
törő csaba

Fejlemények az uniós energiafronton:
az Európai Tanács 2011. február 4-i

energiapolitikai következtetései

 

E-2011/9M K I - e l e m z é s e k



MKI-ELEMZÉSEK
A Magyar Külügyi Intézet időszaki kiadványa

Kiadó:
Magyar Külügyi Intézet

Felelős szerkesztő és tördelő:
Tevelyné Kulcsár Andrea

A kiadó elérhetősége:
H-1016 Budapest, Bérc utca 13-15.

Tel.: +36 1 279-5700
 Fax: +36 1 279-5701

E-mail: titkarsag@hiia.hu
www.kulugyiintezet.hu

www.hiia.hu

© Törő Csaba, 2011
© Magyar Külügyi Intézet, 2011

         



            
Törő Csaba                                   Fejlemények az uniós energiafronton

Bevezetés

A magyar EU-elnökségi időszak első uniós csúcstalálkozójára került sor 2011. 
február elején Brüsszelben. A Lisszaboni Szerződésben bevezetett változásoknak 
megfelelően, az EU-tagállamok állam- és kormányfői számára a közvetlen 

plenáris találkozó lehetőségét biztosító Európai Tanácsot (EiT) annak elnöke hívta össze. 
A rendszeresen (évente legalább négy alkalommal) megtartott legfelsőbb szintű uniós 
döntéshozatali fórum ezúttal soron kívül tartotta ülését, melynek napirendjét egy stratégiai 
fontosságú téma képezte. Az EiT elnöke, Herman Van Rompuy már 2010. október végén 
bejelentette, hogy egy, az eredeti elképzelések szerint kizárólag a közös energetikai 
érdekek és kihívások stratégiai kérdéseinek megvitatására hívatott uniós csúcstalálkozóra 
kerül sor 2011. február elején. Az előkészületek során az energetikai napirend kiegészült a 
gazdasági kormányzás, valamint az Unió szintjén összehangolásra és megerősítésre váró 
innovációs politikák kérdéseivel. A tervezett szakpolitikai napirend végül tovább bővült 
az EU keleti és déli szomszédságában megerősödő (Belarusz), illetve összeomló (Tunézia 
és Egyiptom) diktatúrák által előidézett helyzetekre adandó, egységes uniós válaszok 
megvitatásával.

Az EiT február 4-i ülésének az energiapolitikával kapcsolatos következetései az egyes 
részterületekre vonatkozó stratégiák kidolgozására és a jogalkotási teendőkre irányuló 
további intézkedések és feladatok állam- és kormányfői szintű politikai megerősítését 
jelentik.

EgységEs bElső EnErgiapiac

Az Európai Unión belüli nemzeti energiapiacoknak az azok összekapcsolásával 
és megnyitásával történő egységesítése alkotja az egyik olyan területet, ahol az 
uniós szinten végrehajtott politikák és intézkedések hozzáadott értéket jelentenek. 

A földgáz és az elektromos áram jól működő, egymásba kapcsolódó és egységes belső 
piacainak kialakításához szükséges a megfelelő uniós jogalkotási döntések mielőbbi 
elfogadása, valamint azok maradéktalan végrehajtása. Ezért az EiT felkérte a jogalkotási 
felelősséget gyakorló uniós intézményeket (a Tanácsot és az Európai Parlamentet) az 
Európai Bizottságnak az energiapiacok egységesítésére és átláthatóságára vonatkozó 
jogalkotási javaslatának mielőbbi elfogadására. Az Európai Tanács által a február 4-i 
következtetésekben is megerősített menetrend szerint 2014-re be kell fejeződnie az 
egységes belső energiapiacok kialakításának, és meg kell valósulnia a gáz és az elektromos 
áram szabad, akadálytalan áramlásának. Az Unió belső szabadságai közül az áruk szabad 
mozgása – a nemzeti piacok és energiaszállító hálózatok összekapcsolása nélkül – az 
energiahordozók terén eddig nem valósulhatott meg. Ennek feltételeit a megfelelő uniós 
szabályozás bevezetése mellett a technikai végrehajtást biztosító vezetékek hálózatának 
kiépítése és összekötése jelenti.
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az uniós EnErgEtikai hálózatok fEjlEsztésE

