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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.



PR\707077HU.doc 3/26 PE400.717v01-00

Külső fordítás

HU

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE............5

INDOKOLÁS ......................................................................................................................23



PE400.717v01-00 4/26 PR\707077HU.doc

Külső fordítás

HU



PR\707077HU.doc 5/26 PE400.717v01-00

Külső fordítás

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2007)0530),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek 
alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0318/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési 
Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottság véleményeire (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(9) preambulumbekezdés 

(9) Mivel az Ügynökségnek rálátása nyílik 
a nemzeti szabályozó hatóságokra, indokolt 
a Bizottság felé tanácsadói szerepet 
betöltenie a piacszabályozási kérdésekben. 
Indokolt továbbá előírni, hogy az 
Ügynökség tájékoztassa a Bizottságot, ha 
azt tapasztalja, hogy az átvitelirendszer-, 
illetőleg a szállításirendszer-üzemeltetők 
közötti együttműködés nem hozza meg az 
elvárt eredményeket, vagy hogy egy 
nemzeti hatóság, miután az 
iránymutatásokkal ellentétes határozatot 

(9) Mivel az Ügynökségnek rálátása nyílik 
a nemzeti szabályozó hatóságokra, indokolt 
a Bizottság felé tanácsadói szerepet 
betöltenie a piacszabályozási kérdésekben. 
Indokolt továbbá előírni, hogy az 
Ügynökség tájékoztassa a Bizottságot, ha 
azt tapasztalja, hogy az átvitelirendszer-, 
illetőleg a szállításirendszer-üzemeltetők 
közötti együttműködés nem hozza meg az 
elvárt eredményeket, vagy hogy egy 
nemzeti hatóság, miután az 
iránymutatásokkal ellentétes határozatot 
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hozott, nem hajlandó eleget tenni az 
Ügynökség véleményében foglaltaknak.

hozott, nem hajlandó eleget tenni az 
Ügynökség véleményeiben, ajánlásaiban 
és határozataiban foglaltaknak.

Indokolás

Az Ügynökségnek rendelkeznie kell a szükséges hatáskörökkel annak érdekében, hogy fontos 
szabályozói feladatait hatékony módon teljesítse.

Módosítás: 2
(10) preambulumbekezdés

(10) Indokolt, hogy az Ügynökség nem
kötelező erejű iránymutatások 
kibocsátásával segíthesse a nemzeti 
hatóságokat a helyes gyakorlati 
megoldások megosztásában.

(10) Indokolt, hogy az Ügynökség kötelező 
erejű iránymutatások kibocsátásával 
segíthesse a nemzeti hatóságokat a helyes 
gyakorlati megoldások megosztásában.

Indokolás

Az ügynökségnek rendelkeznie kell a szükséges hatáskörrel fontos szabályozói feladatának 
ellátásához, a határon átnyúló együttműködés hatékony biztosítása érdekében.

Módosítás: 3
(10a) preambulumbekezdés (új)

(10a) Az Ügynökségnek adott esetben 
konzultálnia kell az érdekelt felekkel, és 
számukra ésszerű lehetőséget kell 
biztosítania, hogy észrevételüket 
benyújtsák a javasolt intézkedésekre, mint 
például a hálózati előírások és a szabályok 
tervezeteire vonatkozóan.

Indokolás

Az érdekeltekkel történő megfelelő konzultáció az Ügynökség munkájának kulcseleme kell, 
hogy legyen. Az intézkedések, például a hálózati előírások és a szabályok tervezeteinek 
előkészítése keretében folyó nyilvános konzultációkat az Ügynökségnek és nem az 
átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózatának kell lebonyolítania.
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Módosítás: 4
(15) preambulumbekezdés

(15) Az Ügynökséget elsősorban az 
Európai Közösségek általános 
költségvetéséből, díjakból és önkéntes
hozzájárulás révén helyénvaló 
finanszírozni. Így különösen ezután is 
helyénvaló az Ügynökség rendelkezésére 
fenntartani a szabályozó hatóságoknál az 
európai szintű együttműködés céljára 
elkülönített forrásokat. Az Európai 
Közösségek általános költségvetését 
terhelő összes támogatásra indokolt 
továbbra is a közösségi költségvetési 
eljárást alkalmazni. Ezenkívül a számlák 
vizsgálatát az Európai Közösségek 
általános költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 
185. cikkében említett szervekre vonatkozó 
költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. 
december 23-i 2343/2002/EK, Euratom 
bizottsági rendelet1 91. cikkével 
összhangban a Számvevőszéknek kell 
elvégeznie.

(15) Az Ügynökséget elsősorban az 
Európai Közösségek általános 
költségvetéséből, díjakból és hozzájárulás 
révén helyénvaló finanszírozni. Így 
különösen ezután is helyénvaló az 
Ügynökség rendelkezésére fenntartani a 
szabályozó hatóságoknál az európai szintű 
együttműködés céljára elkülönített 
forrásokat. Az Európai Közösségek 
általános költségvetését terhelő összes 
támogatásra indokolt továbbra is a 
közösségi költségvetési eljárást alkalmazni. 
Ezenkívül a számlák vizsgálatát az Európai 
Közösségek általános költségvetésére 
alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelet 185. cikkében említett szervekre 
vonatkozó költségvetési keretrendeletről 
szóló, 2002. december 23-i 2343/2002/EK, 
Euratom bizottsági rendelet2 91. cikkével 
összhangban a Számvevőszéknek kell 
elvégeznie.

Indokolás

Az önkéntes hozzájárulások lehetősége megkérdőjelezné az Ügynökség átláthatóságát és 
függetlenségét.

Módosítás: 5
(15a) preambulumbekezdés (új)

(15a) Az Ügynökség felállítását követően, 
annak költségvetését azonnal a 
költségvetési hatóság által végzett, a 
folyamatos munkamennyiségen és 
teljesítményen alapuló folyamatos 
értékelés alá kell vonni. Ennek az 
értékelésnek kell meghatároznia, hogy 
elegendő emberi és pénzügyi erőforrás áll-

                                               
1 HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
2 HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
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e rendelkezésre. A költségvetésnek 
biztosítania kell a hatékonyság 
legmagasabb követelményeinek való 
megfelelést.

