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NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT 
VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL 

Tárgy: A román szenátus indokolással ellátott véleménye az Energiaszabályozói 

Együttműködési Ügynökség 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 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 

Románia Parlamentje 

Szenátus 

Bukarest, 2017. április 4.  

 

INDOKOLT VÉLEMÉNY 

 

az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló EURÓPAI 

PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELETRE irányuló javaslatról (átdolgozás)  

COM(2016)0863  

 

Az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Közösséget létrehozó szerződést 

módosító, 2007. december 13-án, Lisszabonban aláírt Lisszaboni Szerződéshez csatolt 2. 

számú jegyzőkönyv értelmében a román szenátus megvizsgálta az Energiaszabályozók 

Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI 

RENDELETRE irányuló javaslatot (átdolgozás) – COM(2016)0863. 

 

Az Európai Ügyek Bizottságának 2017. március 30-i jelentésére való tekintettel a Szenátus 

2017. április 4-i ülésén a következőképpen határozott: 

I. megállapítja, hogy a rendeletre irányuló javaslat nem felel meg sem a szubszidiaritás, 

sem az arányosság elvének 

II. úgy véli, hogy: 

 

1. a tiszta energiáról szóló téli csomagban szereplő kezdeményezéseknek villamosenergia-

piaci reform révén erősíteniük kell az energiaellátás biztonságát az Európai Unióban, továbbá 

integrált irányítási és ellenőrzési folyamatot kell létrehozniuk, annak biztosítása érdekében, 

hogy az energiaügy területének fellépései segítsenek elérni az energiaunió célkitűzéseit. 

2. Tekintettel a fentiekre, támogatjuk az Energiaszabályozók Együttműködési 

Ügynökségének (ACER) a belső piac fejlesztésébe való nagyobb mértékű bevonását, továbbá 

a gyorsított áttérést a szabályozási folyamatban betöltött felügyeleti és tanácsadó misszióról a 

nagyobb mértékben a részvételen alapuló szerepre. 

3. A harmadik energiacsomag rendelkezéseinek végrehajtása, a jogszabályi keret 

harmonizációja, az energiapiacok összeköttetéseinek és összepárosításainak növelése, 

valamint az érintett felekkel folytatott konzultációk fokozása azok az alapelemek, amelyek 

célja a belső energiapiac kiteljesítése és annak biztosítása, hogy mechanizmusai hatékonyan 

és átlátható módon működjenek. 

4. Különösen arra kell ügyelni, hogy elkerüljék a túlszabályozást, az adminisztratív 

rendelkezések számának növelését, illetve azt, hogy az ACER páneurópai szabályozóvá 

váljon, nevezetesen, hogy az ACER-nak „saját kezdeményezésű” ajánlások kibocsátására 

való lehetőséget is megadják, amint azt a 6. cikk (2) bekezdése előírja. Az ACER létrehozása 

tekintetében meghatározott célkitűzések, valamint azon nehézségek és problémák tükrében, 

amelyekkel ennek az intézménynek szembe kellett és továbbra is szembe kell néznie (különös 

tekintettel a nagykereskedelmi energiapiacok felügyeletére), a pénzügyi hatóság nem tudta 

teljesíteni a szükséges emberi és pénzügyi erőforrások biztosítására irányuló hivatalos 

kérelmeket. 
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5. Az ügynökségen belüli regionális feladatok és a regionális operatív központokkal 

kapcsolatos feladatok (7. és 8. cikk) koordinációját, valamint egyéb adminisztratív 

rendelkezéseket illetően számos olyan elem került azonosításra, amelyek pontosításra 

szorulnak: 

a) annak szükségessége, hogy egyensúlyt találjanak a nemzeti, regionális és európai 

vonatkozások között, és tiszteletben tartsák a szubszidiaritás elvét; 

b) egyes nemzeti energiapiacok heterogenitása, ami még mindig nyilvánvaló, és a 

szabályozási hiányosságokban vagy egy adott nemzeti megközelítésben is 

megmutatkozik; 

c) a belső piac regionális dimenziója, amelyet az energiapiacok európai integrációjának 

megvalósítása köztes lépéseként közelítenek meg, ami valószínűleg regionális 

feloszláshoz, elszigetelt regionális megközelítéshez, és akár regionális hatalmi 

központok létrehozásához vezet, és ez ellentétes az uniós belső piac célkitűzéseivel; 

d) annak szükségessége, hogy egyértelművé tegyék a regionális együttműködési 

eljárásokat, illetve a nemzeti hatóságok, az ACER és a szabályozók tanácsának 

szerepét és feladatait: 

e) új igazgatási rendelkezések, végrehajtási tervek és nyomon követés, értékelési és 

jelentéstételi intézkedések kialakítása az energiaunió irányításának jelenlegi 

megközelítésével szemben, amelynek célja az, hogy racionalizálja és megtervezze a 

jelentési és ellenőrzési követelményeket; 

f) annak nehézsége, hogy biztosítsák a döntéshozatali központok különböző regionális 

