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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

A belső energiapiac működőképessé tételéről
(2013/2005(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel „A belső energiapiac működőképessé tételéről” című bizottsági közleményre és 
az azt kísérő munkadokumentumokra (COM(2012)0663),

– tekintettel a transzeurópai energiainfrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 
1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslattal kapcsolatos 2013. március 12-i 1364/2006/EK 
határozatára1,

– tekintettel a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 
2004/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 
994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre2,

– tekintettel az energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU 
rendeletre3

– tekintettel a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. július 13-i 
2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre4

– tekintettel a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 
2009/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre5,

– tekintettel az energiahatékonyságról szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre6

– tekintettel az „Európa 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” 
című bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel a 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervről szóló bizottsági közleményre 
(COM(2011)0885),

– tekintettel „A második egységes piaci intézkedéscsomag – Együtt egy újfajta 
növekedésért” című bizottsági közleményre (COM(2012)0573),

– tekintettel „Megújuló energia: az európai energiapiac egyik meghatározó tényezője” című 
bizottsági közleményre (COM(2012)0271),

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0061.
2 HL L 295., 2010.11.12., 1. o.
3 HL L 326/1, 2011.12.8., 1. o.
4 HL L 211., 2009.8.14., 94. o.
5 HL L 211., 2009.8.14, 55.o.. 55.
6 HL L 315., 2012.11.14., 1. o.
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– tekintettel „A 2011–2020-as időszakra vonatkozó új európai energiastratégia felé” című, 
2010. november 25-i állásfoglalására1,

– tekintettel az „Energiapolitikai együttműködés kezdeményezése a határainkon túli 
partnerekkel: a biztonságos, fenntartható és versenyképes energiaellátás stratégiai 
megközelítése” című dokumentumról szóló, 2012. június 12-i állásfoglalására,2,

– tekintettel az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemtervéről szóló, 2013. március 15-i állásfoglalására3,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci 
és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

A. mivel a tagállamok elkötelezték maguk a belső energiapiac 2014-ig való teljes körű 
kialakítása mellett;

B. mivel a belső energiapiac elengedhetetlen fontosságú az Unió energiabiztonságának 
egésze számára, és lényegi összetevője az Unió versenyképességének, gazdasági 
növekedésének és új munkahelyek teremtésének, ahogy a második egységes piaci 
intézkedéscsomag és az Európa 2020 stratégia is elismeri;

C. mivel a 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv hangsúlyozza, hogy az európai 
energiahálózatok teljes integrációja, és a piacok megnyitása különösen fontos az 
energiabiztonság, a versenyképesség, az alacsony kibocsátású gazdaság és a vásárlói 
elégedettség közti egyensúly megőrzése szempontjából;

D. mivel az egységes energiapiac lehetővé teszi az Unió számára, hogy egységes entitásként 
tárgyaljon külső partnereivel, és egyenlő feltételeket biztosítson minden uniós és nem 
uniós vállalat számára;

E. mivel az Európai Energiaközösséget egy erős közös energiapiacra, az energia Unión 
kívüli beszerzéseinek összehangolására, és az új, alacsony kibocsátással járó 
energiatechnológiák közös európai finanszírozására kell alapozni;

F. mivel megvalósult bizonyos haladás a határokon átnyúló átfogóbb együttműködés, az 
energiaszigetek részbeni megszüntetése és a szállítási problémák megelőzése terén;

1. üdvözli a közleményt és a mellékelt cselekvési tervet, amely összefoglalja a belső 
energiapiac teljessé tételének terén eddig elért haladást és a jövőbeni kihívásokat;

2. tudomásul veszi, hogy az energiaárak növekedésének trendje valószínűleg folytatódni fog, 
mivel összefügg az üzemanyagárakkal, az éghajlati politika hatásával és az 
energiarendszerek fenntartásához és modernizálásához szükséges beruházásokkal;

3. elismeri az európai hozzáadott értéket, amelyet a tagállamok energiapolitikájának a 
                                               
1 HL C 99E., 2012.4.3., 64. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0238.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0086.
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szolidaritás szellemében való szorosabb összehangolása, valamint a hatékony és 
biztonságos, határokon átnyúló energiarendszerek kialakítása jelent, mivel szinergiák 
jönnek létre az energia keresletének és kínálatának hatékonyabb irányítása révén;

Fogyasztóközpontú piac

4. hangsúlyozza, hogy az energia végfogyasztói – a lakosság és a vállalatok egyaránt –
állnak a felhasználóbarát, belső energiapiac középpontjában;  megjegyzi, hogy ezért 
megfelelő védelemben kell őket részesíteni, biztosítani kell számukra, hogy képesek 
legyenek jogaik csorbítatlan gyakorlására, miközben bátorítani kell őket az aktívabb 
szerepvállalásra a piaci verseny élénkítése terén, hogy a szolgáltatás passzív fogyasztóiból 
tájékozott és aktív fogyasztók legyenek;

