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Tisztelt Elnök Úr!

2010. január 12-i levelében Ön az eljárási szabályzat 37. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban felkérte a Jogi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Bizottság tárgyban szereplő 
javaslatának jogalapját.

Mivel a Bizottság azt javasolta1, hogy a Lisszaboni Szerződést követő jogalap az EUMSz. 
337. cikke legyen, az Euratom-Szerződés 187. cikkével együtt (ami pontosan megfelel a 
Lisszaboni Szerződés előtt eredetileg javasolt jogalapnak, amely az EK-Szerződés 284. cikke 
és az Euratom-Szerződés 187. cikke volt), az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 
előadója és más képviselők módosító indítványt nyújtottak be annak céljából, hogy az 
EUMSz. 337. cikke helyett a Lisszaboni Szerződés által nyújtott új jogalap, az EUMSz. 194. 
cikkének (2) bekezdése kerüljön alkalmazásra.

A bizottság 2010. január 28-i ülésén megvizsgálta ezt a kérdést.

Az EUMSz. 337. cikke és az Euratom-Szerződés 187. cikke megegyezik egymással, és a 
                                               
1 A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra 
gyakorolt hatásairól szóló közleményében (COM(2009)665).
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következőket írják elő:

„A Tanács által a Szerződések rendelkezéseinek megfelelően, egyszerű többséggel 
megállapított kereteken belül és feltételek szerint a Bizottság a rábízott feladatok 
teljesítéséhez szükséges bármilyen információt megszerezhet és bármilyen ellenőrzést 
lefolytathat.”

Ez a két cikk1 szolgált a kőolaj-, földgáz- és villamosenergia-ágazatokban a Bizottságnak a 
közösségi érdekű beruházási projektekről történő értesítéséről szóló, 1996. április 22-i 
736/96/EK tanácsi rendelet2 jogalapjaként. Ezt a rendeletet a szóban forgó rendeletre irányuló 
javaslat hatályon kívül helyezné, annak érdekében, hogy annak céljait hatékonyabban 
lehessen megvalósítani. Ahogy azt a Bizottság indokolásában kifejti, a 736/96/EK rendelet 
„végrehajtása ma már nem következetes és nincs összhangban az energiaszektorban 
végbement legújabb fejleményekkel”. Úgy tűnik azonban, hogy a rendeletre irányuló javaslat 
a 736/96/EK rendelet folytatásának tekinthető, tekintettel arra, hogy célja a „rendeletben 
rögzített rendszer felülvizsgálata és megerősítése”. Feltételezhető, hogy a Bizottság ezért 
javasolja a jogalap megtartását.

A jelenleg hatályos Lisszaboni Szerződés tartalmaz egy energiáról szóló külön címet (XXI. 
cím), amelyen belül a 194. cikk az alábbiakról rendelkezik:

194. cikk
1. A belső piac létrehozása, illetve működése keretében, valamint a környezet megőrzésének 
és javításának szükségességére tekintettel az Unió energiapolitikájának céljai – a tagállamok 
közötti szolidaritás szellemében – a következők:

a) az energiapiac működésének biztosítása;
b) az energiaellátás biztonságának garantálása az Unión belül;
c) az energiahatékonyság és az energiatakarékosság, valamint az új és megújuló 
energiaforrások kifejlesztésének előmozdítása; valamint
d) az energiahálózatok összekapcsolásának előmozdítása.

2. A Szerződések egyéb rendelkezései alkalmazásának sérelme nélkül, az Európai Parlament 
és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében megállapítja az (1) bekezdésben említett 
célkitűzések eléréséhez szükséges intézkedéseket. Ezeket az intézkedéseket a Gazdasági és 
Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően kell 
elfogadni.

Ezek az intézkedések – a 192. cikk (2) bekezdésének c) pontját nem érintve – nem 
befolyásolhatják a tagállamok jogát az energiaforrások kiaknázására vonatkozó feltételek 
meghatározására, továbbá nem befolyásolhatják a tagállamok különböző energiaforrások 
közötti választását és energiaellátásuk általános szerkezetét.

3. A (2) bekezdéstől eltérve, az ott említett intézkedéseket, amennyiben azok elsődlegesen 
adózási természetűek, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően különleges 
jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag eljárva a Tanács állapítja meg.

