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Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI .
törvény 28 . (4) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24 . )
OGY határozat 142 . § (2) bekezdése alapján benyújtja a villamos energia bels ő piacáról szóló
európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet (átdolgozás) [COM (2016) 861 ; 2016/0379
(COD)], válamint a villamos energia bels ő piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európa i
parlamenti és tanácsi irányelvtervezet (átdolgozás) [COM (2016) 864 ; 2016/0380 (COD) ]
vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés
elfogadásáról szóló határozati javaslatot .

A határozati javaslat – a Házbizottság 1/2017 . (IV .3 .) HB állásfoglalásának 1 . §-a alapján papí r
alapon benyújtott jelentéssel való szoros összefüggésére tekintettel – papír alapon kerü l
benyújtásra .

Budapest, 2017 . április 18 .

Dr. Hörcsik Richárd
a bizottság elnöke



Az Országgyűlés
. . . ./2017. ( . . . .) OGY határozata

a villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanács i
rendelettervezet (átdolgozás) [COM (2016) 861; 2016/0379 (COD)], valamint a

villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európa i
parlamenti és tanácsi irányelvtervezet (átdolgozás) [COM (2016) 864 ; 2016/0380

(COD)] vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeine k
fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról

1. Az Országgyűlés elfogadja az Európai ügyek bizottságának a villamos energia bels ő
piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet (átdolgozás) [CO M
(2016) 861 ; 2016/0379 (COD)], valamint a villamos energia bels ő piacára vonatkozó
közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet (átdolgozás )
[COM (2016) 864; 2016/0380 (COD)] vonatkozásában az indokolt vélemén y
elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentését (a továbbiakban: Jelentés) é s
annak alapján megállapítja, hogy a rendelettervezet és az . irányelvtervezet sérti a
szubszidiaritás elvét .

2. Az Országgyűlés felkéri az Országgyűlés elnökét, hogy a Jelentésben foglalt indokolt
véleményt továbbítsa az Európai Parlament, a Tanács, illetve az Európai Bizottsá g
elnökének, és egyidej ű leg arról a Kormányt is tájékoztassa .

Indokolás

Az Európai ügyek bizottsága 2017 . március 6-i ülésén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
képviselője tájékoztatást nyújtott a villamos energia belső piacáról szóló európai parlament i
és tanácsi rendelettervezet (átdolgozás) [COM (2016) 861 ; 2016/0379 (COD)], ( a
továbbiakban: rendelettervezet), valamint a villamos energia bels ő piacára vonatkozó közös
szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet (átdolgozás) [COM (2016 )
864; 2016/0380 (COD)], (a továbbiakban : irányelvtervezet) céljáról, főbb elemeirő l .

Az Európai ügyek bizottsága megállapította, hogy a szubszidiaritás elvének vizsgálata jogila g
lehetséges, mivel a lisszaboni szerződés 2 . jegyzőkönyvének 6 . cikke alapján a szubszidiaritás
elvének sérelmét megállapító indokolt vélemény megküldésére rendelkezésre álló nyolchete s
határidő még nem járt le .

Az Európai ügyek bizottsága az egymással szorosan összefüggő rendelettervezet és
irányelvtervezet szubszidiaritás elvével való összhangját az Országgy űlésrő l szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 71 . § (1)-(2) bekezdése, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől
szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat (a továbbiakban : HHSZ) 142. § (1)-(2) bekezdés e
alapján a 2017. április 18-i ülésén megvizsgálta .

Az Európai ügyek bizottságának álláspontja szerint :

A rendelettervezet esetében :
- a kapacitásmechanizmusra vonatkozó döntések uniós szintre emelése sérti a

szubszidiaritás elvét ;
szubszidiaritási kérdést vet fel az energiamix tagállami meghatározásának közvetett
elvonása a rendelettervezet 23 . cikke által ;



- az összeurópai forrásoldali ellátásbiztonsági módszertan alapján végzett elemzésnek a
kapacitásmechanizmus bevezetését alátámasztó értékelésként való kizárólagos
alkalmazása aggályos ;
a tagállamok villamos-átviteli rendszerirányítói feladatköre egyes elemeinek
regionális szintre emelése sérti a szubszidiaritás elvét . Önálló döntési hatáskörre l
rendelkező regionális operatív központokat hoznának létre, amely ellentétben van
azzal, hogy egyébként az EU-tagállamot terheli az ellátásbiztonság felelőssége .