5. úgy véli, hogy az intelligens technológiákat nem lehet csupán az automatikus mérőóra-
leolvasásra korlátozni, dinamikus, online hálózatkezeléssel kell kiegészíteni őket, például 
olyan szolgáltatásokkal, mint a hálózattámogató szolgáltatások, a keresletoldali 
szabályozás és a helyi vagy otthoni elektromosáram-kereskedés;

6. úgy véli, hogy a kiszolgáltatott fogyasztókat védeni kell, és ennek érdekében hatékony 
mechanizmusokat kell létrehozni, egyúttal elkerülve az energiapiac torzítását;

7. hangsúlyozza a kompetitív, könnyen működtethető és átlátható energiapiac biztosításának 
fontosságát, amely biztonságos, fenntartható, megfizethető és megbízható energiával látja 
el az összes uniós energiafogyasztót;

A belső energiapiac teljessé tétele előtt álló jelenlegi kihívások

8. hangsúlyozza, hogy a belső energiapiac nem elégíti ki a fogyasztók szükségleteit és 
elvárásait, mivel továbbra is magas árakkal, a szolgáltatók korlátozott választékával, és 
általában a szolgáltatások alacsony színvonalával, illetve a szolgáltatóváltás nehézségeivel 
szembesülnek, ezért szükséges a felhasználóbarátabb piac kiépítése;

9. úgy véli, hogy a piac teljessé tétele előtt álló fő akadály továbbra is a belső energiapiaci 
jog teljes végrehajtásának hiánya;

10. hangsúlyozza, hogy a meglévő infrastruktúra modernizálása és az új, intelligens és 
rugalmas áramtermelő, -továbbító, -elosztó és -tároló infrastruktúra létrehozása alapvető 
fontosságú a megfelelően integrált és megfelelő összeköttetésekkel rendelkező 
energiapiac megvalósításához, ahol biztosított a megfizethető árú áramellátás, ahol teljes 
mértékben kiaknázásra kerülnek a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés és a hatékony 
energiatermelés, valamint a megújuló és nem konvencionális energiaforrások lehetőségei, 
és ahol egyik európai állam sincs elszigetelve az európai gáz- és áramhálózatoktól.

11. úgy véli, hogy támogatni kell az infrastrukturális beruházásokat a stabil és innovációbarát 
szabályozási keretek kialakítása révén, felismerve, hogy ez csak piaci szabályozás révén 
valósítható meg, azonban felismeri, hogy a kulcsfontosságú infrastruktúra nem minden 
esetben térül meg gazdaságilag, ezért közfinanszírozást igényel.

12. megjegyzi, hogy az átviteli hálózatokhoz való nyílt és megkülönböztetésmentes 
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hozzáférés hiánya meggátolja, hogy az új piaci belépők tisztességes feltételek mellett 
versenyezhessenek a jelenlegi szereplőkkel szemben;

13. megjegyzi, hogy a stabil szabályozási keret – a termelők, a szabályozók, a hálózatok 
működtetői, az energiaszolgáltatók, a kínálatorientált szolgáltatók és főleg a végső 
fogyasztók és aktív fogyasztók számára – alapvető fontosságú a jól működő belső piac, 
valamint a hosszú távú infrastrukturális befektetések vonzása szempontjából, 
hangsúlyozza, hogy a hálózati kódexek és szabályozás kialakításának a folyamatok és az 
interoperabilitás összehangolásához kell vezetnie;

14. aggódva figyeli az arra utaló jeleket, hogy bizonyos országokban nemzeti szintű 
intézkedéseket hoznak az energiapiac befolyásolása érdekében, különösen az ellátás 
biztonságára vonatkozó erőfeszítéseket illetően, amelyek révén a tagállamok nemzeti 
kapacitástámogató mechanizmusokat építenek ki, anélkül hogy teljes mértékben 
felmérnék a határokon átnyúló megoldások lehetőségeit, ezáltal beavatkozva a piaci 
folyamatokba és eltorzítva azokat;

15. elismeri, hogy a tagállamok energiamixeik kiválasztására irányuló jogának, továbbá a 
hatékonyabb uniós koordináció szükségességének sérelme nélkül az Unió egészének teljes 
mértékben ki kell aknáznia a tagállamok rendelkezésére álló energiaforrásokban rejlő 
összes lehetőséget;

16. úgy véli, hogy a nyitott és átlátható belső piac, amelyen az összes uniós és harmadik 
országbeli vállalat tiszteletben tartja az energiapiaci vívmányokat, segíthet az Unió 
tárgyalási pozíciójának erősítésében a külső versenytársakkal szemben, ami különösen 
fontos a külső forrásból származik energia uniós szintű vásárlásának további koordinálása 
szempontjából; megjegyzi, hogy az Unió energiaszolgáltatóival ápolt kapcsolatoknak a 
kölcsönösség elvén kell alapulniuk;

