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Bevezető

1. Az előadó üdvözli az Európai Unió energiapiacaira irányuló harmadik liberalizációs 
csomagot, mivel véleménye szerint egy olyan átfogó és egységes jogalkotási javaslatot 
kínál, amelyben az Európai Parlament által 2007 júniusában elfogadott ajánlások 
többségét belefoglalták a javaslatokba.

2. Ebben az értelemben az előadó egyetért a szabályozók számára biztosított erősebb és 
függetlenebb hatáskörökkel, a piac átláthatóságával kapcsolatos magasabb 
követelményekkel, a nemzeti szabályozók, valamint az átviteli/szállítási 
rendszerüzemeltetők közötti hatékonyabb, európai szintű együttműködési kerettel, 
továbbá azzal, hogy nagyobb hangsúlyt kap a tagállamok közötti rendszerösszekötői 
kapacitás továbbfejlesztése, valamint egyetért a tulajdonlás szétválasztására irányuló 
javaslattal is, ami a leghatékonyabb – bár nem az egyedüli – eszköz a beruházások 
ösztönzésére és az új piaci szereplőkkel szembeni megkülönböztetés elkerülésére.

3. Emellett egyetért az európai energiaszabályozói ügynökség létrehozására irányuló 
javaslattal, noha fenntartásai vannak ezen új szerv jelenlegi felépítésével és 
döntéshozatali hatáskörével kapcsolatban.

4. Ami a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelméről szóló rendeletet 
illeti, az előadó úgy véli, hogy a jogalkotási javaslatban a különböző szereplők közötti 
jelenlegi hatáskörmegosztás jelenti a legfőbb problémát, mivel az zavarossá és 
némiképp nehézkessé teszi a döntéshozatali eljárást. Ebben a dokumentumban az 
előadó rámutat a szóban forgó konkrét javaslattal kapcsolatos fő gondokra.

Hatáskörök megosztása

5. A fent említettekkel összhangban az előadó úgy véli, hogy ezzel az aktával a legfőbb 
probléma az, hogy a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelméről 
szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatban felvázolt jelenlegi hatáskörmegosztás 
nincs összhangban a hatáskörök tényleges és természetes, nemzeti szintű 
megosztásával, mivel az átviteli/szállítási rendszerüzemeltetők kvázi szabályozói 
státuszt kapnak, ugyanakkor úgy tűnik, hogy az energiaszabályozói ügynökség szerepe 
csak egy tanácsadó testületre redukálódik.

6. Az előadó mindenekelőtt úgy véli, hogy az átviteli/szállítási rendszerüzemeltetők 
tizenegy feladata közül többet is a szabályozó hatóságoknak kellene átadni.

7. Sőt, miközben az előadó osztja a Bizottság azon vélekedését, hogy egy alulról induló 
megközelítést kell kidolgozni a műszaki előírások fejlesztése tekintetében, mivel 
ehhez az átviteli/szállítási rendszerüzemeltetők vannak a legjobb helyzetben és 
közvetlen érdekük fűződik az ilyen szabályok európai szintű egyszerűsítéséhez és 
harmonizálásához, úgy véli, hogy az egyéb műszaki előírásoknak, úgymint a 
kereskedelem és az ipar átláthatóságához kapcsolódóknak, más megközelítést kell 
követniük, ahol az ügynökség – független hatóságként – felelős egyrészt az 
iránymutatások kidolgozásáért – szoros együttműködésben a piaci szereplőkkel és 
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természetesen az átviteli/szállítási rendszerüzemeltetőkkel –, másrészt azok 
elfogadásáért.

8. Mindamellett a fent említett előírások végrehajtásának önkéntes jellege kérdéseket vet 
fel a tekintetben, hogy kapcsolódik-e hozzáadott érték az átviteli/szállítási 
rendszerüzemeltetők jelenlegi, európai szintű együttműködési rendszeréhez. Az 
előadónak határozott véleménye, hogy az ebből a rendeletből eredő egyes
szabályoknak és előírásoknak kötelező erejűnek kell lenniük.