                                               
1 Az EK-Szerződés 284. cikke az akkori számozás szerint még a 213. cikk volt.
2 HL L 102., 1996.4.25., 1. o.
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A 194. cikknek a javasolt rendelet jogalapjaként történő alkalmazása annyiban indokolt lehet, 
hogy az eszköz „energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság 
részére” való bejelentésével kapcsolatos.

Az eljárási szabályzat VII. mellékletének XVI. pontja kimondja, hogy a Jogi Bizottság 
hatáskörébe beletartozik „az európai jog értelmezése és alkalmazása, az európai uniós 
jogszabályok és az elsődleges joganyag közötti összhang, különösen a jogalap 
megválasztása…”. Ezért a bizottság abban az esetben, ha egy jogalappal kapcsolatos 
kérdésben véleményét kérik, megbízatásának megfelelően köteles a Szerződések alapján 
meghatározni a megfelelő jogalapot, és ennek során választási lehetőségei nem korlátozódnak 
a Bizottság és az illetékes bizottság által javasolt jogalapokra.

Az Európai Unió működésérő szóló szerződés tanulmányozását követően úgy tűnik, hogy 
ebben az esetben a transzeurópai hálózatokról szóló XVI. cím rendelkezései is 
alkalmazhatóak lennének. A 170. cikk ugyanis kimondja, hogy „az Unió hozzájárul a 
transzeurópai hálózatok létrehozatalához és fejlesztéséhez a közlekedési, a távközlési és az 
energiaipari infrastruktúra területén”.

Ennek megfelelően a bizottságnak azt kell meghatároznia, hogy a javasolt rendelet három 
lehetséges jogalapja közül melyik elfogadását javasolja. Mindhárom szóban forgó cikk 
kapcsolódik a javasolt rendelethez. A 337. cikk1 a Bizottság általi adatgyűjtést érinti (ebben 
az esetben energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektekkel kapcsolatban). A 194. 
cikk az energiapolitikára, a 170. cikk pedig az infrastruktúrákra, és konkrétan az 
energiaipari infrastruktúrákra vonatkozik.

Bár a Bíróság egy közelmúltbeli ítéletében2 megállapította, hogy lehetséges két, különböző 
eljárásokat előíró jogalap halmozása, tekintetbe kell venni, hogy egy ilyen kettős jogalap 
alkalmazására csak kivételes esetben kerülhet sor, mivel a Bíróság véleménye szerint az 
egymással össze nem egyeztethető eljárásokat előíró jogalapok együttes alkalmazása nem 
lehetséges3. Ennek megfelelően a Bíróság egy 2006-os ítéletében4 úgy tekintette, hogy „a két 
jogalap alkalmazása kizárt, amennyiben az azokra külön-külön előírt eljárások egymással 
összeegyeztethetetlenek”, vagy amennyiben a jogalapok halmozott alkalmazása sérthetné a 
Parlament jogait.

A 337. cikk esetében a Tanács a Bizottság javaslatára, a Parlamenttel folytatott konzultációt 
követően jár el. Ezzel szemben a 194. és a 170. cikk a rendes jogalkotási eljárás alkalmazását 
írja elő, azaz az együttdöntést. Következésképpen míg a 194. és a 170. cikk jogilag 
alkalmazható együttesen, a 337. cikk e cikkek egyikével sem kombinálható.

I - A 337. cikk elvetése

A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint „egy adott intézkedés jogalapjának megválasztása 
                                               
1 A korábbi EK-Szerződés 284. cikke.
2 A C-166/07. sz. Parlament kontra Tanács ügyben 2009. szeptember 3-án hozott ítélet (az EBHT-ben még nem 
tették közzé).
3 Lásd pl. a C-164/97. sz. Parlament kontra Tanács ügyet, EBHT 1999., I-1139. o., 14. pont.
4 C-178/03. sz. Bizottság kontra Parlament és Tanács ügy, EBHT 2006., I-107. o., 57. pont.
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nem függhet egyszerűen az adott intézménynek a (…) meggyőződésétől”1, hanem „olyan 
objektív tényezőkre kell alapozni, amelyek bírósági felülvizsgálat tárgyát képezhetik. (…) E 
tényezők közé tartozik különösen az intézkedés célja és tartalma”2.