Indokolás

Lényeges a kiadásokra és az emberi erőforrásra vonatkozó követelmények folyamatos 
felülvizsgálata.

Módosítás: 6
(18a) preambulumbekezdés (új)

(18a) Az Ügynökség tényleges 
működésének megkezdésétől számított 
legkésőbb négy éven belül és azt követően 
ötévenként a Bizottság megfelelő 
javaslatokkal ellátott jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé az 
Ügynökség egyes feladatairól és az elért 
eredményekről. 

Indokolás

Lényeges folyamatosan felülvizsgálni az Ügynökség hatékonyságát és lehetőséget teremteni a 
későbbi felülvizsgálatra, ha arra szükség van.

Módosítás: 7
2. cikk (4) bekezdés

(4) Az Ügynökség székhelye: [hely 
megnevezése]. Végleges elhelyezéséig az 
Ügynökség a Bizottság helyiségeiben 
működik.

(4) Az Ügynökség székhelye: Brüsszel. 
Végleges elhelyezéséig az Ügynökség a 
Bizottság helyiségeiben működik.

Indokolás

Az Ügynökség számára Brüsszel a legjobb székhely. Ezáltal csökkennek az utazási költségek, 
és közeli kapcsolat létesül a továbbra is Brüsszelben székelő Energiaügyi és Közlekedési 
Főigazgatósággal (DG TREN) és az átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózatával, 
valamint más fontos érdekelt szervezetekkel. Jelenleg az ERGEG is Brüsszelben székel, és 
munkája hatékonynak bizonyul. Brüsszel Európa fővárosa, és a legjobb összeköttetéssel 
rendelkezik a többi uniós fővárossal.
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Módosítás: 8
4. cikk

Az Ügynökség jogi aktusainak jellege Az Ügynökség feladatai
Az Ügynökség: Az Ügynökség az 1. cikkben 

meghatározott céljának elősegítése 
érdekében:

a) a szállításirendszer-, illetve 
átvitelirendszer-üzemeltetőknek (a 
továbbiakban együtt: átvitelirendszer-
üzemeltetők) címzett véleményeket 
bocsáthat ki;

a) a szállításirendszer-, illetve 
átvitelirendszer-üzemeltetőknek (a 
továbbiakban együtt: átvitelirendszer-
üzemeltetők) címzett véleményeket, 
ajánlásokat és határozatokat bocsáthat ki, 
minden olyan műszaki kérdést illetően, 
ami a belső piac megfelelő működésével 
kapcsolatos;

b) a szabályozó hatóságoknak címzett 
véleményeket bocsáthat ki;

b) a szabályozó hatóságoknak címzett 
véleményeket bocsáthat ki;

c) a Bizottságnak címzett véleményeket és 
ajánlásokat bocsáthat ki;

c) a Bizottságnak, az Európai 
Parlamentnek vagy a Tanácsnak címzett 
véleményeket és ajánlásokat bocsáthat ki;

d) a 7. és a 8. cikkben meghatározott 
esetekben egyedi határozatokat hozhat.

d) a 6., 7., 8., 8a., 8b., és a 8c. cikkben
meghatározott esetekben határozatokat 
hozhat;
e) keretet ad a nemzeti szabályozó 
hatóságok együttműködéséhez;
f) áttekinti az átvitelirendszer-üzemeltetők 
európai hálózata által elvégzett 
feladatokat;
g) kialakítja a gazdasági és műszaki 
feltételeket az átvitelirendszer-üzemeltetők 
európai hálózata előírásainak és 
szabályainak kidolgozásához, és 
jóváhagyja azokat a belső piac hatékony 
és biztonságos működésének biztosítása 
érdekében;
h) kialakítja az átvitelirendszer-
üzemeltetők közötti elszámolási 
mechanizmusokhoz szükségek 
módszertant és tarifákat, az 
átvitelirendszer-üzemeltetők tényleges 
költségeinek elemzése alapján;
i) EU-szintű nyilvános konzultációkat 
folytat a fent említett ügyekben.

Indokolás

A Bizottság javaslata nem biztosítja a nemzeti szabályozó hatóságok hatékony 
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együttműködésének uniós keretét. Az Ügynökségnek valódi hatáskörre van szüksége a határon 
átnyúló ügyek hatékony rendezéséhez. A közérdekű szempontok teljes mértékű teljesülésének
biztosítása érdekében az Ügynökségnek erősebb szerepet kell játszania az átvitelirendszer-
üzemeltetők által kidolgozott intézkedéstervezetek kezdeményezésében, nyomon követésében 
és jóváhagyásában. Az Ügynökségnek szintén kulcsszerepet kell játszania az átvitelirendszer-
üzemeltetők hálózata előírásainak végrehajtásában és érvényesítésében. Általánosságban az 
Ügynökséget be kell vonni az uniós előírások hatályának és tartalmának részletes 
kidolgozásába.

Módosítás: 9
5. cikk

Az Ügynökség – a Bizottság felkérésére 
vagy saját kezdeményezéséből – véleményt 
terjeszthet a Bizottság elé minden olyan 
kérdésben, amely összefügg létrejöttének 
céljával.

Az Ügynökség – a Bizottság, az Európai 
Parlament vagy a Tanács felkérésére vagy 
saját kezdeményezéséből – véleményt 
terjeszthet a Bizottság, az Európai 
Parlament vagy a Tanács elé minden 
olyan kérdésben, amely összefügg 
létrejöttének céljával.

Indokolás

A 4. cikk c) pontjához fűzött módosítással összhangban az Európai Parlamentet és a Tanácsot 
fel kell venni arra a listára, amely tartalmazza az Ügynökség véleményének címzettjeit.

Módosítás: 10
6. cikk (3) bekezdés

(3) Az Ügynökség – az 1228/2003/EK 
rendelet 2d. cikkének (2) bekezdésében, 
illetőleg az 1775/2005/EK rendelet 2d. 
cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően – a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata elé, illetőleg a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata elé véleményt terjeszthet a 
műszaki, illetve a piaci előírásokról, az 
éves munkaprogram tervezetéről és a tíz 
évre szóló beruházási terv tervezetéről.