Az energiaszektorok és -hálózatok nemzeti rendszerek és szabályozások szerinti 
működtetése az egyik olyan lényeges területet, ahol a határok tényleges 
választóvonalat jelentenek a tagállamok között. Az elkülönült tagállami 

energiapiacok és gáz-, illetve áramvezetékek egységes európai rendszerbe történő szervezése 
a határokon átívelő modernizációs, bővítési és összekapcsolási intézkedéseket követel meg 
az Uniótól. Az EiT februári találkozójának állásfoglalása rámutat, hogy mindezeknek az 
Európai Bizottság által elkészített, uniós infrastrukturális fejlesztési célokat tartalmazó 
célkitűzésekkel (Priorities for 2020 and beyond – A Blueprint for an Integrated European 
Energy Network) összhangban kell megvalósulniuk. Az energiahálózatok fejlesztése 
és összekapcsolása olyan eszköz, amely az Unió egyszerre több közös célkitűzését is 
szolgálja. A február 4-i EiT-következtetések ismételten megerősítették ezeket:

- a tagállamok közötti energiaellátási és biztonsági szolidaritás tényleges gyakorlását 
lehetővé tevő kötelékek kialakítása, amelyeken keresztül szükség esetén energia jut-
tatható el a hiánnyal vagy utánpótlási nehézséggel küzdő tagállam(ok) számára;

- a mindennapi beszerezések legelőnyösebb feltételeinek bevezetése rendszeresen 
vagy folyamatosan használt alternatív szállítási útvonalak kialakításával, az eddigi-
eknél több irányba vezető hálózati összeköttetésekkel;

- a különböző, távolabbi megújuló energiaforrásokra támaszkodó megoldásokhoz 
(pl. nap- és szélerőművek) történő hozzáférés lehetősége. Ez verseny- és hatékony-
ságnövelő technikai változás, amely az energiafelhasználás szerkezetét és a közös 
energetikai célok feltételrendszerét hosszú távon is jelentősen befolyásolhatja.

A tagállamok közötti energiahálózati kapcsolódási fejlesztések megvalósítását lassító, 
sajátos és jelentős akadályt jelent a vezetéképítések engedélyeztetési eljárása. Ez nem-
zeti hatáskörbe tartozik, de az országok eltérő szabályozásából adódóan, a közös célok 
megvalósíthatóságát közvetlenül befolyásolja. Ezen a téren is egyetértés alakult ki az EU-
tagországok állam- és kormányfői között, amikor elfogadták az Európai Bizottság által 
már korábban szorgalmazott, egyszerűsítési lépések szükségességét. Állásfoglalásukban 
felhívták a figyelmet a tagállami szintű eljárások egyszerűsítésének fontosságára, amely 
elengedhetetlen a határokon átívelő hálózati fejlesztések kivitelezéséhez. A vezeték-
rendszerek közötti összeköttetések létrehozásának felgyorsítása érdekében az Európai 
Bizottság az engedélyezések összehangolására és egyszerűsítésére tesz majd – a nemzeti 
illetékesség tiszteletben tartásával – javaslatot a tagállamok számára.

Az unión belüli energiaszállítási folyosók egységes rendszerbe történő integrálása 
a tagországok regionális kezdeményezéseire és az Európai Bizottság által előterjesz-
tett, uniós prioritásokra épül. Az EU csúcstalálkozója leszögezte, hogy – mindezek 
eredményeként – 2015-től egyetlen uniós ország sem maradhat az európai gáz- és áram-
vezeték-hálózatok rendszerétől leválasztott „energiasziget”. Ez lényegében azt kívánja 
biztosítani, hogy egyetlen EU-tagállam energiastabilitása, illetve energiabiztonsága sem 
kerülhet a jövőben veszélybe a megfelelő kapcsolódások hiánya miatt.
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az uniós EnErgiahálózatok fEjlEsztésénEk finanszírozása

Az állam- és kormányfők következtetései szerint a hálózatfejlesztések költségeinek 
túlnyomó többségét a piaci szereplők beruházásainak kell fedezniük, akiknek ez 
a befektetés az energiaszállítási és -fogyasztási díjakon keresztül térül majd meg. 

