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MELLÉKLET

A Cseh Köztársaság Parlamentje
KÉPVISELŐHÁZ

2017
7. parlamenti ciklus

376
ÁLLÁSFOGLALÁS

az Európai Ügyekkel Foglalkozó Bizottság részéről 
a bizottság 63. ülésén

(2017. április 20.)

a villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
(átdolgozás) (dokumentumkód: 15135/16, COM(2016)0861 final)

az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségének létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (dokumentumkód: 15149/16, 

COM(2016)0863 final)

a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (dokumentumkód: 15150/16, COM(2016)0864 final)

a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (dokumentumkód: 

15151/16, COM(2016)0862 final)

A Cseh Köztársaság Parlamentje Képviselőházának Európai Ügyekkel Foglalkozó Bizottsága az 
Ipari és Kereskedelmi Minisztérium energiahatékonysággal és -megtakarítással foglalkozó osztálya 
igazgatójától, Vladimír Sochortól és az Energiaszabályozó Hivatal alelnökétől, Vladimír Outratától 

kapott információk meghallgatását, illetve Jan Zahradník képviselő jelentésének meghallgatását, 
valamint eszmecserét követően

elfogadja az ezen állásfoglalás mellékleteként csatolt véleményt.

Josef Šenfeld (aláírás)
Hitelesítő

Jan Zahradník (aláírás)
Előadó

Igor Jakubčík (aláírás)
Alelnök
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Melléklet a 376. számú állásfoglaláshoz

A villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslat (átdolgozás)

COM(2016) 0861 final, Tanácsi dokumentum száma: 15135/16
Intézményközi referenciaszám: 2016/0379 (COD)

Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségének létrehozásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás)

COM(2016) 0863 final, Tanácsi dokumentum száma: 15149/16
Intézményközi referenciaszám: 2016/0378 (COD)

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

COM(2016) 0864 final, Tanácsi dokumentum száma: 15150/16
Intézményközi referenciaszám: 2016/0380 (COD)

A villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

COM(2016) 0862 final, Tanácsi dokumentum száma: 15151/16
Intézményközi referenciaszám: 2016/0377 (COD)

Jogalap:
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 194. cikkének (2) bekezdése 
(COM(2016)0861, COM(2016)0863, COM(2016)0864). 
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 194. cikke (COM(2016)0862).

Az Európai Ügyekkel Foglalkozó Bizottság által a Képviselőház elé terjesztés időpontja:
2016. december 2.

Az Európai Ügyekkel Foglalkozó Bizottság által tartott meghallgatás időpontja:
2016. december 15. (1. szakasz)

Eljárás:
rendes jogalkotási eljárás.

A kormány időközi véleménye (a Képviselőház eljárási szabályzatának 109a. cikke (1) 
bekezdésének megfelelően):
A 2017. március 6-i, 2017. március 7-i és 2017. március 8-i keltezésű véleményt 2017. 
március 20-án az ISAP-rendszeren keresztül juttatták el az Európai Ügyekkel Foglalkozó 
Bizottsághoz.

Értékelés a szubszidiaritás elve alapján:

 Indokolás és tárgy:
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Az energiaunió egyike a jelenlegi Európai Bizottság legfontosabb prioritásainak. Az itt 
bemutatott csomagban (az egyszerűség kedvéért a továbbiakban: téli energiaügyi csomag) a 
Bizottság olyan jogszabálytervezeteket és egyszerűsítő intézkedéseket javasol, amelyek a 
Bizottság szerint a gazdaság modernizálását és a tisztaenergia-szektorba irányuló befektetések 
ösztönzését célozzák. A jogalkotási javaslatok az energiahatékonyságra, a megújuló 
energiaforrásokra, a villamosenergia-piac működésére, az energiaellátás biztonságára és az 
Energia Unió irányításának szabályaira vonatkoznak. A Bizottság szerint az energiaunió a az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való globális és teljes átálláshoz való uniós 
hozzájárulás fő hajtóereje. Az Európai Unió már ratifikálta a Párizsi Megállapodást, amely ezt 
követően 2016 novemberében lépett hatályba. Az Európai Tanács és az Európai Parlament 
egyaránt számtalanszor felhívta a figyelmet arra, hogy egy jól működő, integrált energiapiac 
jelenti a legjobb eszközt a megfizethető energiaárak garantálásához, a stabil energiaellátás 
biztosításához, valamint a megújuló energiaforrásokból nagy mennyiségben termelt villamos 
energia költséghatékony integrációjának lehetővé tételéhez.

A csomag második része a villamosenergia-piac működéséhez és az ellátás biztonságához 
kapcsolódó jogalkotási javaslatokat ismerteti

A villamosenergia-piac jelenlegi szerkezete a 2009-ben elfogadott harmadik energiaügyi 
csomag szabályait követi. A benyújtott javaslatok e csomag legfontosabb jogalkotási aktusait 
hivatottak módosítani. A legutóbbi fejlemények alapvető változásokat eredményeztek az 
európai villamosenergia-piacokon. A megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia 
részaránya jelentősen emelkedett1, és jelentős technológiai változásokra került sor. A 
várakozások szerint a villamos energia piacát változatosabb és decentralizáltabb 
villamosenergia-termelés és a tagállamok egymásrautaltságának fokozódása fogja jellemezni, 
és ez új technológiai lehetőségeket kínál majd a fogyasztók számára számláik csökkentéséhez 
és – a felhasználóoldali válasz, a saját termelésű energia fogyasztása vagy tárolása révén – a 
villamosenergia-piacokon való aktív részvételhez. A villamosenergia-piac szerkezetének 
átalakítására vonatkozó ezen kezdeményezésnek tehát az a célja, hogy a jelenlegi piaci 
szabályokat hozzáigazítsa az új piaci viszonyokhoz.

