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Subiect: Avizul motivat al Parlamentului Ungariei referitor la propunerea de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața 
internă a energiei electrice
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

Parlamentul Ungariei a transmis avizul motivat prezentat în anexă referitor la propunerea de 
directivă menționată mai sus.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este comisia competentă în domeniul respectării principiului subsidiarității.
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ANEXĂ

Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului Ungariei

dlui László Kövér,
Președintele Parlamentului Ungariei

Domnule Președinte,

Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului Ungariei, în temeiul articolului 142 
alineatul (2) din Decizia 10/2014 (II. 24) OGY referitoare la anumite dispoziții din 
Regulamentul de procedură, prezintă, în conexiune cu propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) 
(COM(2016)0861; 2016/0379(COD)) și cu propunerea de directivă a Parlamentului European 
și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare) 
(COM(2016)0864; 2016/0380 (COD)), un raport privind îndeplinirea condițiilor pentru 
adoptarea unui aviz motivat.

Budapesta, 18 aprilie 2017

Dr Richárd Hörcsik
Președintele comisiei
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Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului Ungariei

Documentul comisiei

Raport

privind îndeplinirea condițiilor pentru adoptarea unui aviz motivat în legătură cu 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața 

internă a energiei electrice (reformare) (COM(2016)0861; 2016/0379(COD)) și cu 
propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele 

comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare) (COM(2016)0864; 
2016/0380(COD))

Raportor: Dr Richárd Hörcsik
Președinte

Budapesta, 18 aprilie 2017
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1. Contextul juridic al examinării din perspectiva principiului subsidiarității

Principiul subsidiarității prevede ca toate deciziile să fie luate cât mai aproape de cetățeni.

Articolul 51 din Tratatul privind Uniunea Europeană (denumit în continuare TUE) prevede că 
acțiunile preconizate de Uniune respectă principiul subsidiarității în cazul în care obiectivele 
acestora nu pot fi realizate de statele membre sau pot fi realizate mai bine sau mai eficient la 
nivelul Uniunii, iar acțiunea întreprinsă la nivelul Uniunii creează o valoare adăugată.

Protocolul nr. 2 la Tratatul de la Lisabona2 prevede că un parlament național al unui stat 
membru al UE poate examina, din punct de vedere juridic, conformitatea proiectelor de acte 
legislative ale Uniunii Europene cu principiul subsidiarității. În cazul în care parlamentul în 
cauză constată că principiul este încălcat, acesta poate trimite un aviz motivat, în termen de opt 
săptămâni de la data transmiterii proiectului de act legislativ, instituției care a propus actul -
Comisia Europeană - sau legiuitorilor UE. Dacă inițiatorul actului primește numărul de avize 
motivate prevăzut în Protocolul nr. 2, aceasta trebuie să reexamineze proiectul și poate, în 
ultimă instanță, să îl retragă. Scopul acestei proceduri este de a permite parlamentelor 
naționale, acolo unde este necesar, să împiedice instituțiile Uniunii să depășească 
competențele care le-au fost conferite.

Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului Ungariei poate examina conformitatea unei 
propuneri legislative a Uniunii Europene cu principiul subsidiarității, în temeiul articolului 71 
alineatele (1) și (2) din Legea nr. XXXVI/2012 privind Parlamentul Ungariei și în temeiul 
articolului 142 alineatele (1) și (2) din Decizia 10/2014 (II. 24) OGY referitoare la anumite 
dispoziții din Regulamentul de procedură (denumită în continuare „decizia HHSZ”).

În cazul în care Comisia pentru afaceri europene stabilește că o propunere legislativă încalcă 
principiul subsidiarității, aceasta prezintă Parlamentului un raport privind îndeplinirea 
condițiilor pentru adoptarea unui aviz motivat, însoțit de o propunere de decizie privind 
adoptarea raportului. În conformitate cu articolul 142 alineatul (3) din Decizia HHSZ, 
Parlamentul decide dacă adoptă raportul și proiectul de decizie. Termenul de opt săptămâni 
pentru prezentarea unui aviz motivat este absolut și, prin urmare, este necesar ca Parlamentul 
să îl respecte.

