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Európai energiapolitika az integráció születésénél 

• 1951: Az Európai Szén- és Acélközösséget (ESZAK) létrehozó 
Szerződés 

 

• 1957: Az Európai Atomenergia-közösséget (Euratom) létrehozó 
szerződés 

 

 

                                                                         



 
• Belső piac, versenyjog: az energiapiac liberalizációjáról szóló 

irányelvek (közösségi döntéshozatal) 

• Környezetvédelem: energiahatékonyságra vonatkozó irányelv, 

megújuló energiaforrásokról szóló akcióterv (közösségi 

döntéshozatal) 

• Külkapcsolatok: az Energiaközösséget létrehozó szerződés 

(kormányközi megállapodások) 

Az energiapolitika helye az EU döntéshozatalában 



A közelmúlt felgyorsult eseményei 

• 2006. március: az Európai Bizottság közreadja a közös európai 

energiastratégiáról szóló Zöld Könyvét. 

 

• 2006 tavasza: az Európai Tanács elhatározza, hogy a miniszterek 

minden találkozón megvitatják az energetikai fejleményeket. 

 

• 2007. január: az Európai Bizottság bemutatja az Integrált 

energiaügyi és éghajlat-változási javaslatcsomagot. 



 
1. Európa energiaigénye egyre nő - ezzel párhuzamosan  

   importfüggősége is 

 

     20-30 év múlva az EU energiaszükségletének 70%-át fogja 

külföldről – köztük számos veszélyeztetett területről – importált 

termékekkel fedezni, szemben a jelenlegi 50%-kal. 

 

I. Európa energetikai kihívásai 



I. Európa energetikai kihívásai 

2. Folyamatosan növekvő energiaárak 

 

2001 és 2006 között a lakossági fogyasztók   

által fizetett: 

• olajár több mint 370 %-kal, 

• villamosenergia ár 9 %-al, 

• földgáz ár 15 %-al növekedett. 

 

Forrás: Eurostat 



3. Európának energiaellátási problémákkal kell 

szembenéznie 

 

• Globális energiaforrások jelentős igénybevétele. 

• A tartalékok néhány országban koncentrálódnak. 

• Több tagállam nagyrészt vagy kizárólag egyetlen 

beszállítótól függ. 

I. Európa energetikai kihívásai 



4. Éghajlatunk melegszik 

 

• Az ENSZ Kormányközi Klímaváltozási Bizottsága (IPCC) szerint az  

    üvegházhatást okozó gázok kibocsátása miatt a Föld hőmérséklete  

   beavatkozás hiányában az évszázad végéig akár 1,4-5,8 fokkal  

   emelkedhet. 

• Ennek várható következményei a folyamatosan emelkedő 
tengerszint, az ivóvízhiány, valamint az ismert növény- és állatfajok 
30%-ának kipusztulása lehetnek. 
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I. Európa energetikai kihívásai 

5. Európa még nem alakított ki teljesen versenyképes belső 

    energiapiacokat 

 

Szektorvizsgálat eredménye: 

• Régi monopóliumok által uralt piac 

• Vertikális összefonódások (hálózat, termelés és ellátás egy cégnél 

összpontosul) 

• Piaci körülmények nem elég átláthatóak  



I. Európa energetikai kihívásai 

6. Sürgős befektetésekre van szükség 

 

 Az elkövetkezendő 20 évben csak Európában 
körülbelül egytrillió eurós beruházásra lehet szükség: 

  - Az energia iránti kereslet kielégítése 

  - Az elöregedett infrastruktúra lecserélése 
 céljából 



II. Európa válaszai 

1. Az energiatakarékosság, energiahatékonyság javítása 

 

Szigorú határértékek kitűzése: 

  - 2020-ra a teljes primerenergia használatának 20%-kal való 
 csökkentése 

  - 2020-ig 20 %-kal csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátást az 
 EU-n belül 

  - 2020-ig teljes energiamixének 20 %-át fedezze megújuló 
 energiaforrásokból 

  - 2020-ra a bioüzemanyagoknak legalább 10 %-os arányt kell elérniük.  

 

 
 



II. Európa válaszai 

2. Több szempontú diverzifikáció megvalósítása 

 

Európa energiaellátását diverzifikálni kell: 

• a beszerzés földrajzi forrása 

• a szállítási útvonal, valamint  

• a felhasznált energiatípusok tekintetében 



II. Európa válaszai 

3. Az energia belső piacának megteremtése 

 

• Határozott fellépés a versenyjogi szabályokat megsértők ellen 

• A hatályos szabályozás szigorítása, új jogszabályok alkotása 

 



II. Európa válaszai 

4. Egységes uniós fellépés a nemzetközi energiapolitika terén 

 

Szolidaritás, együttműködés: 

• Ellátási problémák kezelése (Energiaközösséget létrehozó 
szerződés) 

• Hatékonyabb érdekérvényesítő képesség a termelő- és 
tranzitországokkal pl. az ár tekintetében (Energia Charta) 

• Nemzetközi szerződésekből fakadó előírások globális 
alkalmazásának elősegítése (Kyoto) 

 

 

 



Köszönöm a figyelmet! 