Az EiT álláspontja lényegében a német megközelítést tükrözi, amely a piaci szereplők 
számításaira, szándékaira és szempontjaira igyekszik a költségek előteremtését bízni. 
A megoldásnak csupán egyik részét jelentheti az – EiT állásfoglalásában is hangsúlyozott – 
energetikai befektetéseket ösztönző és megkönnyítő szabályozási környezet feltételeinek 
alakítása. A szolgáltatási és szállítási díjak átlátható kialakítása, valamint a határokon 
átnyúló energiahálózati fejlesztések költségeinek a megfelelő megoszlása szintén a beru-
házásokat bátorító, kiemelten fontos feladatok közé tartoznak.

Ezek az infrastrukturális beruházások – a tagállami gáz- és áramszállítási hálózatokat 
összekötő vezetékek kialakítása – azonban nem csupán piaci egységesítési és versenynö-
velő célokat, hanem stratégiai tagállami és átfogó uniós érdekeket is szolgálnak. Mivel 
az ellátásbiztonság és a tagállamközi energiaszolidaritás technikai megvalósíthatóságát 
segítik elő, azaz közös uniós célok elérésének az eszközeinek tekinthetők, s mint ilye-
nek, támogathatók. Az uniós állam- és kormányfők állásfoglalása is megerősíti, hogy 
a biztonsági és szolidaritási szempontok miatt is indokolt – és elsősorban a magántőke 
által finanszírozott – energetikai hálózati fejlesztéseket uniós közpénzekből is támogat-
ni kell, ha nem áll rendelkezésre elegendő piaci befektetői forrás. Ezeket a kiegészítő 
pénzügyi hozzájárulásokat az EU megfelelő, vagyis ilyen célokra mozgósítható alapjából 
biztosítanák. Ez az óvatos és korlátozott uniós szerepvállalás a tagállamok hajlandósá-
gának jelenlegi „legkisebb közös többszörösét” tükrözi: az elmúlt két esztendő kedvező 
tapasztalatai ellenére, a közös stratégiai célú fejlesztéseknek az uniós forrásokból történő 
finanszírozására csak ezt a visszafogott elvi támogatást sikerült egyelőre kialakítani a 
tagállamok körében.

Az Európai Unió a gazdaságélénkítést szolgáló céljaiba illeszkedő energiapolitikai 
fejlesztések támogatására indította el a 2009 tavaszától 2010 végéig tartó európai energia-
politikai fejlesztési kezdeményezést (European Energy Programme for Recovery, EEPR). 
Ez egy többcélú uniós pénzügyi keretre támaszkodhatott, amelyből a tagállami vezeték-
hálózatok összeköttetéseinek megépítését is támogathatták egy, az erre a célra elkülönített 
és igénybe vehető uniós forrás révén. Ez ugyan csak egy átmenetileg fenntartott keret-
ként működött a közös energiapolitika egyes prioritásainak pénzügyi alátámasztására, 
de mintaként szolgálhatott a jövőben ilyen célokhoz rendelt uniós költségvetési források 
hasznosságára is. Magyarország saját példáján keresztül szemléltette ezek elérhetőségének 
fontosságát az olyan, uniós közérdeket is képviselő fejlesztésekben, amelyek jelentősé-
ge az EU közös energiapolitikai céljaiba ágyazottan érthető meg teljesen. A hazánk és 
Románia nemzeti gázellátási hálózatait összekötő, 2010. október közepén átadott, 109 km 
hosszú vezeték megépítésével járó költségek felét a rendelkezésre álló EEPR-forrásokból 
fedezték. Ez egyértelműen példázta az ilyen célra igénybe vehető uniós pénzügyi eszkö-
zök tényleges gyakorlati eredményeket hozó felhasználását.
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Az EU állam- és kormányfőinek állásfoglalása szerint a tagállamok közötti ener-
giaszállítási kapcsolatfejlesztést szolgáló beruházásoknak az uniós közpénzekből 
(költségvetésének erre a célra felhasználható alapjaiból) történő támogatását egyértelmű 
és átlátható követelményekre kell alapozni. Ezek meghatározására felkérte az Európai 
Bizottságot, amelynek a magyar EU-elnökségi időszak végéig (2011 júniusában) kell 
előterjesztenie értékelő jelentését a valószínűsíthető beruházási igényekről, ezek támo-
gatásának módozatairól és a beruházások megvalósíthatóságát nehezítő körülmények 
kezelésének eszközeiről.