A piaci szabályok kiigazítása

A jelenlegi piaci szabályok az elmúlt tíz évben leginkább használatos energiatermelési 
technológiákon – vagyis központosított, nagy léptékű, fosszilis tüzelőanyagokat hasznosító 
erőműveket magában foglaló termelési módszereken – alapulnak, amelyek a fogyasztók 
számára csupán korlátozott részvételi lehetőséget biztosítottak2. A megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos energia arányának növekedése miatt azok lesznek a 
legfontosabb rövid távú villamosenergia-piacok, amelyek lehetővé teszik a rövid idővel a 
tényleges szállítás előtt való piaci megjelenést, teret engedve a határokon átnyúló 
kereskedelemnek. A rövid határidős piacok nagy energiaigény, de alacsony megújulóenergia-
termelés esetén új üzleti lehetőségeket kínálnak az energiatartalék-képzési megoldásokhoz. A 
piac újraszervezése az árjelzések javítását célozza, hogy a beruházások azokra a területekre 

                                               
1 A megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia sajátosságai – változékonyabb, kevésbé előre 
jelezhető és a hagyományos áramtermelésnél kevésbé központosított – miatt a piac rugalmasabb jellegéhez kell 
igazítani a piacra és a hálózatüzemeltetésre vonatkozó szabályokat.
2 A jelenlegi helyzetben a tagállami szintű piaci szabályozások (pl. árplafonok) és az állami beavatkozások 
jelenleg megakadályozzák, hogy az árak kövessék azokat a helyzeteket, amikor kevés villamos energia áll 
rendelkezésre. Ráadásul az esetenként rosszul kialakított árzónák nem mindig azt tükrözik, hogy hol van kevés 
energia, hanem azt, hogy hol húzódnak a politikai határok.
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összpontosuljanak, ahol ezekre a legnagyobb szükség van, és az országhatárok helyett a 
hálózati hiányosságok és a keresleti központok kapjanak hangsúlyt. Az árjelzéseknek emellett 
a rugalmas energiaforrások megfelelő ellentételezését is lehetővé kell tenniük, valamint 
biztosítaniuk kell a meglévő termelési kapacitás hatékony felhasználását. A Bizottság ezért 
úgy véli, hogy felül kell vizsgálni az árképzést esetlegesen torzító jogszabályokat.

A fogyasztók az energiaunió középpontjában

Ugyan a fogyasztók termelhetnek és tárolhatnak villamos energiát, és energiafogyasztásukat 
könnyebben befolyásolni tudják, mint valaha, a kiskereskedelmi piac jelenlegi szerkezete nem 
engedi, hogy teljes mértékben ki tuják használni ezeket a lehetőségeket. A legtöbb 
tagállamban a végső fogyasztók csak elhanyagolható mértékű ösztönzést kapnak arra, hogy a 
piaci árváltozások nyomán változtassanak energiafogyasztásukon, mivel a valós idejű 
árjelzések nem jutnak el hozzájuk. Az átláthatóbb, valós idejű árjelzéseknek ösztönzőleg 
kellene hatniuk a fogyasztók piaci részvételére (akár egyéni, akár összesített szinten), és 
rugalmasabbá tennék a villamosenergia-rendszert, elősegítve a megújuló energiaforrásokból 
származó villamos energia integrációját. Emellett új keresletoldali szolgáltatások is 
kialakulóban vannak: bizonyos új piaci szereplők vállalják, hogy kezelik a fogyasztók 
villamosenergia-fogyasztását, akiket rugalmasságukért kompenzálnak. Az új piaci 
szerkezetnek biztosítania kell, hogy az ellátási árakra semmiféle állami beavatkozás ne 
hasson, az esetleges kivételek pedig kellőképpen meg legyenek indokolva. A rohamosan 
csökkenő technológiai költségeknek köszönhetően egyre több fogyasztó engedheti meg 
magának, hogy háztetőre szerelhető szolárpanelekkel és napelemekkel csökkentse 
energiaszámláját. A saját célú energiatermelést azonban még mindig megnehezíti, hogy 
nincsenek közös szabályok az úgynevezett „termelő-fogyasztók” számára. Ezeket az 
akadályokat a megfelelő szabályokkal el lehetne hárítani, pl. a fogyasztók arra irányuló 
jogainak garantálásával, hogy saját felhasználásra energiát termelhessenek és a felesleget 
térítés ellenében betáplálhassák a hálózatba, figyelembe véve az egész rendszer szintjén 
jelentkező költségeket és hasznokat is. A helyi energiaközösségek kialakítása hatékony 
módszer lehet az energia helyi szinten történő kezelésére. Az ingadozó mennyiségű 
termeléssel kapcsolatos egyes kérdések hangsúlyosabban helyi szintű kezelésének képessége 
jelentős költségcsökkenést eredményezhet. Egy másik célt az információ és az átláthatóság 
javítása jelenti. Ugyanakkor védelmet kell nyújtani a társadalom legsebezhetőbb tagjainak, 
hogy ne növeljék az energiaszegénységgel küzdő háztartások számát. Mivel az 
energiaszegénység egyre nagyobb méreteket ölt, és még nem világos, hogy milyen módon 
lehet a fogyasztók kiszolgáltatottságát és energiaszegénységét csökkenteni, a piac 
szerkezetátalakítására irányuló javaslat előírja, hogy a tagállamok – uniós szinten 
meghatározott eljárások alapján – megfelelő módon és rendszeresen nyomon kövessék az 
energiaszegénység alakulását.

A villamosenergia-ellátás biztonsága

A Bizottság szerint az ellátás biztonságát sokkal hatékonyabban és versenyképesebben meg 
lehet szervezni teljesen összekapcsolt és szinkronizált hálózattal a jól működő piacokon, mint 
tisztán nemzeti alapon. A Bizottság azt is megállapítja, hogy a nemzeti szintű 
energiatermelési problémákra a leghatékonyabb megoldásokat gyakran regionális szintű 
intézkedések kínálják, lehetővé téve a tagállamok számára, hogy más országok termelési 
feleslegeit hasznosítsák. Összehangolt európai értékelést kell készíteni, amely lehetővé tenné, 
hogy reális képet kapjunk a potenciális termelési igényekről, illetve ki kell dolgozni a belső 
piac torzulását minimalizáló mechanizmusokat.
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A regionális együttműködés megerősítése

Az, amilyen szorosan a közös transzeurópai hálózaton keresztül az uniós tagállamok 
összekapcsolódnak, egészen egyedülálló a világon, és az energetikai átállás hatékony 
lebonyolítása során is hatalmas előny. A tapasztalatok szerint ugyanakkor a nemzeti szinten 
hozott, összehangolatlan döntések az európai fogyasztóknak jelentős költségeket okozhatnak. 
Például az, hogy néhány rendszerösszekötőt – többnyire a koordinálatlan nemzeti 
korlátozások miatt – csak kapacitásának 25%-áig használnak, és hogy a tagállamok mind a 
mai napig képtelenek voltak megállapodni a megfelelő árzónákban, jól szemlélteti, hogy a 
szállításirendszer-üzemeltetők (TSO-k) és a szabályozó szervek közötti koordinációt fokozni 
kell. Célszerűnek tűnik a szabályozási keretrendszer további területein is kötelezővé tenni az 
együttműködést1.