(3) Az Ügynökség jóváhagyja – az 
1228/2003/EK rendelet 2c. cikkében, 
illetőleg az 1775/2005/EK rendelet 2c. 
cikkében foglaltaknak megfelelően - a
Villamosenergia-piaci és Gázpiaci
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózatai által kidolgozott előírásokat és a 
tíz évre szóló beruházási tervet, biztosítva 
a hátrányos megkülönböztetéstől való 
mentességet, a hatékony versenyt és a piac 
hatékony és biztoságos működését.

Indokolás

A hálózati előírásokat és a tíz évre szóló beruházási tervet az Ügynökség jóváhagyásához kell 
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kötni. Uniós szinten el kell kerülni az önszabályozást. Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
beruházási terveinek jóváhagyása a nemzeti szabályozó hatóságok feladata. Így uniós szinten 
az Ügynökségnek kell jóváhagynia az uniós szintű, tíz évre szóló beruházási tervet. A 
beruházóknak világos és kiszámítható szabályozási keretre van szükségük. Fontos tehát a 
beruházási terveket a kereskedelmi és politikai befolyástól mentes szabályozók 
jóváhagyásához kötni.

Módosítás: 11
6. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) A tíz évre szóló beruházási tervnek 
rendelkezéseket kell tartalmaznia az 
intelligens energiarendszerekre történő, a 
rendelet hatálybalépését követő tíz éven 
belüli átmenetre vonatkozóan. Az 
Ügynökséggel és a nemzeti szabályozó 
hatóságokkal konzultálni kell az 
átvitelirendszer-üzemeltetők 
előrehaladásáról az intelligens 
energiarendszerek kialakítása terén. 
Ennek érdekében az elérendő célt 
tartalmazó, szakaszos ütemezést kell 
felállítani. 

Indokolás

Az intelligens energiarendszer-technológia jelentős fejlődésen ment keresztül, amit 
megfelelően figyelembe kell venni a tíz évre szóló beruházási tervben.

Módosítás: 12
6. cikk (3b) bekezdés (új)

(3b) A Bizottság készítsen az 
átvitelirendszer-üzemeltetők európai 
hálózata részére megbízást, amelyben
iránymutatást nyújt az előírások 
kidolgozása és más, az 1228/2003/EK 
rendelet 2c. cikkében és az 1775/2005/EK 
rendelet 2c. cikkében foglalt olyan 
feladatok ellátása terén, amelyek a 
hálózatok műszaki működtetésére 
vonatkoznak. Az Ügynökség, saját 
kezdeményezéséből vagy a Bizottság 
kérésére, kötelező erejű iránymutatásokat 
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készít, amely a Bizottságnak ad eligazítást 
a megbízás készítésében. Az 
átvitelirendszer-üzemeltetők európai 
hálózatának az előírások előkészítésekor 
és más feladataik ellátásakor úgy kell 
eljárniuk, hogy megfeleljenek a 
megbízásban rögzített célkitűzéseknek és 
követelményeknek. Az átvitelirendszer-
üzemeltetők európai hálózata által 
készített előírás-tervezeteket az Ügynökség 
elfogadja.

Indokolás

Az átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózatának az előírások kidolgozása és más fontos 
feladatok ellátása terén történő eligazítása érdekében a Bizottságnak olyan megbízást kell 
adnia, amely meghatározza az előírások és feladatok által teljesítendő célkitűzéseket és 
követelményeket. Így biztosítható, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózata 
azokra a kiemelt fontosságú ügyekre összpontosítson, amelyek egy ténylegesen versenyképes 
piacot eredményeznek. Az Ügynökségnek kulcsszerepet kell játszania e megbízás 
elkészítésében. Ez a megbízás csak műszaki jellegű kérdésekre vonatkozhat, míg a műszaki 
működtetésre vonatkozó előírások kidolgozását az átviteli/szállítási rendszerüzemeltetők 
európai hálózatára kell hagyni, (és mivel a műszaki jellegű kérdésekben szükség van az 
Ügynökség jóváhagyására) az átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózata nem 
határozhatja meg a piaci szabályokat.

Módosítás: 13
6. cikk (3c) bekezdés (új)

(3c) A Bizottság az 1228/2003/EK rendelet 
2c. cikkében és az 1775/2005/EK rendelet 
2c. cikkében rögzítetteknek megfelelően, 
leginkább a verseny- és a piaci 
szabályokra és kevésbé a hálózatok 
műszaki működtetésére vonatkozó 
előírásokat fogad el. Az átvitelirendszer-
üzemeltetők európai hálózata e 
területeken nem fogad el előírásokat. Az 
Ügynökség, saját kezdeményezéséből vagy 
a Bizottság kérésére, kötelező 
iránymutatásokat készít annak érdekében, 
hogy a Bizottság részére útmutatást adjon 
ezen előírások elkészítése terén.



PR\707077HU.doc 13/26 PE400.717v01-00

Külső fordítás

HU

Indokolás

Az átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózata nem állíthat fel piaci szabályokat. Mivel 
ezek a kérdések a versenyre vonatkoznak, a szabályokat a Bizottságnak kell kidolgoznia, 
amelynek ki kell kérnie az Ügynökség tanácsát.

Módosítás: 14
6. cikk (6a) bekezdés (új)

(6a) Az átvitelirendszer-üzemeltetőknél az 
Ügynökség által hozott határozatok vagy 
elfogadott vélemények miatt keletkezett 
költségeket a nemzeti átviteli 
tarifahálózatokon keresztül kell 
megtéríteni, kivéve, ha a költségek azon 
feladatok megszegése vagy nem teljesítése 
miatt merülnek fel, amelyek e rendelet, a 
1228/2003/EK rendelet vagy a 
1775/2005/EK rendelet alapján hárulnak 
az átvitelirendszer-üzemeltetőkre.

Módosítás: 15
8. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Az Ügynökség a Bizottság kérésére 
további olyan külön feladatokat is ellát, 
amelyek céljával összefüggnek.

Indokolás

A Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy az Ügynökséget megkérje olyan külön 
feladatok ellátására a rá ruházott hatáskör keretein belül, amelyek hozzájárulnak az 
energiaszabályozók együttműködése érdekében elfogadott közösségi szabályozási keret 
célkitűzéseihez.

