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Abstract 
 

Energy law is gaining ground both at member state and community levels and is becoming a major area of law.  
The study presents the energy sector regulation of the European Union. For this, it is important to clarify what is 
meant by energy, energetics, energy policy and energy law. Another important question is where energy law is 
placed in the legal system. The journey to stabilizing a single European energy union has been long and has still 
not ended. The study deals with the steps of this process, its main results and the presentation of legislations in this 
area. 
Keywords: European Union, energy, energy law, Energy Union 
 

According to Maroš Šefčovič, Vice-President for the Energy Union, European 
unity is best reflected in the Energy Union.: ”The Energy Union is Europe at its best: 
tackling together the big energy security and energy transition we can't solve within 
national borders. From the daunting challenge of the energy transition we made an 
economic opportunity for all Europeans. To do this, we had to truly transform our 
energy and climate policies: not just tweaks at the margins but systemic change. No 
Member State could have delivered on its own. Our report shows how all the Energy 
Union measures combine to make our policy fit for the future. Today, our framework 
redirects investments into future oriented technologies and solutions. We have also 
kick-started measures for industry such as battery manufacturing in Europe, while 
making sure we're not leaving any European behind in the transition. It is now for each 
Member State to follow suit and rapidly integrate national measures on energy, climate, 
mobility and all other related areas, so Europe leads the way towards climate neutrality 
by mid-century.”1  Owing to the European Energy Union, by 2019, Europe has 
become a leader in the fight against climate change also at a global level. However, 
alongside the positive points, the European Union’s energy policy is also the subject of 
much criticism. According to the critics, the Energy Union does not exist because the 
EU rules do not guarantee the security of supply, which still today falls within the 
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competence of Member States. The purpose of this study is to present the European 
Union regulation of the energy sector. What steps have led from the EURATOM 
Treaty to the development of the Energy Union? What legislation has been made in 
this area in the European Union? What are the challenges that the Union and the 
Member States will have to face? It is also important to clarify the meaning of energy, 
energy engineering, energy policy and energy law. How are these concepts related to 
each other? How are these concepts evolving in the European Union? In this study,  
I seek answers to the above questions. 
 
1. Energy, energy engineering, energy policy, energy law 
 

In the broadest sense of the term, “energy” means the ability to change. Energy 
is an essential element of today’s society, since energy from supply networks (such as 
electricity, gas, district heating) has become a basic condition of life.2 The expansion of 
services also brings about problems such as security of supply and ensuring reserves for 
electricity,3 and a natural monopoly is created. There is no substitute for energy; it 
cannot be provided in any other ways, thereby consumers and service providers have 
conflicting interests. A new type of community emerges. What all members of this 
community have in common is that they need electricity, district heating, water and gas. 
It is therefore the responsibility of this community to ensure the continuous supply of 
energy, which requires safety, operational and other rules. These rules are determined 
by the local government or the state. To be engaged in policy means to deal with the 
issues of the polis, i.e. of the city-state. 4  To be engaged in energy policy means to deal 
with the energy supply of the community.5 Energy policy means the state’s (or local 
government’s), which acts on behalf of the community, energy supply related activities 
arising from the comprehensive consumer protection obligations of the state (or local 
government).6 Energy engineering is a field of engineering dealing with the extraction, 
exploitation, transport, transformation and use of energetic materials and energy 
sources.7 Its three fundamental issues are safety, economy and environmental 
protection. Energy engineering related regulations date back to the 19th century.  
At the beginning of the 20th century, mainly coal and oil extraction and use were 
regulated. After World War II, the scope of energy engineering was expanded; 
regulators had to deal with the regulation of nuclear power, water or wind energy.8 The 
concept of energy law is more difficult to define and represents a novel and relatively 
young field of law.9 In the broadest sense of the term, energy law means the legislation 
on natural resources.10 As early as in 1971, Ernő Tárkány-Szűcs published an article in 
the journal Ipari Energiagazdálkodás (Industrial Energy Management) under the title  

                                                             
2 Járosi 2008, 1. 
3 Ibid.  
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Hagymássy 2013, 3.  
8 Szuchy 2017, 17.  
9 Heffron 2015, 132.  
10 Szuchy 2017, 17.  
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’Az energiajog kialakulása és főbb problémái’ (Development of Energy Law and its Key 
Issues).11 The question arises as to whether energy law can be regarded as an 
independent field of law. Tamás Sárközy's theory of legal structure and Eörsi's idea help 
define the concept and its place in the legal system. According to Sárközy's theory, 
besides the basic branches of law (which are either public or private), there are so-called 
cross-cutting, secondary 'cross-cutting' branches of law, practical disciplines which 
include one or more fundamental branches of private law and, similarly, one or more 
fundamental branches of public law.12 According to Eörsi, the divisions between the 
branches of law are often blurred, and because of the complex legal relationships, the 
legislation covering different branches of law work together to achieve unified 
economic and other goals. Thus, the division of the law ’loses much of its prestige.’13 
Tamás Prugberger interprets the law of natural resources as a right of protection and 
use of natural resources, which he defines as a cross-cutting, specialized law. Tamás 
Prugberger places energy law within this area or at least links it to this area.14   
The position of János Ede Szilágyi is that there are significant differences between the 
different areas of natural resources law (including energy law), which makes an unified 
or more unified regulation difficult.15 Orsolya Bányai defined energy law as a set of legal 
requirements at national, European and international levels which applies to the whole 
or a section of the energy cycle. The term energy cycle is defined in Article 19 of the 
Energy Charter Treaty: it covers all activities that relate to the entire energy chain, 
including research, exploration, extraction, transformation, distribution and 
consumption of energy, as well as the processing and disposal of waste. Orsolya Bányai 
interprets energy law and energy regulation as synonyms.16 At the same time, Szilágyi 
points out that the boundaries of energy law cannot be clearly defined at national, 
European or international level.17 According to István Olajos, one of the most 
important issues when reviewing the regulation of energy law is defining the place of 
energy law in the legal system.18 There is a view (István Turkovics) that, while there is a 
specific and extensive body of legislation on energy, it falls within the scope of 
administrative and civil law.19 According to its definition, energy law is a body of 
legislation covering the field of civil law, in particular contract law and administrative 
law, and thus it does not constitute an independent field of law. Róbert Szuchy takes a 
different view, defining the areas that fall within the scope of energy law: rules 
concerning petroleum, natural gas and coal; rules concerning the production of 
electricity; rules governing the transport and distribution of energy sources; the area of 
consumer protection; as well as rules governing the energy consumption of products, in 
particular environmental rules.20 Based on the foregoing, it can be stated that energy 

                                                             
11 Tárkány-Szűcs 1971, 289–294.  
12 Sárközy 1981, 2–10.  
13 Eörsi 1977, 74.  
14 Prugberger 2004, 201–221. 
15 Szilágyi 2018, 293.  
16 Bányai 2014, 59.  
17 Kocsis & Szilágyi 2017, 312.  
18 Olajos & Szilágyi 2013, 442. See more: Olajos 2010, 203–221.  
19 Turkovics 2013, 4.  
20 Szuchy 2017, 19–21.  
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law is a special field of regulation that, also in my opinion, can be regarded as an 
independent field of law. In this approach, energy law can therefore be regarded as a 
complex field (perhaps branch?) of law, covering several economic, environmental, 
energy policy and technical matters.21 In connection with the definition of energy law, 
Fodor refers to a separate legal field in German law: the concept of environmental 
energy law (Umweltenergierecht).22 Fodor also presents and discusses in detail in his 
monograph (published in 2014) the concept and place of ’environmental energy law’ in 
the legal system of the European Union.23 In the European Union, one can encounter 
the concept of energy in relation to policies. According to the definition, the EU aims 
to create a more competitive energy market (the so-called ’Energy Union’) to ensure 
secure energy supply and affordable energy prices.24 Related objectives are the 
exploitation of renewable energy sources and the efficient use of energy. The essence of 
energy efficiency is to use less energy for providing the same services, while energy 
saving means to reduce the use of a service or to stop using it completely. The question 
also arises whether the European Union has independent energy law? In this study,  
I examine the legal steps taken and the legislation enacted in the field of energy policy 
in the European Union. On that basis, will try to answer the question posed above, 
namely whether Community energy law exists as an independent field of law.  