A TSO-k a regionális operatív központokon belül határozhatnának azokról a kérdésekről, 
amelyek esetében a széttagolt és össze nem hangolt nemzeti szintű intézkedések 
kedvezőtlenül hatnának a piacra és a fogyasztókra (pl. a rendszerüzemeltetés, a 
rendszerösszekötők kapacitásának kiszámítása, az energiaellátás biztonsága és a kockázatokra 
való felkészülés terén).

A szabályozói felügyelet hozzáigazítása a regionális piacokhoz

Jelenleg az összes fő szabályozói döntést nemzeti szabályozó szervek hozzák meg, még akkor 
is, amikor közös regionális megoldásra lenne szükség. A széttagolt szabályozói felügyelet 
egymásnak ellentmondó döntésekhez és indokolatlan időbeli csúszásokhoz vezet. A Bizottság 
indokoltnak tartja a szabályozói felügyelet hozzáigazítását az új piaci fejleményekhez. Ha az 
ACER nagyobb jogosultságot kapna a koordinált regionális döntést kívánó, határokon átnyúló 
kérdések rendezésében, valószínűleg gyorsabbá és hatékonyabbá válna a több országot érintő 
kérdésekkel kapcsolatos döntéshozatal. A szóban forgó kérdésekről az ACER keretében 
többségi szavazással döntő nemzeti szabályozó szervek továbbra is teljes jogú résztvevői 
maradnának a folyamatnak. Pontosítani kellene továbbá a villamosenergia-piaci 
átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózatának (ENTSO-E) szerepét is, hogy az jobban el 
tudja látni koordinációs feladatát, és átláthatóbbá váljanak döntéshozatali eljárásai.

 Tartalom és hatás

1. A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló irányelvre 
irányuló javaslat tekintetében

I. fejezet – Tárgy és fogalommeghatározások: az irányelv tárgyának és hatályának tisztázását, 
valamint aktualizált fogalommeghatározásokat tartalmaz.

II. fejezet – Az ágazat szervezésére vonatkozó általános szabályok: a tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy az EU villamosenergia-piaca versenyképes, 
fogyasztóközpontú, rugalmas és megkülönböztetéstől mentes legyen. A fejezet hangsúlyozza, 
hogy a nemzeti intézkedések nem akadályozhatják indokolatlanul a határkeresztező 
villamosenergia-forgalmat, a fogyasztói részvételt vagy a beruházásokat. Fenntartja továbbá 
                                               
1 Bizonyos területeken, pl. az Európa egészére kiterjedő piac-összekapcsolási mechanizmus terén már kötelező a 
TSO-k együttműködése. A többségi szavazás rendszere néhány kérdéssel kapcsolatban igen sikeresnek 
mutatkozott azokon a területeken, ahol az önkéntes együttműködés (amelyben minden TSO-nak vétójoga van) 
nem bizonyult elég hatásosnak a regionális problémák megoldásában.
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azt az elvet, hogy az ellátási árakat – megfelelően indokolt kivételekkel – piaci alapon 
határozzák meg. A javaslat hangsúlyozza a szállító megválasztásának jogát, és aktualizálja a 
tagállamok által az energiaipari vállalkozások számára előírható esetleges közszolgáltatási 
kötelezettségre vonatkozó szabályokat.

III. fejezet – Tudatos fogyasztói magatartás kialakítása és a fogyasztóvédelem: a fejezet 
szabályokat állapít meg a számlázási információk egyértelműbb feltüntetésére és a tanúsított 
összehasonlító eszközökre vonatkozóan. A fogyasztók számára lehetővé kell tenni a szabad 
szolgáltatóválasztást és -váltást, a dinamikus áras szerződésre való jogosultságot, valamint a 
felhasználóoldali válasz igénybevételének, a saját villamosenergia-termelésnek és a saját 
termelésű villamosenergia-fogyasztásnak a lehetőségét. A fogyasztók számára lehetővé kell 
tenni, hogy intelligens fogyasztásmérőt igényeljenek. Elsősorban az adatkezelésért felelős 
felek szerepének tisztázásával (a Bizottság végrehajtási jogi aktus útján közös európai 
adatformátumot fog bevezetni) javítani kell annak lehetőségét a szabályokban, hogy a 
fogyasztók megosszák adataikat a szállítókkal és a szolgáltatókkal. A tagállamoknak 
foglalkozniuk kell az energiaszegénység kérdésével. Ezenfelül a tagállamoknak kereteket kell 
meghatározniuk a beszerzési közösségek független szolgáltatói és a felhasználóoldali válasz 
tekintetében olyan elvek mentén, amelyek lehetővé teszik a piacon való teljes körű 
részvételüket. A fejezet keretet határoz meg a helyi energiaközösségek számára, amelyek 
részt vehetnek a helyi energiatermelésben, -elosztásban, a közösségi energiaszolgáltatásban, -
raktározásban, -ellátásban vagy az energiahatékonysági szolgáltatásokban. Egyértelműbbé 
teszi továbbá az intelligens fogyasztásmérőkre, az egyablakos ügyintézési pontokra, valamint 
a peren kívüli vitarendezésre, az egyetemes szolgáltatásra és a kiszolgáltatott fogyasztókra 
vonatkozó rendelkezéseket.

IV. fejezet – Az elosztórendszer üzemeltetése: pontosításokat tartalmaz a DSO-k feladatait 
illetően, különösen a hálózati szolgáltatások beszerzésével kapcsolatos, a rugalmasságot, az 
elektromos járművek integrációját és az adatkezelést biztosító tevékenységeikre. Tisztázza 
továbbá a DSO-k szerepét az elektromos járművek energiatárolása és feltöltőállomásai 
tekintetében.

V. fejezet – Az átvitelirendszer-üzemeltetőkre alkalmazandó általános szabályok: 
pontosítások a kiegészítő szolgáltatásokkal és az újonnan létrehozott regionális operatív 
központokkal kapcsolatban.

VI. fejezet – Az átvitelirendszer-üzemeltetők szétválasztása: a szétválasztásra vonatkozó 
szabályok változatlanok maradnak a szétválasztásra vonatkozó főbb érdemi szabályok 
tekintetében, különös tekintettel a TSO-k háromféle rendszerével (tulajdonosi szétválasztás, 
független rendszerüzemeltető és független átvitelirendszer-üzemeltető), valamint a TSO-k 
kijelölésével és tanúsításával kapcsolatos rendelkezésekre. A fejezet egyértelműsíti a TSO-k 
saját raktározásra vagy kiegészítő szolgáltatások nyújtására vonatkozó lehetőségét.

VII. fejezet – Nemzeti szabályozó hatóságok: a fejezet hangsúlyozza a szabályozók azon 
kötelezettségét, hogy a határokon átnyúló ügyeket illetően együttműködjenek a szomszédos 
országok szabályozóival és az ACER-rel. Feladataik felsorolása aktualizálásra került az 
újonnan létrehozott regionális operatív központok felügyelete tekintetében.