1. - A javasolt intézkedés tartalmának vizsgálata

Ami a javaslat tartalmát illeti, a cikkek címéből és szövegéből egyértelműen kitűnik, hogy 
annak központi eleme az infrastrukturális beruházási projektekkel kapcsolatos információk 
továbbítása.

Ennek megfelelően a cikkek címei a következők: 3. cikk: Adatközlés, 4. cikk: Adatforrások, 
6. cikk: Az adatok minősége és nyilvánossága, 8. cikk: Adatfeldolgozás és 9. cikk: A 
természetes személyek védelme az adatkezelés során.

E cikkek tartalmilag a 337. cikkben előírtak szerinti információgyűjtésre összpontosítanak. Az 
1. cikk kimondja, hogy a rendelet tárgya egy közös keret létrehozása „adatoknak és 
információknak a Bizottság részére való bejelentéséhez”. A 3. cikk úgy rendelkezik, hogy a 
rendeletben előírt adatok és információk gyűjtését 2010 elején, majd ezt követően kétévente 
kell elvégezni. A 4. cikk világossá teszi, hogy a tagállamoknak kötelezniük kell az érintett 
vállalkozásokat az adatközlésre, hacsak nem döntenek az adatgyűjtés valamely más módja 
mellett. Az 5. cikk meghatározza a beruházási projektekkel kapcsolatban bejelentendő adatok 
körét, mint pl. „az üzembe helyezés várható időpontja”. A 6. cikk előírja a tagállamoknak, 
hogy biztosítsák „a Bizottsághoz eljuttatott adatok és információk jó minőségét, 
relevanciáját, pontosságát, egyértelműségét, időbeli pontosságát és koherenciáját”. Említi 
továbbá, hogy a Bizottság az adatokat nyilvánosságra hozhatja, és a tagállamok kötelesek 
megőrizni „az üzleti szempontból érzékeny adatok és információk titkosságát”. A 7. és 8. cikk 
felhatalmazást ad a Bizottságnak végrehajtási intézkedések elfogadására, és felelősséget ruház 
rá az adatok fogadásához, tárolásához, és az esetleges adatfeldolgozás elvégzéséhez szükséges 
számítástechnikai háttér kiépítése tekintetében. A 9. cikk a személyes adatok feldolgozásával 
foglalkozik.

A javasolt rendeletben ugyanakkor az energia kérdése is felvetődik. A 3. cikk kiköti, hogy az 
adatszolgáltatási kötelezettség alól mentesülnek a tagállamok vagy az ezzel megbízott 
szervek, „amennyiben az energiapiacot szabályozó ágazatspecifikus közösségi jogi aktusok 
alapján” az adatszolgáltatás már megtörtént. Az 5. cikkből pedig egyértelműen kiderül, hogy 
a rendeleti javaslat az energiaágazatra vonatkozik: utalás történik például „a felhasználandó 
energiaforrás típusára”, „az ellátásbiztonság szempontjából lényeges technológiákra” és „a 
szén-dioxid leválasztására szolgáló berendezésekre”. Végezetül a 10. cikk (Nyomon követés 
és jelentéstétel) egyértelművé teszi az információgyűjtés célját: a Bizottságnak lehetővé kell 
tenni, hogy „ágazatokon átívelő elemzés alá” vethesse „az EU energiarendszerének 
szerkezeti fejlődését és kilátásait”. A cikk szövegéből kitűnik, hogy az adatok csak a 
szükséges eszközt jelentik a Bizottság céljának eléréséhez, mivel a Bizottság a „beérkezett 
adatok és információk alapján” tudja feltárni „a kereslet és a kínálat terén a jövőben 
esetlegesen fellépő hiányosságokat”, „a beruházásokat akadályozó tényezőket [...] és a 
kezelésükre alkalmas legjobb gyakorlati megoldásokat”, valamint így tud „a piaci szereplők 

                                               
1 45/86. sz. Bizottság kontra Tanács ügy („általános tarifális preferenciák”), EBHT 1987., 1493. o. 11. pont.
2 C-300/89. sz. Bizottság kontra Tanács („titán-dioxid”) ügy, EBHT 1991., I-2867. o., 10. pont.
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számára nagyobb átláthatóságot” biztosítani. Ezek a cikkek az (1), az (5) és a (15) 
preambulumbekezdéssel állnak összhangban, amelyek az adatgyűjtés kereteit fektetik le, 
nevezetesen a közös energiapolitika bevezetése révén.

