
AZ ÁRAKKAL KAPCSOLATOS SÜRGŐS INTÉZKEDÉSEK

Az elmúlt hónapokban Európa magas és ingadozó energiaárakkal 
szembesült. Az Ukrajnát ért példátlan orosz katonai támadást követően 
a helyzetet az ellátás biztonságával kapcsolatos aggodalmak 
súlyosbítják.

REPowerEU: Közös európai 
fellépés a megfizethetőbb, 
biztonságosabb és 
fenntarthatóbb energiáért

2022 .  MÁRCIUS

Ahhoz, hogy a vállalkozások és a háztartások megfizethető, biztonságos 
és tiszta energiát kapjanak, határozott fellépésre van szükség, kezdve 
az árak csökkentésével és a következő télre történő gázbetárolással.

Minden eddiginél fontosabb és világosabb, hogy az európai 
zöld megállapodás keretében Európának mielőbb át kell 
állnia a tiszta energiaforrásokra. Az Oroszországból származó 
fosszilis tüzelőanyagoktól való veszélyes túlzott függőségünk 
megszüntetésére már jóval 2030 előtt sor kerülhet.

A kiskereskedelmi 
energiaárak kordában 
tartása a fogyasztók és 
gazdaságunk védelmét 
szolgáló árszabályozás 
lehetőségének 
megerősítése révén

Iránymutatás a rendkívüli 
bevételre vonatkozó 
ideiglenes 
adóintézkedésekről és 
a kibocsátáskereskedelmi 
bevételek felhasználásáról, 
hogy a kormányok enyhíthessék 
a lakossági fogyasztókra 
nehezedő nyomást

Állami támogatási 
intézkedések: konzultáció 
a tagállamokkal a magas 
energiaköltségekkel 
szembesülő vállalkozásoknak 
szóló vissza nem térítendő 
támogatásra vonatkozó 
potenciális ideiglenes 
keretről

A villamosenergia-piac 
szerkezetének javítására 
irányuló lehetőségeket 
értékelő piaci 
intézkedések
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Áprilisig a gáztárolási minimumra 
vonatkozó jogalkotási 
javaslat előterjesztése, 
hogy Európa jobban 
ellenőrzés alatt 
tartsa a kínálatát, 
ezenkívül a 90%-os 
feltöltöttség október 1-jéig 
történő elérésére vonatkozó cél 
kitűzése, a gáztárolás kritikus 
infrastruktúraként való kijelölése 
és az újratöltés ösztönzésének 
lehetővé tétele

A GÁZTÁROLÓK ÚJRATÖLTÉSE A KÖVETKEZŐ TÉLRE

REPOWEREU AZ OROSZ GÁZTÓL VALÓ FÜGGŐSÉGÜNK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN

Koordinált gázújratöltési 
műveletek támogatása, 
például közös 
közbeszerzés, csoportos 

megrendelések és a kínálat 
megfeleltetése révén

Az üzemeltetők, 
különösen a Gazprom 
magatartásának 

folyamatos figyelemmel 
kísérése

Több tetőre szerelt 
szolárpanel és hőszivattyú 
telepítése, valamint 
energiamegtakarítás 
a fosszilis tüzelőanyagoktól 
való függőségünk csökkentése 
érdekében, energiahatékonyabbá 
téve otthonainkat és épületeinket

A gázellátás 
diverzifikálása és 
együttműködés a nemzetközi 
partnerekkel az orosz 
gáztól való függetlenedés 
érdekében, valamint 
beruházás a szükséges 
infrastruktúrába

A megújuló 
energiaforrásokra való 
átállás felgyorsítása, 
minimálisra csökkentve 
a megújulóenergia-projektek 
bevezetéséhez és a hálózati 
infrastruktúra fejlesztéséhez 
szükséges időt

A biometán-
termelésre vonatkozó 
uniós célkitűzések 
megkétszerezésével 
2030-ra évi 35 milliárd m³ 
biometán előállítása, főként 
mezőgazdasági hulladékból 
és maradványból

Az ipar 
dekarbonizációja 
a villamosításra és 
a megújuló hidrogénre 
való átállás felgyorsítása, 
valamint alacsony szén-
dioxid-kibocsátású 
gyártási képességeink 
javítása révén

Hidrogén akcelerátor 
az infrastruktúra, 
a tárolólétesítmények és a kikötők 
fejlesztése, valamint az orosz 
gáz iránti kereslet további 10 
Mt, különböző forrásokból 
származó importált 
megújuló hidrogénnel 
és további 5 Mt hazai 
megújuló hidrogénnel 
való felváltása érdekében

2030

90%