IV. fejezet – Záró rendelkezések: ez a fejezet egyebek mellett rendelkezéseket határoz meg a 
Bizottság és a 182/2011/EU rendelet értelmében a komitológiai szabályok alapján létrehozott 
bizottságra ruházott hatáskörök gyakorlására vonatkozóan.
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A mellékletek további követelményeket határoznak meg az összehasonlító eszközökre, a 
számlázásra és a számlázási információkra vonatkozóan, valamint módosítják az intelligens 
fogyasztásmérőkre és azok bevezetésére vonatkozó meglévő követelményeket.

2. A villamos energia belső piacáról szóló rendeletre irányuló javaslat tekintetében

I. fejezet – Tárgy, hatály és fogalommeghatározások: a fejezet hangsúlyozza a torzulásmentes 
piaci jelzések fontosságát a nagyobb rugalmasság, a dekarbonizáció növelése és az innováció 
fokozása érdekében. Emellett aktualizálja és kiegészíti a fogalommeghatározásokat.

II. fejezet – A villamos energia piacára vonatkozó általános szabályok: meghatározza azokat 
az alapelveket, amelyeket a nemzeti energiaügyi jogszabályoknak tiszteletben kell tartaniuk. 
Meghatározza továbbá a különböző kereskedési időtávokon belüli villamosenergia-
kereskedelem (kiegyenlítő, napon belüli, másnapi és határidős piacok) szabályaira vonatkozó 
főbb jogelveket, ideértve az árképzés elveit is. Egyértelműsíti a kiegyenlítési feladatra 
vonatkozó elvet, és keretet határoz meg a szabályok számára a termelőlétesítmények között 
megvalósuló teherelosztást és igénybevételük csökkentését, valamint a felhasználóoldali 
válasz szerepét érintően, ideértve az azok alóli kivételekre vonatkozó feltételeket is.

III. fejezet – Hálózati hozzáférés és a szűk keresztmetszetek kezelése: ez a fejezet leírja az 
ajánlattételi övezetek koordinált módon történő meghatározásának folyamatát, összhangban a 
kapacitásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó iránymutatás 
létrehozásáról szóló (EU) 1222/2015 rendelettel létrehozott felülvizsgálati eljárással. A 
határkeresztező villamosenergia-áramlás jelentős nemzeti korlátozásaival kapcsolatban 
továbbra is fennálló probléma kezelése érdekében egyértelműsítésre kerülnek e rendkívüli 
korlátozások feltételei, mégpedig olyan szabályok révén, amelyek biztosítják, hogy a nemzeti 
szereplők gazdasági indokokkal ne korlátozhassák a villamos energia behozatalát és kivitelét. 
Ez a fejezet tartalmazza továbbá az átviteli és elosztó hálózati díjakra vonatkozó meglévő 
elvek módosításait, és eljárást határoz meg az átviteli és elosztói díjszámítási módszerek 
fokozatos konvergenciájának előmozdítására. A fejezet a túlterhelési díjak alkalmazására 
vonatkozó szabályokat is módosítja.

IV. fejezet – Az erőforrások megfelelősége: e fejezet új általános elveket határoz meg az 
erőforrások megfelelőségével kapcsolatos kérdések tagállamok általi összehangolt kezelésére 
vonatkozóan; meghatározza az erőforrás-megfelelőség európai értékelésének kialakítására 
vonatkozó elveket és eljárást annak érdekében, hogy pontosabban fel lehessen mérni a 
kapacitásmechanizmusokkal kapcsolatos igényt, valamint – adott esetben – annak 
szükségességét, hogy a tagállamok megbízhatósági standardot határozzanak meg. Emellett 
világossá teszi a kapacitásmechanizmusokra vonatkozó, piaccal összeegyeztethető tervezési 
elveket, ideértve a másik tagállamban található kapacitás bevonására és a rendszerösszekötők 
igénybevételére vonatkozó szabályokat is. Meghatározza, hogy a regionális operatív 
központok, a nemzeti TSO-k, a villamosenergia-piaci ENTSO és a nemzeti szabályozó 
hatóságok hogyan vegyenek részt az ACER-en keresztül a másik tagállamban található 
kapacitások bevonásával kapcsolatos technikai paraméterek, valamint a bevonásra vonatkozó 
működési szabályok kidolgozásában.

V. fejezet – Az átviteli rendszer üzemeltetése: ez a fejezet meghatározza az ENTSO-E 
feladatait és kötelességeit, valamint az ACER nyomonkövetési feladatait. Itt kerülnek 
meghatározásra a regionális operatív központok is (létrehozásuk és céljuk, tevékenységeik, a 
határozatok és ajánlások elfogadására vonatkozó követelmények és eljárások, az 
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igazgatótanács összeállítása és feladatai, felelősségi rendszer stb.). A fejezet tartalmazza az 
energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvbe korábban 
belefoglalt, a kapcsolt energiatermelő egységekre vonatkozó csatlakozási szabályokat is. A 
tízéves hálózatfejlesztési tervre, az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezésre, az 
információcserére és a tanúsításra vonatkozó szabályok lényegében változatlanok maradnak.

VI. fejezet – Az elosztórendszer üzemeltetése: ez a fejezet létrehozza az elosztórendszer-
üzemeltetők európai szervezetét (DSO EU), és meghatározza az annak létrehozására 
vonatkozó eljárást, feladatait, valamint az érdekelt felekkel folytatott konzultációt is. A DSO-
k és a TSO-k közötti együttműködésre vonatkozó szabályokat is megállapít.

VII. fejezet – Üzemi és kereskedelmi szabályzatok, valamint iránymutatások: ez a fejezet már 
meglévő hatásköröket és szabályokat határoz meg a Bizottság számára annak érdekében, hogy 
az felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhasson el üzemi és kereskedelmi szabályzatok 
vagy iránymutatások formájában. Pontosításokat tartalmaz ezek jogi természetével 
kapcsolatban, módosítja elfogadásuk módját, és kiterjeszti tartalmukat olyan területekre, mint 
az elosztási díjszabási struktúrák; az alkalmi kiegészítő szolgáltatások nyújtására vonatkozó 
szabályok; a felhasználóoldali válaszokra, az energiatárolásra és a kereslet csökkentésére 
vonatkozó szabályok; a kiberbiztonsági szabályok; a regionális operatív központokra 
vonatkozó szabályok; a termelőlétesítmények igénybevételének csökkentése és a közöttük 
megvalósuló teher-újraelosztás, valamint a felhasználóoldali válasz. A fejezet célja, hogy 
egyszerűsítse és észszerűsítse a villamosenergia-ipari üzemi és kereskedelmi szabályzatok 
kidolgozására vonatkozó eljárást, és lehetővé tegye a nemzeti szabályozó hatóságok számára, 
hogy az ACER keretében döntsenek az üzemi és kereskedelmi szabályzatok és 
iránymutatások végrehajtásával kapcsolatos ügyekről. Emellett a DSO-k európai szervezetét 
és más érdekelt feleket is szorosabban be kívánja vonni a villamosenergia-ipari üzemi és 
kereskedelmi szabályzatokra vonatkozó javaslatok kidolgozásának folyamatába.

