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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Európai stratégia az energiaellátás fenntarthatóságáért, versenyképességéért és 
biztonságáért – Zöld könyv
(2006/2113(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai stratégia az energiaellátás fenntarthatóságáért, 
versenyképességéért és biztonságáért című zöld könyvére - (COM (2006)0105),

– tekintettel a Bizottságnak és a főképviselőnek az energiapolitika külső vonatkozásairól 
szóló közös dokumentumára,

– tekintettel a földgázvezeték-hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából, 2005. március 8-án második olvasatban 
elfogadott álláspontjára1,

– tekintettel a transzeurópai közlekedési- és energiahálózatok területén történő közösségi 
pénzügyi támogatás nyújtásának általános szabályairól és a 2236/95/EK tanácsi rendelet 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 2005. 
október 26-án első olvasatban elfogadott álláspontjára2,

– tekintettel az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, 
valamint a 93/76/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából, 2005. december 13-án második 
olvasatban elfogadott álláspontjára3,

– tekintettel a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások megállapításáról 
és a 96/391/EK és az 1229/2003/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi határozat elfogadása céljából, 2006. április 4-én második olvasatban 
elfogadott álláspontjára4,

– tekintettel az Energiaközösséget létrehozó szerződés Európai Közösség általi 
megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatáról szóló, 2006. május 18-i 
álláspontjára5,

– tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, 
Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozásának feltételeiről szóló 
okmányhoz csatolt 9., a szlovákiai Bohunice V1 Atomerőműről szóló jegyzőkönyv 
végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló, 2005. november 16-i 
álláspontjára6,

– tekintettel a nukleáris atomerőművek leszerelésére szánt pénzügyi források 

  
1 HL C 320. E, 2005.12.15., 14. o.
2 Az abban az időpontban elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0403
3 Az abban az időpontban elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0496.
4 Az abban az időpontban elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0118.
5 Az abban az időpontban elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0219.
6 Az abban az időpontban elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0429.
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felhasználásáról szóló, 2005. november 16-i állásfoglalására1,
– tekintettel a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési 

kötelezettségéről szóló tanácsi irányelvre (kodifikált változat) irányuló javaslatról szóló, 
2004. december 14-i álláspontjára2,

– tekintettel villamosenergia-ellátás biztonságát és az infrastrukturális beruházások 
védelmét célzó intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról 2005. július 5-én első olvasatban elfogadott álláspontjára3,

– tekintettel a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításának felügyeletéről és 
ellenőrzéséről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló, 2006. július 5-i 
álláspontjára4,

– tekintettel a megújuló energiaforrásokkal történő fűtéssel és hűtéssel kapcsolatban a 
Bizottság számára tett ajánlásaival együtt a 2006. február 14-i állásfoglalására5

– tekintettel az Európai Unióban a megújuló energiaforrások megosztásáról és a konkrét 
intézkedésekre vonatkozó javaslatokról szóló, 2005. szeptember 29-i állásfoglalására6,

– tekintettel az Európai Unióban az energiaellátás biztonságáról szóló, 2006. március 23-i 
állásfoglalására7,

– tekintettel az energiahatékonyságról avagy többet kevesebbel című zöld könyvről szóló, 
2006. június 1-jei állásfoglalására8,

– tekintettel a 2006. március 23–24-i Európai Tanácsnak az energiapolitika Európa számára 
című zöld könyv Európai Tanács általi jóváhagyására vonatkozó elnökségi 
következtetéseire, valamint a 2006. június 15–16-i Európai Tanács a Bizottságnak és a
főképviselőnek az energiabiztonság külső vonatkozásairól szóló közös dokumentumával 
kapcsolatos elnökségi következtetéseire,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsága által e tárgyban 2006. szeptember 
12-én rendezett közmeghallgatás tanácskozásaira,

– tekintettel az európai alkotmányt létrehozó szerződésre, melynek értelmében az energia 
olyan terület, ahol a tagállamok osztoznak a hatáskörön,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi 
Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Nemzetközi Kereskedelemmel Foglalkozó Bizottság, 
a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és a Regionális 
Fejlesztési Bizottság véleményére (A6-0000/2006),