2. A javasolt intézkedés céljának vizsgálata

a) A rendelkező rész fényében

A 10. cikkből kitűnik, hogy a rendeleti javaslat célja, hogy a Bizottságnak lehetőséget adjon

a) a kereslet és a kínálat terén a jövőben esetlegesen fellépő hiányosságok 
feltérképezésére;

b) a beruházásokat akadályozó tényezők azonosítására és a kezelésükre alkalmas legjobb 
gyakorlati megoldások terjesztésére;

c) a piaci szereplők számára nagyobb átláthatóság biztosítására.

E célok kapcsolódnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 194. cikkéhez, amely 
előírja, hogy az Unió energiapolitikájának biztosítania kell az energiapiac működését (ld. a b) 
és c) pontokat). A 194. cikk előírja továbbá, hogy az uniós politikának biztosítania kell az 
Unió energiaellátásának biztonságát, aminek előmozdítását nyilvánvalóan az a) pont célozza.

b) A preambulum fényében

A preambulumbekezdések a javasolt jogszabály okait és indokait tartalmazzák. Az első 
bekezdés a közös energiapolitika bevezetésére utal. E politika bevezetése egy hosszú távú 
projekt, amely hosszú ideig csak hiú ábrándnak1 tűnt, és csak akkor válhatott tényleges 
lehetőséggé, amikor a Lisszaboni Szerződésnek köszönhetően az EUMSz-be bekerülhetett a 
XXI. cím. Az (1) preambulumbekezdés ennek megfelelően emlékeztet arra, hogy a közös 
energiapolitika bevezetését a Közösség magának tűzte ki célul. A (2) preambulumbekezdés 
közvetlen kapcsolatot teremt az energiapolitika és a rendeleti javaslat között: „E politika 
fontos részét képezi az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek alakulására 
vonatkozó általános helyzet nyomon követése”. Elmondható tehát, hogy az első két 
preambulumbekezdés a rendeleti javaslatot a közös energiapolitika területére helyezi.

A későbbi preambulumbekezdések részletesebben kifejtik, hogy a beruházási projektekkel 
kapcsolatos adatgyűjtés hogyan teszi lehetővé az uniós energiapolitika céljainak elérését, 
nevezetesen „a Közösség energiaellátásának biztosítását” ((3) preambulumbekezdés) és az 
energiapiac megfelelő működését elősegítő „nagyobb átláthatóságot” ((5) 
preambulumbekezdés). A (3) preambulumbekezdés hozzáfűzi, hogy az energiaipari 
infrastruktúrát érintő beruházási projektek alakulásának nyomon követése „a kis szén-dioxid-
kibocsátású energiarendszerre való áttérés szempontjából” is kulcsfontosságú. Az EUMSz. 
194. cikke említi, hogy az energiapolitikának tekintettel kell lennie a környezetvédelmi 
politikára, és elő kell mozdítania „az energiahatékonyság és az energiatakarékosság, 
valamint az új és megújuló energiaforrások” kifejlesztését.

                                               
1 Ld. Yves Petit, „A la recherche de la politique européenne de l'énergie” (Egy európai energiapolitika felé), 
Revue trimestrielle de droit européen, Paris, Dalloz, 2006, v. 42, n. 4, 593-620. o.
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Végezetül a (6) preambulumbekezdés kijelenti, hogy az adatoknak a Bizottság, és különösen 
az Energiapiaci Megfigyelőközpont rendelkezésére kell állnia, ami azt mutatja, hogy az 
adatgyűjtés elválaszthatatlanul kötődik az adatok tárgyához, vagyis az energiához. Az 
adatgyűjtés és annak célja közötti kapcsolatot a javaslathoz mellékelt pénzügyi kimutatás is 
hangsúlyozza. A kimutatás 5.2 pontja hangsúlyozza, hogy „a rendelet az európai uniós 
energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektekre vonatkozó jelentéstételi és 
nyomonkövetési (elemzési) tevékenységet egyesítő új keretet hoz létre”.