2. Obiectul examinării din perspectiva principiului subsidiarității: propuneri 
legislative ale Comisiei

La 30 noiembrie 2016, Comisia Europeană și-a prezentat pachetul de măsuri „Energie curată 
pentru toți europenii”. O parte din acest pachet constă în următoarele două propuneri 
legislative:

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața 
internă a energiei electrice (reformare) (COM(2016)861; 2016/0379 (COD)) (denumită 
în continuare „propunerea de regulament”) și

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele 
comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare) (COM(2016)864; 
2016/0380 (COD)) (denumită în continuare „propunerea de directivă”).

                                               
1 Anexa conține informații referitoare la cadrul juridic al Uniunii privind aplicarea principiului subsidiarității și 

consecințele posibile ale procedurii.
2 Protocolul (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat la Tratatul privind Uniunea 

Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a 
Energiei Atomice.
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Următoarele trei aspecte din pachetul de măsuri prezentat de Comisia Europeană fac obiectul 
unei atenții deosebite: promovarea eficienței energetice, rolul de lider mondial al UE în 
domeniul energiei din surse regenerabile și o soluție echitabilă pentru consumatorii de energie.

Propunerile legislative au scopul de a transforma piața energiei astfel încât exploatarea 
energiei din surse regenerabile să devină o parte integrantă a sistemului energetic și să se pună 
în aplicare cadrele de reglementare necesare, orientate spre consumator și menite să contribuie 
la realizarea unei piețe interne a energiei care să fie flexibilă și competitivă. Unul dintre 
aspectele pachetului de măsuri este punerea în aplicare a unei uniuni energetice care să acorde 
o atenție deosebită eficienței energetice și promovării surselor regenerabile de energie, precum 
și garantării unei aprovizionări cu energie stabile și a unei piețe energetice integrate sau chiar 
introducerii unor prețuri reglementate la energie.

Temeiul juridic al propunerii de regulament și al propunerii de directivă este articolul 194 
alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „TFUE”), 
în conformitate cu care politica Uniunii în domeniul energiei urmărește să asigure funcționarea 
pieței energiei, să asigure siguranța aprovizionării cu energie, să promoveze eficiența energetică și 
economia de energie, precum și dezvoltarea de noi surse de energie și energii regenerabile și să 
promoveze interconectarea rețelelor energetice; De asemenea, articolul 194 alineatul (2) din TFUE 
subliniază că măsurile Uniunii nu aduc atingere dreptului unui stat membru de a stabili condițiile 
de exploatare a propriilor resurse energetice, dreptului său de a alege diferite surse de energie și 
structurii generale a aprovizionării sale cu energie.

Un element al reformării structurale a pieței energiei electrice este consolidarea cooperării 
regionale, care, potrivit Comisiei, este, de asemenea, necesară în măsura în care deciziile 
nearmonizate adoptate la nivel național pot genera costuri considerabile pentru consumatorii 
europeni. În acest context, Comisia Europeană propune, de asemenea, să se revizuiască 
controlul autorităților de reglementare, iar Agenției pentru Cooperarea Autorităților de 
Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) să i se asigure o mai mare legitimitate în ceea 
ce privește aspectele transfrontaliere care necesită o decizie regională coordonată.

3. Examinarea propunerii de regulament de către Comisia pentru afaceri europene 
din perspectiva principiului subsidiarității

Obiectivul Propunerii de regulament privind piața internă a energiei electrice 
(COM(2016)0861) este de a stabili un fundament pentru realizarea eficientă a obiectivelor 
uniunii energetice europene și, în special, a cadrului privind clima și energia pentru 2030, 
permițând pieței să emită semnale pentru sporirea flexibilității și stimularea decarbonizării și a 
inovării.

Potrivit Comisiei, propunerea de regulament urmărește să promoveze integrarea piețelor 
europene ale energiei, în temeiul articolul 194, obiectiv care, în opinia sa, nu poate fi atins în 
mod eficient la nivelul statelor membre. Potrivit Comisiei Europene, măsurile adoptate de 
Consiliul European justifică oportunitatea propunerii. Ar trebui remarcat faptul că concluziile 
Consiliului fac referire la strategii, la planuri de acțiune, nu la instituirea unei noi structuri 
regionale sau la o transformare radicală a structurii energetice din statele membre. Concluziile 
Consiliului din 15 decembrie 2016, de exemplu, nu evidențiază decât importanța generală a 
strategiilor comerciale coerente și a uniunii energetice și stabilesc anul 2018 drept termen-
limită pentru finalizarea acestor strategii.