17. hangsúlyozza, hogy a megújuló energiákhoz és a hatékonysághoz kapcsolódó ösztönzők, 
valamint az energia mellékköltségeinek harmonizálása minden tagállamban, mind 
nagykereskedelmi, mind kiskereskedelmi szinten alapvető fontosságú a jól működő belső 
energiapiac, valamint az alacsony kibocsátású energiaágazat hosszú távú fejlődése 
szempontjából; 

18. elismeri, hogy több lehetőség – amelyek a keretprogramok, valamint a SET-terv és a 
hasonló kezdeményezések támogatásával indított közös uniós kutatási programok révén 
teremtődtek – nem került kiaknázásra a hatékonyságot, a megújuló energiákat, az 
atomerőművek biztonságát, a fosszilis tüzelőanyagok alacsony kibocsátású használatát, és 
az intelligens hálózatok fejlesztését növelő új technológiák kifejlesztése terén;

Sürgős lépésekre van szükség

A nemzeti és európai hatóságok ösztönzése 

19. felhívja a tagállamokat az energiabiztonság területére vonatkozó valamennyi uniós 
jogszabály, különösen a harmadik energiacsomag teljes körű átültetésére;

20. kéri a Bizottságot, hogy szorosan felügyelje az uniós energiaügyi jogszabályok hatékony 
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végrehajtását, különösen azokét az intézkedésekét, amelyek az alapvető fogyasztói 
jogokat szavatolják, valamint a rendszerműködtetőkre, a nemzeti szabályozó hatóságokra 
és a versenyszabályokra vonatkozókat, továbbá azokat, amelyek célja a párhuzamos 
áramlások csökkentése, mivel utóbbi jelentős kihívást jelent a belső energiapiac számára, 
csökkenti ugyanis az energiarendszer biztonságát; sürgeti a Bizottságot, hogy alkalmazza 
a rendelkezésére álló legmegfelelőbb eszközöket annak érdekében, hogy elejét vegye a 
vonatkozó uniós jogszabályok tartós megszegésének;

21. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy megfelelőbben hangolják össze az 
infrastrukturális projekteket, ezzel biztosítva a teljes, egész Unióra kiterjedő rendszer 
összekapcsolódását és költséghatékonyságát; ösztönzi ezért a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a közös európai érdekű projektek gyors kiértékelését, 
kiválasztási eljárását és megvalósítását, különösen az áram- és gázszolgáltatás határokon 
átnyúló összekapcsolása, valamint a cseppfolyósított természetes gáz és a tároló 
infrastruktúra terén, amelyek létfontosságúak a jól integrált és megfelelően működő
energiapiac szempontjából;

22. kéri a tagállamokat, hogy tartózkodjanak a kisfogyasztók energiaárainak állami 
támogatások révén történő nemzeti szintű szabályozásától, mivel az ilyen lépések jelentős 
veszélyt jelentenek az infrastruktúra terén tett jövőbeni beruházásokra nézve;

23. üdvözli a Bizottság határozottságát a trösztellenes és állami támogatásra vonatkozó 
szabályozás betartatása terén, így biztosítva minden piaci szereplő számára az egyenlő 
versenyfeltételeket és az egyenlő piacrajutási feltételeket;

24. támogatja a Bizottság harmonizált hálózati kódok és szabályok a terv szerinti 
bevezetésére, valamint a belső energiapiac stabil szabályozó keretének biztosítására 
irányuló erőfeszítéseit;

25. támogatja az Unió és a nemzeti hatóságok által tett lépéseket a határokon átnyúló 
energiakereskedelem ösztönzésére, fejlesztésére és egyszerűsítésére, valamint a különböző 
tagállamok energiarendszerei közti szakadék áthidalására;

26. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a nemzeti áramtermelő-kapacitások rövid és hosszú 
távú megfelelőségét és rugalmasságát, és tegyen jelentést a belső energiapiac 
kapacitáselemzéséhez és fejlesztési terveihez kapcsolódó nemzeti rendelkezések hatásáról, 
figyelembe véve ezen piackiegészítő politika határokon átnyúló szempontjait, 

27. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és az érdekelteket, hogy nyújtsanak ösztönzőket és 
támogatást a regionális kezdeményezések és partnerségek számára, beleértve a regionális 
energiatőzsdéket, gázkereskedelmi központokat és a piac-összekapcsolási 
mechanizmusokat;