  
1 Az abban az időpontban elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0432.
2 HL C 226. E, 2005.9.15., 22. o.
3 HL C 157. E, 2006.7.6., 61. o.
4 Az abban az időpontban elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0300.
5 Az abban az időpontban elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0058
6 Az abban az időpontban elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0365.
7 Az abban az időpontban elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0110,.
8 Az abban az időpontban elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0243.
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1. üdvözli a Bizottság Európai stratégia az energiaellátás fenntarthatóságáért, 
versenyképességéért és biztonságáért című zöld könyvét, de hangsúlyozza azt a tényt, 
hogy itt Európában fel kell ismernünk, hogy az energiával kapcsolatban teljesen új 
helyzetben vagyunk, ami olyan európai energiapolitika kialakítását igényli, amely a 
megengedhető energia biztosítását a lehető legnagyobb mértékben belső forrásokból
biztosítja, miközben óvja a környezetet és küzd az éghajlatváltozás ellen; úgy véli, hogy 
az energiaellátást olyan nyílt és tisztességes piacokon keresztül kell biztosítani, amelyek
ugyanakkor tükrözik az arra irányuló igényt, hogy globális összefüggésben továbbra is 
versenyképesek maradjanak;

Fenntarthatóság
Éghajlatváltozás
2. Elismeri, hogy az éghajlatváltozás azonnali EU-szintű intézkedéseket igénylő, komoly

problémákat okoz, és úgy véli, hogy 2050-ig az EU energiája túlnyomó részének
szénmentes forrásokból kell származnia, valamint hogy ezért e célkitűzés elérése 
érdekében egyértelmű útitervet kell meghatározni:
a. az EU vezetőinek a jövő éven belül meg kell állapodniuk egy 2020-ig elérendő, 

kötelező CO2 célkitűzésről, és egy 2050-ig elérendő, indikatív CO2 célkitűzésről, a
2 C° fokos célkitűzéssel összhangban. A Bizottságnak javasolnia kell a kibocsátás-
kereskedelmi rendszer (ETS) felülvizsgálatát, beleértve a kibocsátási jogok 2012-től 
történő teljes árverését, az így befolyt pénzt pedig az EU energiára irányuló 
kutatására és fejlesztésére, valamint az energiahatékonysági intézkedésekre kell 
fordítani;

b. az ETS-t nemzetközi szinten ki kell terjeszteni, és 20 éves időszakra kell szólnia;
c. az ETS-nek – egy hatásvizsgálatot követően –további, nagy mennyiségű energiát 

felhasználó ágazatokra is ki kell terjednie, beleértve a légi közlekedést és a
teherszállítást;

d. jogalkotási javaslatot kell benyújtani a jelenleg az ETS-sel kapcsolatban alkalmazott 
módszer egyszerűsítésére és átláthatóvá tételére;

Kutatás és fejlesztés
3. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy – a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs 

tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramon túl (7KP) – dolgozzanak ki
stratégiát a nemzeti kutatási költségvetések EU-s szinten történő összevonására;

4. felhívja a Bizottságot, hogy végezze el a meglévő technológiai platformok energiaügyi 
ellenőrzését;

5. azt kéri, hogy a 7KP energiával kapcsolatos finanszírozásának egy részét juttassák az 
energiával kapcsolatos társadalmi és gazdasági magatartás elemzésére, valamint, hogy 
ezt a finanszírozást kössék össze versenyképességi és innovációs keretprogrammal és az
EBB-vel;

Az ellátás biztonsága
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Energiahatékonyság
6. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az energiahatékonyságot – mint az 

energiaszükséglet csökkentésének leginkább költséghatékony módját – tegye az EU-ban 
prioritássá; sürgeti az e területen meglévő EK irányelvek pontos végrehajtását és sürgeti 
a Bizottságot, hogy hajtsa végre a tárgyra vonatkozó, korábbi állásfoglalásait;

7. felszólítja a Bizottság elnökét, hogy szervezze meg az EU 30 legnagyobb városának 
ülését, és a városi területeken az energiafogyasztás csökkentése érdekében dolgozzon ki
a teljesítmény értékelésére vonatozó kezdeményezéseket, városfejlesztési stratégiával 
együtt; úgy véli, hogy komoly erőfeszítéseket kell tenni a hő és villamos energia kapcsolt 
termeléséből, valamint a hűtés biztosításából és a távhőellátó rendszerből származó 
villamos energia növelésére;

8. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja tovább az intelligens mérést és díjszabást;

9. előnyben részesíti a leginkább energiahatékony és tiszta közlekedési módokra történő 
átállást, amit különösen új jogszabályokon és nemzeti szintű fiskális ösztönzőkön 
keresztül kell elérni, beleértve a gépjárműiparra vonatkozó kötelező jogszabályok 
bevezetését is; ezen túlmenően azt ajánlja, hogy dolgozzanak ki stratégiát a légi 
közlekedés kibocsátásainak és a hajókból származó kibocsátások csökkentésére;

Energiamixtúra
10. úgy véli, hogy az energiaforrások diverzifikálása segíti az ellátás biztonságát;
11. javasolja, hogy az EU határozzon meg olyan, hosszú távon stabil politikai keretet, ami a 

befektetőknek egyértelmű iránymutatással szolgál arra vonatkozóan, hogy a piacnak hol 
kell beruháznia; úgy véli, hogy e keretnek tartalmaznia kell az EU energiahatékonyságra 
vonatkozó azon célkitűzését, amely értelmében 2020-ig legalább 20%-os javulást kell 
elérni, 2020-ig a primerenergiában a megújuló források 25%-ának elérése érdekében 
tartalmaznia kell továbbá az iparágakra vonatkozó kötelező célkitűzéseket, valamint a 
CO2 előre jelezhető árát; úgy véli továbbá, hogy ki kell tűzni egy indikatív célt, melynek 
értelmében 2040-ig a megújuló forrásoknak el kell érniük az 50%-ot;

12. elismeri az energiapolitika stratégiai felülvizsgálata (ESF) elvégzésének szükségességét 
a javasolt energiaellátási megfigyelő központ munkájának kiegészítéseképpen, amely 
központ nem lehet független szerv, valamint, hogy az ESF megbízatásának ki kell 
terjednie azon problémák stratégiai elemzésére, amelyekkel az EU az energiaágazatban 
szembesül;

13. ösztönzi a Bizottságot, hogy az ESF-et egy olyan képlet kidolgozására használja, ami 
lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy elemezzék a környezet, az ellátás biztonsága, a 
versenyképesség és a munkahely-teremtés tekintetében meglévő különféle politikai 
választási lehetőségek optimalizálását, és így segíthessenek a kockázatok lehető 
legkisebbre csökkentésében; felszólítja a Bizottságot, hogy készítsen részletes
tanulmányt a valamennyi energiaforrással kapcsolatos támogatásokról és költségekről,
beleértve az externáliák internalizálását is;

14. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság dolgozzon ki módszeres megközelítést a különösen 
a közlekedésben használt bio-hajtóanyagok előállítására, elosztására és fogyasztására,
továbbá ragaszkodik ahhoz, hogy e területen kötelező célkitűzéseket kell bevezetni;
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15. felszólítja a Bizottságot, hogy középtávon ismerje el a fosszilis tüzelőanyagok fontos 
szerepét, és kéri, hogy végezzen további tanulmányokat ezek szénintenzitásának 
csökkentésével kapcsolatban, valamint a szénnel, földgázzal és a kőolajjal kapcsolatban 
ösztönözze a szénmegkötés és -tárolás gazdaságos módszerének további fejlesztését, és
ragaszkodik ahhoz, hogy 2020-ig az EU-ban legyen tíz nagyüzemi módon működő 
demonstrációs üzem;

16. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozza át a transzeurópai energiahálózatokat, 
amelyeknek biztosítaniuk kell, hogy a megújuló energiaforrások tisztességes módon 
jutnak el a villamosenergia-hálózatokba; úgy véli, hogy a tengerparti szélerőműveket 
először a regionális hálózatba és csak végső soron kell a transzeurópai energiahálózatba 
bevonni;

17. felszólítja a Bizottságot, hogy értelmezze rugalmasabban az EU környezeti 
jogaszályaiból származó közjót, amennyiben az energiával kapcsolatos fejlesztések
szénmegtakarítást valósíthatnak meg;