9. Végül, az előadó úgy véli, hogy összhangban azzal, miszerint az ügynökség 
feladatának tekintik a piaci előírások kidolgozását és elfogadását, e szabályozó 
hatóság feladata legyen – nem pedig az átviteli/szállítási rendszerüzemeltetőké – az 
érdekelt felekkel való konzultáció lefolytatása, a nemzeti szinten végzett eljárással 
összhangban.

Az ügynökség

10. Az előadó tudatában van azoknak a korlátozásoknak, amelyeket a Bizottság jogi 
szolgálata által kidolgozott vélemény az európai energiaszabályozói ügynökségnek 
biztosított hatáskörök tekintetében megállapított. Mindazonáltal úgy véli, hogy a 
hatáskörök megosztása tekintetében fennálló zavar és bizonytalanságok nagy része 
pontosan ebből a hatáskörhiányból ered. Ezért az előadó azt szeretné, hogy a bizottság 
kérje fel a Parlament jogi szolgálatát annak megvizsgálására, hogy az ügynökség 
hatáskörei kiterjeszthetők-e oly mértékben, hogy végső szabályozói határozatokat 
hozhasson, az energiapiacok liberalizációjáról szóló, 2007. júniusi európai parlamenti 
állásfoglalással összhangban.

11. Amennyiben ez nem lehetséges, az előadó véleménye szerint a Parlamentnek 
mérlegelnie kell, hogy vajon a javasolt modell megoldaná-e azokat a nemzeti 
szabályozók közötti problémákat, amelyek miatt nem tudnak közös nevezőre jutni, és 
vajon e modell elfogadható lenne-e közbülső lépésként egy valódi európai szabályozó
megvalósítása felé.

12. Az Európai Parlament a közelmúltban kifejezte, hogy létre kívánja hozni a nemzeti 
szabályozók európai testületét, amely döntéshozatali hatásköröket kapna a tagállamok 
közötti, határokon átnyúló kérdések tekintetében, míg a nemzeti szabályozók 
maradnának továbbra is felelősek a saját területükön belüli ügyekkel kapcsolatos 
döntések meghozataláért. A Parlament álláspontjával véget kívánt vetni a nemzeti 
szabályozók között kialakult, megoldhatatlannak tűnő helyzetnek, amelynek ma tanúi 
lehetünk; ez az oka annak, hogy a Bizottság javaslata – annak jelenlegi formájában –
biztosítja az ügynökségnek az arra vonatkozó hatáskört, hogy megoldhassa ezt a 
problémát és a későbbiekben esetlegesen felmerülő nehézségeket. Az előadó szerint 
egy független ügynökség – amely rendelkezik a határokon átnyúló kérdések 
kezeléséhez szükségek hatáskörökkel – hatékonyabban és átláthatóbban mozdítaná elő 
egy valódi uniós energetikai szabályozás kidolgozását.
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13. Az előadót aggodalommal tölti el a meglévő ERGEG felbomlása és az, hogy ez 
milyen esetleges következményekkel járhat a függetlenség szempontjából, mivel az 
ügynökség – a jelenlegi javaslatok értelmében – nagymértékben az Európai 
Bizottságtól függ majd. 

A tulajdonlás szétválasztására vonatkozó követelmények az átviteli/szállítási
rendszerüzemeltetők európai hálózata (ENTSO) keretében

14. Az előadó üdvözli az arra irányuló bizottsági javaslatot, hogy hivatalossá tegyék a
átviteli/szállítási rendszerüzemeltetők között meglévő együttműködési keretet annak 
érdekében, hogy előmozdítsák az európai szintű integrációt, és a 27 tagállam között 
megvalósítsák a műszaki szabályok teljes mértékű harmonizációját. 