În propunerea sa de regulament privind piața internă a energiei electrice, Comisia Europeană 
propune introducerea unor noi norme (prezentate în continuare), care nu țin seama de 
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principiile subsidiarității și proporționalității și depășesc astfel în mod nejustificat 
competențele Uniunii Europene.

3.1. În primul rând, adoptarea la nivelul Uniunii a deciziilor legate de mecanismul de 
asigurare a capacității încalcă principiul subsidiarității, dat fiind că nu există elemente care să 
indice că problema distorsiunilor pe piață nu ar putea fi soluționată în mod satisfăcător la nivel 
național. Încălcarea principiului subsidiarității constituie în principal rezultatul aplicării 
mecanismelor de asigurare a capacității prevăzute la articolele 18 și 24 din propunerea de 
regulament.

Mecanismele de asigurare a capacității sunt aplicate în prezent pentru remedierea 
distorsiunilor de pe piață în materie de securitate a aprovizionării care nu pot fi soluționate 
într-un alt mod (de exemplu, prin măsuri de reglementare). Mecanismul este destinat să 
asigure aprovizionarea cu energie electrică pe termen scurt și lung, astfel încât nevoile să fie 
acoperite. În esență, pentru capacitățile puse la dispoziție de serviciile de capacitate sau pentru 
cele recent dezvoltate, se garantează un excedent de venituri – în conformitate cu normele 
privind ajutorul de stat –, ceea ce încurajează investițiile sau menținerea capacităților, lucru 
care nu ar fi posibil la nivelul pieței.

Printre cerințele generale privind introducerea de mecanisme de asigurare a capacității, 
propunerea de regulament stabilește un element nou conform căruia, spre deosebire de practica 
actuală, atunci când statele membre propun, pe baza unor analize efectuate după propria lor 
metodologie, aplicarea unui mecanism de asigurare a capacității, propunerile lor trebuie să se 
întemeieze pe o verificare a conformității surselor la nivel european, stabilită în propunerea de 
regulament. Această verificare ar fi realizată de Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme 
de transport de energie electrică (REGRT-E) și aprobată de către ACER.

3.2 Problema subsidiarității se pune, de asemenea, în ceea ce privește restricționarea 
indirectă a dreptului statelor membre de a-și stabili mixul energetic prin dispozițiile 
articolului 23 din propunerea de regulament, care stabilește principiile de concepere a 
mecanismelor de asigurare a capacității. În conformitate cu articolul 23 alineatul (4), 
capacitatea de producere pentru care a fost luată o decizie de investiții după intrarea în vigoare 
a regulamentului trebuie să respecte limita de emisii de 550 g CO2/kWh, care exclude 
centralele pe cărbune din mecanismul de asigurare a capacității. Această limită de emisii poate 
conduce la o situație nefavorabilă pentru producția de energie electrică pe bază de cărbune, 
precum și pentru statele membre care utilizează în mare măsură energia electrică pe bază de 
cărbune. Această dispoziție implică o restricționare indirectă a dreptului statelor membre de a-
și stabili mixul energetic.

Acest lucru încalcă drepturile garantate statelor membre în temeiul articolului 194 alineatul (2) 
din TFUE, având un efect indirect asupra libertății acestora de a alege diferite surse de energie 
și asupra structurii generale a aprovizionării cu energie. Articolul 194 alineatul (2) din TFUE 
prevede că aceste măsuri „nu aduc atingere dreptului unui stat membru de a stabili condițiile 
de exploatare a propriilor resurse energetice, dreptului său de a alege diferite surse de energie 
și structurii generale a aprovizionării sale cu energie, fără a aduce atingere articolului 192 
alineatul (2) litera (c).”.