18. elfogadja, hogy a nukleáris energia továbbra is ellentmondásos terület marad, és az 
annak fejlesztésével kapcsolatos döntések továbbra is a tagállamok feladatai;

Külső vonatkozások
19. úgy véli, hogy növelni fogják az EU energiatermelő és -fogyasztó országok 

vonatkozásában meglévő tárgyalási képességét az olyan mechanizmusokra vonatkozó, 
strukturált tárgyalások, hogy az EU miként fog egységes álláspontot képviselni harmadik 
országokkal szemben, valamint, hogy ezekbe a tárgyalásokba be kell vonni az 
energiaügyekért felelős főképviselőt is;

20. sürgeti a tagállamokat, hogy az EU intézményeivel való fokozott együttműködés
keretében dolgozzák ki azoknak a prioritást élvező területeknek a jegyzékét, ahol 
megállapodásra jutottak a külső energiapolitika vonatkozásában, beleértve többek között
az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzéseket, az energiahatékonysági és
megtakarítási célkitűzéseket, a megújuló technológiák fejlesztését, az emberi jogokat és
a szociális párbeszédet;

21. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyék nagyon komolyan az 
Oroszországból 2010 után érkező földgáz-ellátásban – az orosz hazai piacon a befektetés 
hiánya, a túlzott szivárgás és az energiapazarlás következtében – jelentkező hiány valós 
veszélyét; ragaszkodik ahhoz, hogy a tagállamok fejezzék ki érthetően: nem valószínű, 
hogy a szükséges befektetésre a befektetésekkel kapcsolatos jobb biztosítékok nélkül sor 
kerül, amely biztosítékok csak az energia chartáról szóló szerződés megerősítésével 
lennének garantálhatók;

Egységes energiapiac és versenyképesség
22. felszólítja a tagállamokat, ismerjék fel, hogy az EU jelenlegi energiapiaci modellje nem 

működik, továbbá, hogy az új energiaügyi valósággal való szembenézés során nem 
hagyatkozhatunk teljes egészében a piacorientált megoldásokra; úgy gondolja, hogy 
egyértelmű politikai keretre van szükség az energiaügyi függetlenség, a hosszú távú 
stabilitás, a hatékonyság, a környezetérzékenység és az ellátás biztonsága magas fokának 
létrejöttéhez; véleménye szerint a megfelelően működő piac megvalósításához jobban 
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meg kell határozni a kormányok, szabályozók és piaci szereplők feladatait;
23. gratulál a Bizottságnak az energiaipari ágazattal kapcsolatos vizsgálatáért; felszólítja a 

Bizottságot, hogy foganatosítson végrehajtási intézkedéseket – beleértve a 
pénzbírságokat – a versenyszabályokat megszegő társaságok ellen;

24. ösztönzi a Bizottságot, hogy üldözze azokat a tagállamokat, amelyek indokolatlanul
védik a főbb nemzeti energiatársaságokat vagy amelyek megkísérlik az egyesülések és 
beolvadások megakadályozását;

25. azon a véleményen van, hogy az energiapolitika különös jellegét figyelembe kell venni a 
versenypolitikában, szabályozási intézkedésekben és a belső piaci szabályok 
megfelelőbb végrehajtására irányuló törekvésekben;

26. felszólítja a Bizottságot, hogy lépjen fel az olyan hosszú távú jogutódszerződésekkel 
rendelkező társaságok ellen, amelyek lezárják a piacokat, és az EK-Szerződés 
szabályaival ellentétesen járnak el;

27. sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen további lépéseket az upstream (kitermelő)
energiapiacon meglévő koncentrációk kezelése érdekében;

28. javasolja a tagállami szabályozók hatásköreinek jelentős növelését, lehetséges módon az 
átláthatóságra és a közzétételre vonatkozó közös szabályok, valamint – többek között a 
függetlenségre, a szabályozók kijelölésére vonatkozó eljárásra, az átláthatóságra és az 
elszámoltathatóságra vonatkozó – kötelező minimális iránymutatások megállapításával; 
úgy véli, hogy az energiával foglalkozó nemzeti szabályozóknak olyan szerepet kell 
adni, hogy a tagállamokon belüli versenyhatóságoknak tanácsot adjanak, valamint 
biztosítsák, hogy az energiatársaságok jogszabályi kötelezettséggel rendelkezzenek arra, 
hogy a fogyasztókat energia-megtakarítási tanácsokkal lássák el, továbbá minimális 
befektetési követelményt állapítsanak meg;