 
2. First steps in the European Union: the ECSC and the EURATOM  

 
The European Union’s energy policy is based on two primary sources of law: 

one is the treaty establishing the European Coal and Steel Community, and the other is 
the 1957 Treaty establishing the European Atomic Energy Community (EURATOM). 
In 1951, six States25 established the first international organisation operating on a 
supranational basis (ECSC). Its purpose was to manage steel and coal reserves, 
especially during the Cold War.26 The organisation operated until 2002 and laid the 
foundations for the European Economic Community and later on the European 
Union. The second one, the Treaty establishing the European Atomic Energy 
Community, was signed in 1957 by all six founding Member States of the first 
organisation. The EURATOM Treaty set out a research program on nuclear fission and 
fusion energy, which was intended both to increase nuclear safety and promote public 
acceptance of nuclear energy, and to develop the designs of a European experimental 
fusion reactor.27 The general objective of the regulation was thus to ensure and facilitate 
the Member States in the establishment and growth of the European nuclear industry. 
EURATOM solely focused on nuclear energy and its peaceful uses.28 However, besides 
these documents, Member States did not empower the Community to regulate energy 
policy. The main objectives of the Treaty of Rome, signed in 1957, were solidarity, 

                                                             
21 Szuchy 2018, 79–87.  
22 Fodor 2014, 9–11.  
23 Ibid. 15–33. 
24 Energy Policy (2020).  
25 France, Federal Republic of Germany, Italy, Belgium, Luxembourg and Netherlands.  
26 Energy Policy 2020. 
27 Szergényi 1999, 325.  
28 Szuchy 2017, 21.  
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supporting the common good, and promoting the interests of the community as a 
whole, while respecting the autonomy of individuals. Therefore, at that time, the 
services of general interest were not yet subject to the rules on the free movement of 
goods and capital.29 That Treaty provided for the establishment of a common market 
for all goods and services that are not covered by the ECSC and EURATOM Treaties. 
The reason for the lack of Community regulation was that, at that time, the supply of 
energy presented no problems for EEC countries. Energy could be obtained from 
sources outside Europe in sufficient quantities and at low prices.30 The 1960s saw the 
beginning of a process which led to a significant shift in the use of energy.  
Coal consumption decreased, and in parallel, the role of petroleum increased. Member 
States were becoming increasingly dependent on imports in terms of energy supply.31 
In 1973, a change occurred as a result of the first oil crisis: energy prices rocketed and 
energy supply became uncertain.32 The European Commission created a common 
energy strategy.33 That document proposed the streamlining of energy use, the 
expansion of domestic energy production, the reduction of oil imports and the 
stabilisation of coal production.34 It is considered to be the first document setting 
common energy policy objectives.35 In 1974, as a result of international negotiations, 
the International Energy Agency was established and, furthermore, an agreement was 
reached. The essence of that agreement was the plan to create common energy 
reserves.36 However, management of the crisis remained mainly within the competence 
of the Member States. The idea of bringing energy policy to a Community level was 
revived in the 1980s.  

 
3. The first period of community energy policy (1983-1995)  

 
The second oil crisis reconfirmed the importance of strengthening the 

Community’s energy policy. A decision was made at the 1980 Venice Summit, which 
provided that energy consumption growth should not exceed 60 percent of the 
economic growth.37 In 1983, the Council of Europe authorised the Community to 
establish a single common energy policy framework.38 In 1985, the European 
Commission issued a document entitled ’White Paper on completing the internal 
market.’ This is the period when the idea of energy market liberalisation and of a single 
internal energy market was first raised.39 Until 1988, energy policy was primarily 
determined by directives and the Member States’ compromises.40 The next milestone 

                                                             
29 Járosi 2008, 2.  
30 Csákó 2006, 10.  
31 Horváth 2002, 323.  
32 Csákó 2006, 10. 
33 Olajos & Szilágyi 2013, 443. 
34 Horváth 2002, 323.  
35 Sütő 2015, 377. 
36 Csákó 2006, 10. 
37 Horváth 2002, 324.  
38 Csákó 2006, 10.  
39 Olajos & Szilágyi 2013, 443. 
40 Sütő 2015, 378.  
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occurred in 1988, when the idea of creating a European energy market was first 
officially published in the Commission document entitled ’Internal Market in Energy.’41 
In that document, the European Commission set out three steps to liberalise the gas 
and electricity markets. First, it provided for the adoption and implementation of a 
directive regulating price transparency and the carrying of electric power. As a second 
step, it defined the extension of competition law to cover all areas of the energy sector 
and required the mandatory licensing of third party access (TPA) for large industrial 
consumers.42 Finally, it defined the completion of the internal market for gas and the 
mandatory extension of TPA to industrial43 consumers.44 In terms of legislation, the 
result of this process was the Price Transparency Directive in 1990, which required the 
publication of prices for electricity and natural gas broken down by Member State.45 
Neither the Treaty of Nice46 nor the Treaty establishing a Constitution for Europe47 
brought changes in the field of energy policy. In 1993, the Treaty of Maastricht only 
addressed energy policy superficially in the context of the internal market, 
environmental protection and taxation.48 It reiterated the idea and importance of a 
single energy market but did not establish its legal framework.49 The collapse of the 
Soviet Union brought new challenges and opportunities to the European Union in the 
field of energy policy.Complementing EU rules, the European Energy Charter, which 
functioned like a directive, was adopted in The Hague in 1991 with the aim to 
institutionalise energy relations between Western states and ex-Socialist countries, to 
transfer Western technology, to modernise the energy sector and to establish a legal 
framework for energy cooperation.50 51 States51 signed this document, which has 
become an important factor in the Community energy policy.52 In 1995, the signatory 
Member States signed a treaty setting out binding rules in the field of energy trade, 
competition and investment.53 The aim of the Energy Charter Treaty was to create a 
legal framework that would ensure the promotion of long-term energy cooperation. In 
1994, the European Council adopted the ’Green Paper on an Energy Policy for 
Europe.’ The Commission of the European Union outlined four markedly different 
scenarios for energy regulation. The first was named ’Traditional Wisdom’, and its point 
was that, in addition to economic considerations, social problems must be taken into 
account. The scenario named ’Battlefield’ was characterised by the re-emergence of 
isolation and the persistence of geopolitical fragmentation.54 The essence of the third 
one named ’Hypermarket’ was liberalism, with governments and authorities playing a 
                                                             
41 Csákó 2006, 10.  
42 Large industrial customers.  
43 Small industrial customers. 
44 Horánszky 2004, 7. 
45 Ibid.  
46 Consolidated Version of the Treaty Establishing the European Community, 11 October 1997. 
47 Treaty Establishing a Constitution for Europe, 18 July 2003. 
48 Horánszky 2004, 2.  
49 Csákó 2006, 11.  
50 European Energy Charter 2020. 
51 Csákó 2006, 10.   
52 Horváth 2002, 326.  
53 Ibid. 
54 Szergényi 1999, 325.  
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less important role and global economic integration becoming more important. Finally, 
the essence of the fourth scenario named ’Forum’ was the resolution of common 
problems through the transformation of national and international organisations.55 The 
European Energy Charter Treaty was also concluded in 1994 and already provided a 
legal framework for energy policy.56 The White Paper,57 which was adopted in 1995 
based on the Green Paper,58 formed the basis for the European Union’s energy policy. 
This document is considered to be the first ’European-level energy policy’ because it 
already set out specific objectives, tasks and measures. The three fundamental 
objectives of a common energy policy were recorded in this document, namely 
maintaining competitiveness, safeguarding the security of energy supply and protecting 
the environment. These objectives form the basis for all energy measures and 
legislation.59 General economic policy objectives (market integration, deregulation, 
limiting state intervention to what is strictly necessary for the protection of general 
interests and welfare, sustainable development and consumer protection) and other 
energy policy objectives (security of supply, competitiveness, flexibility, environmental 
protection, non-discrimination, an interaction between energy engineering and the 
environment, the principle of transparency, and environmental protection) were 
formulated.60 For natural gas and electricity, ensuring open access to the pipelines plays 
a crucial role, the realisation of which is facilitated by the relevant directives. Creating a 
secure and efficient energy supply was specified as the most important task, and the 
European Union works closely with the International Energy Agency in order to carry 
out this task and to resolve crises. Additional tasks specified by the document included 
integrating environmental costs related to energy use into energy prices; transparent 
legislation; standardisation, making the internal market transparent; and creating good 
cooperation between individual Member States and their neighbouring countries. At the 
end of 1998, the Council adopted a multi-annual framework program for action to 
achieve the objectives of the White Paper. The tasks to be carried out, as specified in 
this program, included strengthening international cooperation in the energy sector, 
promoting the use of renewable energy sources, facilitating efficient energy use and 
improving security in the use of nuclear energy.61 In 1996, another Green Paper was 
issued, this time on renewable energy sources. However, achievement of the objectives 
set varied (and continues to vary) from one Member State to another.  
 
4. The most important regulatory instrument: the directive 

 
Directives constitute the main regulatory instrument. Out of the possible sources 

of EU law, the European Union chose directives to help regulate energy policy. 
Directives are secondary sources of Community law which are binding on the Member 
States to which they are addressed as regards the result to be achieved; however, they 

                                                             
55 Szergényi 1999, 325. 
56 Csákó 2006, 11.  
57 COM (95) 682 Final; Szergényi 1999, 325. 
58 Ibid. 
59 Sütő 2015, 379.  
60 Szergényi 1999, 325.  
61 Horváth 2002, 326.  
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leave Member States with a certain amount of leeway as to how and with what 
instruments the desired result is achieved. Directives are of general application to all 
EU Member States, but need be transposed into national law before they are applied.62  
In 1996, Directive (EC) 96/92 concerning common rules for the internal market in 
electricity and in 1998, Directive (EC) 98/30 concerning common rules for the internal 
market in natural gas was adopted. These legislative acts formed the Union’s first 
’energy package.’ As a result, Member States had to gradually open up their energy 
markets, the process of which was determined with high precision (in percentages).63  
At the beginning of the 2000s, several directives were adopted to establish a common 
energy policy (they are considered to constitute the second energy package).64 Directive 
(EC) 2002/91 set out requirements for the energy performance of buildings, made the 
introduction of energy registration mandatory and provided for exploration of the 
applicability of renewable energy sources. Directive (EC) 2003/54 laid down common 
rules for the internal market in electricity and repealed Directive 96/92/EC. Directive 
(EC) 2003/55 laid down common rules for the internal market in natural gas and 
repealed the previous relevant directive. Directive (EC) 2003/30 dealt with the 
promotion of the use of biofuels for transport. Based on the above directives, by 1 July 
2004, Member States had to ensure that all non-household customers with 
consumption above a specific threshold were free to choose their electricity and natural 
gas vendors, and after 1 July 2007 all consumers were free to choose their electricity 
and natural gas vendor.65 These directives also dealt with the situation of ’vulnerable’ 
customers. Vulnerable customer means someone who, for some reason, lives in energy 
poverty.66 ’Energy poverty’ means the lack of access to modern energy services. A 2002 
decision of the Presidency of the European Council, which resulted in a breakthrough 
in the common energy policy, also helped shape the development of directives.67 

