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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy a versenyalapú, nyitott, integrált és rugalmas európai energiapiac lehetővé 
teszi majd az ellátás biztonságának fenntartását, az átláthatóbb és alacsonyabb szintű 
árképzést, valamint javítja az európai versenyképességet és hozzájárul a gazdasági 
növekedéshez, a fogyasztók jólétéhez, valamint a piac nyitottságát és hatékony működését 
még gátló fizikai és szabályozási akadályok felszámolásához;

2. rámutat a regionális piacok jelentőségére és a tagállamok közötti együttműködés 
fontosságára az akadályok felszámolása, az integrációs folyamat felgyorsítása és a 
hálózati hatékonyság javítása szempontjából;

3. megjegyzi, hogy a belső energiapiacra vonatkozó harmadik jogszabálycsomag nem 
megfelelő átültetésének következményeképpen az energiaágazatban még nem hozta meg 
minden gyümölcsét a belső piac szereplői számára, és jelenleg még nem létezik határokon 
átnyúló belső energiapiac; nyomatékosan kéri ezért a Bizottságot, hogy a rendelkezésére 
álló minden eszközt használjon fel a harmadik energiacsomag átültetésének és már eleve 
késedelmes végrehajtásának garantálása érdekében;  valamint a tagállamokat – szükség 
esetén büntetések alkalmazásával is – szorítsa a csomagnak való megfelelésre és előzze 
meg, hogy újabb akadályokat támasszanak; kéri ennek megfelelően a Bizottságot, hogy 
szolgáljon részletekkel a harmadik energiacsomag végrehajtását még mindig akadályozó 
valamennyi tényezőről, és emellett világos adatokkal szemléltesse, hogy ezek milyen 
hatást gyakorolnak a fogyasztói árakra; rámutat, hogy a versenyszabályok megerősítése 
hozzájárulhat az ellátás biztonságának növeléséhez, amennyiben megkönnyíti a piacra 
jutást és ösztönzi a beruházást; kéri ezért a Bizottságot, hogy eltökélten folytassa az 
ágazati vizsgálat fényében foganatosított intézkedéseket a versenyszabályok 
energiaágazatban történő hatékony alkalmazása érdekében; üdvözli e tekintetben az 
energiaágazatban jelenleg folyamatban lévő versenyjogi eljárásokat, amelyek célja a belső 
energiapiac 2014-ig történő megvalósításával kapcsolatos célkitűzés teljesítésének 
biztosítása, valamint az energiaszolgáltatók által visszaállított, versenyt korlátozó 
tényezők felszámolása; rámutat, hogy a nemzeti szabályozó és versenyhatóságok 
meghatározó szerepet játszanak az uniós jogszabályok végrehajtásában, ezért kéri a 
tagállamokat, hogy lássák el e hatóságokat a szükséges pénzügyi és emberi 
erőforrásokkal;

4. hangsúlyozza, hogy az energiapiac töretlen fejlődéséhez szükséges befektetések vonzása 
csak szilárd szabályozási keretek között lehetséges;

5. javasolja, hogy a Bizottság az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében az 
energiával kapcsolatos célokra rendelkezésre álló pénzösszegek felhasználása során adjon 
prioritást azoknak a projekteknek, amelyek a legnagyobb hatást gyakorolják a belső piac 
működésére, és ezáltal előmozdítják a versenyt, felgyorsítják a megújuló energiaforrások 
elterjedését, létrehozzák a hálózatok határokon átnyúló összekapcsolási rendszerét és 
javítják az ellátás biztonságát;
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6. kéri, hogy foganatosítsanak intézkedéseket az energiahálózatok közös tervezésének 
ösztönzésére az európai energiahálózat ésszerűsítésének előmozdítása érdekében, 
hasznosítva a határokon átnyúló szinergiákat és az infrastruktúra hálózat nagyobb 
hatékonyságát, ami a fogyasztók és az ipar számára egyaránt alacsonyabb költségeket 
jelent majd;

7. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen intézkedéseket a piac torzulásainak és 
széttöredezettségének felszámolása érdekében, megszüntetve a fosszilis üzemanyagok 
közvetlen vagy közvetett támogatását és a fogyasztó számára szabályozott energiaárakat; 
kéri e tekintetben a Bizottságot annak kivizsgálására, hogy összhangban állnak-e a 
Szerződésekkel egyes tagállamokban hatályos jogszabályok, amelyek kizárólagos jogokat 
biztosítva szolgáltatói monopóliumokat hoznak létre, ami a verseny szintjének 
csökkenéséhez és a fogyasztói árak emelkedéséhez vezet; felhívja a figyelmet arra, hogy 
fokozatosan összhangot kell teremteni a megújuló energiaforrások integrációját célzó 
tagállami támogatások rendszerei között, és ösztönözni kell azokat a kapacitás-szabályozó 
mechanizmusokat, amelyek határokon átnyúló körülmények között is hatékonynak 
bizonyulnak; hangsúlyozza e tekintetben, hogy rendkívül körültekintően kell 
meghatározni, pontosan mely kapacitásmegőrző intézkedések szükségesek és ésszerűek; 

8. felhívja a Bizottság figyelmét a nemzeti gáz- és elektromosáram-piacok gyors operatív 
integrációjának szükségességére, e piacok működése ugyanis kereskedelmi szabályzatok 
hivatalos elfogadását és mielőbbi alkalmazását igényli, közös rendelkezéseket írva elő a 
kapacitáselosztási, egyensúlyozási, díjszabási és együttműködtethetőségi mechanizmusok 
meghatározása érdekében;

9. kéri a Bizottságot, hogy az inkluzív és átlátható módon kidolgozandó kereskedelmi 
szabályzatok mihamarabbi kibocsátása érdekében működjön együtt az átvitelirendszer-
irányítók európai hálózataival (ENTSO-k), az Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynökségével (ACER) és más mérvadó szereplőkkel;

10. figyelmezteti a Bizottságot arra, hogy gondoskodnia kell a nemzeti szabályozók 
hatáskörét és függetlenségét megerősítő jogszabályok eredményes végrehajtásáról, ez 
ugyanis az energiapiac hatékony működését és a fogyasztók érdekeinek védelmét 
garantáló eszközök egyike;

11. megjegyzi, hogy a nemzeti szabályozások aszimmetriái a verseny terén is 
aszimmetriákhoz vezetnek; kéri az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 
feladatköreinek és kapacitásának bővítését, hogy képes legyen nagyobb teret nyújtani a 
nemzeti szabályozó testületek szorosabb együttműködéséhez egy olyan szabályozó keretet 
létrehozásában, amely nem akadályozza a belső piac működését;

12. teljes mértékben támogatja az egyenlő feltételekre vonatkozó intézkedéseket, amelyek a 
decentralizáltabb és kompetitív piaci modellek hoznak létre, ezek ugyanis több lehetőséget 
teremtenek a helyi energiatermelők és az új iparági szereplők számára;

13. megjegyzi, hogy a harmadik energiacsomag sikertelen átültetése és a versenyt akadályozó, 
még mindig fennálló tényezők miatt a piac liberalizációja nem hozott magával sem 
releváns választási lehetőségeket, sem alacsonyabb árakat a végfelhasználók, különösen a 
háztartások számára; nyomatékosan kéri a Bizottságot olyan intézkedések 
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foganatosítására, amelyek rendeltetése, hogy tisztázzák a fogyasztók jogait, ösztönözzék 
az árszabás és a számlázás átláthatóságát, növeljék a fogyasztók tájékoztatását és 
választási szabadságát, segítsék a fogyasztói igények kielégítését és fokozzák védelmüket; 
felhívja a tagállamokat, hogy osszák meg egymással bevált gyakorlataikat;