Módosítás: 16
8a. cikk (új)

8a. cikk
Döntéshozatali határidő

Ha az Ügynökség legkésőbb az érdekelt 
felek kérelmének előterjesztésétől 
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számított három hónapon belül nem hoz 
határozatot olyan ügyben, ahol e rendelet 
szerint jogilag kötelező hatásköre van, a 
határozatot az Európai Bizottság hozza 
meg.

Indokolás

Az Ügynökség intézményi megbénulásának elkerülése érdekében egy, mulasztás esetére 
szolgáló mechanizmus bevezetésére kerül sor, annak érdekében, hogy a végső döntés 
meghozatala az Európai Bizottságra szálljon át komoly késedelem esetén.

Módosítás: 17
8b. cikk (új)

8b. cikk
Konzultáció és átláthatóság

(1) Az intézkedések meghozatala előtt az 
Ügynökség adott esetben konzultál az 
érdekelt felekkel, és ésszerű lehetőséget 
biztosít számukra, hogy észrevételt 
tegyenek a javasolt intézkedésre
vonatkozóan. A konzultációs eljárás 
eredményeit nyilvánosságra kell hozni.
(2) Az Ügynökség tevékenységeit 
nagyfokú átláthatóság mellett folytatja.
(3) Az Ügynökség biztosítja, hogy adott 
esetben különösen a munkájának 
eredményével kapcsolatban a 
közvélemény és az érdekelt felek objektív, 
megbízható és könnyen hozzáférhető 
tájékoztatást kapjanak.
(4) Az Ügynökség a belső eljárási 
szabályzatában rögzíti a (2) és (3) 
bekezdésekben említett átláthatósági 
szabályok végrehajtását szolgáló 
gyakorlati intézkedéseket.

Indokolás

A nyilvános konzultációt uniós szinten jelenleg az ERGEG bonyolítja. Így az Ügynökségnek 
csak meg kell örökölnie ezt a feladatot, mivel az ERGEG már jól kialakított szabályokkal és 
tapasztalattal bír a nyilvános konzultációk lefolytatása terén. Az Ügynökség továbbra is az 
összes piaci szereplő érdekében fog eljárni.
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Módosítás: 18
8c. cikk (új)

8c. cikk
Nyomon követés és jelentés az energia 

ágazatról 
(1) Az Ügynökség nyomon követi a gáz- és 
a villamosenergia-piac alakulását, és 
különösen a gáz és a villamosenergia árát, 
valamint a 2003/55/EK irányelvben és a 
2003/54/EK irányelvben rögzített 
fogyasztói jogok tiszteletben tartását.
(2) Az Ügynökség a fogyasztóvédelmi 
kérdésekre is kiterjedő éves jelentést tesz 
közzé a gáz- és a villamosenergia-piac 
alakulásáról, amelyben megjelöli a gáz és 
a villamosenergia belső piacának 
megvalósítása szempontjából fennmaradó 
akadályokat.
(3) Az éves jelentés közzétételekor az 
Ügynökség véleményt terjeszthet elő az 
Európai Parlament és a Bizottság részére 
azon intézkedésekről, amelyeket a (2) 
bekezdésben említett fennmaradó 
akadályok megszüntetése érdekében 
lehetne hozni.

Indokolás

Az Ügynökség egyik feladata lenne a gáz- és a villamosenergia-piac alakulására vonatkozó 
jelentés benyújtása azzal, hogy ajánlásokat fogalmazhat meg az energiapiacok
liberalizációját javító intézkedésekre vonatkozóan.

Módosítás: 19
9. cikk (1) bekezdés

(1) Az ügyvezető tanács tizenkét tagból áll. 
Hatot a Bizottság, hatot pedig a Tanács 
nevez ki. A tagok megbízatása öt évre szól, 
és egyszer megújítható.

(1) Az ügyvezető tanács öt tagból áll. 
Kettőt a Bizottság, kettőt a Tanács, egyet 
pedig az Európai Parlament nevez ki. A 
tagok megbízatása öt évre szól, és egyszer 
megújítható.

Indokolás

Annak érdekében, hogy a munkavégzés hatékonyabb legyen, az ügyvezető tanács öt tagból áll: 
kettőt a Bizottság, kettőt a Tanács és egyet az Európai Parlament nevez ki.
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Módosítás: 20
9. cikk (3) bekezdés

(3) Az ügyvezető tanács üléseit az elnök 
hívja össze. Az ügyvezető tanács eltérő 
döntése hiányában az üléseken részt vesz 
az Ügynökség igazgatója. Az ügyvezető 
tanács évente legalább kétszer rendes ülést 
tart. Ezenkívül elnöke kezdeményezésére, 
a Bizottság kérésére vagy saját tagjai
legalább egyharmadának kérésére is 
összeül. Az ügyvezető tanács bárkit 
felkérhet, akinek az álláspontja 
érdeklődésre tarthat számot, hogy ülésein 
megfigyelőként részt vegyen. Az 
ügyvezető tanács – eljárási szabályzatára is 
figyelemmel – tanácsadók és szakértők 
segítségét is igénybe veheti. Az ügyvezető 
tanács titkársági feladatait az Ügynökség 
látja el.

(3) Az ügyvezető tanács üléseit az elnök 
hívja össze. Az ügyvezető tanács eltérő 
döntése hiányában az üléseken szavazati 
jog nélkül részt vesz az Ügynökség 
igazgatója és a szabályozók tanácsának 
elnöke. Az ügyvezető tanács évente 
legalább kétszer rendes ülést tart. 
Ezenkívül elnöke kezdeményezésére, a 
Bizottság kérésére vagy legalább két tag
kérésére is összeül. Az ügyvezető tanács 
bárkit felkérhet, akinek az álláspontja 
érdeklődésre tarthat számot, hogy ülésein 
megfigyelőként részt vegyen. Az 
ügyvezető tanács – eljárási szabályzatára is 
figyelemmel – tanácsadók és szakértők 
segítségét is igénybe veheti. Az ügyvezető 
tanács titkársági feladatait az Ügynökség 
látja el.