 
5. New directions in the energy policy (2005-2020)  

 
 A new chapter was opened in the history of the European Union’s energy policy 

with the publication of the second Green Paper68 in 2005, which focused on setting 
energy efficiency objectives. In this document, the European Commission adopted a 
different approach to (Community) energy regulation. In addition to outlining the 
characteristics and the – already mentioned – key principles (security of supply, 
competitiveness, environmental protection) of the energy sector, it raised further 
questions.69 Liberalisation of the natural gas and electricity sectors became one of the 
focal points of the period between 2000 and 2010.70 In 2005, the EU concluded a treaty 
with eight South-East European states to establish the South-East Europe Energy 

                                                             
62 European Union Directives 2020.  
63 Sütő 2015, 390. 
64 Ibid. 402. 
65 Ibid. 390.  
66 Ibid. 402. 
67 Csákó 2006, 12.  
68 Green Paper. On Energy Efficiency Or Doing More With Less. 
69 Horánszky 2004, 9.  
70 Horváth 2002, 325.  
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Community, extending the EU’s energy law to the Balkans.71 One year later, the Green 
Paper on an Energy Policy for Europe was published, outlining the most recent 
guidance in the field of Community energy policy.72 Directive (EC) 2006/32 extended 
the Union’s energy law to cover energy efficiency and compulsory energy services.  
The Treaty of Lisbon, which was signed in 2007 and entered into force in 2009, already 
set out energy related rules in a number of fields. Contrary to the existing treaties,  
it dedicated a separate title for this field within the framework of the functioning of the 
internal market. Article 194 of the Treaty sets out the objectives of the European 
Union’s energy policy: to ensure the functioning of the energy market; to ensure 
security of energy supply in the Union; to promote energy efficiency and energy saving 
and the development of new and renewable forms of energy; and to promote the 
interconnection of energy networks. These principles were formulated by placing 
environmental aspects at the forefront. Without prejudice to the other provisions of the 
Treaty, it empowered the European Parliament and the Council to take the appropriate 
measures in accordance with the ordinary legislative procedure. Adoption of these 
measures requires consultation with the Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions. At the same time, the Treaty stipulates that EU legislation 
shall not affect the right of Member States to determine the conditions for exploiting 
energy sources, nor shall they influence the Member States’ choice between energy 
sources and the general structure of their energy supplies. The Treaty also provides 
that, where energy-related measures are of a fiscal nature, after consulting the European 
Parliament, they shall be determined by the Council acting unanimously, in accordance 
with a special legislative procedure. With the entry into force of the Treaty of Lisbon, a 
new chapter was opened in the history of the common energy policy. From that 
moment on, the European Parliament and the Council had the opportunity to adopt 
legislative acts on energy matters that used to fall within the exclusive competence of 
the Member States.73 In addition to Article 194, other parts of the Treaty deal with 
Community energy policy. For example, Article 122 deals with the security of supply, 
while Articles 170 and 172 with the energy network. In 2006/2007, new objectives were 
formulated in the context of energy policy, such as combating climate change, 
increasing energy security and enhancing competitiveness. It was determined that,  
by 2020, the total primary energy consumption will be reduced by 20 percent 
’compared to values under the usual scenarios.’74 At the end of 2010, the Commission 
issued a communication entitled ’Energy 2020 – A strategy for competitive, sustainable 
and secure energy.’75 This communication defined a new energy strategy for the period 
until 2020. It set the objectives of creating an energy-efficient Europe, ensuring the free 
movement of energy, and creating a more integrated and competitive market. Since the 
2000s, a significant number of documents have been issued by EU bodies on energy 
policy. Without aiming to be exhaustive, I mention here some of the most important 
legislative acts. The third energy package consists of two directives and three 

                                                             
71 Sütő 2015, 381.  
72 Green Paper: An European Strategy for Sustainable, Competitive and Securer Energy. 
73 Sütő 2015, 383.  
74 Járosi 2008, 10.  
75 COM (2010) 639.  
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regulations.76 Directive (EC) 2009/72 dealt with the internal market in electricity, while 
Directive (EC) 2009/73 with the internal market in natural gas. The Agency for the 
Cooperation of Energy Regulators was established by Regulation (EC) 713/2009. 
Regulation (EC) 714/2009 laid down the conditions for access to the network for 
cross-border exchanges in electricity. Finally, Regulation (EC) 715/2009 laid down the 
conditions for access to the natural gas transmission networks. In 2011, a Commission 
communication was issued setting out the Energy Roadmap 2050.77 In that document, 
the Union committed itself to reducing its greenhouse gas emissions to 80-95% below 
1990 levels by 2050. It provided that the Energy 2020 strategy had to be fully 
implemented; energy efficiency had to be treated as a priority with regard to transport, 
buildings, products and equipment; and there was also a need to develop a new energy 
infrastructure. Regulation (EU) 347/2013 was adopted in spring 2013 to ensure the 
functioning of the internal market in energy and the European Union’s energy supply, 
to promote energy efficiency and energy saving, to develop new and renewable energy 
sources and, finally, to interconnect energy networks.78  

 
5.1. ’Clean Energy for All Europeans’ package (2014-2030) 

 
As regards legislation, the 2014 European Energy Security Strategy79 provided 

for a revision of the regulation on the security of gas supply. This strategy gave 
significant priority to the implementation of the provisions of the Energy Efficiency 
Directive and the Energy Performance of Buildings Directive. In 2015, the 
Commission communication entitled ’Launching the public consultation process on a 
new energy market design’ called for enhanced cooperation. Also, in 2015, the 
Commission communication entitled ’A Framework Strategy for a Resilient Energy 
Union with a Forward-Looking Climate Change Policy’ pointed out that energy is 
regulated in the EU at the national level.80 Thus, the aim of the Energy Union is to 
transform the EU energy system, which comprises 28 national regulatory frameworks, 
into a single EU-level framework. On 30 November 2016, the European Commission 
issued a set of regulatory proposals under the title ’Clean Energy for All Europeans.’ 
The so-called ’Winter Package’ was the most detailed regulation since the energy 
package adopted in 2009. This document laid down the following objectives (primarily 
of an economic policy nature): ensuring unrestricted access to energy for consumers; 
direct involvement of consumers in energy trade; price liberalisation; free choice of 
energy suppliers. The European Commission set three basic objectives: putting energy 
efficiency first; achieving global leadership in renewable energies; and providing a fair 
deal for consumers. On 22 May 2019, the revision of the energy policy framework 
named ’Clean Energy for All’ was completed after the Council adopted the remaining 
related proposals. These were the following: the Electricity Regulation and Directive; 
Electricity Risk Preparedness Regulation; as well as a proposal to review the role and 
functioning of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators. On 25 June 2019, 
                                                             
76 Sütő 2015, 390.  
77 COM (2011) 885.  
78 Gosztonyi 2014, 37.  
79 COM (2014) 330.  
80 COM (2015) 80.  
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the Council of the European Union adopted conclusions on the future of energy 
systems with a view to ensuring energy transformation in future decision-making.  
In EU (mainly Commission) decision-making, in the Council’s opinion, this requires 
that a sustainable, affordable, secure, competitive and protected energy system be in 
place. Regulation (EU) 2019/942 provided for the establishment of the European 
Agency for the Cooperation of Energy Regulators, the purposes of which is to 
contribute to the consistent, efficient and effective application of EU law in the field of 
energy policy. Regulation (EU) 2019/941 of the European Parliament and of the 
Council regulated risk-preparedness in the electricity sector and repealed Directive (EC) 
2005/89. Regulation (EU) 2019/943 contained provisions concerning the internal 
market for electricity, while Regulation (EU) 2019/944 laid down common rules for the 
internal market for electricity. The energy files closed by the Council in December 2019 
set the following objectives. 32% of the energy used in the European Union must come 
from renewable sources by 2030. Furthermore, the Union must also meet the 32.5% 
energy efficiency target set in the revised Energy Efficiency Directive and the revised 
Renewable Energy Directive. The essence of the Energy Union Governance Regulation 
is to ensure the achievement of the EU energy and climate policy objectives set for the 
period until 2030. The European Union also foresees the modernisation of public 
transport; in particular, efforts need to be stepped up to develop ”tomorrow’s car, the 
railways of the future, aviation and navigation.”81 The share of renewable energy is 
planned to reach up to 50% by 2030.  