A rendeleti javaslat céljairól szóló preambulum elemzése arra enged következtetni, hogy a 
javaslat közvetlenül kapcsolódik az Unió energiapolitikájához.

c) A javaslathoz mellékelt dokumentumokból kikövetkeztethető célok

Mind a jogi szakirodalomban található kommentárokból mint az intézmények különböző 
dokumentumaiból kiviláglik, hogy az energiapolitika mára az Unió alapvető célkitűzésévé 
vált, és az egyes tagállamok immár nem folytathatnak tetszőleges, egyedi politikákat. Az e 
területen végzett adatközlés hozzájárul a közös energiapolitika kidolgozásához, és a 
tagállamok szakpolitikáinak közelítéséhez. Az adatközlés ezen új politika céljait szolgálja. 
Ebben az értelemben az egységesség érdekében szükségesnek tűnik, hogy a fellépés eszközét 
létrehozó rendelet kapcsolódjon a 194. cikkhez, amely az Uniót felruházza a cselekvés 
jogával az energiakérdésben önmaga elé kitűzött különböző célok elérése érdekében.

Az indokolás tovább erősíti azt a benyomást, hogy a rendeletet az energiapolitika keretébe 
kell elhelyeznünk. Világossá teszi, hogy a kontextus az új energiapolitika, és hogy „ez a 
javaslat összhangban van az Unió célkitűzéseivel [és] az éghajlat- és energiapolitikával”. 
Ezzel összefüggésben a Bizottság megemlíti az Európai Tanács európai energiapolitikára 
irányuló, 2007–2009-es időszakra szóló cselekvési tervét is. Már ez a terv is kilátásba 
helyezte, hogy az új politika megvalósítása érdekében fel kell térképezni az EU stratégiai 
szükségleteinek kielégítéséhez szükséges beruházásokat, és felül kell vizsgálni az ellátó 
infrastruktúrákat, amiben a rendeleti javaslat lényegi szerepet fog játszani. 

II. Következtetés

Szükségessé vált az elsődlegesség megállapítása a rendeletre irányuló javaslat két 
irányultsága között, attól függően, hogy a tartalma (az adatgyűjtés) vagy pedig célja 
(energiapiac és energiabiztonság) felől közelítjük-e meg.

Mindenekelőtt meg kell jegyezni, hogy a 337. cikk az EUMSz. hetedik részében („Általános 
és zárórendelkezések”) szerepel. Ezt a rendelkezést a 352. cikkhez kapcsolódónak lehet 
tekintetni, mivel egyfajta „rugalmassági záradék”1 amely csak akkor használható, ha az 
EUMSz. különleges rendelkezései által kifejezetten vagy közvetve a közösségi intézményekre 
ruházott fellépési hatáskörök hiányoznak, amennyiben ilyen hatáskörökre mégis szükség 
lenne ahhoz, hogy a Közösség elláthassa feladatait a szerződésben kitűzött valamely cél 
elérése érdekében. Ebben az esetben, jóllehet a 337. cikk hivatkozik az adatgyűjtésre, a 194. 
cikk pedig nem, mégis fennáll, hogy az adatgyűjtés szerepel a 194. cikkben az Unióra 

                                               
1 Ezzel összefüggésben lásd az EK-szerződés 284. cikkéhez fűzött Böse-kommentárt, V. pont, 2048. o.
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ruházott jogosultságok között, mivel ezek az adatok az Unió energiapolitikájával kapcsolatban 
kitűzött célok elérését szolgálják.

Ezen túlmenően, tekintettel arra, hogy a 337. cikk az „általános és zárórendelkezések” között 
szerepel, el lehet tekintetni a lex specialis derogat1 elvétől, amely szerint a különleges 
rendelkezés elsőbbséget élvez az általános rendelkezéssel szemben.