VIII. fejezet – Záró rendelkezések: a záró rendelkezések az új egyenáramú 
rendszerösszekötőknek a villamos energiáról szóló irányelv és rendelet bizonyos 
követelményei alóli mentességére vonatkozó meglévő szabályokat tartalmazzák, ugyanakkor 
egyértelműsítik a szabályok nemzeti szabályozó hatóságok általi későbbi módosítására 
vonatkozó eljárást.

A melléklet meghatározza a regionális operatív központokhoz rendelt funkciókat.

3. Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (ACER) 
létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslat tekintetében

I. fejezet – Célkitűzések és feladatok: az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési 
Ügynökségének (a továbbiakban: „az Ügynökség”) célja a szabályozó hatóságoknak az 
általuk nemzeti szinten ellátott szabályozási feladatok uniós közösségi szintű gyakorlásában 
való támogatása, valamint – szükség esetén – e hatóságok tevékenységének összehangolása. 
A fejezet meghatározza, hogy milyen típusú dokumentumokat adhat ki az Ügynökség 
(elsősorban véleményeket és ajánlásokat, határozatokat és keretjellegű iránymutatásokat ), és 
kifejti az Ügynökség feladatait. Az Ügynökség új feladatai közé tartozik az összehangolás, a 
felügyelet és a módszerek jóváhagyása. Miközben az ENTSO-E technikai szakértői szerepe 
változatlan marad, az ACER-re nagyobb felelősség fog hárulni a szabályzatokra vonatkozó 
végleges javaslat benyújtásában. A javaslat a DSO-k számára egy hivatalos fórum 
létrehozásáról rendelkezik, hogy uniós szinten képviseltessék magukat, különösen az üzemi és 
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kereskedelmi szabályzatok kidolgozása terén. A regionális vonatkozású, csak korlátozott 
számú nemzeti szabályozó hatóságot érintő feladatok céljára regionális döntéshozatali 
folyamat is bevezetésre kerül.

II. fejezet – Az Ügynökség szervezeti felépítése: az Ügynökség jogi személyiséggel 
rendelkező intézmény. Az Ügynökség valamennyi tagállamban a nemzeti jog alapján a jogi 
személyeknek biztosított legteljesebb jogképességgel rendelkezik. Különösen, ingó és 
ingatlan vagyont szerezhet és idegeníthet el, továbbá bíróság előtt eljárhat. Az Ügynökség 
székhelye Ljubljana. Ez a fejezet az igazgatótanácsra, a szabályozók tanácsára, az igazgatókra 
és más szervekre vonatkozó szervezeti szabályokat tartalmaz, megőrizve a meglévő irányítási 
struktúra főbb jellegzetességeit. Néhány rendelkezést hozzáigazítottak az EU decentralizált 
ügynökségeire vonatkozó közös megközelítéshez vagy a Tanács új szavazási szabályaihoz, de 
nem ez a fő szabály. Az Ügynökség közös megközelítéstől való eltérésének esetei indokoltak 
(a jelenlegi rendszer biztosítja a különböző szervek közötti megfelelő, kiegyensúlyozott 
hatalommegosztást, figyelembe véve a belső energiapiac kialakulásának egyedi 
jellegzetességeit, emellett pedig az igazgatótanács tevékenységei is hatékonynak és 
eredményesnek bizonyultak). A Bizottság azt állítja, hogy bár jelenleg nem tűnik megfelelően 
az Ügynökség vezetői struktúrájának a közös megközelítéshez való hozzáigazítása, nyomon 
fogja követni a közös megközelítéstől való eltérések indokoltságát a 2021-re tervezett 
következő értékelés keretében.

III. fejezet – A költségvetés megállapítása: ez a fejezet pénzügyi rendelkezéseket tartalmaz, 
több rendelkezés hozzáigazításra került a decentralizált ügynökségekkel kapcsolatos közös 
megközelítéshez.

IV. fejezet – Általános és záró rendelkezések: több egyedi rendelkezést is aktualizál a közös 
megközelítéssel összhangban.

4. A villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet tekintetében

Az Európai Bizottság szerint a javasolt rendelet célja annak biztosítása, hogy valamennyi 
tagállam megfelelő eszközöket vezessen be a villamosenergia-válsághelyzetek megelőzésére, 
az azokra való felkészülésre és azok kezelésére. Még ott sem zárhatók ki a különböző 
körülmények (pl. szélsőséges időjárási viszonyok, kibertámadások stb,) miatt előforduló 
villamosenergia-válsághelyzetek, ahol a piacok és a rendszerek megfelelően működnek. 
Mivel a villamosenergia-rendszerek integráltak, a válságoknak gyakran határon átnyúló 
hatása van1. A jelenlegi jogszabályok nem tükrözik napjaink összekapcsolt villamosenergia-
piacát. A legfőbb problémákat a következőképpen azonosították:

 a válsághelyzeti tervek és intézkedések kizárólag nemzeti súlypontúak;

 hiányzik az információ-megosztás és az átláthatóság; valamint

 nincs közös megközelítés a kockázatok azonosítására és értékelésére.

A javaslat konkrét pontjai:

                                               
1 Emellett bizonyos körülmények egyidejűleg több tagállamot is érinthetnek, és még a helyben kialakuló 
események is gyorsan átterjedhetnek a határokon.
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I. fejezet – Általános rendelkezések: ez a fejezet előírja, hogy amint lehet, minden tagállam 
köteles kijelölni egy nemzeti kormányzati vagy szabályozó hatóságot illetékes hatóságként, 
amely ellátja az e rendeletben meghatározott feladatokat. E hatóságok együttműködnek 
egymással.