EnErgiahatékonyság

Az EiT energetikai vonatkozású következtetései természetesen kitértek az Unió 
energiapolitikai napirendjén tartósan és központi kérdésként jelenlévő energia-
hatékonysági intézkedések kérdéseire is. A megfogalmazott elvárások szerint 

a 2012 végére kitűzött határidő betartása érdekében fel kellene gyorsítani az „intelli-
gens” energiahálózatok és mérőrendszerek bevezetéséhez szükséges technikai előírások 
tagállami elfogadását. Az uniós állam- és kormányfők ismételten elismerték, hogy az 
energiahatékonyság növelését eredményező beruházások egyben a versenyképességet is 
erősítik, és a felhasznált szükséges energiamennyiség csökkentésén keresztül hozzájárul-
nak az energiaellátás biztonságához és fenntarthatóságához – alacsonyabb költségszinten. 
Megerősítették, hogy 2020-ra valamennyi tagállamnak teljesítenie kell a már korábban 
kötelező célkitűzésként elfogadott – de jelenleg nem a megvalósulás jeleit mutató – 20%-
os energiahatékonysági javulást. A jövő év elejére a középületekhez és -szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó közbeszerzések során minden tagállamnak be kell vezetnie és érvényesítenie 
kell az uniós célokkal összhangban álló, megfelelő energiahatékonysági normákat. Az 
EiT felkérte a Tanácsot (nyilvánvalóan annak energetikai formációját), hogy haladékta-
lanul vitassa meg az Európai Bizottságnak egy új energiahatékonysági tervre (Energy 
Efficiency Plan) vonatkozó, az energiaellátási lánc egészét átfogó szakpolitikai intéz-
kedések sorát tartalmazó javaslatait. Az energiahatékonyság növelésére irányuló uniós 
szabályok végrehajtásának és teljesülésének vizsgálatára 2013-ban kerül sor.

EnErgEtikai külkapcsolatok

Az elmúlt évek ismételten azt szemléltették, és az Európai Bizottság is azt az ál-
láspontot képviselte, hogy a közös energiapolitikai érdekek hatékony nemzetközi 
megjelenítéséhez és biztosításához elengedhetetlen a különböző tagállamoknak 

az EU-n kívüli országokkal kialakított energetikai kapcsolatainak uniós szintű összehan-
golása. Az EiT ismételten elismerte ennek szükségességét, amikor kihangsúlyozta, hogy 
a tagállamok nemzetközi energiapolitikai lépéseinek fokozott koordinálása biztosíthatja 
az EU energetikai külkapcsolatainak szilárd és következetes kialakítását a kulcsfontos-
ságú termelő, áthaladást és összeköttetést biztosító, valamint fogyasztó országokkal. Az 
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EU állam- és kormányfői felkérték az Európai Bizottságot, hogy a magyar elnökségi 
időszak végére (2011 júniusára) terjessze elő a tagállamok energetikai ellátásbiztonságát 
és nemzetközi együttműködését szolgáló, hatékonyabb és következetesebb uniós energia-
politikai külkapcsolatok működtetéséről szóló javaslatát is.

A tagállamok vezetői elhatározták, hogy a jövő év elejétől minden, már létező és 
újonnan kötött kétoldalú nemzetközi energetikai megállapodásukról tájékoztatják az 
Európai Bizottságot, amely ezeket az információkat – a megfelelő formában és az üzleti-
leg kényes tartalmak védelme mellett – a többi tagállam számára is megismerhetővé teszi. 
Az Európai Bizottság ezzel lényegében energiaegyezményi információs gyűjtő és elosz-
tó központtá („clearing house”) válik. Az EiT következtetéseinek idevonatkozó része a 
feladatok és kötelezettségek általános megjelölését tartalmazza, ami később, a kivitele-
zés során számos részletkérdést fog a felszínre hozni. A szándék azonban egyértelmű: 
átláthatóbbá és világossá tenni a tagállamok – egymás mellett és egymástól függetlenül 
fenntartott – energiapolitikai külkapcsolatai szövetének szálait. A tagállami érdekek kiraj-
zolódó mintázatának ismerete elengedhetetlen a hatékonyabb nemzetközi fellépésekhez, 
az Európai Unió mint energetikai érdekközösség egészének képviseletéhez.

