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1. Az Európai Unió számára egy megfelelően működő villamosenergia- és földgázpiac
nélkül egyre nehezebbé válik az ellátás biztonságának, a fenntartható, alacsony 
szénfogyasztású energiapiacnak és a globális versenyképességnek a biztosítása.

2. Mielőtt megvizsgálnánk a megfelelő piaci modellt, fel kell tennünk a kérdést: „Miért 
ragaszkodunk az ilyen jellegű változáshoz?”. Azért szükséges ez a változás, hogy a 
fogyasztók számára tisztességes feltételek legyenek biztosítva, valamennyi piaci 
szereplő, gyártó és fogyasztó számára egyenlő feltételekkel működő játéktér álljon 
rendelkezésre, biztosíthatóak legyenek az ellátás biztonságát megteremtő beruházás 
megfelelőbb feltételei, valamint a megújuló energiaforrásokhoz való jobb hozzáférés, 
és csökkentenünk kell a nagy energiavállalatok koncentrálódásának mértékét, ily 
módon elősegítve, hogy a KKV-k jobban hozzáférhessenek a hálózathoz. Ehhez kettős 
megközelítés szükséges: a villamos energia és a földgáz piacának jobb szabályozása és 
kormányzása a hálózati monopóliumok működését és a piac kialakítását tekintve; 
továbbá a versenyjog határozott alkalmazása a piaci összefonódások mértékének 
csökkentése érdekében.

I. Fogyasztóvédelem és társadalmi hatás

3. Az energiaárak bármelyik modell választása esetén növekedhetnek. Az EU ETS
hatása, a 20%-ban megújuló energiaforrás alkalmazására vonatkozó kötelezettség, 
valamint az egyre szűkösebb olajellátás – hordónként kb. 100 USD árakkal – mind 
arra utalnak, hogy az árak várhatóan növekedni fognak.

4. Habár az energiaszegénység és a legsebezhetőbb fogyasztók védelme nemzeti 
hatáskörbe tartozik, egyértelmű kapcsolat áll fenn az EU politikájával. Az EU-nak 
egyértelműen meg kell határoznia az energiaszegénység fogalmát, és ragaszkodnia 
kell ahhoz, hogy a tagállamok benyújtsák energiaszegénységi terveiket, és ezeket a 
Bizottság figyelemmel is kísérje. Mindenesetre a legsebezhetőbb fogyasztók 
védelmére használt eszközöknek a nyílt, versenyképes piacok követelményeit kell 
szem előtt tartaniuk és támogatniuk. Garantálnunk kell, hogy a fizetésképtelen 
fogyasztók – különösen a nyugdíjasok – esetében nem kapcsolják ki a szolgáltatást, és 
velük szemben nem alkalmaznak megkülönböztetést a szegény fogyasztókat sújtó 
árképzési modellek tekintetében. A tüzelőanyag-szegénység elleni küzdelem legjobb 
módja az energiahatékonyság és az energiatakarékossági intézkedések támogatása, és 
fel kell derítenünk, hogyan erősíthető meg a kapcsolat ezen irányelv és az 
energiahatékonysági követelmények között. 

5. A fogyasztói jogok tekintetében fokozottabb átláthatóság szükséges. Az irányelv 
mellékletét a nemzeti szabályozó hatóságoknak (NRA-k) kell végrehajtaniuk, 
figyelemmel kísérniük és szabályozniuk, valamint azt az új európai szabályozási 
testületnek kell felügyelnie. A szolgáltatás minőségének a villamosenergia-vállalatok 
feladatainak központi elemét kell képeznie. A végrehajtás elmaradására vonatkozóan
egyértelmű szankciók végrehajtása szükséges, ideértve az engedély vagy annak 
megfelelője nemzeti szintű visszavonását is. A javasolt európai energiafogyasztói 
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chartát a villamos energiáról és földgázról szóló irányelvekkel kell végrehajtani és 
annak ezek útján kell jogi érvényt szerezni. Valamennyi tagállamban kötelező 
energiafogyasztói testületet kell létrehozni.

II. Milyen energiamodell?

6. A tulajdonlás teljes körű szétválasztása az egyetlen olyan modell, amely 
biztosítékul szolgálhat a piacra belépni és az összeférhetetlenséget elkerülni kívánó 
versenytársak számára.

7. A tisztességtelen megkülönböztetés lehetősége mindig is fennáll, amikor egy vállalat 
versenyző és monopol jellegű tevékenységeket is folytat. Ennek azonban fokozottabb 
átláthatósággal, a hálózatüzemeltetők koordinációjával, a piaci szabályok 
összehangolásával és a nemzeti szabályok konvergenciájával kell együtt járnia, 
ideértve a versenypolitikát is. 

8. A Bizottság javaslata nem írja elő az állami tulajdonban lévő átviteli hálózatok 
kötelező privatizációját a tulajdonlás szétválasztását követően.