În evaluarea impactului, Comisia Europeană a indicat, în momentul prezentării dispozițiilor,
faptul că, din cauza practicilor diferite ale statelor membre, nu există niciun instrument 
adecvat pentru compararea și evaluarea propunerilor legate de punerea în aplicare a 
mecanismelor de asigurare a capacității. În plus, evaluările realizate la nivel național pierd 
adesea din vedere oportunitățile regionale, adică cele oferite de piața europeană, ceea ce poate 
conduce la crearea de capacități inutile în marja garanției sprijinului din partea statelor.
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Aplicarea exclusivă a unei analize realizate pe baza unei metodologii paneuropene pentru 
securitatea aprovizionării la sursă ca evaluare care sprijină introducerea mecanismului de 
asigurare a capacității constituie un motiv de îngrijorare. Cu toate acestea, ar fi acceptabil ca 
Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică (REGRT-E) să 
stabilească o metodologie europeană unică pentru analize sau să realizeze analize la nivel 
paneuropean. În continuare însă, ar fi necesar să se ia în considerare analizele naționale și 
regionale. Măsura avută în vedere diminuează într-o mare măsură marja de manevră a statului 
membru în cauză și, date fiind metodologia și realitățile actuale ale REGRT-E, reduce 
considerabil posibilitatea de a introduce mecanisme de asigurare a capacității, având în vedere 
că indicii de securitate a aprovizionării se determină luând în considerare posibilitățile de 
import/capacitățile transfrontaliere. În ciuda informațiilor primite din partea altor state membre 
care prezintă o evoluție pozitivă a centralelor, analizele realizate la nivel paneuropean tot nu 
confirmă necesitatea unor mecanisme de asigurare a capacității.

O altă problemă este faptul că propunerea de regulament nu ține seama de considerații 
referitoare la raportul cost-eficacitate. Cu privire la acest aspect, articolul 18 alineatul (3) din 
propunerea de regulament prevede că, înainte de a introduce un mecanism de asigurare a 
capacității, în cazul în care apar probleme legate de adecvarea resurselor, statele membre au în 
vedere în special eliminarea denaturărilor în materie de reglementare, care să permită stabilirea 
prețurilor pe baza principiului rarității, dezvoltarea interconectării, depozitarea energiei, 
măsurile legate de partea de consum și eficiența energetică. Pe de altă parte, propunerea de 
regulament nu prevede nicio analiză a raportului cost-eficacitate, ceea ce înseamnă că se poate 
întâmpla ca o eventuală lipsă de capacitate să fie soluționată cu ajutorul unui instrument mult 
mai costisitor decât un eventual mecanism de asigurare a capacității.

3.3 Propunerea de regulament încalcă principiul subsidiarității prin transferarea la nivel 
regional a anumitor responsabilități ale statelor membre în domeniul gestionării rețelei de 
energie electrică. S-ar crea centre operaționale regionale care ar dispune de competențe 
decizionale autonome, ceea ce intră în contradicție cu faptul că responsabilitatea pentru 
securitatea aprovizionării le revine statelor membre. Crearea de centre operaționale regionale 
limitează posibilitatea statelor membre de a interveni în interesul securității aprovizionării.

În conformitate cu propunerea de regulament prezentată, administratorii de rețele de transport 
ar putea decide, în cadrul „centrelor operaționale regionale” (COR), cu privire la acele aspecte 
în cazul cărora măsurile naționale necoordonate și fragmentate ar putea avea un efect negativ 
asupra pieței și a consumatorilor (de exemplu în domeniul exploatării rețelelor, al calculării 
capacității liniilor de interconexiune, al securității aprovizionării și al pregătirii pentru riscuri).

Instituirea unor centre operaționale regionale depășește formele actuale de cooperare regională 
autonomă, pentru dezvoltarea cărora s-au adoptat recent inițiative. Din cauza lipsei de timp și 
de experiență, încă nu s-a realizat evaluarea acestora, iar Comisia Europeană nu a așteptat 
rezultatele. Extinderea competențelor propusă în propunerea de regulament nu este 
proporțională cu obiectivele urmărite.

4. Examinarea propunerii de directivă de către Comisia pentru afaceri europene din
perspectiva principiului subsidiarității

În ceea ce privește propunerea de directivă, problema principiului subsidiarității se pune mai 
întâi în legătură cu articolul 5 din propunere, care prevede ca prețurile la energia electrică să 
fie stabilite de piață și nu de statele membre.

Articolul 5 din propunerea de directivă - Prețuri de furnizare bazate pe piață:
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1. Furnizorii de energie electrică sunt liberi să determine prețul la care furnizează energia 
electrică clienților. Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a asigura concurența efectivă 
între furnizorii de energie electrică.

2. Statele membre asigură protecția clienților vulnerabili sau afectați de sărăcia energetică într-un 
mod care să-i vizeze direct, prin alte mijloace decât intervențiile publice în stabilirea prețurilor de 
furnizare a energiei electrice.