érdekekkel való koherenciáját és koordinációját; 

g) további elemzési és döntéshozatali mechanizmusok létrehozása, amelyek valószínűleg 

növelik a bürokráciát és akadályozzák az adatok és információk áramlását a 

tagállamok között, ami hatással van az ellátás biztonságára és a piac nyomon 

követésére; 

h) A regionális alcsoportok koordinálásáért felelős szabályozó hatóságok rotációs ideje – 

érdemes megfontolni ezen időszak két évről egy évre történő rövidítését ideje, ami 

hasonlóvá teszi azt az EU Tanácsa elnökségének rotációs idejéhez (lehetőséget 

biztosítva valamennyi szabályozónak, valamint az esetleges visszaélések elkerülése 

érdekében, amelyek a hosszabb koordinációs időszak miatt jöhetnek létre); 

i) Az ACER és a szabályozói tanács által hozott rendeletekkel és határozatokkal 

kapcsolatos tevékenységek azokon a munkacsoportokon alapulnak, amelyeket külön a 

tevékenységek irányvonalának meghatározása céljából hoztak létre, és amelyek a 

szabályozók képviselőiből és a magas szinten képzett tisztviselőkből állnak. A csoport 

valamennyi tagjának minden érdektől mentesen kell eljárnia a helyes döntéshozatal 

támogatása érdekében; 

j) kielégítő és biztonságos költségvetés hiányában néhány tagállam vagy szabályozó 

önkéntes hozzájárulása negatívan befolyásolhatja a képviseletet vagy akár a 

döntéshozatalt. 

6. Regionális operatív központok létrehozása az ACER által nemzetek feletti szinten 

végzett ellenőrzés hatással lehet a harmonizációs folyamatra, és ezáltal a megosztás új 

formáját hozza létre azáltal, hogy bizonyos államok vagy hatóságok számára megadja a 

lehetőséget, hogy intézkedéseket és határozatokat hozzanak a gyenge döntéshozatali vagy 

szabályozói hatáskörrel rendelkezők kárára. Ezenfelül a regionális megközelítés akadályozni 

fogja az adatok és információk tagállamok közötti zavartalan áramlását, amikor arról van szó, 

hogy a piacokon tapasztalható hatékonysági problémákat korrigálják (a piac regionális 

szervezése miatt egy adott régió számára fontos kérdések egy másik régió tagjai számára nem 
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lesznek ismertek, ami végrehajtási redundanciához és hiányosságokhoz vezethet). A 

jogalkotási csomag azzal a céllal kell összeállítani, hogy állandó jelleggel nyomon kövessék a 

villamos energia belső piacának kérdéseit. A regionalizáció csak a belső piac felé vezető úton 

egy átmeneti szakaszban, lehetőség szerint a lehető legrövidebb ideig tartson. 

7. A regionális operatív központok létrehozása fontos lépést jelent és ehhez a hatáskörök 

nemzeti szintről regionális szintre való átruházásával (szállításirendszer-üzemeltetők) 

kapcsolatos kérdések mélyreható elemzésére arra van szükség, különösen ami a biztonságot 

illeti. 

A jogalkotási csomagra irányuló javaslat szerint kötelező erejű hatásköröknek a regionális 

operatív központok számára való biztosítása nem egyeztethető össze a tagállamok biztonságos 

energiaellátással kapcsolatos feladataival. A feladatok megosztása a nemzeti 

szállításirendszer-üzemeltetők és a regionális struktúra között jogszerűségi és akár politikai 

kockázatot hordoz magában, ami befolyásolja a nemzeti villamosenergia-rendszer hatékony 

működését. A technikai döntéseket nem hozhatja két különböző szervezetek különböző 

időtávlatok vonatkozásában vagy egyes elemek és eljárások kivonásával. A nemzeti 

energetikai rendszer integrált módon működik, és a szállításirendszer-üzemeltetőt – amelynek 

feladata a nemzeti energetikai rendszer biztonságos és stabil működésének biztosítása – nem 

fosztható meg attól a jogtól, hogy erre irányuló döntéseket hozzon. A szabványos 

szolgáltatások regionális operatív központoknak való potenciális átadását jobban ki kell 