 
6. Conclusions  

 
Right from the beginning, the objectives of the European Union included the 

need for a uniform regulation of energy policy, but the road to the creation of a single 
European Energy Union is long and bumpy and has not yet come to an end. Energetic 
materials include, but are not limited to, natural gas, coal, crude oil and electricity in the 
European Union (too), but renewable energy sources, e.g. hydro and solar energy, 
biomass, geothermal or wind energy are increasingly gaining ground. Nevertheless, 
Márton Járosi pointed out that, due to the different energy structures and circumstances 
of the Member States, there was no real energy policy in the European Union, and it 
was very difficult to define common principles in this area.82 In 2006, Beáta Csákó put 
forward a similar view, claiming that there was no common energy policy at the EU 
level and that not every country had a concept at the Member State level. Member 
States address energy-related issues to varying degrees, and still today treat this as an 
essential feature of their sovereignty.83 The need to comply with conflicting principles 
in this area also makes the establishment of a uniform energy policy more difficult.84 
For example, energy supplies must be ensured, but environmental considerations must 
also be taken increasingly into account. Because energy policy is a constantly changing 
area of the European Union, Member States, including Hungary since May 2004,  

                                                             
81 Szergényi 1999, 325. 
82 Járosi 2008, 10.  
83 Csákó 2006, 11.  
84 Ibid. 
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have to adapt to the ever-changing rules.85 In a changing world, energy policy needs to 
be constantly reviewed. When drafting the directives concerning the electricity and 
natural gas markets and more than 200 pieces of legislation on energy, environmental 
considerations also had (have) to be taken into account.86 The primary sources of law, 
such as the EURATOM and the ECSC Treaties, laid the foundations for the regulation 
of energy policy. Subsequently, the Treaty of Lisbon brought about a significant 
change. The White and Green Papers were the result of a collective reflection on the 
European Union's energy policy, and also had a significant impact on legislation. These 
documents set out the key objectives, strategies, tasks and principles of the common 
energy policy.87 In addition, the development of an energy union and the creation of a 
single energy market are assisted by secondary sources of law, such as directives and 
regulations. Current issues in the European Union’s energy policy include the potential 
uses of renewable raw materials, the security of supply and environmental concerns.88 
The European Union’s energy policy has also been the subject of much criticism.  
One of the criticisms is that the Energy Union does not exist because the EU rules do 
not guarantee the security of supply as these falls within the competence of Member 
States. Other criticisms are that the EU legislation only focuses on the trade of the 
energy produced and that the EU legal instruments do not provide proper and 
sufficient protection for smaller Member States, which often makes it difficult for them 
to assert their interests against larger Member States.89 Concerning the concepts 
outlined at the beginning of the study, it can be stated that these are still not accurate 
definitions. The EU legislation also contains definitions for energy regulation, energy 
policy, energy engineering and energy. Nevertheless, there is no consensus on the 
concept of energy law and its place in the legal system. It is evident though that energy 
law is increasingly gaining ground at both national and Community level and is 
becoming a major area of law (and not only). Commissioner for Climate Action and 
Energy Miguel Arias Cañete said: ”Europe has now in place the world's most ambitious 
and advanced climate and energy framework. We agreed all the legislation to meet our 
2030 targets, with higher targets for renewables and energy efficiency. But the Energy 
Union is more than rules and policies: we mobilised record levels of clean energy 
investments in Europe, we brokered the Paris Agreement and triggered its quick entry 
into force, we further integrated the European energy market, and we set a long-term 
vision for climate neutral Europe by 2050. But we still have a long way to go.”90 In my 
opinion, besides social and economic transformation, transparent legislation and the 
regulatory framework (will continue to) play a decisive role at both national and Union 
level in this process.  

                                                             
85 Horánszky 2004, 1.  
86 Szergényi 1999, 325.  
87 Csákó 2006b, 13.  
88 Járosi & Kovács 2017, 92–93.  
89 Ibid. 95. 
90 Press release, 9 April 2019, Brussels.  
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Maroš Šefčovič, az energiaunióért felelős alelnök szerint az európai egység 
leginkább az energiaunióban fejeződik ki: „Az energiaunió az európai egység legjobb 
kifejezője, ugyanis lehetővé teszi a fokozott energiabiztonság és az energetikai átállás 
közös kezelését, amelyet a nemzeti határokon belül nem tudnánk megoldani.  
Az energetikai átállás nyomasztó kihívásából gazdasági lehetőséget teremtettünk  
az európaiak számára. Ennek érdekében ténylegesen át kellett alakítanunk éghajlat-  
és energiapolitikáinkat: nem elégedtünk meg a kiigazításokkal, hanem rendszerszintű 
változtatásokat vittünk véghez. Erre önmagában egyetlen tagállam sem lett volna képes. 
Jelentésünk bemutatja, hogy az energiaunió intézkedései – egymással ötvözve – hogyan 
teszik lehetővé, hogy a politikánk jobban megfeleljen a jövő kihívásainak.  
Ma az általunk létrehozott keret a jövőorientált technológiák és megoldások felé 
irányítja a beruházásokat. Új intézkedéseket is elindítottunk az ipar számára, mint 
például az akkumulátorgyártás Európában, biztosítva ugyanakkor, hogy az átállás során 
egyetlen európait se hagyjunk az út szélén. Most minden tagállam feladata, hogy kövesse 
a példát, és gyorsan hozzon az energiát, az éghajlatot, a mobilitást és minden más 
kapcsolódó területet érintő nemzeti intézkedéseket, így Európa az évszázad közepére  
a klímasemlegesség úttörője lesz.”1 Az európai energiaunió segítségével 2019-ben 
Európa már világviszonylatban is élen jár az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. 
Azonban a pozitívumok mellett számos kritika is éri az Európai Uniót az 
energiapolitika tekintetében. A kritikát megfogalmazó álláspontok szerint nem is létezik 
energiaunió, mert az uniós szabályok nem garantálják az ellátásbiztonságot, ez a mai 
napig tagállami hatáskörbe tartozik. Jelen tanulmány célja az Európai Unió 
energiaszektorra vonatkozó szabályozásának a bemutatása. Milyen lépések vezettek az 
EURATOM szerződéstől az energiaunió kialakulásához? Milyen jogszabályok 
megalkotására került sor ezen a területen az Európai Unióban? Milyen feladatok állnak 
a jövőben az unió és a tagállamok előtt? Fontos azt is tisztázni, hogy mit értünk energia, 
energetika, energiapolitika és energiajog alatt. Hogyan kapcsolódnak egymáshoz ezek a 
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fogalmak? Hogyan alakulnak ezek a fogalmak az Európai Unióban? A tanulmányban 
ezekre a kérdésekre keresem a válaszokat. 

 
1. Energia, energetika, energiapolitika, energiajog 

 
Az energia a legáltalánosabb értelemben a változtatásra való képességet jelenti.  

A mai társadalom nélkülözhetetlen eleme az energia, hiszen főleg a vezetékes 
energiaellátások (mint a villany, a gáz, a távfűtés) az egyén életfelétele lett.2  
A szolgáltatások bővülése problémákat is hoz magával, például a villany esetében 
felmerül az ellátásbiztonság, a tartalék biztosításának a kérdése is,3 és létrejön egy 
természetes monopólium. Az energiát nem lehet helyettesíteni, más módon biztosítani, 
ezáltal a fogyasztói és szolgáltatói érdekek elválnak egymástól. Kialakul egy új típusú 
közösség, amelyben az a közös, hogy a közösség minden tagjának szüksége van 
villanyra, távfűtésre, vízre, gázra. A közösség feladata tehát ezeknek az 
energiaellátásoknak a folyamatos biztosítása, amelyek működéséhez szükség van 
biztonsági, üzemeltetési, és egyéb szabályokra. Ezeket a szabályokat az önkormányzat, 
vagy az állam határozza, alkotja meg. Politizálni annyi, „mint a polisszal, a 
városállammal foglalkozni.”4 Energia-politizálni annyi, mint a közösség 
energiaellátásával foglalkozni.5 Az energiapolitika pedig a közösség képviseletében eljáró 
állam (önkormányzat) teljes körű fogyasztóvédelmi kötelezettségéből adódó 
tevékenysége az energiaellátásban.6 Az energetika a gépészeti tudományok részét képezi, 
az energiahordozók és a források kitermelésével, hasznosításával, szállításával, 
átalakításával és felhasználásával összefüggő feladatok összességeként határozható 
meg.7 Három alapvető kérdése a biztonság, a gazdaságosság és a környezetvédelem. 
Energetikával összefüggő szabályozás már a 19. században is fellelhető,  
a 20. század elején főleg a szén és az olaj szabályozására került sor. A második 
világháborút követőn pedig bővült az energetika köre, így például a nukleáris energia,  
a víz vagy a szélenergia szabályozásának a kérdése is a jogalkotó asztalára került.8  
Az energiajog fogalma nehezebben határozható meg, egy új, viszonylag fiatal 
jogterületet jelent.9 Energiajog alatt a legtágabb értelemben a természeti erőforrások 
feletti jogszabályokat értjük.10 Már 1971-ben Tárkány Szűcs Ernőnek ’Az energiajog 
kialakulása és főbb problémái’ címen jelent meg cikke az Ipari Energiagazdálkodás című 
lapban.11 Felmerül a kérdés, hogy tekinthetjük-e önálló jogterületnek az energiajogot?  
A fogalom meghatározásához, jogrendszerben való elhelyezéséhez segítséget nyújt 
Sárközy Tamás jogrendszer-tagozódási elmélete és Eörsi Gyula gondolata. 