Indokolás

Az Ügynökség különböző tanácsai közötti jobb koordináció biztosítása érdekében szükséges, 
hogy az üléseken szavazati jog nélkül részt vegyen az Ügynökség igazgatója és a szabályozók 
tanácsának elnöke. A szabályozók tanácsát kézzelfoghatóan érintik az ügyvezető tanács 
döntései.

Módosítás: 21
9. cikk (5a) bekezdés (új)

(5a) Az ügyvezető tanács tagjai 
függetlenül, a köz érdekében járnak el, és 
évente nyilvános írásbeli nyilatkozatot 
tesznek minden olyan 
kötelezettségvállalásukról és 
érdekeltségükről, amely érintheti 
függetlenségüket.

Indokolás

A módosításra szükség van az ügyvezető tanács tagjai függetlenségének biztosítása 



PR\707077HU.doc 17/26 PE400.717v01-00

Külső fordítás

HU

érdekében.

Módosítás: 22
10. cikk (1) bekezdés

(1) Az ügyvezető tanács a szabályozók 
tanácsával folytatott egyeztetést követően,
a 13. cikk (2) bekezdésével összhangban 
kinevezi az igazgatót.

(1). Az ügyvezető tanács a 13. cikk (2) 
bekezdésével összhangban kinevezi az 
igazgatót.

Indokolás

Összhangban a 13. cikk (2) bekezdéséhez tett módosítási javaslattal.

Módosítás: 23
10. cikk (2) bekezdés

(2) Az ügyvezető tanács a 11. cikk (1) 
bekezdésével összhangban kijelöli a 
szabályozók tanácsának tagjait.

törölve

Indokolás

Az Ügynökség függetlenségének biztosítása érdekében az ügyvezető tanácsnak nem lehet 
feladata a szabályozók tanácsa tagjainak kijelölése.

Módosítás: 24
10. cikk (11a) bekezdés (új)

(11a) Az ügyvezető tanács feladatait 
függetlenül, tárgyilagosan és a köz 
érdekében látja el. 

Indokolás

Az Ügynökség függetlenségének biztosítása érdekében az ügyvezető tanácsnak függetlenül kell 
eljárnia anélkül, hogy utasítást kérne a nemzeti kormányoktól vagy bármely más érdekelttől.

Módosítás: 25
11. cikk (1a) bekezdés (új)



PE400.717v01-00 18/26 PR\707077HU.doc

Külső fordítás

HU

(1a) Minden egyes nemzeti szabályozó 
hatóságnak ki kell jelölnie a szabályozók 
tanácsában eljáró képviselőjét és a 
helyettest. 

Indokolás

Világossá kell tenni, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok felelősek közvetlenül képviselőik 
kijelöléséért, és nem az ügyvezető tanács.

Módosítás: 26
11. cikk (3) bekezdés

(3) A szabályozók tanácsa tagjainak 
kétharmados többségével dönt. Minden 
tag, illetve helyettes tag egy szavazattal 
rendelkezik.

(3) A szabályozók tanácsa tagjainak 
kétharmados többségével dönt. A tagok 
szavazatait az EK Szerződés 205. cikkének 
(2) bekezdése szerint kell súlyozni.

Indokolás

Az EGREG jelenleg e szavazási elv alapján hoz döntéseket. Ésszerű tehát, hogy a szabályozók 
tanácsa is így járjon el, és olyan döntéseket hozzon, amely figyelembe veszi az egyes 
szabályozók által képviselt különböző lakosságot.

Módosítás: 27
12. cikk (1) bekezdés

(1) Az 5. a 6., a 7. és a 8. cikkben említett 
vélemények, ajánlások és határozatok 
elfogadása előtt a szabályozók tanácsa 
véleményt terjeszt az igazgató elé. A 
szabályozók tanácsa ezenkívül –
hatáskörén belül – iránymutatást ad az 
igazgatónak az igazgatói feladatok 
végrehajtásához.

(1) Az 5. a 6., a 7., a 8., a 8a., a 8b. és a 8c.
cikkben említett vélemények, ajánlások és 
határozatok elfogadása előtt a szabályozók 
tanácsa indoklással ellátott véleményt 
terjeszt az igazgató elé. A szabályozók 
tanácsa ezenkívül – hatáskörén belül –
iránymutatást ad az igazgatónak az 
igazgatói feladatok végrehajtásához.

Indokolás
Az igazgató kulcsfontosságú szabályozó szereppel bír. Ennél fogva és szabályozói 
függetlenségének biztosítása érdekében először egy teljes mértékben megindokolt véleményt 
kell kapnia a szabályozók tanácsától.
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Módosítás: 28
12. cikk (2) bekezdés

(2) A szabályozók tanácsa véleményt 
bocsát ki a 10. cikk (1) bekezdésével és a 
13. cikk (2) bekezdésével összhangban 
igazgatóvá kinevezendő jelöltről. A 
szabályozók tanácsa erről tagjainak 
háromnegyedes többségével határoz.

(2) A szabályozók tanácsa egy, legalább 
két jelöltet tartalmazó jegyzéket terjeszt elő
az üygvezető tanács részére a 10. cikk (1) 
bekezdésével és a 13. cikk (2) 
bekezdésével összhangban igazgatóvá 
történő kinevezés tekintetében. A 
szabályozók tanácsa erről tagjainak 
háromnegyedes többségével határoz.

Indokolás
Lásd a 13. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosítás indoklását.

Módosítás: 29
13 cikk (2) bekezdés

(2) Az igazgatót – érdemei, alkalmassága 
és tapasztalata alapján – az ügyvezető 
tanács nevezi ki, a Bizottság által pályázati 
felhívás nyomán előterjesztett jegyzékben 
felsorolt legalább két jelölt közül. 
Kinevezése előtt az ügyvezető tanács által 
kiválasztott jelölt felkérhető, hogy tegyen 
nyilatkozatot az Európai Parlament 
illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az 
annak tagjai által feltett kérdésekre.