15. Az ENTSO-modell megfelelő működése érdekében, és figyelmen kívül hagyva az 
egyes tagállamokban a tulajdonlás szétválasztása tekintetében előírt szintet – azaz 
szétválasztott átviteli/szállítási rendszerüzemeltetők vagy független 
rendszerüzemeltetők –, az előadó úgy véli, hogy az ENTSO-n belül minden 
átviteli/szállítási rendszerüzemeltetőt egyenlő bánásmódban kell részesíteni a 
rendszerüzemeltetői kötelezettségeik, valamint a rendszerhez való 
megkülönböztetésmentes hozzáférés biztosítása tekintetében. 

Beruházások

16. A Bizottság azon javaslata, amely szerint az átviteli/szállítási rendszerüzemeltetőknek 
10 éves beruházási tervet kell benyújtaniuk, összhangban áll a tagállami szinten már 
meglévő kötelezettségekkel, így az előadó üdvözli, hogy e kötelezettséget egy európai 
dimenzióval szándékoznak kiegészíteni, különösen a tagállamok közötti 
energiaszállítási kapacitás javítása és fejlesztése tekintetében.

17. Lényeges azonban, hogy ezt a tervet elfogadja a szabályozó szerv, és ne csak 
felülvizsgálatra nyújtsák be.

Átláthatóság

18. Az előadónak meggyőződése, hogy az átláthatóságra vonatkozó szabályokon a 
szabályozó szervnek – az átviteli/szállítási rendszerüzemeltetőkkel folytatott 
konzultációt követően – javítania kell, és nem elég, ha az ügynökség csak 
felülvizsgálja azokat. Üdvözli az iránymutatások uniós szinten történő kidolgozását, 
ugyanakkor kívánatosnak tartja, hogy ezek az iránymutatások kötelező erővel bírjanak 
a legfontosabb részeket tekintve.

19. Az előadó továbbá felhívja a figyelmet, hogy a rendelet egyes részeiben az 
átláthatóság össszekeveredni látszik a monitoring tevékenységgel és a jelentéstétellel, 
ezért jelentésében szeretne különbséget tenni e két rész között.
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Harmonizáció

20. Az előadó úgy véli, hogy a harmonizáció nem került előterébe a javaslatban. Az 
energiapiacok integrációja előtt a 27 különböző szabályozási keret megléte jelenti az 
egyik legfőbb akadályt. Ezért az előadó úgy véli, hogy a műszaki és piaci szabályok 
harmonizálásának önkéntes jellege nem lesz elegendő ahhoz, hogy megoldják a 
tagállamok közötti határokon átnyúló kereskedelemben az integráció nem megfelelő 
szintje miatt fennálló nehézségeket. Ezért az előadó szerint a műszaki előírások, 
valamint a szabályozási keret harmonizálását kell a csomag egyik alapvető céljának 
tekinteni.

Regionális piacok

21. Az előadó üdvözli, hogy a rendeletekbe és az irányelvekbe a regionális piacok 
fejlesztését mint az integráció megvalósulása felé tett kedvező lépést építik be. És 
valóban, az ezen a téren a közelmúltban elért haladás, valamint a már régóta fennálló 
piacok – például az északi piac – szilárd alapot biztosíthatnak a különböző modellek 
összehasonlításhoz és ahhoz, hogy e tapasztalatok némelyikét az EU egészére 
megpróbáljuk kivetíteni.

Rendszerösszekötői szintek

22. Az előadó üdvözli a különleges koordinátorok kinevezését, amivel felgyorsíthatják a 
négy fő rendszerösszekötői projekt fejlesztését a tagállamok között, amelyek eddig 
álltak. Úgy véli, hogy a koordinátorok pozitív hatást fejthetnek ki és felgyorsíthatják e 
folyamatokat azáltal, hogy közvetítőként lépnek fel a szereplők és az érdekelt felek 
között.

23. Ezek az egyedi esetek azonban – bár fontosak – csupán a probléma kis részét jelentik, 
és Unió-szerte még számos politikai, műszaki és igazgatási akadály áll a tagállamok
közötti növekvő rendszerösszekötői kapacitás előtt, még ott is, ahol ezek a projektek 
gazdasági és műszaki tekintetben egyaránt megvalósíthatónak bizonyulnak. 
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