                                                             
2 Járosi 2008, 1.  
3 Uo.  
4 Uo. 
5 Uo. 
6 Uo. 
7 Hagymássy 2013.  
8 Szuchy 2017, 17.  
9 Heffron 2015, 132.  
10 Szuchy 2017, 17.  
11 Tárkány-Szűcs 1971, 289–294. 
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Sárközy elmélete szerint az alap-jogágak mellett, (amelyek vagy közjogi, vagy magánjogi 
jellegűek), léteznek, un. keresztbe-fekvő, másodlagos ’keresztbe fekvő’ szak-jogágak, 
gyakorlati diszciplínák, amelyekbe egy vagy több  magánjogi jellegű alap-jogág és 
ugyanígy egy vagy több közjogi jellegű alapjogág is tartozik.12 Eörsi Gyula úgy fogalmaz, 
hogy a jogágak közötti válaszfalak sok esetben elmosódnak, a komplex jogviszonyok 
folytán különböző jogágazatokra vonatkozó joganyag együttesen hat egységes gazdasági 
és más célok megvalósítására. Így a jogágazati tagozódásnak ’sokat veszít 
presztízséből.’13 Prugberger Tamás a természeti erőforrások védelmi és felhasználási 
jogaként értelmezi a természeti erőforrások jogát, amelyet keresztbe fekvő, vegyes 
szakjogágként határoz meg. Prugberger Tamás ezen a területen belül helyezi el, 
legalábbis ezzel hozza kapcsolatba az energiajogot.14 Szilágyi János Ede álláspontja az, 
hogy a természeti erőforrások jogának a részterületei (ideértve az energiajogot is) több 
tekintetben, jelentős mértékben eltérnek egymástól, éppen ezért nehézkes az 
egységes(ebb) szabályozás.15 Bányai Orsolya az energiajogot olyan nemzeti, európai és 
nemzetközi szintű jogi előírások összességeként határozta meg, amely az energiaciklus 
egészére, vagy annak valamely szakaszára vonatkozik. Az energiaciklus fogalmát pedig 
az Energia Charta Egyezmény 19. cikke tartalmazza: minden olyan tevékenységet 
magába foglal, amely a teljes energialánchoz kapcsolódik, így az energia kutatása, 
feltárása, kiemelése, átalakítása, elosztása és fogyasztása, valamint a hulladék 
feldolgozása és megsemmisítése is. Bányai az energiajogot és az energetikai szabályozást 
szinonim fogalmakként értelmezi.16 Ugyanakkor Szilágyi János Ede mutat rá arra, hogy 
az energiajog határait nem lehet egyértelműen meghatározni sem nemzeti, sem európai, 
és nemzetközi szinten sem.17 Olajos István szerint az energiajog szabályozását 
áttekintve az egyik legfontosabb kérdés az energiajog helyének a meghatározás a 
jogrendszerben.18 Turkovics István szerint bár létezik egy egyedi és terjedelmes 
joganyag az energiára vonatkozóan, amely azonban a közigazgatási és a polgári jog 
szabályozási körébe tartozik. Az energiajog a megfogalmazása szerint olyan 
jogszabályoknak az összessége, amelyek a polgári jog, azon belül is a kötelmi jog és a 
közigazgatási jog területeit érintik, így nem képez önálló jogterületet.19 Eltérő 
álláspontot képvisel Szuchy Róbert, aki meghatározta azokat a területeket, amelyek az 
energiajog szabályozási körébe tartoznak: így a kőolajra, földgázra, szénkitermelésre 
vonatkozó szabályok; a villamosenergia termelése; az energiaforrások szállítására és az 
elosztására vonatkozó szabályok; a fogyasztóvédelem területe; valamint a termékek 
energiafogyasztását előíró, főleg környezetvédelmi szabályok.20 Mindezek alapján tehát 
az mondhatjuk, hogy egy olyan speciális szabályozási területről van szó, amely alapján 
önálló jogterületként tekinthetünk az energiajogra. Ebben megközelítésben az 

                                                             
12 Sárközy 1981, 2–10.  
13 Eörsi 1977, 74.  
14 Prugberger 2004, 201–221.  
15 Szilágyi 2018, 293.  
16 Bányai 2014, 59. 
17 Kocsis & Szilágyi 2017, 312. 
18 Olajos & Szilágyi 2013, 442. Lásd még: Olajos 2010, 203–221.  
19 Turkovics 2013, 4.  
20 Szuchy 2017, 19–21.  
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energiajogot tehát komplex jogterületnek (jogágnak?) tekinthetjük, amelyhez 
közgazdasági, környezetvédelmi, energiapolitikai, és műszaki kérdések is 
kapcsolódnak.21 Az energiajog meghatározásával összefüggésben utal Fodor László a 
német jogban egy önálló jogterületre, a környezeti energiajog (Umweltenergierecht) 
fogalmára.22 Ugyancsak Fodor László mutatja be és részletesen foglalkozik 2014-ben 
megjelent monográfiájában a ’környezeti energiajog’ fogalmával és helyével az Európai 
Unió jogrendszerében.23 Az energiaügy fogalmával az Európai Unióban a 
szakpolitikákon belül találkozunk. A meghatározás szerint az EU célja egy 
versenyképesebb energiapiac (energiaunió) létrehozása a biztonságos energiaellátás és 
megfizethető energiaárak biztosítása érdekében.24 Mindezzel összefüggő cél a megújuló 
energiaforrások kiaknázásának a támogatása és az energia hatékony felhasználása is.  
Az energiahatékonyság lényege a kevesebb energia felhasználása ugyanazon szolgáltatás 
nyújtásához. Az energiamegtakarítás pedig valamely szolgáltatás igénybevételének a 
csökkentését vagy elhagyását jelenti. Felmerül az a kérdés is, hogy létezik-e az Európai 
Uniónak önálló energiajoga? A tanulmány további részében azt vizsgálom, hogy az 
Európai Unióban milyen jogi lépésekre, milyen jogszabályok megalkotására került sor 
az energiapolitika területén. Mindezek alapján pedig választ próbálok adni a fentebb 
feltett kérdésre, hogy beszélhetünk-e közösségi energiajogról, mint önálló jogterületről. 

 
2. Kezdeti lépések az Európai Unióban: az ESZAK és az EURATOM  

 
Az Európai Unió energiapolitikájának alapját két elsődleges jogforrás,  

két szerződés jelenti: Az egyik az Európai Szén-és Acélközösséget, a Montánuniót 
(ESZAK) létrehozó szerződés, a másik pedig az 1957-ben az Európai Atomenergia 
Közöséget (EURATOM) létrehozó szerződés volt. 1951-ben hat állam25 hozta létre az 
első szupranacionális elven működő ESZAK vagy más néven Montánunió elnevezésű 
nemzetközi szervezetet. Célja az acél-és a szénkészletek kezelése volt elsősorban a 
hidegháború idején.26 A szervezet egészen 2002-ig működött és az alapját jelenti az 
Európai Gazdasági Közösségnek, majd az Európai Uniónak. A másik szerződés pedig 
ugyancsak 1957-ben az Európai Atomenergia Közöséget (EURATOM) létrehozó 
szerződés volt, amelyet mind a hat alapító tagállam aláírt. Az EURATOM 
Egyezményben szerepel a hasadási és a fúziós nukleáris energia kutatásának a 
programja, amelynek célja egyrészt a nukleáris biztonság növelése és az atomenergia 
lakossági elfogadhatóság előmozdítása, másrészt az európai kísérleti fúziós reaktor 
tervének a kidolgozása.27 A szabályozás általános célja tehát az európai atomenergia-ipar 
megalakulásának és a növekedésének a biztosítása, segítése volt a tagállamok számára.  

                                                             
21 Uo. 79–87.  
22 Fodor 2014, 9–11. 
23 Uo. 15-33.  
24 Energiapolitika 2020. 
25 Franciaország, az NSZK, Olaszország, Belgium, Luxemburg és Hollandia. 
26 Európai Energiajogi Charta 2020. 
27 Szergényi 1999, 325.  
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Az EURATOM Szerződés tehát kizárólag a nukleáris energiára, annak békés célú 
felhasználására vonatkozott.28 A tagállamok azonban ezeken a dokumentumokban túl 
nem biztosítottak hatáskört a Közösség számára az energiapolitika szabályozására.  
Az 1957-ben aláírt Római Szerződés főbb céljai a szolidaritás, a közjó támogatása, a 
teljes közösség érdekeinek az előmozdításai voltak az egyén autonómiájának a 
figyelembevételével. Így ekkor még a közérdekű szolgáltatások nem kerültek az áru és a 
tőke szabad mozgására vonatkozó előírások hatálya alá.29 Ez a szerződés a közös piac 
megteremtését írta elő minden olyan áru és szolgáltatás esetében, amely nem tartozik az 
ESZAK és az EURATOM egyezmény hatálya alá. A közösségi szabályozás hiányának 
oka alapvetően az, hogy az EGK-országok számára az energiaellátás ebben az 
időszakban nem okozott problémát. Az energiát Európán kívüli forrásokból elegendő 
mennyiségben és alacsony áron tudták biztosítani.30 Az 1960-as években kezdődött az a 
folyamat, amelynek során az energiafelhasználás jelentős mértékben átrendeződött. 
Csökkent a szénfogyasztás, és ezzel párhuzamosan nőtt a kőolaj szerepe, és a 
tagállamok egyre inkább importfüggővé váltak az energiaellátás szempontjából.31 1973-
ban következett be változás az első olajválság hatására az energiaárak jelentős 
mértékben megemelkedtek, és az energiaellátás is bizonytalanná vált.32 Az Európai 
Bizottság egy közös energiastratégiát alkotott meg,33 Ez a dokumentum javasolta az 
energiafelhasználás racionalizálását, a hazai energiatermelés bővítését, az olajimport 
csökkentését, továbbá a széntermelés stabilizálását.34 Ez tekinthető az első közös 
energiapolitikai célokat megfogalmazó dokumentum.35 1974-ben a nemzetközi szintű 
tárgyalások eredményeképpen megalakult a Nemzetközi Energiaügynökség 
(International Energy Agency, IEA), és született egy megállapodás is. A megállapodás 
lényege egy közös energiakészlet kialakításának a terve volt.36 A válság kezelése azonban 
döntően továbbra is a tagállamok feladata maradt. Az energiapolitika közösségi szintre 
emelésének gondolata az 1980-as években merült fel újra. 