II. fejezet – Kockázatértékelés: a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a villamosenergia-
ellátás biztonságára vonatkozó minden kockázatot értékeljenek az e rendeletben és a 
villamosenergia-rendeletben (COM(2016)0861) meghatározott szabályok szerint. Ennek 
érdekében együttműködnek az ENTSO-E-vel. Az ENTSO-E javaslatot nyújt be az 
Ügynökségnek a legrosszabb villamosenergiaválság-forgatókönyvek azonosítására szolgáló 
regionális szintű módszertanra. E módszertan alapján az ENTSO-E azonosítja a legsúlyosabb 
villamosenergiaválság-forgatókönyveket az egyes régiókban. E forgatókönyveket megküldik 
a villamosenergia-ügyi koordinációs csoportnak. Ezzel egyidejűleg a tagállamok nemzeti 
szinten azonosítják a legsúlyosabb villamosenergiaválság-forgatókönyveket (a módszertan 
alapján). A tagállamok tájékoztatják a villamosenergia-ügyi koordinációs csoportot és a 
Bizottságot azokról a szerintük lehetséges kockázatokról, továbbá az ilyen kockázatok 
megelőzése érdekében tett intézkedésekről. Az ENTSO-E emellett javasolt módszertant nyújt 
be a rövid távú megfelelőség értékelésére, azaz a szezonális megfelelőségre, továbbá a 
következő hetitől a napon belüli időtávig terjedő termelési megfelelőségi előrejelzésekre. Az 
ACER általi jóváhagyását követően a tagállamok és az ENTSO-E kötelesek ezt a saját rövid 
távú értékeléseikhez használni.

III. fejezet – Kockázatokra való felkészülési terv: a regionális és nemzeti 
villamosenergiaválság-forgatókönyvek alapján minden tagállam illetékes hatósága 
kockázatokra való felkészülési tervet hoz létre a kijelölt egységekkel folytatott konzultációt 
követően. Meghatározásra kerül a konzultációs folyamat, illetve a tervek elfogadása, 
benyújtása, az azt követő közzététel és a rendszere frissítés. Részletesen leírják a tervek 
jellemzőit. A terveknek két részből kell állniuk: a nemzeti intézkedéseket és az egyes 
régiókban a tagállamok által elfogadott összehangolt intézkedéseket kell rögzítenie. 
Figyelembe kell venniük az egyes tagállamok egyedi jellemzőit és egyértelműen meg kell 
határozniuk az illetékes hatóságok szerepét és feladatkörét. Az intézkedéseknek egyértelműen 
meghatározottnak, átláthatónak, arányosnak, megkülönböztetésmentesnek és igazolhatónak 
kell lenniük Emellett nem veszélyeztethetik a többi tagállam vagy az Unió mint egész 
villamosenergia-ellátásának biztonságát. A terveknek tartalmazniuk kell intézkedéseket, 
amelyek biztosítják, hogy megfelelően megelőzik és kezelik az egyidejű válságokat. A 
terveket regionális szinten jóvá kell hagyni, és a minimális tartalmukat is meg kell határozni.

IV. fejezet – A villamosenergia-válsághelyzetek kezelése: ha bármilyen információ érkezik 
arról, hogy olyan esemény következhet be, amely feltehetően a villamosenergia-ellátási 
helyzet jelentős romlását okozza egy tagállamban, az adott tagállam illetékes hatósága 
azonnal korai figyelmeztetést ad a Bizottságnak és a villamosenergia-ügyi koordinációs 
csoportnak. Amennyiben az érintett tagállam illetékes hatósága villamosenergia-
válsághelyzettel szembesül, köteles a villamosenergia-válsághelyzetet kihirdetni és 
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a szomszédos tagállamok illetékes hatóságait és a 
Bizottságot. A tagállamok kötelesek tájékoztatást adni a válság okáról, az enyhítésére megtett 
és tervezett intézkedésekről, és hogy szükség lehet-e más tagállamok segítségére. A 
tagállamok a szolidaritás szellemében kötelesek eljárni és együttműködni a villamosenergia-
válsághelyzetek elkerülésére és azok kezelésére, illetve annak biztosítására, hogy –
ellenszolgáltatás fejében – a villamos energia eljusson oda, ahol arra a leginkább szükség van. 
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Villamosenergia-válság esetén a tagállamok kötelesek a belső villamosenergia-piaci 
szabályoknak mindenben megfelelve eljárni. Nem piaci alapú intézkedéseket csak végső 
esetben lehet alkalmazni, és azoknak szükségesnek, arányosnak, megkülönböztetésmentesnek 
és átmenetinek kell lenniük.

V. fejezet – Értékelés és figyelemmel kísérés: a villamosenergia-válsághelyzet kihirdetését 
követően azonnal az érintett illetékes hatóságok értékelő jelentést küldenek a villamosenergia-
ügyi koordinációs csoportnak és a Bizottságnak. Meghatározásra kerül a villamosenergia-ügyi 
koordinációs csoport által végzett figyelemmel kísérés is.

VI. fejezet – Záró rendelkezések: itt meghatározásra kerülnek az Energiaközösség szerződő 
feleivel való együttműködésre vonatkozó rendelkezések, a Bizottság részére adott 
felhatalmazás gyakorlására vonatkozó rendelkezések stb.

A Cseh Köztársaság költségvetésére és jogrendjére gyakorolt hatás

Jóváhagyása után a rendelet jogilag kötelező érvényű és közvetlenül alkalmazandó lesz. A 
tagállamok kötelesek lesznek a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról 
szóló irányelvhez igazítani a jogi rendszerüket.

 A Cseh Köztársaság kormányának véleménye

A Cseh Köztársaság kormányának a villamos energia belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról szóló irányelvre irányuló javaslat, a villamos energia belső piacára 
vonatkozó rendeletre irányuló javaslat és a villamosenergia-ágazati kockázatokra való 
felkészülésről szóló rendeletre irányuló javaslat tekintetében alkotott álláspontja:

A téli energiaügyi csomaggal kapcsolatban a Cseh Köztársaság kormánya kijelenti, hogy 
annak fontos alapelve az európai energiapolitikának a nemzeti politikák kárára történő 
centralizációja; a kormány úgy véli, hogy e centralizáció, illetve bizonyos nemzeti hatáskörök 
európai szintre való átruházásának következményeként gyakorlatilag sérül a tagállamok 
ahhoz való joga, hogy megválasszák az energiaszerkezetüket. A Cseh Köztársaság 
kormánya szerint a benyújtott javaslatok emellett megerősítik az egész ágazat szabályozását, a 
piaci feltételekhez való visszatérést célzó erőfeszítések ellenére. A néhány országban már 
bevezetett kapacitásmechanizmusok a kormány szerint a nemzeti villamosenergia-piacok – az 
egységes piactól eltávolodó – mutációjának megjelenését bizonyítják.