(2) Az igazgatót – az energia ágazat 
szempontjából releváns érdemei, 
alkalmassága és tapasztalata alapján – az 
ügyvezető tanács nevezi ki, a szabályozók 
tanácsa által pályázati felhívás nyomán 
előterjesztett jegyzékben felsorolt legalább 
két jelölt közül. Kinevezése előtt az 
ügyvezető tanács által kiválasztott jelölt 
felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az 
Európai Parlament illetékes bizottsága 
előtt, és válaszoljon az annak tagjai által 
feltett kérdésekre.

Indokolás

A hatásköröknek az Ügynökség jelenlegi felépítésében való kiegyensúlyozása érdekében a 
jelöltek jegyzékére a szabályozók tanácsának kell javaslatot tennie, és nem a Bizottságnak.

Módosítás: 30
13. cikk (4) bekezdés

(4) Az ügyvezető tanács – a Bizottság 
javaslatára, az értékelő jelentés 
figyelembevételével, és kizárólag akkor, ha 
ezt az Ügynökségre váró feladatok és 
követelmények indokolják – az igazgató 

(4) Az ügyvezető tanács – a Bizottsággal 
és a szabályozók tanácsával folytatott 
egyeztetést követően, az értékelő jelentés 
figyelembevételével, és kizárólag akkor, ha 
ezt az Ügynökségre váró feladatok és 
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megbízatását egyetlen alkalommal, 
legfeljebb további három évre 
megújíthatja.

követelmények indokolják – az igazgató 
megbízatását egyetlen alkalommal, 
legfeljebb további három évre 
megújíthatja.

Indokolás
Tekintettel arra, hogy a szabályozók tanácsa lényeges szerepet játszik az igazgató 
kijelölésében, a megbízatás megújítását megelőzően konzultálni kell a tanáccsal. Annak 
érdekében, hogy megőrizze függetlenségét, a szabályozók tanácsának jogosultnak kell lennie 
arra, hogy az igazgató megbízatását a Bizottság javaslatának bevárása nélkül megújíthassa.

Módosítás: 31
14. cikk (3) bekezdés

(3) Az igazgató – a szabályozók tanácsa 
jóváhagyásának függvényében – elfogadja 
az 5., a 6., a 7. és a 8. cikkben említett 
véleményeket, ajánlásokat és 
határozatokat.

(3) Az igazgató – a szabályozók tanácsa 
indoklással ellátott véleményének 
kézhezvételét követően – elfogadja az 5., a 
6., a 7., a 8., a 8a., a 8b. és a 8c. cikkben 
említett véleményeket, ajánlásokat és 
határozatokat.

Indokolás

Lásd a 12. cikk (1) bekezdéséhez kapcsolódó módosítás indoklását.

Módosítás: 32
15. cikk (2) bekezdés

(2) A fellebbezési tanács tagjait – a 
Bizottság javaslatára, pályázati felhívást 
követően, a szabályozók tanácsával 
folytatott egyeztetést követően – az 
ügyviteli tanács nevezi ki.

(2) A fellebbezési tanács tagjait – a 
Bizottság javaslatára, pályázati felhívást 
követően, a szabályozók tanácsával 
folytatott egyeztetést követően – az 
ügyviteli tanács nevezi ki. A kinevezés 
előtt az ügyvezető tanács által kiválasztott 
jelöltek nyilatkozatot tesznek az Európai 
Parlament illetékes bizottsága előtt, és 
válaszolnak a bizottsági tagok által feltett 
kérdésekre.

Indokolás
Fontos, hogy legalább az Európai Parlament előtti meghallgatás révén megvalósuljon a 
fellebbezési tanács kinevezése feletti demokratikus ellenőrzés.
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Módosítás: 33
18. cikk (1) bekezdés c) pont

c) a tagállamok vagy szabályozó 
hatóságaik bármely önkéntes 
hozzájárulása;

c) a szabályozó hatóságok által az uniós 
szintű együttműködésükre összegyűjtött 
források;

Indokolás

Az Ügynökséget teljes önállóságának és függetlenségének biztosítása érdekében önálló 
költségvetéssel kell ellátni. Következésképpen el kell kerülni a tagállamok különböző és 
önkéntes módon történő hozzájárulását.

Módosítás: 34
19. cikk (1) bekezdés

(1) A 8. cikk (1) bekezdése szerinti 
mentesítő határozat kérelmezéséért az 
Ügynökség díjat számít fel.

(1) A 8. cikk (1) bekezdése szerinti 
mentesítő határozat vagy a 
villamosenergia-átviteli 
rendszerüzemeltetők európai hálózata,
vagy a gázszállítási rendszerüzemeltetők 
európai hálózata részére szóló külön 
tanácsadás, ajánlás, határozat vagy 
nyomon követés kérelmezéséért az 
Ügynökség díjat számít fel.

Indokolás
Az Ügynökség pénzügyi önállóságának növelése érdekében és tekintettel a csökkentett uniós 
költségvetés problémájára, javasolt a piacról származó bevételeket célzó rendelkezéseket 
bővíteni.

Módosítás: 35
20. cikk (1) bekezdés

(1) Az igazgató minden évben legkésőbb 
február 15-ig elkészíti, és az előzetes 
munkaköri jegyzékkel együtt továbbítja az 
ügyvezető tanácshoz a következő pénzügyi 
év előirányzott működési kiadásait és 
munkaprogramját magában foglaló 
előzetes költségvetés-tervezetet. Az 
igazgató által készített tervezet alapján az 
ügyvezető tanács minden évben becslést 
készít az Ügynökség következő pénzügyi 
évre várható bevételeiről és kiadásairól. 

(1) Az igazgató minden évben legkésőbb 
február 15-ig elkészíti, és az előzetes 
munkaköri jegyzékkel együtt továbbítja az 
ügyvezető tanácshoz a következő pénzügyi 
év előirányzott működési kiadásait és 
munkaprogramját magában foglaló 
előzetes költségvetés-tervezetet. Az 
igazgató által készített tervezet alapján az 
ügyvezető tanács minden évben becslést 
készít az Ügynökség következő pénzügyi 
évre várható bevételeiről és kiadásairól. 
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Ezt a – létszámtervet is magában foglaló –
becslést az ügyviteli tanács legkésőbb 
március 31-ig a Bizottság elé terjeszti. Az 
igazgató által készített tervezetet még a 
becslés elfogadása előtt a szabályozási 
tanács elé kell terjeszteni esetleges 
véleményezésre.

