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Áttekintés

1. A Bizottság Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökségre vonatkozó javaslata 
elengedhetetlen fontosságú a harmadik energiacsomag sikere szempontjából. „A földgáz 
és villamos energia belső piacának jövőbeli lehetőségei” című Vidal-Quadras-
jelentésben (2007/2089(INI)) a Parlament kifejezte szilárd kötelezettségvállalását egy 
erős és hatékony európai szabályozási testület létrehozását illetően, amely rendelkezik a 
szükséges hatáskörrel ahhoz, hogy leküzdje az olyan kérdéseket, amelyek a nemzeti 
szabályozók útján nem oldhatók meg, és amelyek veszélyeztetik a belső piac 
integrációját és megfelelő működését.

2. A harmadik energiacsomag célja az egy évtizede még monopolrendszerre épülő
energiapiac fokozatos elmozdítása a liberalizáció szakaszából a valódi és fenntartható 
verseny szakaszába.

3. E célkitűzés elérése érdekében olyan megközelítést kell alkalmazni a szabályozási 
folyamatok és a piac fejlődése közötti kapcsolatra vonatkozóan, amely:

 a piac olyan jövőbeli állapotát célozza meg (vagyis előremutató megközelítés), 
amelyben a feltételek versenyképesebbek és diverzifikáltabbak;

 a versenyjog végrehajtására összpontosít annak érdekében, hogy a lehető 
legnagyobb mértékben minimalizálja az eseti alapon alkalmazott előzetes 
szabályokat.

4. E célkitűzések elérése európai szinten is folytatódhat, a verseny kerete és az előzetes 
szabályok összehangolásával. Ez azt jelenti, hogy az energiaágazat szabályozását 
fokozatosan lebontják addig a szintig, amikor az alkalmazandó szabályok 
versenyszabályok. Rá kell mutatni, hogy hac sak  nem sikerül egy hatékony 
versenykörnyezetet kialakítani, az ágazatspecifikus szabályozás szerepe továbbra is 
fennmarad. 

5. Az energiaágazat azonban csak akkor válhat egy alapvetően versenyszabályokra épülő 
rendszer részévé, ha megállapítást nyer, hogy az iparág többé nem természetes 
monopólium, és „rendes” iparággá vált. 

6. Az európai energiapiac jövője és a harmadik energiacsomag végrehajtását követő 
fejlesztése ezért szükségessé teszi, hogy az Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökségre is fontos szerep háruljon. Emiatt fokozni kell az ügynökség hatáskörét és 
függetlenségét, a Bizottság által javasolt szinten túl és afelett is.

7. E rendelettervezet megvitatásakor mindenkor emlékeztetni kell arra, hogy a harmadik
energiacsomagot csomagként kell kezelni, és az ügynökség alapvető átfogó tényező. Az 
ügynökség számára e rendelettel elfogadott szerepnek, hatásköröknek és feladatoknak
összhangban kell állniuk a csomagban foglalt egyéb irányelv- és rendelettervezetekkel és 
viszont.

Függetlenség
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8. A harmadik energiacsomag mögött meghúzódó alapelv, hogy a nemzeti 
energiaszabályozóknak – egyértelmű jogi kereten belül működve – a lehető 
legfüggetlenebbeknek kell lenniük a napi politikai hatásoktól. 

9. Az ügynökségnek ugyanígy a lehető legfüggetlenebbnek kell lennie a technikai 
kérdésekben is, valamint jogi, igazgatási és pénzügyi autonómiával kell rendelkeznie. Jogi 
személyiséggel rendelkező közösségi testületnek kell lennie, amely szabadon 
gyakorolhatja a rendelet által ráruházott feladatokat. Ez alapvetően azt jelenti, hogy a 
Bizottságtól függetlenül kötelező érvényű határozatokat kell tudni hoznia, a pusztán 
tanácsadói szerep helyett.

10. A Bizottság szerint a közösségi jogszabályok – különösen az 1958-ban megállapított 
„Meroni-elv” – értelmében nem ruházhatnak több hatáskört és függetlenséget az 
ügynökségre. Más független jogi szakértők eltérő álláspontot képviselhetnek. A 
jogértelmezés e kérdése egyértelműen központi szerepet játszik abban a kérdésben, hogy 
milyen hatásköre legyen az ügynökségnek, milyen határozatokat hozhat, hogyan épüljön 
fel és mennyire legyen független. Igen fontos tehát e kérdésben az egyértelmű jogi 
tanácsadás.