29. kötelezi a tagállamokat, hogy a nemzeti szabályozóknak juttassanak EU-s szinten 
megállapított hatásköröket, hogy eszközökkel lássák el őket a határokon átnyúló 
villamosenergia- és földgázátvitelre vonatkozó jogszabályok – beleértve a hálózatokhoz 
való megkülönböztetésmentes hozzáférést, az átviteli díjakat, a kapacitáselosztást, a szűk 
hálózati keresztmetszetek kezelésére vonatkozó beszerzést és a hálózatműködtetést, 
valamint az energiapiaci ügyletekkel kapcsolatos egyértelmű menetrendet – megalkotása 
tekintetében; véleménye szerint, ha ez két éven belül nem jön létre, a Bizottságnak afelé 
kell vennie az irányt, hogy a határokon átnyúló energiakapcsolatokkal foglalkozó európai 
szabályozót hozzon létre;

30. felszólítja a Bizottságot, hogy vezessen be jogszabályokat annak biztosítása érdekében, 
hogy a tagállamok elhatározásra jussanak a tekintetben, nyújtanak-e négy éves időszakon 
belül a határoknál tervezési engedélyt, valamint, ha ezen időszak végéig nincs nemleges 
válasz, a tervezési engedélyt megadottnak kell tekinteni;

31. felszólítja a Bizottságot, hogy 2008-ra a jól működő regionális villamosenergia-piacot 
tegye prioritást élvező kérdéssé, valamint állapítson meg másik időpontot az egységes 
európai energiapiac és -hálózat létrehozása tekintetében;

32. felkéri a Bizottságot, hogy a villamosenergia- és a földgázpiac teljes potenciáljának 
kialakítása érdekében nyújtsa be a harmadik javaslatcsomagot, amelynek tartalmaznia 
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kell az energiahálózatok teljes tulajdonosi szétválasztását; 
33. felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak jogszabályokat a jogi szétválasztásról, és 

egyaránt teljesítsék a villamos energiáról, illetve a földgázról szóló irányelv feltételeit;
34. úgy gondolja, hogy a Bizottságnak olyan átfogó földgáz-stratégiát kell előterjesztenie,

ami megvizsgálja a földgáz-fogyasztás csökkentésének szükségességét, az ellátás 
diverzifikálását és a jobb földgáz-infrastruktúrát, annak szükségességét, hogy néhány 
tagállamban meg kell fordítani a földgáz áramlási irányát, és foglalkozni kell a tárolás és 
a készletek kérdésével;

Energiaszegénység és a fogyasztók jogai
35. úgy gondolja, hogy a fogyasztókat kell valamennyi jövőbeli energiapolitika 

középpontjába állítani, és az energiaszegénységnek egyértelműbben kell megjelennie a 
bizottsági javaslatokban;

36. sürgeti a Közlekedési és Energiaügyi Főigazgatóságot, hogy értékelje a tagállamok 
strukturális alapokkal kapcsolatos terveit, az energiaügyi kérdések kezelésére irányuló 
képességük és eltökéltségük vonatkozásában;

37. kéri a tagállamok energiaügyekért felelős szabályozóit, hogy biztosítsák az egyetemes 
szolgáltatási kötelezettségek betartását, középpontba állítva azokat a veszélyeztetett és 
szegény fogyasztókat, akik számára szociális díjszabást vagy támogatást kell ajánlani;

38. felszólítja a tagállamokat, hogy az energia területén olyan fogyasztói vezetőt (consumer 
champion) nevezzenek ki, akinek többek között annak biztosítása volna a feladata, hogy 
a fogyasztók könnyen hozzáférhessenek az árra és a választásra vonatkozó 
információkhoz, az energiaszolgáltató-váltás könnyed módszeréhez, továbbá minden 
tagállamban módszeres hozzáférést biztosítana a szabályozókhoz;

°

° °
39. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