A kormány üdvözli a felhasználók helyzetének megerősítését a villamosenergia-piacon. A 
kormány szerint a javaslattal kapcsolatos egyik probléma az, hogy egyes piaci szereplők (pl. a 
beszerzési közösség szolgáltatói, az aktív felhasználók vagy a helyi energiaközösségek) a 
többihez képest nagyobb előnyben részesülnének. A kormány üdvözli a maximális árplafon 
javasolt megszüntetését a nagykereskedelmi villamosenergia-piacon. Bár a javaslat 
általánosságban említi az egyenlő versenyfeltételek biztosítását az előállítási és a felhasználási 
oldalak minden forrása számára, a kormánynak fenntartásai vannak azzal kapcsolatban, hogy 
néhány pont nem felel meg ennek (például annak lehetősége, hogy a kis forrásokat 
mentesítsék az elsődleges felhasználás fenntartása vagy az attól való eltérés felelőssége alól). 
A kormánynak van néhány meglehetősen technikai megjegyzése a kapacitásmechanizmusok 
kérdését illetően.
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Az átvitelirendszer-üzemeltetés területén a cseh kormány nem ért egyet a regionális operatív 
központok létrehozásával. A kormány szerint ezzel befolyásolják a közelmúltban 
jóváhagyott üzemi és kereskedelmi szabályzatokat és iránymutatásokat, ezenkívül pedig 
korlátozzák a tagállamok szuverenitását az ellátás biztonsága területén, mivel a határozatok 
átkerülnek a nemzeti szintről a regionális szintre, végül pedig a végső fogyasztók helyzetének 
romlásához vezethet az egyes tagállamokban az ellátás megbízhatóságát illetően. A regionális 
operatív központokkal kapcsolatban a kormánynak fenntartásai vannak a támogatási 
szolgáltatások nyújtása területén is.

A kormány támogatja az elosztók mint semleges „közreműködők” szerepének megerősítését, 
ami a más villamosenergia-piaci szereplőkkel kapcsolatos adatokat illeti. A kormánynak 
kedvezőtlen véleménye van azokról a javaslatokról, miszerint eleve megtiltanák az elosztók 
számára, hogy tulajdonosai vagy üzemeltetői lehessenek valamely tároló létesítménynek. Az 
elektromos járművek feltöltőállomásai tekintetében a kormány szerint meg kellene tiltani az 
elosztók számára, hogy nyilvános feltöltőállomásokat üzemeltessenek, és lehetővé kellene 
tenni számukra, hogy saját szükségleteik kielégítésére szolgáló feltöltőállomások tulajdonosai 
lehessenek, valamint hogy üzemeltethessenek ilyen feltöltőállomásokat. A cseh kormány 
ezenkívül úgy véli, hogy a hálózatok használatáért fizetendő hálózati díjaknak tükrözniük kell 
az elosztott energiatermelésből származó energiamegtakarításokat (lehetővé kell tenni, hogy 
alacsonyabb díjakat számoljanak fel a hálózatok használatáért az elosztó rendszerhez 
csatlakoztatott villamosenergia-termelés esetében). A cseh kormány elutasítja az 
elosztórendszer-üzemeltetők esetében a szabályozásra és a díjak meghatározására vonatkozó 
részletes elvekre irányuló javaslatot.

A kormány megállapítja, hogy a javaslat szerint számos kérdést felhatalmazáson alapuló 
bizottsági jogi aktusok körébe utalnának, és attól tart, hogy ez nem lesz eléggé átlátható és 
ebben a tagállamok nem fognak kellő mértékben részt venni.

A regionális szintű, kockázatokra való felkészülési tervek felülről lefelé működtetett rendszer 
általi létrehozását illetően a kormány úgy véli, hogy ez veszélyt jelenthet az egyes tagállamok 
számára, mivel ezáltal a tervekből kikerülhetnek a nemzeti sajátosságok és kockázatok. A 
Cseh Köztársaság azt kéri, hogy a tagállamoknak legyen lehetőségük arra, hogy a 
kockázatokat a nemzeti körülmények szemszögéből határozzák meg. A Cseh Köztársaság 
támogatja egy olyan módszertan kialakítását, amellyel a villamosenergia-piaci 
átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózata (ENTSO-E) révén meg lehet határozni 
regionális szinten a villamosenergiaválság-forgatókönyveket. A kormány azt javasolja, hogy a 
nemzeti tervekre vonatkozó konzultációk körét korlátozzák mondjuk csak a szomszédos 
államokra, és hogy a régió egészével csak a regionális tervekről konzultáljanak. A kormány 
rámutat, hogy tekintettel az ágazat nagyfokú sebezhetőségére, alaposan mérlegelni kell a 
közzéteendő információk körét. A cseh kormány egyetért azzal, hogy a terveket naprakészen 
kell tartani, azonban úgy véli, hogy nincs szükség az éves tesztelésre vonatkozó 
követelményre. Következésképpen a kormány úgy véli, hogy a határidők többsége túl rövid, 
és fontos, hogy reális határidőket határozzunk meg.

A cseh kormány álláspontja az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési 
Ügynöksége létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslatról:

A cseh kormány támogatja a páneurópai szervek felügyelete területén az ACER hatáskörének 
egyértelműsítését, valamint az üzemi és kereskedelmi szabályzatok és keretjellegű 
iránymutatások alapján elfogadott módszertanok és feltételek jóváhagyására irányuló eljárás 
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módosítását. A Cseh Köztársaság támogatja továbbá az arra irányuló szándékot, hogy a 
szabályozók tanácsán belül létrehozzanak regionális formációkat. A kormány felhívja a 
figyelmet a rendelet azon módosítására, amely úgy határozza meg az ACER hatáskörét, hogy 
az határozatot hozhat olyan szabályozási kérdések tekintetében, amelyekről az érintett 
nemzeti szabályozók nem tudtak megegyezni, valamint az egyes ACER-testületek közötti, 
hatásköröket érintő változásokra (a Cseh Köztársaság szempontjából az Ügynökség 
illetékességi és hatásköreit érintő változások csak akkor engedhetők meg, ha azok az 
Ügynökségen belül fenntartják vagy megerősítik a fékek és ellensúlyok rendszerét). A cseh 
kormány ellenzi a szabályozók tanácsán belüli szavazási rendszer javasolt módosítását 
(egyszerű többség a jelenlegi kétharmados többség helyett). A kormány rámutat, hogy a viták 
során biztosítani kell, hogy az egyszerű többséget ne egészítsék ki a tagállamok méretéhez 
kapcsolódó szavazati jogok (eddig a tanács minden egyes tagja egy szavazattal rendelkezett), 
rámutat továbbá, hogy a nagyobb tagállamok hajlanak egy ilyen javaslatra (a tagállamok 
szavazatainak egyenlőségére vonatkozó szabály a kisebb tagállamok védelmét biztosítja).