Hatáskörök és feladatok

11. A javasolt ügynökség uniós keretet biztosít a nemzeti energiaszabályozók eredményes 
együttműködéséhez. Ugyanakkor valódi hatáskörrel kell bírnia a határokon átnyúló 
helyzetek hatékony kezelése, valamint az Európai Unió integrált, versenyképes 
energiapiacának kialakulásához történő hozzájárulása érdekében. 

12. Az ügynökség szerepe jelentős kibővítésre szorul különösen a szabályozási keret magját 
képező kérdésekben, amelyek az EU hálózatának kapacitását, biztonságát és 
megfelelőségét érintik (ideértve annak kialakítását, fenntartását és üzemeltetését).

13. Az ügynökség szerepe további megfontolást igényel a villamos energiáról és a földgázról 
szóló rendelettervezetekben az átviteli/szállítási rendszerüzemeltetők európai hálózatára 
(ENTSO) ruházott feladatok tekintetében. 

14. Az ügynökségnek egyértelműen komolyabb szerepet kell játszania a javaslatok ENTSO
általi kezdeményezésében, nyomon követésében és jóváhagyásában – különösen a 
hálózati fejlesztésre vonatkozó tervek tervezeteit illetően –, annak biztosítása érdekében, 
hogy a nyilvános érdekeket teljes mértékben kielégítik. 

15. Emellett további megfontolást igényel az ügynökség szerepe az átviteli/szállítási 
rendszerüzemeltetők piaci és technikai „kódexeinek” kezdeményezése, kidolgozása, 
jóváhagyása, végrehajtása és érvényesítése terén, valamint az is, hogy e szerep miként 
összeegyeztethető az ENTSO szerepével. Az ügynökségnek ebben alapvető szerepet kell 
játszania, és egyértelműen be kell vonni az európai kódexek alkalmazási körének és 
tartalmának kidolgozásába. Az ügynökség jóváhagyása szükséges e kódexek fontosabb 
vonatkozásaiban.
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16. A technikai és piaci kódexek és más fontos kérdések (üzemeltetési eljárások, beruházási 
tervek, a termelés megfelelőségének kilátásai, kutatási tervek és munkatervek) az integrált 
uniós energiapiac megvalósításának legfontosabb elemei. Emellett jelentős szerepet 
játszanak annak megállapításában, hogy milyen mértékben van szükség a meglévő 
nemzeti szabályok összehangolására, valamint azok európai szervek által történő 
meghatározására a nemzeti szervek helyett. A Bizottság javaslata az ügynökség számára 
nem biztosít döntéshozatali hatáskört (csak tanácsadói szerepet), ez pedig felveti annak 
kérdését, hogy az átviteli/szállítási rendszerüzemeltetők teljes mértékben felruházhatók-e 
a szabályok egyéni meghatározásának feladatával. 

17. Minden jól működő piacnak az intézményi harmadik felek által a közjó érdekében 
megállapított megfelelő és egyértelmű szabályokra van szüksége. A Bizottság javaslata 
lemond a gazdaságelmélet ezen alapelvéről, amikor hatáskört és felelősséget ruház a piaci 
szereplőkre (átviteli/szállítási rendszerüzemeltetők) az energiapiacra vonatkozó szabályok 
megállapítására, ily módon tényleges önszabályozást vezetve be uniós szinten. E javaslat
értelmében az ügynökség nem vállalhat olyan szabályozói feladatot az EU szintjén, amely 
szükséges lenne egy versenyképes, fenntartható és biztonságos integrált európai piac 
eléréséhez.

18. Emellett mérlegelni és tisztázni kell azt is, hogy a földgázról és a villamos energiáról 
szóló rendeletek értelmében előírt, az új határokon átnyúló infrastruktúrákat a 
szétválasztási kötelezettség alól mentesítő eljárások milyen formában működnek majd. 
Konkrétabban: hogyan oszlik meg a felelősség az ügynökség és a Bizottság között annak 
meghatározása során, hogy a szóban forgó mentességeket odaítéljék-e? Vajon nem az 
ügynökségre kéne-e ruházni az ilyen mentességekre vonatkozó végleges határozat 
meghozatalának feladatát?

19. Végezetül fel kell derítenünk, hogy az ügynökség más hatáskörökkel is rendelkezhet-e, az 
irányelv- és rendelettervezetekben megállapított lehetőségeken túlmenően. Például 
megvizsgálhatjuk, hogy milyen szerepet játszhat az ügynökség az európai energiapiac 
fejlődésének figyelemmel kísérésében és az ezzel kapcsolatos tájékoztatásban, ideértve a 
fogyasztók tájékoztatását és a piac felmérését (pl. egy „belső energiapiaci eredménytábla”, 
a piaci hozzáférés figyelemmel kísérése, az energiaszegénység mértékének 
meghatározása).