3. Prin derogare de la alineatele (1) și (2), statele membre care, la [OP: a se introduce data intrării 
în vigoare a prezentei directive], utilizează intervenții publice în stabilirea prețurilor de furnizare a 
energiei electrice către clienții vulnerabili sau afectați de sărăcia energetică pot continua să utilizeze 
astfel de intervenții publice până la [OP: a se introduce data - cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive]. Respectivele intervenții publice trebuie să urmărească un interes economic 
general, să fie clar definite, transparente, nediscriminatorii și verificabile și să garanteze accesul egal la 
clienți al întreprinderilor din domeniul energiei electrice din Uniune. Intervențiile nu trebuie să 
depășească ceea ce este necesar în vederea atingerii obiectivului de interes economic general pe care îl 
urmăresc, trebuie să aibă o durată limitată și să fie proporționale în ceea ce privește beneficiarii lor.

4. După [OP: a se introduce data - cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive], statele 
membre pot utiliza în continuare intervențiile publice în stabilirea prețurilor de furnizare a energiei 
electrice către clienții casnici vulnerabili în măsura în care este strict necesar să procedeze astfel din 
motive de extremă urgență. Intervențiile respective respectă condițiile prevăzute la alineatul (3).
Statele membre notifică Comisiei măsurile luate în conformitate cu primul paragraf în termen de o lună 
de la adoptarea acestora și le pot aplica imediat. Notificarea trebuie însoțită de o explicație a motivelor 
pentru care situația nu putea fi rezolvată satisfăcător cu ajutorul altor instrumente și a modului în care 
s-au determinat beneficiarii și durata măsurii. Notificarea se consideră completă dacă, în termen de 
două luni de la primirea acesteia sau de la primirea oricărei informații suplimentare solicitate, Comisia 
nu mai solicită alte informații.
Comisia poate lua o decizie prin care să solicite autorităților naționale să modifice sau să retragă 
măsurile în termen de două luni de la primirea unei notificări complete, în cazul în care consideră că nu 
se respectă cerințele prevăzute la primul paragraf. Termenul de luare a deciziei poate fi prelungit prin 
acordul atât al Comisiei, cât și al statului membru în cauză.
Intervenția publică aplicată în temeiul prezentului alineat se consideră valabilă atât timp cât Comisia nu 
a luat o decizie prin care să solicite autorităților naționale modificarea sau retragerea măsurii.

Pe baza celor de mai sus, propunerea de directivă le-ar permite în mod excepțional statelor 
membre, pe o perioadă de cinci ani de la data intrării sale în vigoare, să fixeze prețurile pentru 
a proteja utilizatorii vulnerabili sau afectați de sărăcia energetică și, în cazurile de „extremă 
urgență”, aceste prețuri reglementate ar putea fi extinse pe o perioadă mai lungă de cinci ani 
pentru consumatorii casnici, dar, în acest din urmă caz, dreptul de decizie ar ține de 
competența discreționară a Comisiei Europene. Acest lucru ar restrânge în mod inutil și 
disproporționat dreptul statelor membre de a stabili prețurile, fără a se lua în considerare toate 
instrumentele pe care le au la dispoziție pentru a apăra drepturile consumatorilor și a combate 
sărăcia energetică.

Limitarea competenței statelor membre de a stabili prețurile la energie ar putea fi acceptabilă 
numai în cazul în care acest lucru ar aduce o valoare adăugată față de măsurile statelor 
membre. În plus, sectorul energetic este un sector specific al economiei, în care, așa cum arată 
experiența de până în prezent, eliminarea prețurilor reglementate nu a consolidat concurența, 
ci, dimpotrivă, a condus la o creștere semnificativă a prețurilor.

În același timp, introducerea unor prețuri oficiale în Ungaria a îmbunătățit în mod semnificativ 
situația pentru consumatori: restanțele de plată la energia electrică s-au redus la jumătate, iar 
cazurile de întrerupere a curentului electric în rândul consumatorilor privați au scăzut cu mai 
mult de o treime. Acest lucru confirmă că reglementarea prețurilor de către autoritățile 
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naționale constituie un instrument adecvat pentru protejarea consumatorilor și pentru 
eliminarea sărăciei energetice.