28. felhívja a Bizottságot, hogy külpolitikai eszközei révén ismertesse a belső energiapiac 
szabályait és standardjait a harmadik országokkal, különösen az Unió szomszédos 
országaival, sürgeti a Bizottságot, hogy az érintett harmadik országokkal folytatott 
kétoldalú párbeszéd során oldja meg a határokon átnyúló gázvezetékek esetén a szűk 
keresztmetszet kezelésére vonatkozó egyértelmű szabályozás problémáját, felszólítja a 
Bizottságot, hogy a külső partnerekkel való kapcsolatai során biztosítsa, hogy az uniós 
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cégek egyenlő feltételek mellett vehessenek részt a globális versenyben;

A fogyasztók támogatása

29. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és az érdekelteket, hogy javítsanak a fogyasztóknak 
nyújtott információ minőségén és elérhetőségén, alkalmazzanak egyértelmű és átlátható 
számlázási módszereket, és hozzanak létre olyan ár-összehasonlító eszközöket, amelyek 
lehetővé teszik számukra a teljes körű tájékozottságon alapuló döntés meghozását, 
valamint hozzanak létre felhasználóbarát mechanizmusokat a szolgáltatókkal való vitás 
esetek rendezésére, üdvözli a Bizottság javaslatát a fogyasztói jogokkal kapcsolatos 
információs panel létrehozására;

30. ösztönzi a tagállamokat és a Bizottságot átfogó stratégia kifejlesztésére, amelynek célja a 
fogyasztók bátorítása az energiapiacon való aktív részvételre, többek közt a meglévő 
jogalkotás révén történő bevonásuk, valamint az energiahatékonysági irányelv vonatkozó 
rendelkezéseinek végrehajtása révén;

31. felhívja a Bizottságot az energiaágazat, illetve az információs és kommunikációs 
technológia ágazata közti további együttműködés ösztönzésére, valamint az energiával 
kapcsolatos innovációt támogató jelenlegi eszközök felülvizsgálatára, az összes fogyasztó, 
valamint az intelligens hálózatok felhasználóbarát kiépítése érdekében;

32. sürgeti a tagállamokat, valamint a helyi és regionális hatóságokat, hogy ösztönözzék az 
információs és kommunikációs technológiai megoldásokat az intelligens hálózatok terén, 
és az aktív fogyasztói piac létrehozását tűzzék ki célul, figyelembe véve a rugalmasság, az 
energiahatékonyság/-megtakarítás és a keresletoldali részvétel iránti megnövekedett 
igényeket;

33. várakozással tekint a Bizottság iránymutatásai elé, amelyek ambiciózus politikai 
célkitűzéseket fogalmaznak meg a kiszolgáltatott fogyasztókat illetően, és segítik a 
tagállamokat a fogyasztók ezen kategóriájának körülhatárolása terén; felhívja a 
Bizottságot, hogy ezzel párhuzamosan vizsgálja felül az ezen fogyasztók védelmére 
szolgáló jelenlegi mechanizmusokat és eszközöket, tekintettel a koherensebb és átfogóbb 
uniós szintű megközelítésre;

A jövőbeli energiaforrások támogatása és az éghajlatváltozás kihívásai

34. felhívja a tagállamokat, a Bizottságot és az érdekelt feleket, hogy alakítsák át a szükséges 
támogatási szabályozásokat átlátható, homogén és piacalapú mechanizmusokká, annak 
érdekében, hogy közös piacot hozzanak létre a kért szolgáltatások számára – mint az 
energiahatékonyság, az aktív fogyasztók, a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés, a 
megújuló energiaforrások és a kiegészítő szolgáltatások – a kompatibilitásukat biztosító 
módon;

35. kéri a Bizottságot, hogy alaposan vizsgálja meg az alacsony kibocsátású energiaforrások, 
különösen a megújuló energiaforrások energiahálózatokba történő integrálásának 
következményeit a pénzügyi támogatásra, a rendszerszintű technikai követelményekre és 
a piaci feltételekre tekintettel; hangsúlyozza, hogy a fenti energiaforrások koordinált 
megközelítésének hiánya ez idáig megakadályozta integrációjukat az európai 
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energiahálózatokba;

36. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fordítsanak figyelmet a kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelés további fejlesztésének szükségességére, amely az elektromos 
áram és a hő termelésének leghatékonyabb módja, és támasszák alá ezt a lehetőséget a 
távhő-, illetve távhűtés-szolgáltatás széles körű bevezetésével;

37. ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák azon innovatív 
energiatechnológiákkal kapcsolatos kutatást és fejlesztést is, amelyek a Horizont 2020 
keretprogram és Európai Innovációs és Technológiai Intézet projektjeinek körén kívül 
esnek, mivel ez az egyetlen út a kibocsátások csökkentése, az energiabiztonság növelése, 
és az uniós ipar globális piacon való versenyképességének növelése felé;

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