20. Az ügynökségnek valamennyi feladat ellátása során elsődleges felelőssége a piaci 
szereplőkkel – már a korai szakaszban – folytatott konzultáció. 

Belső felépítés

21. Az ügynökség belső felépítése, valamint döntéshozatali és kinevezési módjai alapvető 
fontosságúak függetlensége szempontjából. A Bizottság és a nemzeti szabályozók szerepe 
itt igen fontos, és ugyancsak fontos a feladatok megosztása az ügynökség ügyvezető 
tanácsa, a szabályozók tanácsa és igazgatója között.

22. Az igazgató alapvető szabályozói szereppel bír. Ezért – valamint szabályozói 
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függetlenségének biztosítása érdekében – lényeges kérdés, hogy az igazgató személyére 
az ügyvezető tanács vagy a szabályozók tegyenek-e javaslatot, a Bizottsággal való 
konzultációt követően. Kinevezését ezt követően az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
kell jóváhagynia.

23. A Bizottságnak az ügynökséggel kapcsolatos javaslata nem következetes az éppen a 
Bizottság által a nemzeti energiaügyi szabályozókra vonatkozóan előírt hatáskörök, 
autonómia és függetlenség tekintetében. A nemzeti szintű energiaügyi szabályozásra 
vonatkozó kormányzati rendszereket kell lehetőség szerint európai szinten is reprodukálni, 
hasonló elvek mentén.

24. Az ügyvezető tanács szerepe és összetétele gondos megfontolást igényel, és a javasolt 
szervezeti felépítést illetően olyan változtatások szükségesek, amelyek javítják annak 
hatékonyságát, és amelyekkel elkerülhetők az EU költségvetésében jelentkező 
szükségtelen kiadások. Az ügyvezető tanács kizárólag számviteli kérdésekért legyen 
felelős. Összetételének ezért a Bizottság – 12 személyről szóló – javaslatánál 
racionálisabbnak, létszámának pedig kisebbnek kell lennie. A javasolt létszám nem 
arányos az ügynökség felépítésével, mivel a személyek csaknem fele a szabályozók 
tanácsában foglal helyet, és csak egynegyedük az ügynökség javasolt személyzetében. A 
függetlenség kérdése mellett a stabilitás kérdése is fontos. Más európai ügynökségek 
tapasztalatai alapján a tagság – a tagállamok kinevezéseitől függően – rendszeresen 
változik, ami kihat a hosszú távú tervezésre.

25. Végezetül igen fontos kérdés az ügynökség és az Európai Parlament viszonya. Az 
igazgatónak és a szabályozók tanácsa elnökének egyaránt személyében és közvetlenül 
elszámoltathatónak kell lennie az Európai Parlament felé. Mindketten évente legalább egy 
alkalommal jelentéstételre kötelezettek a Parlament felé, és a Parlament szükség szerint 
több alkalommal is meghívhatja őket.

Finanszírozás

26. Az ügynökségnek közösségi szervként jelentős mértékben közösségi finanszírozásra kell 
támaszkodnia. Hasonlóan a közösségi költségvetés többi területéhez, ez az Európai 
Parlament számára lehetőséget kínál az ügynökség teljesítményének és működésének
ellenőrzésére.

27. Ugyanakkor fontos, hogy az ügynökség – függetlensége megőrzése érdekében –
hozzáférjen a közösségi költségvetéstől eltérő forrásokból kapott finanszírozáshoz is. Az 
ügynökségről szóló rendelettervezet 18. és 19. cikke már lehetővé teszi díjak beszedését a 
harmadik felek határokon átnyúló infrastruktúrákhoz való hozzáférésére irányuló 
szabályok alóli mentességre vonatkozó határozatok tekintetében. Azonban ésszerűen 
feltételezhetjük, hogy ilyen forrásból nem sok finanszírozás érkezik majd. Ezért más 
finanszírozási forrásokat kell találnunk. Fel kell derítenünk, hogy az energia-iparágból 
származó díjakból (és adott esetben szankciókból) eredő részleges finanszírozáshoz való 
jog más tevékenységi területekre is kiterjeszthető-e. Az Európai Unióban egyes NRA-k
már jogosultak finanszírozásuk egy részét az energia-iparágból származó díjakból 
megállapítani.
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