 
3. Az első közösségi energiapolitika időszaka (1983-1995)  

 
A második olajválság újra felszínre hozta a közösségi energiapolitika 

megerősítésének a fontosságát. A velencei csúcstalálkozón 1980-ban született egy 
határozat, amelyben előírták, hogy az energiafogyasztás növekedése nem léphette túl  
a gazdasági növekedés 60 százalékát.37 1983-ban az Európa Tanács felhatalmazta a 
Közösséget egy egységesés közös energiapolitikai elvrendszer megalkotására.38  
 
                                                             
28 Szuchy 2017, 21.  
29 Járosi 2008, 2.  
30 Csákó 2006, 10. 
31 Horváth 2002, 323.  
32 Csákó 2006, 10.  
33 Olajos & Szilágyi 2013, 443.  
34 Horváth, 2002, 323.  
35 Sütő, 2015, 377.  
36 Csákó 2006, 10.  
37 Horváth, 2002, 324.  
38 Csákó 2006, 10.  
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1985-ben az Európai Bizottság kiadta a ’Fehér Könyv a belső piac kiteljesítéséről’ című 
dokumentumot. Az energiapiaci liberalizáció és az egységes belső energiapiac gondolata 
ekkor már felmerült.39 1988-ig elsősorban iránymutatások és tagállami 
kompromisszumok határozták meg az energiapolitikát.40 A következő állomás 1988, 
amikor a Bizottság ’Az energiaügyi belső piac’ című dokumentumában már hivatalosan 
is megjelenik az európai energiapiac létrehozásának a gondolata.41 Az Európai Bizottság 
itt három lépésben határozta meg a gáz-és villamos áram piac liberalizációjának a 
menetét. Elsőként az árak átláthatóságának a biztosítását és villamos áram szállítását 
szabályozó irányelv megalkotását és bevezetését írta elő. Második lépésként a 
versenyjog kiterjesztését határozta meg az energiaszektor minden területére,  
és a TPA kötelező engedélyezését írta elő a nagy ipari fogyasztók42 részére. Végül 
meghatározta a belső gázpiac teljessé tételét, és a TPA kötelező kiterjesztését az ipari 
fogyasztók43 számára.44 Jogalkotási eredménye ennek a folyamatnak az árak 
átláthatóságáról szóló irányelv (90/377/EGK irányelv) lett 1990-ben, amely előírta a 
villamos áram és a földgáz tagállamok szerinti árának a közzétételét.45  A Nizzai 
Szerződés46 és az Unió alkotmánya47 sem hozott változásokat az energiapolitika 
területén. 1993-ban a Maastrichti Szerződés csak érintette az energiapolitikát a belső 
piaccal, a környezetvédelemmel és az adózással összefüggésben.48  Megerősítette az 
egységes energiapiac gondolatát és fontosságát, de annak jogi kereteit nem alkotta 
meg.49 A Szovjetunió összeomlása újabb kihívások és lehetőségek elé állította az 
Európai Uniót az energiapolitika területén. Az uniós szabályokat kiegészítve 1991-ben, 
Hágában került megalkotásra az irányelvként működő Európai Energia Charta,  
amelynek célja a nyugati államok és a volt szocialista országok közötti energiaügyi 
kapcsolatoknak az intézményesítése, a nyugati technológia átadása, az energiaágazat 
korszerűsítése, és az energiaügyi együttműködés jogi kereteinek a létrehozása volt.50 51 
állam51 írta alá ezt a dokumentumot, amely a közösségi energiapolitika mellett fontos 
tényezővé vált.52 Az aláíró tagállamok 1995-ben elfogadtak egy egyezményt, amelyben 
az energiakereskedelemre, a verseny és a befektetések területére vonatkozó kötelező 
szabályokat tartalmazott.53 Az Energia Charta Egyezmény célja egy olyan jogi keretnek a 
létrehozása volt, amely biztosítja a hosszútávú energiaügyi együttműködés 

                                                             
39 Olajos & Szilágyi 2013, 443.  
40 Sütő 2015, 378.  
41 Csákó 2006, 10.  
42 Large industrial customers. 
43 Small industrial customers.  
44 Horánszky 2004, 7.  
45 Uo. 
46 Consolidated Version of the Treaty Establishing the European Community, Nizza,  
1997. október 11.  
47 Treaty Establishing a Constitution for Europe. Róma, 2003. július 18. 
48 Horánszky 2004, 2.  
49 Csákó 2006, 11.  
50 Európai Jogi Irányelvek (2020).  
51 Csákó 2006, 10.  
52 Horváth 2002, 326.  
53 Uo. 
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előmozdítását. Az Európai Tanács 1994-ben elfogadta a Zöld Könyvet az európai 
energiapolitikáról. Az Európai Unió Bizottsága összesen négy egymástól markánsan 
eltérő forgatókönyvet hozott létre az energetika szabályozására vonatkozóan (Direction 
Générale de 1'Énergie (DG XVIL)). Az első a ’Hagyományos bölcsesség (ST)’ 
elnevezést viseli, amelynek lényege, hogy a gazdasági szempontok mellett a szociális 
problémákra is tekintettel kell lenni. A ’Csatamező (CB)’ jellemzője, hogy újra 
jellemzővé válik az elszigetelődés, megmarad a geopolitikai széttöredezettség.54  
A harmadik, a ’Hipermarket’ lényege a liberalizmus, amely szerint egyre kevesebb 
szerepe van a kormányoknak és a hatóságoknak, és egyre jelentősebb a világgazdasági 
integráció. Végül a negyedik forgatókönyv a ’Fórum’ lényegét abban látták, hogy a 
közös problémák az átalakuló nemzeti és nemzetközi szervezetek segítségével oldhatók 
meg.55 Majd ugyancsak 1994-ben megkötötték az energiapolitikának már jogi keretet 
biztosító Európai Energiacharta Szerződést.56 Az Európai Unió energiapolitikájának az 
alapját a Zöld Könyvvel57 megalapozott Fehér Könyv58 jelenti, amely 1995-ben született 
meg. Ez tekinthető az első ’európai energetikapolitikának,’ mert ez a dokumentum már 
konkrét célokat, feladatokat és intézkedéseket tartalmazott. A közös energetikapolitika 
három alapvető célját ebben a dokumentumban rögzítik: a versenyképesség fenntartása, 
az energiaellátás biztonságának a megőrzése és a környezetvédelem. Ezek képezik 
minden energetikai intézkedésnek, jogszabálynak az alapját.59 Általános 
gazdaságpolitikai célok (piaci integráció, a dereguláció, az állami beavatkozásnak  
a közérdek és a jólét védelme céljából szigorúan szükséges korlátozása, a fenntartható 
fejlődés, a fogyasztóvédelem) és egyéb energetikapolitikai célok (az ellátás biztonsága, 
versenyképesség, rugalmasság, környezetvédelem, diszkriminációmentesség,  
az energetika és a környezet kölcsönhatása, az átláthatóság elve, környezetvédelem) is 
megfogalmazásra kerültek.60 A vezetékekhez való szabad hozzáférés biztosításának  
a földgáz és a villamosenergia tekintetében van meghatározó szerepe, amelynek  
a megvalósulását a vonatkozó irányelvek segítik elő. A legfontosabb feladatként  
a biztonságos és hatékony energiaellátás megteremtését fogalmazták meg, amelynek 
megvalósításában és a válságok megoldásában az Európai Unió szorosan 
együttműködik a Nemzetközi Energia Ügynökséggel. További feladatok közé sorolta  
a dokumentum az energiafelhasználással kapcsolatos környezetvédelmi költségeknek  
a beépítését az energiaárba; az áttekinthető törvénykezés megvalósítását;  
a szabványosítást, a belső piac átláthatóvá tételét; a jó együttműködés megvalósítását  
a tagállamok és a szomszédos államok között. A Tanács 1998 végén a Fehér könyv 
céljainak a megvalósításához többéves cselekvési keretprogramot fogadott el.  
A megvalósítandó feladatok között szerepelt a programban a nemzetközi 
együttműködés erősítése az energiaszektorban, a megújuló energiaforrások ösztönzése, 
a hatékony energiafelhasználás elősegítése, a nukleáris energiafelhasználásnak a 

                                                             
54 Szergényi 1999, 325.  
55 Uo. 
56 Csákó 2006, 11. 
57 COM (94) 659. Szergényi 1999, 325.  
58 Uo. 
59 Sütő 2015, 379.  
60 Szergényi 1999, 325.  
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tekintetében pedig a biztonság javítása.61 1996-ban újabb Zöld Könyv készült, ezúttal a 
megújuló energiaforrásokról. A célok megvalósítása azonban tagállamonként eltérő 
intenzitással halad(t).  