9. A független rendszerüzemeltetői modell – ahol egy vállalat tulajdonolhat, de nem 
működtethet villamosenergia-hálózatot – bürokráciát és költséges szabályozás-
ellenőrzést eredményez, ezért nem járható alternatívája a tulajdonlás teljes körű
szétválasztásának.

a) Beruházás

10. A tagállamok tapasztalata azt mutatja, hogy a tulajdonlás teljes körű szétválasztása a 
beruházások növekedéséhez és jobb hálózati teljesítményhez vezet.

11. A rendelet értelmében előírt tíz éves beruházási tervek biztosítják, hogy hosszú távú 
stratégiák állnak rendelkezésre, amelyek a fogyasztói szükségleteket helyezik előtérbe, 
nem pedig a részvényesekéit. Ez a beruházási stratégia biztosítja, hogy a munkaerő 
minősége és létszáma elégséges a szolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez. Azt az 
NRA-knak kell jóváhagynia és figyelemmel kísérnie, valamint az új Európai 
Szabályozási Ügynökségnek kell felügyelnie. A beruházási terveknek figyelembe kell 
venniük annak szükségességét, hogy végső soron egy európai hálózatot kell 
létrehozni.

b) Megújuló energiaforrások és decentralizált termelés

12. A tulajdonlás teljes szétválasztásának modellje biztosítja a megújuló energia
hálózatokhoz való jobb hozzáférését, ugyanakkor tovább kell lépnünk és biztosítanunk 
kell, hogy a megújuló energia és a mikrotermelés elsőbbségi hozzáféréssel rendelkezik
a hálózatokhoz, kivéve ha ezt technikai kiegyensúlyozási kérdések nem teszik 
lehetővé.
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13. Biztosítanunk kell, hogy az energia visszakerüljön az emberekhez, a helyi és a 
mikrotermelés, valamint a helyi kombinált hőközpontok és erőművek támogatása 
révén. Ehhez az intelligens hálózatok terén jelentős beruházás szükséges. Napjainkban
a vertikálisan integrált villamosenergia-vállalatokat semmi sem ösztönzi e 
beruházások megtételére, mivel a helyi termelés jelentős részét nem ők építik ki vagy 
ellenőrzik.

14. Az elosztási hálózatok korszerűsítése alapvető fontosságú a decentralizált termelés 
fejlesztése és az energiahatékonyság növelése érdekében. Az irányelvnek biztosítania 
kell a körzeti rendszerek ösztönzését.

III. Végrehajtás és a szabályozók

15. A Bizottságnak szigorúan el kell járnia a jelenlegi irányelvek végrehajtását elmulasztó 
tagállamokkal szemben. Szabályozásra és egyértelmű szankciókra van szükség annak 
biztosításához, hogy a következő modell sikeres legyen; ez különösen igaz az 
energiahálózatokra, amelyek természetes monopóliumok.

16. A nemzeti szabályozóknak valóban függetleneknek kell lenniük a kormánytól és az 
iparágtól egyaránt, és hatásköreik összehangolását illetően minimumszabványok 
megvalósítására van szükség az átláthatóságra és az elszámoltathatóságra vonatkozó 
közös szabályok megállapításával. Emellett rájuk kell ruházni annak biztosítását, hogy 
az európai fogyasztók szükségleteit figyelembe veszik, különösen a határokon átnyúló 
beruházásokra vonatkozó határozatok meghozatalakor.

17. Az NRA-knak képeseknek kell lenniük versenyt ösztönző intézkedések 
megállapítására, valamint felelősnek kell lenniük annak felülvizsgálatáért, hogy mely 
vállalatok rendelkeznek jelentős piaci fölénnyel. Az NRA-k számára eszközöket kell 
biztosítani egy versenyképesebb eredmény eléréséhez, a nemzeti és az EU-s 
kartellhatóságokkal való szoros együttműködés révén, valamint jogi felhatalmazással 
kell rendelkezniük megállapodások megkötésére (pl. az adatok megosztásáról) más 
EU-s és nemzeti szabályozó hatóságokkal.

18. Az EU jogszabályainak egyértelműen meg kell állapítaniuk az NRA-k 
kötelezettségeinek és hatásköreinek szakpolitikai célkitűzéseit és azok pontos 
alkalmazási körét, ideértve a hálózati hozzáférési tarifák megállapítását vagy 
jóváhagyását és a tarifák megállapításához használt módszertant. Az NRA-k
mindegyikének hatáskörrel kell rendelkeznie a vonatkozó információk földgáz- és
villamosenergia-vállalatoktól való beszerzésére, és eredményes szankciók 
alkalmazására, megfelelő vizsgálati jogokkal és a vitarendezésre vonatkozó megfelelő 
hatáskörrel együtt.

19. A nemzeti szabályozókat ösztönözni kell a nem versenyképes piacokon a maximális 
árak megállapítására vonatkozó jog alkalmazására egy meghatározott, rövid időszakon 
belül, amikor a tagállamok késlekednek az EU-jogszabályok végrehajtásában, annak 
érdekében, hogy az ügyfeleket megóvják a piaci visszaélésektől. A Bizottság
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hatóságainak szankcionálniuk kell a piaci mértéknél alacsonyabb szabályozott 
tarifákat, mivel ez az EU-n belül akadályozza és torzítja a versenyt, különösen a nagy 
energiafelhasználók körében.