Az irányelvtervezet 5 . cikkében szabályozott piacalapú ellátási árak bevezetése
szükségtelenül korlátozná a tagállamok villamos energiaár meghatározására irányul ó
hatáskörét, s figyelmen kívül hagyná a fogyasztói jogok védelmének és az energiaszegénysé g
csökkentésének meglévő tagállami eszközrendszerét.
Az irányelvtervezet sérti a szubszidiaritás elvét, mivel :

- egyrészt nem bizonyítja, hogy a megfizethető árak biztosítását a tagállamok sem
központi, sem regionális vagy helyi szinten nem tudják kielégít ően megvalósítani ,

- másrészt pedig – mivel a tagállamok hatáskörét annak ellenére korlátozná, hogy ne m
biztosítana előnyösebb helyzetet a fogyasztók számára – azt sem támasztotta alá, hog y
az említett célkitűzés elérése a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az
Unió szintjén jobban megvalósítható .

Az Európai ügyek bizottsága a fentiek alapján megállapította, hogy a rendelettervezet és az
irányelvtervezet sérti a szubszidiaritás elvét és a HHSZ 142 . § (2) bekezdése alapján
benyújtotta az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentést .

Az Európai ügyek bizottsága arra is rámutatott, hogy Magyarország nemzeti függetlenségét é s
a magyar családok szociális biztonságát veszélyezteti az Európai Bizottság törekvése ,
miszerint a nemzeti hatáskör csökkentését és a villamos energia bels ő piacár és az áram
árának uniós szintű szabályozását célozza . Az Európai Bizottság a tagállamok és a nemzeti
hatáskörök kárára saját hatáskörébe utalná a döntés jogát .

Brüsszel törekvései veszélyeztetik a magyar kormány által végrehajtott rezsicsökkenté s
eredményeit és akár annak eltörléséhez vezethetnek . Ez a brüsszeli irányelvtervezet ellentéte s
az Európai Unió egyik alapértékével, a szubszidiaritás elvével és sérti a tagállamok
szuverenitását . Ez pedig a tagállami ármeghatározási jog szükségtelen és aránytala n
korlátozását jelentené . Mindemellett ellentétes Magyarország Kormánya céljaival, miszerint
az energiaárakat az energiaellátás biztonságát és a lakosság szociális biztonságát is garantáló ,
megfizethető szinten kell tartani .

Félő , hogy a villamos energia árának uniós szintű szabályozása áremelésekhez vezethet . A
szabályozott árak kivezetése korábban sem fokozta a versenyt, hanem jelent ős
áremelkedéshez vezetett . Mindez semmissé tenné a rezsicsökkentés eredményeit és a magya r
emberek ismét ki lennének szolgáltatva a külföldi szolgáltatóknak, ahogy az 2010 el ő tt is volt .

A kormány 25 százalékkal csökkentette a távhő, a gáz és az áram árát . Ennek eredményeként
több pénz maradt a ,családoknál, a rezsitartozások több tízmilliárd forinttal csökkentek ,
csökkent a hátralékos fogyasztók száma és emellett jelent ős fogyasztóvédelmi reformokat
hajtottunk végre. A tagállami hatósági árszabályozás tehát megfelel ő eszközt jelent a
fogyasztók védelméhez .

A Magyar Országgyűlés már 2013 júliusában is határozatot hozott a rezsicsökkenté s
megvédésére . Az Európai Parlament akkori jogalkotásából is egyértelm ű volt, hogy gazdasági
érdekek húzódnak meg a brüsszeli törekvések mögött . A Magyar Országgyűlés már akko r
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egyértelműen visszautasította az ezzel kapcsolatos gazdasági lobbiérdekeket, és felszólította a
kormányt arra, hogy minden nyomás ellenére tartson ki a rezsicsökkentés politikája mellett .
A mostani lopakodó brüsszeli jogalkotás miatt a nemzeti szuverenitásunk melletti ismételt
kiállására van szükség. Az Országgyűlésnek kötelessége szem elő tt tartani a magyar emberek
érdekét, Brüsszelnek pedig kötelessége tiszteletben tartani a tagállamok szuverenitását .

A határozati javaslat elfogadásának feltételeit, valamint az Országgyűlés elnöke által az
indokolt véleménynek az uniós intézmények elnökei részére történ ő továbbítását a HHSZ
142 . § (3)-(4) bekezdése szabályozza .
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