Az uniós állam- és kormányfők hangsúlyozták, hogy az energiabiztonság kérdéseit 
– azok fontosságának megfelelően – az Európai Szomszédságpolitikának is tükröznie 
kell. Továbbá az EiT felkérte a EU KKBP főképviselőjét, hogy az energiabiztonság 
szempontjait vegyék figyelembe az EU közös kül- és biztonságpolitikájának valamennyi 
vetületében és területén.

nEmzEtközi EnErgiapartnErségi EgyüttműködésEk

Az 2011. február 4-i EiT alkalmával elfogadott közös álláspont kitér a különböző 
nemzetközi fórumok és intézményes együttműködési formák kereteiben kialakított, 
kölcsönösen kedvező energiapolitikai partnerségi kapcsolatok kezdeményezésének 

céljaira és tartalmára. A kiemelten fontos partnerek és a stratégiai jelentőségű energetikai 
folyosók jelölik ki a partnerségek képzésének csomópontjait. A kapcsolatok tartalma a 
lehetséges együttműködési kérdések széles körét fogja át, az azonosítható közös érdekek 
szabályozása céljából. Ezek közé tartozik az energiabiztonság, az energiahatékonyság, a 
biztonságos és alacsony szénhidrogén felhasználású technológiák, valamint a biztonság 
legmagasabb szintű követelményeinek megfelelő nukleáris energiatechnológiákat célzó 
befektetések ösztönzése.

Az Európai Unió partnerségi kapcsolatainak sajátos dimenzióját képviseli a szom-
szédságában található államok felé irányuló energetikai együttműködés formája és 
mélysége. Az EiT megerősítette, hogy ezeket az országokat az uniós belső energiapiaci 
szabályok átvételére kell bátorítani, amelynek legalkalmasabb eszköze a Délkelet-Európát 
átfogó energiaközösségi megállapodás (Energy Community Treaty) kiterjesztése és elmé-
lyítése a célirányos regionális energetikai együttműködési kezdeményezéseken keresztül. 
Az energiapiacokra vonatkozó uniós jogszabályok (acquis) átvétele révén egy részleges, 
szektorális integráció megvalósítására kerülhet sor az EU délkeleti szomszédságában.



Azonban az EiT nem csupán az ebbe az irányba, hanem az Európai Gazdasági Térség 
(EGT) Unión kívüli államai felé irányuló kezdeményezéseket is sürgette annak érdeké-
ben, hogy az uniós energiatermelők is kiegyenlített feltételek mellett működhessenek 
ezekben az országokban is.

Az EU állam- és kormányfőinek következtetései külön kitértek az Oroszországgal ki-
alakítandó – az átlátható, kiszámítható és a megállapodások betartásán alapuló – energetikai 
partnerség kidolgozására irányuló lépések mielőbbi megtételének szükségességére. Az EU–
orosz együttműködés a már elindított ún. Modernizációs Partnerség és Energiadialógus 
célkitűzései mentén, a korábbi Partnerségi és Együttműködési megállapodást felváltó ke-
retszerződés tárgyalási folyamatának részeként kerülhet megvalósításra.

összEfoglaló

Az Európai Tanács 2011. február 4-én tartott ülése a stratégiai fontosságú uniós 
energetikai kérdésekkel foglalkozó, tematikus csúcstalálkozó volt. Az elfogadott 
energiapolitikai következtetések tartalma és tagozódása a tagállamok vezetői 

között kirajzolódó tematikai prioritásokat tükrözi. Az EiT egyrészt megerősítette bizo-
nyos, a központi jelentőségű célok elérése érdekében már korábban kitűzött feladatok és 
határidők betartásának fontosságát (pl. energiahatékonyság), másrészről pedig nagyon 
fontos kérdésekben megbízta az Európai Bizottságot az uniós energiapolitikai részterü-
letek jövőbeni közös eszközeinek (pl. a nemzeti energiahálózatok összekapcsolásának 
uniós pénzügyi támogatása) és rendezőelveinek, illetve módozatainak (pl. energetikai 
külkapcsolatok összehangolása) kidolgozásával. A magyar EU-elnökségi időszak végére 
mind a tagállamok közötti energiahálózati fejlesztések, mind a külkapcsolati összehango-
lás terén – remélhetőleg – lényeges, a továbblépést segítő javaslatok várhatók az Európai 
Bizottságtól.

Az elemzés lezárásának ideje: 2011. február 17.

Törő Csaba                                   Fejlemények az uniós energiafronton
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