20. A Bizottság számos rendelkezést javasol, amelyek hatáskört ruháznak a Bizottságra a
kötelező iránymutatások komitológiai eljárással történő elfogadására. A jogalkotási 
hatáskört azonban adott esetben együttdöntéssel kell gyakorolni, nem komitológiai 
eljárással, az Európai Parlament hatásköre sértetlenségének megőrzése érdekében.

IV. Az Európai Energiaszabályozói Ügynökség (Ügynökség)

21. A kettős feladatvégzés elkerülése érdekében egyértelműen meg kell állapítani a 
nemzeti és európai szabályozó testületek feladatait. A szabályozó hatóság figyelemmel 
kíséri a nemzeti szabályozókról szóló irányelvben megállapított feltételeket. Az 
irányelvben megállapított szabályoknak való megfelelés elmulasztása egyértelmű 
szankciókat eredményez. A javasolt európai szabályozói ügynökség hatáskörét és 
függetlenségét az Európai Parlament felé történő elszámoltathatósággal kell 
biztosítani.

22. A határokon átnyúló kérdéseket illetően fel kell ismerni a szabályozási 
hiányosságokat, az európai piacok egyes részein pedig jobb összeköttetések 
szükségesek. Ezért örvendetes az a javaslat, hogy az ügynökség kapjon döntési jogkört 
a rendszerösszekötőkkel kapcsolatos mentességeket, valamint olyan mentességeket 
illetően, amikor az infrastruktúra egynél több tagállam területén található. 
Amennyiben a hatáskörrel rendelkező NRA-k nem tudnak megállapodásra jutni a 
megfelelő szabályozási rendszert illetően, az európai ügynökség a megfelelő 
hatóságokkal konzultálva a lényeges rendszerösszekötőkre vonatkozóan pályázatot 
írhat ki. A költségeket szabályozott és átlátható keretben a fogyasztóra kell terhelni. 
Az ügynökségnek aktívabb szerepet kell játszania a határokon átnyúló kérdések 
szabályozásában.

V. Regionális villamosenergia-piacok

23. Célunk végső soron egy egységes európai villamosenergia-hálózat megfelelő, 
egyértelmű és fokozatos lépések útján való megteremtése. Egyértelművé kell tenni, 
hogy erre a tulajdonlás teljes körű szétválasztásával kell sort keríteni, és arra nem 
pusztán alternatív modellként tekinteni.

24. Az átvitelirendszer-üzemeltetőknek egyértelmű útitervet és menetrendet kell kapniuk 
ennek megvalósítása érdekében. Meg kell találni az egyensúlyt a tekintetben, hogy 
mely hatáskörök hárulnak az átvitelirendszer-üzemeltetőkre és melyek a szabályozó 
hatóságokra. A szabályozók általában könnyebben határozhatnak meg kereskedelmi 
tevékenységekre vonatkozó kódexeket – ideértve pl. a kiegyensúlyozó szabályokat és
a szűk keresztmetszetekre vonatkozó szabályokat –, míg a műszaki kódexeknek az 
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átvitelirendszer-üzemeltetők feladatkörébe kell tartozniuk. Egy EU-s hálózati kódex 
kialakítása biztosíthatja, hogy a regionális piacok nem távolodnak el egymástól.

25. Létfontosságú a régiók meghatározása és a regionális együttműködés ösztönzése a 
tágabb európai kontextuson belül egy gördülékenyen működő piac biztosítása 
érdekében. Alapvető fontosságú az olyan „energiaszigetek”, mint a balti államok 
csatlakoztatása, mivel ezek mindeddig nem kapcsolódtak az UCTE (Villamosenergia-
átviteli Koordinációs Unió) hálózatához. Működő ösztönzőkre van szükségünk azon 
akadályok kezelése érdekében, amelyek késedelmeket okoznak az új energiaimporttal
és –exporttal kapcsolatos infrastruktúrák létrehozásában. Az ügynökség működésének 
ezért a regionális dimenzióra is tekintettel kell lennie.

VI. Harmadik országok tulajdonlása

26. Az energia egyértelműen olyan terület, ahol a nemzeti és az európai érdekek kiemelt 
fontosságúak, különösen az ellátásbiztonsággal összefüggésben. További 
egyértelműsítés szükséges arra vonatkozóan, hogy melyek lehetnek e rendelkezés 
hatásai a harmadik országok által az EU átviteli rendszereiben jelenleg tett 
beruházások tekintetében, valamint a tulajdonlás szétválasztására vonatkozó 
követelmények eredményeként felszabaduló infrastruktúra felvásárlásával kapcsolatos 
együttes beruházásra vonatkozó korlátozást illetően. Az előadó rá kíván mutatni arra, 
hogy az infrastruktúra tulajdonlását illetően a többségi állami tulajdont részesíti 
előnyben.
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