În plus, restricționarea competenței statelor membre de a stabili prețurile la energie este cu atât 
mai puțin justificată cu cât actualul sistem de prețuri reglementate, pe piața comerțului cu 
energie la scară mică, nu împiedică concurența și permite consumatorilor să cumpere energie 
electrică pe o piață concurențială.

Propunerea de directivă încalcă principiul subsidiarității.

Pe de o parte, ea nu demonstrează că statele membre nu pot garanta în mod satisfăcător 
prețuri accesibile la nivel central, regional sau local.

Pe de altă parte, - dat fiind că ar limita competența statelor membre fără a le aduce niciun 
fel de beneficii consumatorilor -, propunerea nu garantează nici că obiectivul anunțat 
poate fi mai ușor de atins la nivelul Uniunii datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii 
preconizate.

5. Poziția Comisiei pentru afaceri europene cu privire la aplicarea principiului 
subsidiarității

La reuniunea Comisiei pentru afaceri europene din 6 martie 2017, un reprezentant al 
Ministerului Dezvoltării Naționale a furnizat informații cu privire la scopul și elementele 
principale ale propunerii de directivă și ale propunerii de regulament. Comisia pentru afaceri 
europene a constatat că din punct de vedere juridic este posibilă examinarea respectării 
principiului subsidiarității, având în vedere că termenul-limită de opt săptămâni pentru 
trimiterea unui aviz motivat expiră la 9 mai 2017 în cazul propunerii de directivă și la 17 mai 
2017 în cazul propunerii de regulament.

La reuniunea din 18 aprilie 2017, Comisia pentru afaceri europene a examinat propunerile din 
perspectiva aplicării principiului subsidiarității și a exprimat următoarele preocupări:

5.1 În ceea ce privește Propunerea de regulament privind piața internă a energiei electrice 
(COM(2016)0861):

transferarea la nivelul Uniunii a deciziilor referitoare la mecanismul de asigurare a 
capacității încalcă principiul subsidiarității;

problema subsidiarității se pune, de asemenea, în cazul restricționării indirecte a dreptului 
statelor membre de a-și stabili mixul energetic, în conformitate cu articolul 23 din 
propunerea de regulament;

aplicarea exclusivă a unei analize realizate pe baza unei metodologii paneuropene pentru 
securitatea aprovizionării la sursă ca evaluare care sprijină introducerea mecanismului 
de asigurare a capacității constituie un motiv de îngrijorare;

transferarea la nivel regional a unor elemente care țin de competența statelor membre în 
domeniul gestionării rețelei de energie electrică încalcă principiul subsidiarității. S-ar 
crea centre operaționale regionale care ar dispune de competențe decizionale 
autonome, ceea ce intră în contradicție cu faptul că responsabilitatea pentru securitatea 
aprovizionării le revine statelor membre.

5.2 Introducerea unor prețuri de furnizare bazate pe piață în conformitate cu articolul 5 din 
Propunerea de directivă privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice 
(COM(2016)0864) ar limita în mod inutil competența statelor membre de a stabili prețurile la 
energia electrică și nu ar ține seama de gama de instrumente de care dispun statele membre 
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pentru a apăra drepturile consumatorilor și pentru a combate sărăcia energetică. Propunerea de 
directivă încalcă principiul subsidiarității.

Pe de o parte, ea nu demonstrează că statele membre nu pot garanta în mod satisfăcător 
prețuri accesibile la nivel central, regional sau local.

Pe de altă parte, - dat fiind că ar limita competența statelor membre fără a le aduce niciun 
fel de beneficii consumatorilor -, propunerea nu garantează nici că obiectivul anunțat 
poate fi mai ușor de atins la nivelul Uniunii datorită dimensiunilor sau efectelor 
acțiunii preconizate.

Pe baza celor de mai sus, Comisia pentru afaceri europene constată că propunerea de 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei 
electrice (reformare) (COM(2016)861; 2016/0379(COD)) și propunerea de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă a 
energiei electrice (reformare) (COM(2016)0864; 2016/0380 (COD)) încalcă principiul 
subsidiarității.
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Anexă

Procedura de examinare a respectării principiului subsidiarității și posibilele
consecințe

Subsidiaritatea este definită la articolul 5 din TUE după cum urmează:

„3. În temeiul principiului subsidiarității, în domeniile care nu sunt de competența sa 
exclusivă, Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate 
nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel 
regional și local, dar datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi realizate 
mai bine la nivelul Uniunii.
Instituțiile Uniunii aplică principiul subsidiarității în conformitate cu Protocolul privind 
aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității. Parlamentele naționale asigură 
respectarea principiului subsidiarității, în conformitate cu procedura prevăzută în respectivul 
protocol.
4. În temeiul principiului proporționalității, acțiunea Uniunii, în conținut și formă, nu 
depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor.
Instituțiile Uniunii aplică principiul proporționalității în conformitate cu Protocolul privind 
aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității.