értékelni és azt a szállításirendszer-üzemeltetőknek kell végezniük – ők ismerik legjobban 

saját rendszereik szerkezetét és gyenge pontjait, és már széles körű tapasztalatokkal 

rendelkeznek a regionálisan koordinált műveletekkel kapcsolatosan. A 9. („A kijelölt 

villamosenergiapiac-üzemeltetőkkel kapcsolatos ügynökségi feladatok”) és 10. („ A termelési 

kapacitások megfelelőségével és a kockázati felkészültséggel kapcsolatos ügynökségi 

feladatok”) cikk tekintetében úgy véljük, hogy mivel a kijelölt villamosenergiapiac-

üzemeltetők tanúsítását és kijelölését a nemzeti szabályozó hatóságok végzik, ezért 

hatáskörrel kell rendelkezniük, hogy a kijelölt villamosenergiapiac-üzemeltetőkkel 

kapcsolatos szabályokat és kötelező erejű határozatokat hozzanak. Az ACER problémáinak 

megoldásához a koordináció bevezetéséhez – mint például a termelési kapacitások 

megfelelőségének értékeléséhez – jelentős erőfeszítésekre lesz szükség az ügynökség 

részéről, amely már jelenleg is emberi és pénzügyi erőforráshiánnyal néz szembe. Az 

erőforrások hiánya valószínűleg veszélyezteti ezt a folyamatot. A határokon átnyúló 

problémák rendezése érdekében az európai ügynökségnek be kell avatkoznia, de figyelembe 

véve az egyes nemzeti rendszerek sajátosságait, a problémák nem kezelhetők regionális vagy 

páneurópai szinten, még akkor sem, ha hatással lehetnek a rendszerek üzemeltetésére a 

szomszédos államokban. A rendelet hatókörének korlátozása az összehangolt fellépés 

érdekében minden valószínűség szerint előnyös a fogyasztók számára, ha a politikák 

összehangolását és a rendszerek üzemeltetését véglegesítik. 

8. Az ACER megnövelt hatáskörrel való felruházása nem egyszerűsíti a napon belüli vagy 

másnapi összekapcsolással kapcsolatos rendezésének egyszerűsítése nem kapcsolódó 

problémák gyorsabb integrációját, másnapi vagy napon belüli piac-összekapcsolás vagy a 

kiegyenlítő szabályozási folyamatok gyorsabb integrációjával kapcsolatos problémák 

rendezését, mivel ezek a kérdések az egyes tagállamok integrációs szintjétől, a hálózatok és 

operációs rendszerek műszaki és funkcionális jellemzőitől, a piacok érettségétől és e piacok 

üzemeltetőitől függenek. Az igazgatótanácson, a szabályozói tanácson és a regionális 

alstruktúrákon belüli döntéshozatali eljárásnak a kétharmados többségről egyszerű többségre 

történő megváltoztatásról szóló 19. cikk (5) bekezdése és 23. cikk (1) bekezdése eltérő 

véleményeket váltott ki; ez a változás valószínűleg befolyásolja az ACER keretén belül 
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létrehozott döntéshozatali egyensúlyt, és fennáll annak a veszélye, hogy a döntéshozatali 

hatáskör központosítják és a szabályozói tanács szerepe csökkenni fog. Amennyiben a 

szabályozói tanács bevonására van szükség, az ACER által kiadott véleményeket, ajánlásokat 

és határozatokat kizárólag kétharmados szavazattöbbség esetén lehet elfogadni. A 

döntéshozatali eljárás szabályozói tanácson belüli megváltoztatása gyengíti az új jogszabályi 

változások által kitűzött célokat is, nevezetesen azt, hogy növeljék az ACER szerepét a 

szabályozási folyamatban és az abba való megfelelő bevonását (egy ilyen példa az a 

szabályozói tanácsra az üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások végrehajtására 

vonatkozó feltételek és módszerek elfogadásáról szóló 5. cikk (2) bekezdése szerint átruházott 

szerep). Ezen túlmenően az 5. cikk (2) bekezdés szerint javasolt változtatások – nevezetesen 

annak a lehetősége, hogy az ACER „A feltételek vagy módszerek jóváhagyását megelőzően 

az Ügynökség azokat felülvizsgálja, és [...] módosítja annak érdekében, hogy összhangban 

álljanak az üzemi és kereskedelmi szabályzattal vagy az iránymutatásokkal” – kívül eshet a 

jogi kereten és túlmutathat az ügynökség feladatain, különösen abban az esetben, ha a 

szabályozók tanácsa egyszerű többséggel hozza határozatait. 

III. Rámutat, hogy tekintettel a szabályozói tanács tagjai kinevezésének módjára, e testület 

szerepének növelése érinti a döntéshozatali folyamat egészét és az ACER döntéshozó szervei 

között meglévő egyensúlyt. 

p. a szenátus elnöke 

Iulian-Claudiu MANDA 

 