14. megjegyzi, hogy a fogyasztók szempontjából a technikai egyszerűsítés alapvető 
jelentőséggel bír, és hogy e cél elérése érdekében – tekintettel a munkacsoportnak az 
uniós kiskereskedelmi energiapiacok átláthatóságáról készített jelentésére – egyazon 
árösszetevőknek kell szerepelniük az ajánlatban, a szerződésben és a számlán, és ezen 
adatok feltüntetését egységesíteni kell; úgy véli, hogy a fogyasztók proaktívabbá tétele 
érdekében az energiafogyasztás kezelése terén tudatosítani kell bennük a 
fogyasztáscsökkentés, az energia-megtakarítás, valamint az energiahatékonyság és a kis 
volumenű termelés lehetőségeit; egyetért az uniós kiskereskedelmi energiapiacok 
átláthatóságáról szóló munkacsoporti jelentéssel abban, hogy az összehasonlítást lehetővé 
tevő eszközök és weboldalak hasznos eszközt jelenthetnek a fogyasztók számára, 
amennyiben felhasználásuk független, átlátható és megbízható módon történik; ajánlja a 
Bizottság és a tagállamok számára az árösszehasonlító weboldalak létrehozását és 
fogyasztóbarát információs kampányok indítását, amelyekben a helyi és regionális 
önkormányzatoknak aktív szerepet kell vállalniuk; üdvözli az árösszehasonlító eszközök 
pontosságának és objektivitásának online bizalmi jegyek révén való ellenőrzésére 
vonatkozó ötletet; felhívja a Bizottságot, hogy mérje fel a bizalmi jegyek uniós szintű 
alkalmazásának lehetőségét az összehasonlító eszközök és weboldalak esetében

15. rámutat, hogy az intelligens mérőrendszerek és a változó elektromosáram-díjszabási 
tarifák a kisebb számlaösszegek reményében fogyasztáscsökkentésre ösztönözhetik a 
fogyasztókat; hangsúlyozza azonban, hogy az ilyen típusú mérőrendszerek bevezetését 
részletes elemzésnek kell megelőznie, többek közt a tényleges megtakarítási potenciált, az 
interoperabilitást és az adatvédelmi vonatkozást illetően;

16. hangsúlyozza, hogy a fogyasztók előnyben részesítik az alacsonyabb szintű 
energiafüggőséget, ezért egyre többen hajlandók beruházni a saját energiatermelésbe; 
javasolja ezért, hogy kapjanak erőteljes ösztönzést az intelligens energiahálózatok és 
egyéb olyan lehetőségek, amelyek lehetővé teszik a fogyasztók számára, hogy aktív 
módon részt vegyenek a belső energiapiac alakításában;

17. felhívja a figyelmet a változó hálózathasználati díjak alkalmazásának előnyére, amelyek 
arra késztetik a fogyasztókat, hogy a csúcsidőszakokon kívül fogyasszanak energiát a 
fenntartható energiahasználat érdekében;

18. síkraszáll a hatékony vitarendezést lehetővé tevő új mechanizmusok támogatása mellett; 
kéri különösen az alternatív rendezésről szóló –  a fogyasztói jogviták online rendezéséről 
szóló rendelettel együtt, a közelmúltban elfogadott – irányelv gyors átültetését, mivel 
mindkét jogszabály célja a vitarendező testületekhez való hatékonyabb, általános és uniós 
szintű hozzáférés biztosítása;  nyomatékosan kéri, hogy az energiával kapcsolatos 
ügyekben a gyors vitarendezést egyszerű és olcsó módon biztosítsák oly módon, hogy 
visszaálljon a végfogyasztók és a szolgáltatók alkupozíciója közötti egyensúly; 

19. kiemeli az olyan kezdeményezések támogatásának szükségességét, amelyek biztosítják a 
fogyasztók aktívabb szerepét a belső energiapiacon, mert ez ösztönzőleg hat a piaci 
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versenyre; rámutat, hogy a közös energiabeszerzés már hozott bizonyos előnyöket a 
fogyasztók számára; kéri a Bizottságot, hogy mérje fel a közös beszerzésből a fogyasztók 
számára kínálkozó lehetséges előnyöket az energiaágazatban, valamint az ezzel 
kapcsolatos esetleges kockázatokat is; úgy véli, hogy uniós szinten olyan intézkedéseket 
kell hozni, amelyek lehetővé teszik a fogyasztók számára, hogy energiaszolgáltatót 
váltsanak anélkül, hogy szerződésbontás miatt büntetést vetnének ki rájuk.
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