 A javaslat európai intézmények általi megvitatásának várható menetrendje

A javaslatokat 2016 novemberének végén terjesztették elő. Az Európai Parlamentben a 
javaslatok tekintetében illetékes bizottság az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság (ITRE). 
A villamos energia belső piacáról szóló rendeletre irányuló javaslat és a villamos energia 
belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló irányelvre irányuló javaslat előadójának 
Krišjanis Karinst nevezték ki. A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról 
szóló irányelvre irányuló javaslatot meg fogja vitatni az EP Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottsága (ENVI), ahol Pavel Poc az előadó. A 
villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről szóló rendeletre irányuló javaslat 
előadója Flavio Zanonato lesz az ITRE bizottságban, az Energiaszabályozók Európai Uniós 
Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslat előadója pedig 
Morten Helveg Petersen lesz az ITRE bizottságban. Ezt a javaslatot az EP Költségvetési 
Bizottsága is meg fogja vitatni (az előadó: Jens Geier). Az EP más bizottságai is kifejezték 
azon szándékukat, hogy meg kívánják vitatni a javaslatokat.

A teljes csomagra vonatkozó első irányadó vitára az Energiaügyi Tanács 2017. február 27-én, 
Brüsszelben tartott rendkívüli ülésén került sor.

A villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről szóló rendeletre irányuló 
javaslatot illetően a szubszidiaritás elvével való összeegyeztethetetlenségről szóló indokolt 
vélemény benyújtásának határideje 2017. március 8-án járt le. Az Energiaszabályozók 
Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslat 
esetében a határidő 2017. április 6-án járt le. A javaslatot illetően indokolt véleményt nyújtott 
be a francia szenátus, a német Bundestag és a román szenátus. A másik két javaslat esetében 
még nem járt le a határidő: az irányelv esetében 2017. május 9-én, a rendelet esetében pedig 
2017. május 17-én jár le. A villamos energia belső piacáról szóló rendeletre irányuló javaslat 
esetében egyes országok (Lengyelország) eltérő véleményeket fejeztek ki, és eddig indokolt 
véleményt nyújtott be a német Bundestag és a német Bundesrat.

 Következtetés

Az Európai Ügyek Bizottsága
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1. megvitatta a villamos energia belső piacáról szóló rendeletre irányuló javaslatot 
(átdolgozás), az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége 
létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslatot (átdolgozás), a villamos energia belső 
piacára vonatkozó közös szabályokról szóló irányelvre irányuló javaslatot (átdolgozás), 
valamint a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletre irányuló javaslatot;

2 támogatja a cseh kormány keretálláspontjának főbb pontjait (2017. március 6., 2017. 
március 7. és 2017. március 8.),

3 hangsúlyozza a tagállamoknak az ellátás biztonságához való jogát, azon jogukat, hogy 
meghatározzák a saját energiaforrásaik használatára vonatkozó feltételeket, kiválasszák 
azokat és meghatározzák az energiaellátás összetételét, valamint ezzel összefüggésben 
felhívja a figyelmet az elsődleges uniós jognak az energiaügy területén érvényes 
korlátaira;

4. üdvözli a villamos energia piacán a fogyasztók helyzetének és védelmének 
megerősítésére irányuló intézkedéseket;

5. felhívja a figyelmet , hogy biztosítani kell, hogy valamennyi, a 2020–2030 közötti 
időszakban az EU energiarendszerének átalakítását célzó intézkedést költséghatékony 
módon hajtsák végre, különös tekintettel a végső fogyasztókra, köztük az ipari 
vállalkozásokra és a háztartásokra egyaránt;

6. megállapítja, hogy meg kell erősíteni az uniós tagállamok közötti szolidaritást és 
regionális egységet az energiabiztonság területén – ugyanakkor megjegyzi azt is, hogy 
ennek nem szabad észszerűtlenül kioltania a versenyt;

7. úgy véli, hogy a villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás) (COM(2016)0861) ellentétes a szubszidiaritás 
és az arányosság elvével, és azzal kapcsolatban a szubszidiaritás és az arányosság 
elvének alkalmazásáról szóló, a Szerződésekhez csatolt (2.) jegyzőkönyv 6. cikke 
alapján elfogadja az indokolt véleményt, az alábbi indokolással:

 Az Európai Ügyek Bizottsága úgy véli, hogy a rendelet olyan döntéshozatali hatáskör 
(a regionális operatív központok hatásköre, a Bizottság újonnan megállapított 
hatásköre) uniós szintre való átruházását eredményezné, amelyet nem kell uniós 
szinten koordinálni, tekintettel arra, hogy a jelenlegi nemzeti/regionális végrehajtás 
elegendő a célkitűzések eléréséhez.

 E tekintetben az Európai Ügyek Bizottsága felhívja a figyelmet a cseh parlament 
képviselőháza Gazdasági Bizottságának a 2017. március 22-i, 49. ülésen a téli 
energiacsomagról hozott, 371. sz. állásfoglalására, melyben a Gazdasági Bizottság 
kijelentette, hogy a villamos energia belső piacáról szóló rendeletre irányuló 
javaslatot (átdolgozás) (COM(2016)0861) alapvető fontosságúnak tartja, amely 
„létrehozza az átvitelirendszer-üzemeltetők együttműködésére szolgáló regionális 
operatív központokat, mivel abban a szubszidiaritás elve megsértésének kockázatát 
látja, mivel a regionális operatív központok átvennék a tagállamok döntéshozatali 
hatáskörének egy részét a villamosenergia-ellátás biztonságának biztosítása terén, és 
úgy véli, hogy a villamos energia belső piacáról szóló rendeletre irányuló javaslat 
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ellentétes az arányosság elvével, mivel a rendeletre irányuló javaslatban szereplő 
intézkedések nem arányosak az elérendő célkitűzésekkel.”

8. megbízza az Európai Ügyek Bizottságának elnökét, hogy a Cseh Köztársaság 
parlamentje Képviselőháza szabályzatának megfelelően a Képviselőház elnöke révén 
továbbítsa ezt az állásfoglalást a Cseh Köztársaság kormányának, a Szenátus elnökének, 
az Európai Parlament elnökének, a Tanács elnökének és az Európai Bizottság elnökének;

9. megbízza az Európai Ügyek Bizottságának elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa 
ezt az állásfoglalást a Cseh Köztársaság parlamentje Képviselőháza Gazdasági 
Bizottságának.

Josef Šenfeld (aláírás)
hitelesítő

Jan Zahradník (aláírás)
előadó

Igor Jakubčík (aláírás) 
alelnök
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