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Tárgy: Vízenergia-ágazat Európában

A vízerőművek elsődleges fontosságú energiaforrások a liberalizált villamosenergia-rendszerek 
keretében: történeti és mennyiségi szempontból is első helyen állnak a megújuló energiák körében, 
és a mai napig megfelelnek az európai energetikai és környezeti célkitűzéseknek. A vízenergia 
stratégiai jelentőségű a dekarbonizáció célkitűzéseinek eléréséhez, és előmozdítja a különböző 
megújuló energiaforrások piaci integrációját, különösen tárolási képességeinek köszönhetően. 
Sajátosságai miatt a vízenergia döntő szerepet játszhat a 2030-as célok megvalósításában, valamint 
az energiaunió jelenlegi és jövőbeli célkitűzéseinek elérésében. A vízierőművek különböző díjak és 
adók révén forrásokat biztosítanak azon területek számára, melyeken találhatóak, továbbá más 
önkormányzatok számára is.

A Florence School of Regulation (Firenzei Szabályozási Iskola) közelmúltbeli, „Regimes for granting 
right to use hydropower in Europe” (A vízenergia felhasználásához való hozzáférést célzó rendszerek 
Európában) című tanulmányából kiderül, hogy a vízenergia-ágazatot különféle jellegű rendszerek 
szabályozzák. 

Minden tagállam maga határozta meg a víz energiatermelési célokra való használati jogának 
időtartamára, odaítélési eljárásaira és megújítására vonatkozó szabályokat. Az európai szintű keret 
következetességének és a stratégiai forrásokhoz való hozzáférés kölcsönösségének a hiánya 
hátráltathatja a belső energiapiac fejlődését. 

Tekintettel a vízenergia-forrásokhoz való hozzáférés feltételei terén az uniós tagállamok között 
fennálló különbségekre, tisztázná-e a Bizottság az ágazat helyzetét Európában? 

Nem tart-e attól a Bizottság, hogy bizonyos intézkedések, mint például egyes országokban a 
vízhasználati jogokra irányuló szerződések elhamarkodott megnyitása átfogó megközelítés nélkül a 
szereplők között és végső soron a közös energiapiacon torzulásokat eredményezhetnek? 

Valódi energiaunió létrehozása érdekében miként szándékozik a Bizottság európai párbeszédet 
kezdeni, melynek célja nagyobb összhang megteremtése a vízenergia-ágazat terén, figyelembe véve 
a rendszerek között fennálló különbségeket az odaítélési eljárások, valamint a területeknek és a 
koncessziótulajdonosoknak juttatott jogok tekintetében?
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