Aplicarea principiului subsidiarității este analizată în conformitate cu articolul 6 din Protocolul 
(nr. 2) la tratat:

„În termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act legislativ în limbile 
oficiale ale Uniunii, orice parlament național sau orice cameră a unui parlament național 
poate adresa președintelui Parlamentului European, al Consiliului și, respectiv, al Comisiei 
un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care consideră că proiectul în cauză nu 
este conform cu principiul subsidiarității. [...]”.

Consecințele unui aviz motivat depind de numărul de parlamente ale statelor membre care au 
decis, respectând termenul de opt săptămâni, că principiul subsidiarității este încălcat de o 
propunere a Uniunii Europene.

În această procedură, parlamentul fiecăruia dintre cele 28 de state membre are două voturi 
(prin urmare, numărul total de voturi este 56). Avizele motivate vor avea un impact important 
asupra luării deciziilor la nivelul Uniunii în special în cazurile în care - în funcție de procedura 
legislativă respectivă de la nivelul UE - o pătrime, o treime sau majoritatea parlamentelor 
statelor membre decid că principiul subsidiarității este încălcat.

În cazul unei proceduri a „cartonașului galben” în temeiul articolului 7 din Protocolul (nr. 2), 
dacă o treime dintre parlamentele statelor membre (19 voturi) decide că propunerea încalcă 
principiul subsidiarității, proiectul trebuie reevaluat. Ca urmare a unei astfel de reevaluări, 
Comisia poate hotărî fie să mențină propunerea, fie să o modifice, fie să o retragă. De la 
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, procedura cartonașului galben a fost aplicată de 
trei ori. În primul caz, propunerea a fost retrasă, în timp ce în cel de al doilea3 Comisia a 
menținut propunerea neschimbată. 

                                               
3 În Decizia sa 87/2013 (X.22) OGY referitoare la Propunerea de regulament al Consiliului de instituire a Parchetului 

European și în Decizia sa 9/2016 (V.10) OGY referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a 
Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 
privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, Parlamentul Ungariei a constatat încălcări ale principiului 
subsidiarității.
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IX. Culegere de decizii

Decizia 10/2017 (V. 5) OGY a Parlamentului Ungariei 
privind îndeplinirea condițiilor pentru adoptarea unui aviz motivat în legătură cu 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața 
internă a energiei electrice (reformare) (COM(2016)0861; 2016/0379(COD)) și cu 
propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele 
comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare) (COM(2016)0864; 
2016/0380 (COD)), cu privire la adoptarea unui raport* referitor la îndeplinirea 
condițiilor pentru adoptarea unui aviz motivat.

1. Parlamentul adoptă raportul Comisiei pentru afaceri europene privind îndeplinirea 
condițiilor pentru adoptarea unui aviz motivat în legătură cu propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) 
(COM(2016)0861; 2016/0379(COD)) și cu propunerea de directivă a Parlamentului European 
și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare) 
(COM(2016)0864; 2016/0380 (COD)) (denumit în continuare „raportul”) și, pe baza celor 
prezentate mai sus, constată că propunerea de regulament și propunerea de directivă încalcă 
principiul subsidiarității.

2. Parlamentul Ungariei încredințează Președintelui său sarcina de a transmite avizul 
motivat din cadrul raportului Președintelui Parlamentului European, Președintelui Consiliului 
European și Președintelui Comisiei Europene și, în același timp, de a informa guvernul cu 
privire la acesta.

Sándor Lezsák ,
Vicepreședintele Parlamentului Ungariei

István Ikotity,
Secretar al Parlamentului Ungariei

Dr István Tiba,
Secretar al Parlamentului Ungariei

                                               
* Decizia a fost adoptată de Parlamentul Ungariei în cadrul reuniunii sale din 3 mai 2017.
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