Végezetül, amennyiben még mindig kétely merülne fel, mérvadó érvként szolgálhat a Bíróság 
által hozott ítélet a C-176/03 számú, a „Bizottság és a Parlament kontra Tanács” ügyben2. 
Ebben az ítéletben a Bíróságnak a környezet büntetőjogi védelmére vonatkozó tanácsi 
kerethatározat alkalmazandó jogalapját kellett eldöntenie. A Tanács a harmadik pillér alá eső, 
a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló cikkeket tekintette 
jogalapnak, a Bizottság pedig – a Parlament támogatásával – vitatta ezt a jogalapot azon az 
alapon, hogy a tárgykör a Közösség illetékessége alá esik. A Bizottság azzal érvelt, hogy „a 
nemzeti büntetőjogi jogszabályok, és különösen a környezet kárára elkövetett és büntetőjogi 
szankciókkal sújtható bűncselekményekkel kapcsolatos elemek harmonizálása a szóban forgó 
közösségi politika támogatására szolgál”3. A Bíróság először is hangsúlyozta, hogy a 
környezetvédelem a közösség alapvető céljai közé tartozik4, és hogy e területen minden 
fellépés elkerülhetetlenül a közösségi intézmények bevonásával jár, például az adópolitika és 
az energiapolitika tekintetében. A Bíróság ezután megállapította, hogy a kerethatározat 
tartalma a lényegét tekintve a büntetőjoghoz kapcsolódik, mindazonáltal megállapította, hogy:

„(ez) nem akadályozhatja meg a közösségi jogalkotót abban, hogy amikor a (…) büntetőjogi 
szankciónak a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság általi alkalmazása a súlyos 
környezetkárosítások leküzdésének elengedhetetlen eszköze, a tagállamok büntetőjogával 
kapcsolatban megtegye a környezetvédelem tárgykörében alkotott jogszabályok maradéktalan 
érvényesülésének biztosításához szükségesnek tartott intézkedéseket.”5

Ebből tehát kitűnik, hogy ha az intézkedések egy különleges cél elérése szempontjából 
alapvető fontossággal bírnak, akkor a Bíróság az ezen célkitűzéssel kapcsolatos jogalapot 
tekinti döntőnek, azaz a tágabb értelmű célt (a környezet védelmét) részesíti előnyben a 
közetlen céllal (a büntetőjog harmonizálásával) szemben.6

A fentieket a jelen esetre vonatkoztatva, miután a rendeletre irányuló javaslatból 
megállapítható, hogy az adatgyűjtés alapvetően fontos az energiapiac általános áttekintése 
szempontjából, és ennélfogva a Szerződés 194. cikkében foglalt célok eléréséhez, levonható a 
következtetés, hogy az energiával kapcsolatos jogalap (nevezetesen az említett cikk) 
elsőbbséget élvez a 337. cikkel szemben, annál is inkább, mert nem az a kérdés, hogy egy 

                                               
1 Lásd Bertrand Peter, „La base juridique des actes en droit communautaire” (A jogi aktusok jogalapja a 
közösségi jogban), Revue du marché commun et de l'Union européenne, 1991, Éditions techniques et 
économiques, n°378, 1994. május, 335. o.
2 EBHT 2005., I-7879. o.
3 I.m., 19. pont.
4 I.m., 41. pont.
5 I.m., 48. pont.
6 Lásd Hubert Haenel – Communication sur les propositions de directives établissant des sanctions pénales 
(Tájékoztatás a büntetőjogi szankciókat létrehozó irányelvekre irányuló javaslatokról) – Szenátusi anyagok 
(Franciaország), 2007. július 17-i ülés.
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különleges jogcím elsőbbséget élvez-e egy másik különleges jogcímmel szemben, hanem azt 
kell eldöntetni, hogy egy különleges jogcím alá eső rendelkezés elsőbbséget élvez-e egy 
általános és zárórendelkezéssel szemben.