Ezt a – létszámtervet is magában foglaló –
becslést az ügyviteli tanács legkésőbb 
március 31-ig a Bizottság elé terjeszti. Az 
igazgató által készített tervezetet még a 
becslés elfogadása előtt a szabályozási 
tanács elé kell terjeszteni esetleges 
indoklással ellátott véleményezésre.

Indokolás

Az igazgató kulcsfontosságú szabályozó szereppel bír. Ennél fogva és szabályozói 
függetlensége biztosítása érdekében először egy teljes mértékben megindokolt véleményt kell 
kapnia a szabályozók tanácsától.
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INDOKOLÁS

Bevezetés

A rendelet vitája folyamán az előadó egyre inkább meggyőződött annak szükségességéről, 
hogy a Bizottságnak tovább kell mennie az Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökségről szóló javaslatánál, és egy olyan ügynökséget kell létrehoznia, amely több 
függetlenséggel és döntéshozó jogkörrel bír.

Az előadó véleménye az, hogy ha a cél egy integrált és versenyképes energiapiac 
kialakításának az elősegítése az Európai Unióban, az Ügynökségnek kiterjedtebb hatáskörre, a 
Bizottságtól való függetlenségre lesz szüksége annak érdekében, hogy kezelni tudja a 
határokon átnyúló helyzeteket, és hatékony együttműködést teremtsen az átviteli/szállítási 
rendszerüzemeltetők és a nemzeti energiaügyi szabályozó hatóságok között.

Így az e jelentéstervezetben szereplő módosítási javaslatok az Ügynökség részére - különösen 
az átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózata által kidolgozott műszaki előírások vagy 
beruházási tervek tekintetében - jelentős új döntéshozatali hatásköröket, valamint nagyobb 
szabályozási és pénzügyi függetlenséget javasolnak.

Azonban a nagyobb hatáskörrel és függetlenséggel nagyobb elszámoltathatóságnak kell 
együtt járnia a Parlament és a legfontosabb érdekelt felek irányában. Így az új hatáskörök 
kiegyensúlyozása érdekében az előadó javasolja az Ügynökség konzultációs 
kötelezettségének, átláthatóságának és a Parlament felé való elszámoltathatóságának jelentős 
növelését.

Mindig észben kell tartani, hogy a harmadik energia csomagot csomagként kell kezelni, ahol 
az Ügynökség átfogó kulcselemként jelenik meg. Azoknak a szerepeknek, hatásköröknek és 
feladatoknak, amelyeket ebben a rendeletben a Parlament az Ügynökség részére elfogad 
összhangban kell állniuk a csomag többi irányelv- és rendelettervezetével, különösen ami az 
átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózatainak hatáskörét és felelősségét illeti.

Jogi kérdések: Intézményi egyensúly és az Ügynökség hatásköre

Az Európai Parlament érti az intézmények közötti egyensúly elvének fontosságát, amelynek 
védelme a Szerződés alapján a Bizottság feladata 

A jelentéstervezet készítésekor az előadó tudatában volt az Európai Bíróság esetjogában, az
1958-as Meroni ítéletében (és egyéb esetekben) lefektetett jogi alapelveknek, amelyek szerint:

 a felhatalmazó hatóság nem ruházhat fel egy másik szervet olyan hatáskörrel, amellyel a 
Szerződés alapján ő maga sem bír, és amely feladatok ellátásért az nem felelős; és

 nem lehetséges a különböző célok és feladatok közötti széles mérlegelési jogkört érintő 
hatáskörök átruházása, megosztva így a felelősséget és elkerülni a politikai ellenőrzést.

Ennek alapján az európai ügynökségek főként tájékoztatási és koordinációs feladatokkal 
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vannak felruházva, azzal hogy (harmadik felekre nézve jogilag kötelező erejű) döntéshozó 
jogkörük csak egyedi esetekre korlátozódik.

Azonban minden ügynökségnek meg van a saját intézményi felépítése, és elsőként meg kell 
határozni a rájuk ruházott hatásköröket elsősorban azon ágazat igényeire tekintettel, amelyben 
működnek. Ezt a megközelítést kell alkalmazni az energiaágazat ezen új ügynökségének 
kialakításakor.

Mindent egybevéve az előadó úgy véli, hogy a javasolt módosítások jellege nem érinti a fő 
Meroni-elveket.

Megkérdőjelezhető az a felvetés, hogy az Ügynökség a jelentésben foglalt javaslatok alapján 
széles mérlegelési jogkörrel fog bírni. A helyzet teljes mértékben különbözik a Meroni-
esetben tárgyalt helyzettől, ahol a felhatalmazott hatóságnak „nyolc különböző célkitűzés” 
tekintetében kellett mérlegelnie. Az Ügynökség csak magas fokú műszaki értékelést igénylő 
döntéseket fog hozni, és nem lát el olyan mérlegelési jogkört, amely több különböző és 
ütköző közérdek közötti választást kíván meg.

Valójában a módosított 4. cikkel összhangban az Ügynökségre ruházott feladatok nem vonnak 
maguk után általános szabályozó hatáskört, sem pedig olyan értékelési szabadságot, amely 
(akár részben is) az „energiapolitika” alakításával érne fel. E javasolt módosításokban a 
kötelező erejű döntések meghozatalának lehetősége szigorúan műszaki jellegű ügyeket érintő 
egyedi döntésekre, vagy szabályokra korlátozódik, a belső energiapiac hatékony és 
biztonságos működésének biztosítása érdekében.

A 6. cikk (3) bekezdéséhez tett módosítások példát szolgáltatnak erre a megközelítésre: az 
Ügynökség csupán jóváhagyhatja a hálózat műszaki üzemeltetésére vonatkozó (az 
átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózata által készített) előírásokat. Ugyanakkor csak 
tanácsot adhat a Bizottságnak azon előírások tekintetében, amelyek főként a verseny- vagy a 
piaci szabályokra vonatkoznak. Míg a tisztán műszaki előírások jóváhagyása egy megfelelő, 
tisztán műszaki feladat az Ügynökség számára, helyes, hogy a Bizottság felel a piaci 
előírásokért, mivel azok a versenypolitikára vonatkoznak.

