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NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT 
VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

Tárgy: Románia Képviselőházának 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 román képviselőház a mellékelt, indokolt véleményt nyilvánította a fent említett irányelvre 
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

Románia (újra közzétett) alkotmányának 67. és 148. cikke, az ország parlamentje és 
kormánya között az európai ügyekben folytatott együttműködésről szóló 373/2013. számú 
törvény előírásai, valamint a Képviselőház (újra közzétett) eljárási szabályzatának (amelyet a 
Képviselőház újra közzétett 8/1994. számú határozata hagyott jóvá utólagos módosításokkal 
és kiegészítésekkel) 160–185. cikkei értelmében

a Képviselőház az alábbi határozatot fogadta el:

Egyetlen cikk Tekintettel az Európai Ügyekkel foglalkozó Bizottság 2017. május 3-i ülésén 
elfogadott 4c–19/170. indokolással ellátott véleményére, a Képviselőház:

1. megjegyzi, hogy a szubszidiaritás parlament által történő ellenőrzésére vonatkozó, 
szerződésekben foglalt feltételek a jelen esetben teljesülnek, mivel olyan jogalkotási 
javaslatról van szó, amelynek tekintetében az EUSZ 4. cikke (1) bekezdésének és 5. cikke (2) 
bekezdésének, valamint az EUMSZ 2. cikke (6) bekezdésének értelmében az Európai Unió 
nem rendelkezik kizárólagos hatáskörrel;

2. megállapítja, hogy a transznacionális vetület magától értetődik, ami indokolná az uniós 
szintű fellépést a célok elérése érdekében, ha a javasolt normatív intézkedés megfelelne az 
uniós szerződéseknek;

3. úgy véli, hogy a regionális operatív központok mint a nemzeti üzemeltetőket kombináló 
döntéshozó szervek létrehozása – ahogyan azt a javaslat 32. cikke előírná – semmilyen 
hozzáadott értéket nem jelent a nemzeti üzemeltetők közötti jelenlegi együttműködési 
mechanizmus számára, amely nem vonja maga után a döntéshozói hatáskör átadását; ez a 
mechanizmus az energiaszolgáltatás válsághelyzeteiben is hatékonynak bizonyult, olyannyira, 
hogy a regionális döntéshozói központok létrehozása nem tűnik indokoltnak;

4. úgy véli, hogy a regionális operatív központok felhatalmazása arra, hogy kötelező érvényű 
jogi aktusokat bocsássanak ki, összeegyeztethetetlen a tagállamok biztonságos 
energiaellátással kapcsolatos kötelezettségeivel, és a nemzeti, illetve a regionális operatív 
szervek közötti felelősségmegosztás magával vonná a szabályozási konfliktus, sőt a 
szakpolitikák félreértésének kockázatát, ez pedig befolyásolná a nemzeti villamosenergia-
rendszer hatékony működését, anélkül, hogy az újonnan bevezetett jogkör előnyökkel járna az 
egységes energiapiac konvergenciája tekintetében;

5. kiemeli, hogy a „határon átnyúló jelleg” közvetlen feltételként való bevezetése az 
Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) döntéshozói hatáskörének 
gyakorlásához azzal a kockázattal jár, hogy a nemzeti szintű szabályozói jog önkényes módon 
átadódik állandó jelleggel, minthogy a szomszédos országok szabályozói szervei közötti 
összes félreértést határon átnyúló problémaként lehet előadni az egységes piaci szabályozási 
kereteken belül;

6. úgy véli, hogy a rendeletre irányuló javaslat által bevezetett azon kötelezettség, hogy a 
regionális együttműködési javaslatokat jóváhagyás céljából a nemzeti szabályozói 
hatóságoknak az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) elé kell 
terjeszteni, a szubszidiaritás elvének lábbal tiprása;
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7. kéri annak tisztázását, hogy az ajánlattételi övezeteket miként határozzák meg, az 
Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) hatáskörének tiszteletben tartása 
érdekében, mert a rendeletre irányuló javaslat a kapacitáselosztás és a szűkkeresztmetszet-
kezelés tekintetében a tagállamok döntési hatáskörét átruházza az Unióra, holott a határozat 
túlnyomórészt technikai jellegű, továbbá ezen túlmenően bevezeti az ACER számára a 
metodológia, illetve az újrakonfigurálás során alkalmazott hipotézisek, akárcsak az 
ajánlattételi övezetek alternatív konfigurálása jóváhagyásának jogát, amelyről előzetesen a 
tagállamoknak kellene megállapodniuk;

8. megjegyzi, hogy az Európai Bizottságra ruházott azon hatáskör, hogy az 
Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) számára újabb feladatokat rójon (a 
javaslat 14. cikke) magában foglalja a további döntéshozási hatáskört is, ami meghaladja az 
Európai Bizottság szerződések szerinti szerepkörét, lévén, hogy az előbbi kizárólag a 
tagállamok jogalkotási hatáskörébe tartozik;

9. úgy véli, hogy a javasolt szabályok túlságosan részletesek, illetve a rendelet által bevezetett 
adminisztratív dokumentumkategóriák, nevezetesen a regionális operatív központok döntései 
és ajánlásai, valamint az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) által 
kibocsátott jóváhagyások csökkenthetik a tagállami szabályozó hatóságok határozatainak 
hatékonyságát;

10. megjegyzi, hogy az energiapiac liberalizálásának és a szabályozott tarifák alkalmazására 
vonatkozó derogáció kizárólag az energiaszegénység leküzdése, illetve az érzékeny 
helyzetben lévő háztartási fogyasztók védelme céljából történő fenntartásának nem szabadna 
befolyásolnia a tagállamok ahhoz való jogát, hogy megvédjék fogyasztóikat és 
gondoskodjanak gazdasági létesítményeik versenyképességéről, mivel ezek tagállamonként 
eltérő jellegzetességek;

11. felhívja a figyelmet, hogy a javaslat által bevezetett döntéshozatali mechanizmus 
keretében nehéz a koherenciát biztosítani és a nemzeti hatóságokat koordinálni; a javaslatbeli 
keret ugyanis csak még több döntéshozó központot hoz létre, különböző elemzési láthatárral, 
és önkényes vagy túlzó hatáskör-átruházási mechanizmusokkal, körülményes feltételek 
sokaságával és fokozott bürokráciával, ami természetéből kifolyólag mind befolyásolja a 
tagállamok döntési hatáskörét, és a rendeletben javasolt fellépés uniós szinten semmilyen 
hozzáadott értékkel nem gazdagodik;

12. úgy véli, hogy – mivel a rendeletre irányuló javaslat indokolatlanul ruház át egyes uniós 
szervekre olyan döntéshozatali hatásköröket, amelyek gyakorlása tagállami szinten nagyobb 
hatékonysággal járna, míg a kitűzött célok elérésének tekintetében nem keletkezik elég 
többletérték – a szubszidiaritás elve megsérül, és ez indokolt vélemény kibocsátását teszi 
szükségessé.

Ezt a határozatot a Képviselőház 2017. május 9-i ülésén fogadta el az (újra közzétett) román 
alkotmány 76. cikkének (2) bekezdése értelmében.

A Képviselőház elnöke
Petru-Gabriel VLASE
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Bukarest, 2017. május 9.
36. sz.

Jogalkotási Osztály
Osztályvezető
Georgică Tobă