Miután megállapítást nyert, hogy az energia tárgyköréhez való kapcsolódás elsőbbséget élvez, 
azt is meg kell vizsgálni, hogy az adatközlés által érintett terület különleges természete („az 
energetikai infrastruktúrába történő befektetésekre irányuló projektek”) nem teszi-e 
szükségessé különleges jogalap, azaz az EUMSz. transzeurópai hálózatokról szóló 170. és 
171. cikke alkalmazását. A 170. cikk kimondja, hogy az Unió köteles „hozzájárulni a 
transzeurópai hálózatok létrehozatalához és fejlesztéséhez az energiaipari infrastruktúra 
területén”. E cél elérése érdekében az Unió támogathatja „a tagállamok által támogatott 
közös érdekű projekteket” (171. cikk, harmadik francia bekezdés), és „iránymutatás-csomagot 
dolgoz ki, amely a transzeurópai hálózatok területén a tervezett intézkedések célkitűzéseire, 
prioritásaira és főbb vonalaira vonatkozik” (171. cikk, első francia bekezdés). Ez fedheti az 
adatgyűjtést, az adatok elemzését és továbbítását is.

A transzeurópai hálózatokra vonatkozó cím alatt kezelt fő kérdések az interoperabilitás, 
illetve a közös projektek Bizottság általi támogatása. A vizsgálat tárgyát képező javaslat 
értelmében ezzel szemben a Bizottság köteles az infrastruktúrával kapcsolatos nemzeti 
projektekre vonatkozó adatokat összegyűjteni ahhoz, hogy pontosabb képet kapjon az európai 
energiapiac egészéről. A javaslat tárgyát képező rendeletben előírt adatgyűjtés túllép a 
„transzeurópai” jellegen, mivel minden beruházásra kiterjed, ideértve a nemzeti 
beruházásokat is, miközben a meglévő rendelet például kizárólag a határokon átnyúló 
gázvezeték-hálózatokra terjed ki1.
Kétségtelenül fennáll a lehetőség, hogy az összegyűjtött adatok elemzését követően a 
Bizottság fellépjen a transzeurópai hálózatok sajátos területén. A Bizottság célja ugyanakkor 
nem a transzeurópai szinten történő fellépés, hanem mindössze annak felmérése – az energia 
területét érintő beruházási projektek fényében –, hogy az Unió milyen lépéseket tegyen az 
esetleges nehézségek leküzdése érdekében. Ennek megfelelően az indokolásban szerepel, 
hogy a rendelet összhangban áll az Unió célkitűzéseivel, közöttük „a belső energiapiac 
megteremtésével” és „Európának a kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen és az árak 
stabilitásán alapuló fenntartható fejlődésével”. A javaslat ugyancsak összhangban áll az 
éghajlat- és energiapolitikával, amelynek egyik pillére az energiaellátás biztonsága. Ezen 
kívül, az (1) preambulumbekezdés hivatkozik a közös energiapolitikára, a (2) 
preambulumbekezdés pedig kifejti, hogy e közös energiapolitika egyik alkotóeleme, hogy 
átfogó képet kell alkotni a Közösségben az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházások 
alakulásáról. Megállapítható tehát, hogy bár a rendeletre irányuló javaslat különlegesen az 
energiaipari infrastruktúrákra alkalmazandó, az EUMSz. 194. cikkében említett közös 
energiapolitika összefüggésrendszerébe kell illeszkednie. Ez a cikk fedi a javasolt rendelet 
valamennyi vonatkozását, hiszen kiterjed mind „az energiahálózatok összekapcsolására”, 
mind pedig az energiapiacra, az energiabiztonságra és -hatékonyságra.

III. Ajánlás

                                               
1 Lásd a „SEC(2009)971 final” hatástanulmányt, 6. o.



AL\803147HU.doc 9/9 PE438.390v01-00

HU

2010. január 28-i ülésén a Jogi Bizottság 19 támogató szavazat mellett és tartózkodás nélkül1

egyhangúlag úgy határozott, hogy az alábbi ajánlást teszi: az Európai Közösségen belüli 
energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való 
bejelentéséről és a 736/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatot az Európai Unió működéséről szóló szerződés 194. cikkének alapján kell 
elfogadni. 

Kérem, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem.

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 A zárószavazáson az alábbi képviselők voltak jelen: Klaus-Heiner Lehne (elnök), Sebastian Valentin Bodu 
(alelnök), Evelyn Regner (alelnök), Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip 
Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Zbigniew 
Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner (előadó), 
Arlene McCarthy, Sajjad Karim.