A Meroni-ügyben meghatározott elveket tehát az eset összefüggéseiben kell értelmezni, 
mintsem leegyszerűsítő és túlzottan konzervatív módon. Az Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökség (amelynek jogi alapja az EKSz. 95. cikke) esetében ezen elveket 
óvatosan újra kell értékelni.

Az Ügynökség irányítása és szervezete

Az Ügynökség felépítéséhez és működtetéséhez javasolt módosítások célja hatékony 
egyensúly biztosítása egyrészt a szabályozási függetlenség, másrészt a megfelelő politikai 
ellenőrzés iránti igények között. Az előadó számára alapelv az, hogy egy ügynökség 
függetlensége nemcsak a hatékonyság, hanem a hitelesség miatt is kulcsfontosságú.

Ezt szem előtt tartva, az előadó által javasolt módosítások a következő alapvető változásokat 
vezetik be:



PR\707077HU.doc 25/26 PE400.717v01-00

Külső fordítás

HU

 A Szabályozók Tanácsa és a Parlament erősebb szerepe az igazgató kinevezésében.
Az igazgatót változatlanul az ügyvezető tanács nevezi ki, de egy olyan jegyzék alapján,
amely legalább kettő, a Bizottság helyett inkább a Szabályozók Tanácsa által megjelölt 
nevet tartalmaz.

 Hatékonyabbés átláthatóbb ügyvezető tanács. Jelentősen karcsúsodik a tagság, 
összesen öt taggal, amelyből kettőt-kettőt a Bizottság és a Tanács nevez ki; azonban egy 
képviselőt az Európai Parlament nevez ki annak biztosítása érdekében, hogy a jogalkotási 
szempontok is érvényesüljenek. A tagoknak független módon kell eljárniuk, és 
nyilatkozniuk kell a függetlenségüket érintő kötelezettségvállalásaikról és 
érdekeltségeikről.

 Időkorlát bevezetése az Ügynökség gyorsabb döntéshozatalának biztosítása 
érdekében. Az Ügynökségnek a döntéseket egy meghatározott határidőn – a javaslat 
szerint három hónapon – belül kell meghoznia. Ha ezen időszak alatt nem születik döntés, 
a döntés joga átszáll a Bizottságra. Így elkerülhetővé válik az intézmény megbénulása és a 
piaci bizonytalanság. Ez a megoldás szintén megfelelő felügyeleti és ellenőrzési 
mechanizmust ad a Bizottság kezébe.

 Az Ügynökség fokozott pénzügyi függetlensége. Az Ügynökségnek nagyobb lehetősége 
van piaci (a nyújtott szolgáltatás, vagy a meghozott döntés ellenértékeként) vagy a 
nemzeti hatóságoktól származó tőkéhez jutni.

Általánosságban ezek a javaslatok meg fogják erősíteni az Ügynökség szabályozói 
függetlenségét, miközben biztosítják a hatékony politikai elszámoltathatóságot. Különösen az 
Ügynökség Parlament irányában való elszámoltathatósága fog megerősödni.

Konzultáció, nyomon követés és jelentés

Az Ügynökségre való hatósági jogkörátruházás megfelelő módja (amely egyúttal a Meroni-
elvekkel való összeilleszthetőséget is tovább fokozza) egy olyan megfelelő jogi keret 
felállítása, amely biztosítja a konzultációt minden érintett féllel; az Ügynökségre világosan 
meghatározott átláthatósági kötelezettséget ró; és különösen, kiterjeszti az Ügynökség 
elszámoltathatóságát (az információszolgáltatás és a jelentéstétel útján) az Európai Parlament 
felé.

Ennek érdekében a javasolt 8b. cikk (új) és 8c. cikk (új) konkrét követelményeket tartalmaz 
az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökségre vonatkozóan:

 konzultáció minden érintett féllel, bármely e rendelet alapján meghozott intézkedés 
tekintetében;

 magas fokú átláthatóság biztosítása és könnyű hozzáférés az információhoz, az 
eljárási szabályzatban lefektetett világos intézkedéseken keresztül; és

 a gáz- és villamos energia piac alakulásának – különösen a fogyasztói kérdések –
nyomon követése, és éves jelentés készítése a Parlament és a Bizottság részére, (adott 
esetben) cselekvési javaslatot téve a piacnyitás javítására.
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Következtetések

A harmadik energiacsomag célja fokozatosan eljuttatni az egy évtizede még a monopóliumon 
alapuló energiapiacot a liberalizációs szakaszból egy olyan szakaszba, ahol a verseny valódi 
és fenntartható.

E cél elérése érdekében a szabályozási folyamatok és a piacfejlesztés közötti kapcsolatot 
olyan megközelítéssel kell irányítani, amely:
 olyan jövőbeni piaci állapot irányába mutat (azaz előretekintő szemléletet tükröz), ahol 

versenyképesebb és sokféle feltételek vannak; és
 a versenyjog végrehajtására koncentrál, amennyire lehetséges az eseti alapon alkalmazott 

ex-ante szabályok minimalizálása érdekében.

Ezeket a célkitűzéseket európai szinten kell megvalósítani egy versenyképes keretben és az 
ex-ante szabályok harmonizációjával. Ez azt jelenti, hogy az energia ágazat szabályozását 
fokozatosan meg kell szüntetni, mígnem az alkalmazandó szabályok a versenyjog szabályai 
lesznek. Hangsúlyozandó, hogy amennyiben nem alakul ki egy hatékony versenyképes 
környezet, az ágazatspecifikus szabályozás továbbra is szerepet játszik.

Azonban az energia ágazat csak olyan, elsősorban versenyen alapuló rendszerben képzelhető 
el, amint megállapítást nyer, hogy az ágazat nem természetes monopólium többé, hanem 
„normális” ágazat.

Az európai energiapiac jövője és fejlődése a harmadik energiacsomag elfogadását követően 
fontos szerepet ró az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökségre. Ezért kell a Bizottság 
által javasolt mértéknél jobban fokozni az Ügynökség hatáskörét és szerepét.
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