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NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT 
VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

Tárgy: a román szenátus 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 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

A román szenátus 2017. május 9-i plenáris ülésén megvizsgálta az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a villamos energia belső piacáról szóló rendeletjavaslatát (átdolgozás – COM 
(2016)0861) a Lisszaboni Szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyvvel összhangban, és úgy ítélte 
meg, hogy a javaslat nem felel meg a szubszidiaritás és az arányosság elvének.

1. A román szenátus megállapítja, hogy a villamos energia belső piacáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás) nem felel meg a szubszidiaritás 
és az arányosság elvének.

2. A román szenátus úgy véli, hogy:

a) Az energiaunió célkitűzéseinek elérése érdekében a tiszta energiáról szóló téli csomagban 
szereplő kezdeményezéseknek – többek között az e rendeletre irányuló javaslatnak –
erősíteniük kellene az energiaellátás biztonságát az Európai Unióban, meg kellene 
reformálniuk a villamosenergia-piacot, továbbá integrált irányítási és ellenőrzési folyamatot 
kellene létrehozniuk.
b) A piaci keret átszervezésének igazodnia kellene mind a hagyományos energiaforrások, 
mind a kapcsolódó  új technológiák egyedi igényeihez, továbbá a rendszerösszekötő 
kapacitások hatékony felhasználásához.

3. Úgy véli, hogy:

a) A jogalkotási csomagot úgy kell összeállítani, hogy állandó jelleggel nyomon kövessék a 
villamos energia belső piacának kérdéseit, és megakadályozzák az elszigetelt regionális 
megközelítés vagy regionális hatalmi központok kialakulásának lehetőségét, hogy az 
egységes piaccal kapcsolatos problémákat ne váltsák fel a regionalizáláshoz kapcsolódó 
problémákkal.
A reformnak mindig szem előtt kell tartania az átállással járó költségeket és a tagállamok 
azon képességét, hogy a hozzáférhetőség és a versenyképesség tekintetében viseljék ezeket a 
költségeket.
b) A csomag másik érzékeny vetülete az 550 g CO2/kWh kibocsátás feletti kapacitások 
kapacitásmechanizmusokból való kizárására irányuló javaslat, amely további elemzést 
igényel, főként a megfelelőség és az energiabiztonság kérdésében.
A termelési kapacitásra vonatkozó, 550 g CO2/kWh határérték bevezetése csak egy 
technológiát fog megszüntetni a kapacitásmechanizmusok közül: a szénalapú 
energiatermelést.
A megfelelőség kiszámítására az összes tagállam számára kifejlesztett egységes módszertan 
elképzelése fenntartható, azonban a megfelelőség-értékelést először nemzeti szinten, majd 
regionális szinten kell elvégezni.
Az európai szintű megfelelőség-értékelés kiegészítheti a nemzeti elemzéseket, de nem 
helyettesítheti azokat.
A kapacitásmechanizmusokat először nemzeti szinten, majd regionális szinten kell értékelni, 
hogy ellensúlyozni lehessen a megújuló energiaforrások kiszámíthatatlan jellegét, amíg 
hatékony és hozzáférhető tárolási kapacitást alakítanak ki.
c) Egy további szempont az energiapiac liberalizációjára és a szabályozott tarifákra vonatkozó 
eltérések fenntartására vonatkozik, kizárólag az energiaszegénység elleni küzdelem és a 
kiszolgáltatott háztartási fogyasztók védelme érdekében.
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Minden tagállamnak jogot kell biztosítani arra, hogy megvédje kiszolgáltatott fogyasztóit és 
biztosítsa gazdasági szereplői versenyképességét, és ezt egyértelműen tükrözni kell a 
jogalkotási csomagban.
Az egyes tagállamok feladata, hogy megállapítsák a kiszolgáltatottság mértékét és 
meghatározzák a fogyasztóvédelem biztosításának módját.
A kiszolgáltatottság szintje országonként változik, és ugyanígy különböznek – és a jövőben is 
különbözni fognak – a kiszolgáltatott fogyasztók védelméhez szükséges erőforrások.
Az energiaszegénység elleni küzdelem szempontjából és a szubszidiaritás elvével 
összhangban alapvető fontosságú a szabályozott tarifák alkalmazására vonatkozó eltérések 
fenntartása, valamint az, hogy a kiszolgáltatott fogyasztók azonosításának módja, illetve a 
védelmükre irányuló nemzeti intézkedések a tagállamok kizárólagos hatáskörében 
maradjanak.
d) A regionális operatív központok létrehozásához a hatáskörök nemzeti szintről regionális 
szintre való átruházásával kapcsolatos kérdések mélyreható elemzésére van szükség.
A kötelező erejű hatásköröknek a regionális operatív központok számára való biztosítása 
összeegyeztethetetlen a tagállamok biztonságos energiaellátással kapcsolatos 
kötelezettségeivel, míg a felelősségek nemzeti szállításirendszer-üzemeltetők és a regionális 
struktúra közötti megosztása befolyásolná a nemzeti villamosenergia-rendszer hatékony 
működését.

A szenátus elnöke nevében
Iulian-Claudiu MANDA
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