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NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT 
VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

Tárgy: A francia szenátus indokolt véleménye az Energiaszabályozók Európai Uniós 
Együttműködési Ügynökségének létrehozásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(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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Kizárólag a nyomtatott végleges változat tekinthető hiteles szövegnek.

EURÓPAI ÁLLÁSFOGLALÁS

INDOKOLT VÉLEMÉNNYEL

az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségének 
létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatnak 

(COM(2016)0863) a szubszidiaritás elvével való összeegyeztethetőségéről

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 476 (2016-2017).
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A „Tiszta energia minden európai polgár számára” elnevezésű csomag részeként 2016. 
november 30-án közzétett, az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési 
Ügynökségének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat 
(COM(2016)0863) számos tekintetben módosítja a 2009. július 13-i 713/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet értelmében létrehozott Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynökségére (ACER) vonatkozó szabályokat: a javaslat elvileg korlátozás nélkül kiterjeszti az 
Ügynökség tevékenységi körét valamennyi, határokon átnyúló dimenzióval bíró energetikai 
kérdésre; az Unión belül bevezet egy új, regionális szintű hatáskört; végül, a jelenlegi 
kétharmados többség követelménye helyett a szabályozók tanácsa jelen lévő tagjainak egyszerű 
többségével meghozandó döntésekre változtatja a döntéshozatal módját.

Tekintettel az Alkotmány 88. cikkének (6) bekezdésére,

a Szenátus az alábbi észrevételeket teszi:

– az Európai Unió számára előnyös, hogy legyen egy olyan intézmény, amelynek feladata a 
nemzeti energiaszabályozók közötti együttműködés megkönnyítése;

– a jelenlegi hatáskörrel kapcsolatban eddig senki sem fogalmazott meg kritikát;

– az Európai Bizottság nem adott semmilyen tényszerű indokolást a hatáskör javasolt 
kétszeres kiterjesztésére nézve, amelynek az lenne az együttes hatása, hogy a jelenleg 
együttműködési testületként működő testületet egy helyettes szupranacionális 
ügynökséggé alakítaná át, amelyre – a nemzeti szabályozók helyett – hatáskört ruháznak, 
hogy dönthessen a több tagállamot érintő, energiával kapcsolatos kérdésekben;

– e változás hatását tovább erősítenék azzal, hogy a minősített (kétharmados) többségi 
szavazásra vonatkozó követelmény a jelen lévő tagok egyszerű többségével történő 
szavazásra módosulna, annak ellenére, hogy a javaslat megtartaná az „egy tagállam, egy 
szavazat” elvét, és így megszűnne minden, a demográfiai súlyozásra vonatkozó 
rendelkezés, amely azonban elengedhetetlen ahhoz, hogy megfelelő demokratikus támaszt 
nyújtson a leendő szabályalkotó testület határozatainak.

Ezen okból kifolyólag a Szenátus úgy véli, hogy a rendeletre irányuló javaslat 
COM(2016)0863 nem tartja tiszteletben a szubszidiaritás elvét.

Szenátusi állásfoglalásként elfogadva: 2017. április 5-én.

Az elnök,
aláírás: Gérard LARCHER
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