 
4. Fő szabályozási eszköz: az irányelv 

 
Az Európai Unió a jogforrásai közül az irányelveket hívta segítségül  

az energiapolitika szabályozására. Az irányelvek másodlagos uniós jogszabályok, 
amelyek kötelező erejűek a címzett országok számára az elérendő eredmény 
tekintetében, azonban a forma és az eszköz megválasztása nemzeti hatáskörben marad. 
Az irányelvek általánosan alkalmazandók valamennyi uniós tagállamra nézve, azonban 
nem alkalmazásukat megelőzően át kell ültetni a nemzeti jogba.62 1996-ban született 
meg a belső villamosenergia-piac szabályozásáról szóló 96/92 EK irányelv, majd 1998-
ban a belső földgázpiac közös szabályairól szóló 98/30/EK irányelv. Ezek a 
jogszabályok alkotják az unió első ’energiacsomagját.’ Ezek alapján a tagállamoknak 
fokozatosan meg kellett nyitni az energiapiacaikat, amelynek a menete százalékos 
pontossággal meghatározásra került.63 A 2000-es évek elején is több irányelv született a 
közös energiapolitika kialakítása érdekében (ez tekinthető a második 
energiacsomagnak).64 A 2002/91/EK irányelv az épületek energiateljesítményére 
vonatkozó előírásokat rögzített, kötelezővé tette az ’energia-törzskönyv’ bevezetését, 
valamint előírta a megújuló energiaforrások alkalmazhatóságának a feltárását.  
A 2003/54/EK irányelv a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokat 
tartalmazta, és hatályon kívül helyezte a 96/92/EK irányelvet. A 2003/55/EK irányelv 
a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokat határozott meg és hatályon kívül 
helyezte a korábbi vonatkozó irányelvet. (98/30/EK irányelv) A 2003/30/EK irányelv 
a közlekedésben a bioüzemanyagokról szól. Az irányelvek alapján 2004. július 1-ig a 
tagálamoknak biztosítaniuk kellett, hogy meghatározott fogyasztás felett minden nem 
háztartási fogyasztó, 2007. július 1. után pedig valamennyi fogyasztó szabadon 
választhassa meg a villamosenergia- és a földgázkereskedőjét.65 Az irányelvek kitértek a 
’védendő’ fogyasztó helyzetére is. A védendő fogyasztók azok, akik valamely 
körülménynél fogva energiaszegénységben élnek. Az energiaszegénység a modern 
energiaszolgáltatásokhoz való hozzáférés hiányát jelenti.66 Az irányelvek kialakítását is 
segítette a közös energia politikában ’frontáttörést’ eredményező 2002-ben elfogadott 
Európai Tanács Elnökségi Határozat.67 

 
  

                                                             
61 Horváth 2002, 326.  
62 Európai Uniós Irányelvek 2020.  
63 Sütő 2015, 390.  
64 Uo. 402. 
65 Uo. 390. 
66 Uo. 402.  
67 Csákó 2006, 12.  
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5. Új irányok az energiapolitikában (is): (2005-2020)  
 
Az Európai Unió energiapolitikájának a történetében az újabb fejezet a 2005-ben 

kiadott a második Zöld Könyv68 kiadásával kezdődött, lényege az energiahatékonyság 
célkitűzéseinek a meghatározása volt. Az Európai Bizottság ebben a dokumentumban  
az eddigiekhez képet másként közelítette meg a (közösségi) energetika szabályozásának 
a kérdéseit. Az energiaszektor jellemzőinek, a már említett főbb elveinek 
(ellátásbiztonság, versenyképesség, a környezetvédelem) a vázolása mellett további 
kérdéseket fogalmazott meg.69 A 2000 és 2010 közötti időszak egyik központi elemévé 
vált a gáz- és villamosenergia-szektorok liberalizációja.70 2005-ben az EU 8 délkelet-
európai állammal szerződést kötött az Energiaközösség létrehozásáról, amellyel az unió 
a balkáni térségre is kiterjesztette az energiajogot.71 Egy évvel később újabb Zöld 
Könyv (’Energiapolitika Európáért’) kiadására került sor, amely a legújabb 
irányvonalakat tartalmazta a közösségi energiapolitika területén.72 A 2006/32/EK 
irányelv az energiahatékonyságra és a kötelező energiaszolgáltatásokra vonatkozó 
szabályokkal bővítette az Unió energiajogát. A 2007-ben aláírt, és 2009-ben hatályba 
lépett Lisszaboni Szerződés már számos területen tartalmaz az energetikával összefüggő 
szabályokat. Az eddigi szerződésekkel ellentétben külön címet (XXI. cím: energia) is 
szentel a szerződés ennek a területnek a belső piac működésének a keretén belül.  
A szerződés 194. cikkében találhatóak az Európai Unió energiapolitikájának a céljai: az 
energiapiac működésének a biztosítása, az energiaellátás biztonságának a garantálása az 
Európai Unión belül, az energiahatékonyság, az energiatakarékosság, és a megújuló 
energiaforrások előtérbe helyezése, kifejlesztésének az előmozdítása, valamint  
az energiahálózatok összekapcsolásának az elősegítése. Ezek az alapelvek  
a környezetvédelmi szempontok előtérbe helyezésével kerültek megfogalmazásra.  
A szükséges intézkedések megtételéhez – a szerződés egyéb rendelkezéseinek a sérelme 
nélkül – az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak biztosít hatáskört rendes jogalkotási 
eljárás keretében.73 Az intézkedések elfogadásához szükség van a Gazdasági és Szociális 
Bizottsággal, valamint a Régiók Bizottságával folytatott konzultációra is. Ugyanakkor 
azt is rögzíti a szerződés, hogy az uniós szabályozás nem befolyásolhatja a tagállamok 
jogát az energiaforrások kiaknázására vonatkozó feltételek meghatározására, és nem 
befolyásolhatják a tagállamok különböző energiaforrások közötti választását és az 
energiaellátásuk általános szerkezetét. Előírja továbbá azt is a szerződés, hogy 
amennyiben az energetikához kapcsolódó intézkedések adózási jellegűek, akkor azt az 
Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően különleges jogalkotási eljárás 
keretében, egyhangúlag eljárva a Tanács állapítja meg. A Lisszaboni szerződés hatályba 
lépésével új fejezet kezdődött a közös energiapolitika történetében.  
A kizárólagos tagállami hatáskörbe tartozó energetikai kérdésékben innentől kezdve az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak jogi aktusok meghozatalára nyílt lehetősége.   

                                                             
68 Green Paper. On Energy Efficiency or Doing More With Less.  
69 Horánszky 2004, 9.  
70 Horváth 2002, 325.  
71 Sütő 2015, 381.  
72 Green Paper: An European Strategy for Sustainable, Competitive and Securer Energy. 
73 Sütő 2015, 383.  
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A 194. cikk mellett még a szerződés egyéb részei is érintik a közösségi energiapolitikát. 
Így például a 122. cikk az ellátás biztonságára, a 170. és a 172. cikk az energiahálózatra 
vonatkozik. 2006/2007-ben újabb célok kerültek megfogalmazásra az energiapolitikával 
összefüggésben, így az éghajlatváltozás megfékezése, az energiabiztonság, a 
versenyképeség növelése. Meghatározásra került, hogy 2020-ig 20 százalékkal 
csökkentik „…a szokásos forgatókönyvek szerinti értékekhez képest” a teljes primer 
energiafogyasztást.74 2010 végén a Bizottság közleményt adott ki ’Energia 2020  
– A versenyképes, fenntartható és biztonságos energiaellátás és – felhasználás 
stratégiája’75 címmel. A közlemény egy új energiastratégiát tartalmazott a 2020-ig terjedő 
időszakra. Célul tűzte ki az energiahatékony Európa létrehozását, az energia szabad 
mozgásának a biztosítását, az integráltabb, versenyképesebb piac létrehozását. A 2000-
es évektől újabb jelentős számú dokumentumot adtak ki az unió szervei az 
energiapolitikára vonatkozóan. A teljesség igénye nélkül itt most a jogalkotáshoz 
kapcsolódó lépésekre térek ki. 2 irányelv és 3 rendelet alkotja a harmadik 
energiacsomagot.76 A 2009/72/EK irányelv a villamosenergia belső piacára, míg a 
földgázra a 2009/73/EK irányelv vonatkozik. Az Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynökségét a 713/2009/EK rendelet hozta létre. A 714/2009/EK rendelet a 
villamosenergia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati 
hozzáférési feltételeket határozta meg. Végül a földgázszállító hálózatokhoz való 
hozzáférés feltételeiről a 715/2009/ EK rendelet szólt. 2011-ben elkészült az a 
bizottsági közlemény, amely a 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervet tartalmazza.77  
Az Unió ebben arra vállalt kötelezettséget, hogy 2050-re az 1990. évi szint 80-95%-ára 
csökkenti üvegházhatású-gázkibocsátásait. Előírta, hogy az Energia 2020 stratégiát teljes 
mértékben meg kell valósítani. A közlekedés, az épületek, a termékek és a berendezések 
tekintetében az energiahatékonyságot kell előtérbe helyezni. Szükség van egy új 
energetikai infrastruktúra kialakítására is. 2013 tavaszán fogadták el a 347/2013/EU 
rendeletet, amelynek célja a belső energiapiac működésének és az Európai Unió 
energiaellátásának a biztosítása, az energiahatékonyság és az energiatakarékosság 
előmozdítása, valamint az új és a megújuló energiaforrások fejlesztése, végül az 
energiahálózatok összekapcsolása.78  

 
5.1. ’Tiszta energia minden európainak’ program (2014-2030) 

 
A 2014-es európai energiabiztonsági stratégia79 a jogalkotás tekintetében előírta  

a gázellátás biztonságáról szóló rendelet felülvizsgálatát. Kiemelkedően fontosnak 
határozta meg az energiahatékonysági irányelv és az épületek energiateljesítményéről 
szóló irányelv rendelkezéseinek a végrehajtását. 2015-ben a ’Nyilvános konzultáció  
az energiapiac újratervezéséről’ szóló bizottsági közlemény az együttműködés 
erősítésére szólított fel. Szintén 2015-ben a bizottság ’A stabil és alkalmazkodóképes 

