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NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT 
VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

Tárgy: Az osztrák szövetségi tanács indokolt véleménye a villamos energia belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatról
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(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.

Az osztrák szövetségi tanács 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

E21/SB-BR/2017

INDOKOLT VÉLEMÉNY

a Szövetségi Alkotmány (B-VG) 23g. cikkének (1) bekezdése szerint, a szubszidiaritás és az 
arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkével összefüggésben – 2017. 
május 9.

COM(2016)0864

A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslat (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg)

A. Indokolt vélemény

A vélemény tárgyát képező tervezet nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével.

B. Indokolás

Az EU energiapolitikájának egyik fő prioritása az Európai Bizottság energiaunióra vonatkozó 
csomagja. Az Európai Bizottság 2016 elején / 2017 kezdetén terjesztette elő ezt a csomagot. 
A javaslat az energiahatékonyság, a megújuló energia integrációja, a környezettudatos 
tervezés, az áramellátás biztonsága, az energiaunió irányítása (governance), az energiapiac 
szabályozása, a felhasználók aktív szerepe és az energiaárak területét érintő 
intézkedéscsomagot tartalmaz. A csomagot az energiaügyi miniszterek 2017. február 27-én 
Brüsszelben rendezett találkozóján is megtárgyalták. A javaslatokat összefüggésükben kell 
megvizsgálni, és a vonatkozó dokumentumok kézhez vételét követően a szövetségi tanács 
több ülést is szentelt azok vizsgálatára. A jelen indokolt vélemény a villamos energia belső 
piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatra vonatkozik.

A javaslat célja a villamosenergia-fogyasztók helyzetének megerősítése a villamos energia 
belső piacának fogyasztóközpontúvá tétele révén. Lehetőségeket és jogi keretet biztosítana az 
elektromos autók töltési infrastruktúrájának bővítésére, és a helyi energiaközösségek is önálló 
közösségi hálózatokat működtethetnének. Mindenekelőtt arra a lehetőségre hívja fel a 
figyelmet, hogy a fogyasztók maguk is előállíthatnának, tárolhatnának és értékesíthetnének 
villamos áramot. A szövetségi tanács véleménye szerint ez alapvetően pozitívan értékelendő. 
E fejlesztéseknek azonban egyértelmű és megkülönböztetésmentes jogi kereten kell 
alapulniuk és a megfelelő hálózati infrastruktúra kiépítésével együtt kell megvalósulniuk.

A javaslat 11. cikke biztosítja a végső fogyasztó számára a dinamikus villamosenergia-
díjszabást magában foglaló szerződésre való jogosultságot, ami alapjában véve üdvözlendő. A 
szövetségi tanács felhívja a figyelmet arra, hogy e területen ezt a rendelkezést az EUMSZ 
194. cikkére kell alapozni; a jogalap megfelelő tisztázása valamennyi résztvevő számára 
fontos.
Az irányelv 2. cikkének (39) bekezdése meghatározza a regionális operatív központok 
fogalmát.
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A rendelet 31–44. cikke a regionális operatív központokra vonatkozó további részletes 
szabályokat tartalmaz. Az Európai Bizottság nem fejti ki megfelelően, hogy az 
átvitelirendszer-üzemeltetők meglévő szolgáltató társaságai és az európai átvitelirendszer-
üzemeltetők szövetségén keresztül(ENTSO-E) megvalósuló koordináció mellett milyen 
hozzáadott értéket képviselnek a regionális operatív központok. Emellett a szövetségi tanács a 
nemzeti döntéshozatali hatáskörök transzregionális, autonóm szervezeti hatáskörbe utalását a 
nemzeti döntéshozatali hatáskörök egyértelmű korlátozásának tartja. E tekintetben különösen 
problémásnak ítéli, hogy a regionális operatív központok a hatóságokhoz hasonló szintű, 
jogilag kötelező erejű hatáskörrel rendelkeznének, például a tartalékkapacitás méretére 
vonatkozóan, mellyel kapcsolatban nincs semmiféle jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés. 
Attól tart továbbá, hogy a regionális operatív központok létrehozása felesleges átfedéseket 
eredményez, ami nehézségeket okoz a döntéshozatali folyamatban és ezáltal összességében 
véve csökkenti a hatékonyságot. A javasolt szervezőelvet ezért a szövetségi tanács a maga 
részéről elutasítja. A szövetségi tanács felhívja a figyelmet a javaslat 40. cikkére, amely 
meghatározza a regionális operatív központok feladatát. A hálózatok üzemeltetői közötti 
szükséges szétválasztási követelmények a feladatok delegálása esetén szükségtelen módon 
korlátozzák az együttműködésre vonatkozó döntéshozatali hatáskört. E rendelkezés ebből 
fakadóan aránytalan.

Az irányelv 43. cikkében szereplő kijelöléssel kapcsolatban megemlítendő, hogy a szövetségi 
tanács elutasítja az aktuálisan jogilag lehetséges elkülönítési modellek mindenfajta 
korlátozását. Ezt a jelen irányelvtervezet 52. cikkével kapcsolatban szintén meg kell erősíteni.

Ezenfelül a szövetségi tanács ismét felhívja a figyelmet a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadásának már számos alkalommal bírált gyakorlatára.
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