 

elvét, ugyanis a javasolt rendelet nem garantálja, hogy a javasolt fellépés célkitűzései európai 

uniós szinten jobban megvalósíthatók, mint nemzeti szinten hozott intézkedések révén. 

A Szejm úgy véli, hogy a határokon átnyúló összeköttetések építésére vonatkozó 

kötelező erejű uniós szintű határozatok, amelyek az általános energiaellátási szerkezetet a 

belső termeléstől az import felé tolnák el, nem megengedhetők. Míg nem vonjuk kétségbe, 

hogy törekedni kell az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 194. cikkének 

(2) bekezdésében meghatározott cél (az energiahálózatok összekapcsolásának előmozdítása) 

elérésére, rá kell mutatnunk arra, hogy ez nem egyenlő azzal, hogy uniós szintű döntéseket 

hozzanak az ilyen összeköttetések megépítéséről, vagy kényszerítsék a tagállamokat ezek 

megépítésére a gazdasági hatékonyság vagy az általános energiaellátási szerkezetről hozott 

tagállami döntések figyelembe vétele nélkül. Bár Lengyelországnak a többi tagállamhoz 

hasonlóan hozzá kell járulnia az EU közös energiapiaccal kapcsolatos célkitűzéseihez azzal, 

hogy összeköttetéseket épít ki az energiahálózatok között, a javasolt adminisztratív eszközök 

túl messzire mennek. 

A Szejm úgy véli, hogy a rendeletre irányuló javaslat rendelkezései sértik a 

szubszidiaritás elvét, mivel megnyitják az utat az energiaellátási szerkezet érintő uniós szintű 

intézkedések előtt a következő energiaágazatot érintő intézkedések alkalmazása esetén: 

1. tilalom bevezetése egy kéttermékes piac kialakítására, továbbá elegendő európai 

erőforrás rendelkezésre állása esetén a belföldi energiaforrásoknak a belföldi erőforráshiány 

kezelésére történő használatának tiltása, valamint a rendszerösszekötők és a felhasználóoldali 

válaszok prioritásként (és nem ekvivalens forrásként) való kezelésének kötelezővé tétele (a 

javasolt rendelet 23. cikke); 

2. az új kapacitások kifejlesztésének támogatása érdekében (kapacitáspiacok) javasolt 

intézkedések között CO2-kibocsátási korlátok bevezetése a kéttermékes piacon részt vevő 

szervezetek számára, ami a gyakorlatban ahhoz vezetne, hogy kizárná a szenet használó 

szervezeteket a kéttermékes piacról (a javasolt rendelet 23. cikkének (4) bekezdése). A 

belföldi piacra vonatkozó e korlátozás fenntartása az elégtelen termelési kapacitások 

megoldására hivatott leggazdaságosabb és legrugalmasabb intézkedések de facto kizárásához 

vezetnie, ami nyilvánvalóan emelné a kapacitáspiac megvalósítási költségeit a végső 

fogyasztók számára. Ez egyúttal közvetlenül az energiaszegénység mértékének 

növekedéséhez vezetne, ami önmagában is ellentétes az uniós energiapolitika célkitűzéseivel; 
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3. annak előírása, hogy a rendszerösszekötő-kapacitás felosztásából származó 

bevételeket a rendszerösszekötő kapacitások fenntartására vagy növelésére kell felhasználni, 

és nem használhatók fel bevételként a díjak kiszámítása során (a javasolt rendelet 17. cikke). 

A Szejm véleménye szerint a javasolt rendelet a szubszidiaritás elvének tiszteletben 

tartására vonatkozó alaki követelményeknek sem felel meg. A Bizottság nem szolgáltatott 

elegendő bizonyítékot arra, hogy a javasolt rendelet céljai ne lennének jobban szabályozhatók 

a tagállamok szintjén. E bizonyítékok hiánya, különösen a kvalitatív és kvantitatív adatok 

hiánya sérti az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, a szubszidiaritás és az arányosság 

elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 5. cikkét. Ezenkívül az indokolás e hiánya 

nagymértékben megnehezíti – sőt akár teljesen lehetetlenné teszi –, hogy a nemzeti 

parlamentek gyakorolhassák a szubszidiaritás elvének való megfelelés értékeléséhez fűződő 

jogukat (a 2. jegyzőkönyv 5. cikkének (3) bekezdése és 12. cikkének b) pontja, valamint a 2. 

jegyzőkönyv 6. cikke).  Ezért levonható az a következtetés is, hogy a javasolt rendelet sérti az 

EUSZ 4. cikke (3) bekezdését, melynek értelmében az Unió és a tagállamok a lojális 

együttműködés elvének megfelelően kölcsönösen tiszteletben tartják és segítik egymást a 

Szerződésekből eredő feladatok végrehajtásában. 

Végezetül a Szejm úgy véli, hogy a villamos energia belső piacáról szóló európai 

parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás) (COM(2016)0861) sérti a 

szubszidiaritás elvét. 

 