                                                             
74 Járosi 2008, 10.  
75 COM (2010) 639.  
76 Sütő 2015, 390. 
77 COM (2011) 885.  
78 Gosztonyi 2014, 37.  
79 COM (2014) 330.  
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energiaunió és az előre tekintő éghajlatpolitika keretstratégiája’ címet viselő 
közleményében arra mutatott rá, hogy az energiát nemzeti szinten szabályozzák az 
Európai Unióban.80 Az energiaunió célja tehát az, hogy a 28 nemzeti szabályozási 
keretet magába foglaló uniós energiarendszert egy egységes uniós szintű keretrendszerré 
alakítsa át. Az Európai Bizottság 2016. november 30-án adta ki a ’Tiszta energia minden 
európai polgár számára’ című szabályozási javaslatcsomagját. A ’Téli energia csomag’ 
(Energy Winter Package) a 2009-ben elfogadott energia csomag óta a legnagyobb 
mértékű szabályozást jelenti. Tartalmazza ez a dokumentum a következő (elsősorban 
gazdaságpolitikai jellegű) célkitűzéseket: a fogyasztók korlátozás nélküli hozzáférésének 
biztosítása az energiához; a fogyasztók közvetlen bevonása az energiakereskedelembe; 
az árak liberalizálása; a szabad energiaszolgáltató-választás. Az Európai Bizottság három 
alapvető célt fogalmazott meg: az energiahatékonyság növelését, a megújuló 
energiaforrások tekintetében a globális vezető szerepnek az elérését, valamint  
a méltányosság biztosítását a fogyasztók számára. 2019. május 22-én befejeződött  
a ’Tiszta energia mindenkinek’ nevet viselő energiapolitikai keret átdolgozása, miután  
a Tanács elfogadta a fennmaradó kapcsolódó javaslatokat. Ezek a következők voltak:  
a villamos energiáról szóló rendelet és irányelv; a villamosenergia-ágazati kockázatokra 
való felkészültségéről szóló rendelet; valamint az Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynöksége (ACER) szerepének és működésének a felülvizsgálatára irányuló javaslat. 
2019. június 25-én az Európai Unió Tanácsa következtetéseket fogadott el az 
energiarendszerek jövőjéről, amelyeknek a célja, hogy a jövőbeni döntéshozatal során 
biztosítani lehessen az energetikai átalakulást. Ez utóbbihoz pedig az uniós (főleg 
bizottsági)  döntéshozatal során a Tanács szerint olyan fenntartható energiarendszerre 
van szükség, amely megfizethető, biztonságos, versenyképes és védett. A 2019/942 
rendelet az Energiaszabályozók Európai Együttműködési Ügynökségének (ACER) a 
létrehozásáról rendelkezik. Feladata az energiapolitikával összefüggő uniós jog 
következetes, hatékony és eredményes alkalmazásához történő hozzájárulás. Az európai 
Parlament és a Tanács 2019/941 rendelete a villamosenergia-ágazati kockázatokra való 
felkészülést szabályozza, és hatályon kívül helyezte a 2005/89/EK irányelvet. A 943-as 
számú rendelet a villamos energia belső piacáról rendelkezett, míg a 944-es irányelv a 
villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokat tartalmazza. A 2019 
decemberében a Tanács által lezárt energiaügyi dossziékban a következő célokat 
találjuk. 2030-ra az Európai Unió energiájának 32 százalékát megújuló 
energiaforrásokból kell előállítania. El kell érnie továbbá az energiahatékonyságról szóló 
felülvizsgált irányelvben és a megújuló energiáról szóló felülvizsgált irányelvben 
meghatározott 32,5 százalékos kiemelt energiahatékonysági célértéket. Az energiaunió 
irányításáról szóló rendelet lényege a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó uniós energia-és 
éghajlatpolitikai célok elérésének a biztosítása. Az Európai Unió előirányozza a 
tömegközlekedés korszerűsítését is, amelynek keretén belül fokozni kell az 
erőfeszítéseket a ’holnap autója, a jövő vasútja, a repülés és a hajózás’ fejlesztése terén.81 
A megújuló energiaforrások részaránya 2030-ra a tervek szerint elérheti az  
50 százalékot is.  

 
                                                             
80 COM (2015) 80.  
81 Szergényi 1999, 325.  
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6. Konklúzió 
 
Az Európai Unió céljai között már kezdetben is megjelentek az energiapolitika 

egységes szabályozására vonatkozó igények, az út az egységes európai energiaunió 
létrehozásáig hosszú és göröngyös volt, és máig nem ért még véget.  
Az energiahordozók között találjuk az Európai Unióban (is) a földgázt, a szenet, a 
kőolajat, a villamos energiát, ugyanakkor egyre nagyobb teret hódítanak a megújuló 
energiaforrások, úgy, mint a vízenergia, a napenergia; biomassza, geotermikus energia, 
vagy a szélenergia. Járosi Márton mutatott rá ugyanakkor arra, hogy a tagországok 
különböző energiaszerkezete és körülményei miatt nem beszélhetünk valódi 
energiapolitikáról az Európai Unióban, és nagyon nehéz meghatározni a közös 
alapelveket is ezen a területen.82 2006-ban hasonló álláspontot képviselt Csákó Beáta is, 
aki szerint nem lehet közös energiapolitikáról beszélni az unió szintjén, és a tagállami 
szinten sem rendelkezik minden ország koncepciót.83 A tagállamok az energiával 
kapcsolatos kérdéseket eltérő mértékben, de ma is a szuverenitásuk alapjaként kezelik.84 
Az egységes energiapolitika létrehozását az is nehezíti, hogy ezen a területen egymásnak 
ellentmondó elveknek kell megfelelni. Így például biztosítani kell az energiaellátást,  
de egyre inkább tekintettel kell lenni a környezetvédelmi szempontokra is.  
Az energiapolitika ugyanis az Európai Unió folyamatosan változó területe, a változó 
szabályokhoz igazodnia kell a tagállamoknak, így 2004 májusától Magyarországnak is.85 
A változó világban folyamatosan szükség van az energiapolitika felülvizsgálatára.  
A villamosenergiára és a földgázpiacra vonatkozó irányelvek, és a több mint 200 
energetikai jogszabály megalkotásánál a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe 
kell(ett) venni.86 Az energiapolitika szabályozásának alapját elsődleges jogforrások 
teremtették meg, így az EURATOM és az ESZAK, majd pedig a lényeges változást a 
Lisszaboni Szerződés hozta meg. A Fehér-, és Zöld Könyvek az Európai Unió 
energiapolitikájáról való közös gondolkodásnak az eredményei, amelyek jelentősen 
hatottak/hatnak a jogalkotásra is. Ezekben a dokumentumokban találjuk a közös 
energiapolitikára vonatkozó célkitűzéseket, stratégiákat, feladatokat, alapelveket.87 
Mindemellett az energiaunió kialakulását, az egységes energiapiac létrehozását a 
másodlagos jogforrások, így az irányelvek és a rendeletek segítik. Az Európai Unió 
energiapolitikájának aktuális kérdései között található a megújuló energiák 
felhasználásnak a lehetősége, az ellátás biztonsága és a környezetvédelem problémája.88 
Az Európai Unió energiapolitikáját számos kritika is éri. Az egyik szerint azért nem 
létezik energiaunió, mert az uniós szabályok nem garantálják az ellátásbiztonságot,  
ez a tagállamok hatáskörébe tartozik. Másrészt az uniós szabályozás csak a megtermelt 
energia kereskedelmére koncentrál.  
  

                                                             
82 Járosi 2008, 10.  
83 Csákó 2006, 11.  
84 Uo. 
85 Horánszky 2004, 1.  
86 Szergényi 1999, 325. 
87 Csákó 2006b, 13. 
88 Járosi & Kovács 2017, 92–93.  
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Továbbá az uniós jogi eszközök nem biztosítanak kellő és elegendő védelmet a kisebb 
tagállamok számára, így a kisebb tagállamok érdekei sokszor nehezen érvényesíthetőké a 
nagyobb tagállamokéval szemben.89 A tanulmány elején felvázolt fogalmakkal 
kapcsolatban rögzíthető az is, hogy ezek máig nem pontosan meghatározott definíciók. 
Az uniós jogalkotáson belül is találkozunk az energetikai szabályozás, energiapolitika, 
energetika definíciójával is. Nincs azonban egységes álláspont az energiajog fogalma és 
jogrendszerben elfoglalt helye tekintetében sem. Az azonban látható, hogy az energiajog 
mind tagállami, mind pedig közösségi szinten egyre nagyobb teret nyer és válik – 
véleményem szerint – a jognak meghatározó területévé. Miguel Arias Cañete, az éghajlat 
és energiapolitikáért felelős európai biztos a következőképpen értékelte az energiaunió 
szerepét az Európai Unióban 2019 tavaszán: „Európa mára a legambiciózusabb és 
legfejlettebb éghajlat- és energiapolitikai keretét hozta létre. Megállapodtunk az összes 
olyan jogszabályról, amelyek ahhoz szükségesek, hogy teljesíteni tudjuk a 2030-ra 
kitűzött célokat, ugyanakkor a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság 
tekintetében magasabb célokat határoztunk meg. Az energiaunió nem csupán szabályok 
és szakpolitikák összessége: a tiszta energiára irányuló beruházások rekordszintjét 
mobilizáltuk Európában, előterjesztettük a Párizsi Megállapodást és felléptünk annak 
gyors hatályba lépése érdekében, folytattuk az európai energiapiac integrálását és 2050-
ig szóló hosszú távú jövő képet vázoltunk fel a klímasemleges Európára vonatkozóan. 
De még mindig hosszú út áll előttünk.”90 Véleményem szerint ezen az úton a társadalmi 
és a gazdasági átalakulás mellett (továbbra) is meghatározó szerepe lesz az áttekinthető 
törvényhozásnak, a szabályozási rendszernek, a jogalkotásnak mind tagállami, mind az 
uniós szinten.   
  

                                                             
89 Uo. 95.  
90 Sajtóközlemény, 2019. április 9., Brüsszel. 
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