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A BELSŐ ENERGIAPIAC

Az EU belső energiapiacának egységesítése és liberalizálása érdekében 1996 és 2009 között
három egymást követő jogalkotási csomagot fogadtak el a piacra jutásra, az átláthatóságra és a
szabályozásra, a fogyasztóvédelemre, az összekapcsolás támogatására és a kínálat megfelelő
szintjére vonatkozóan. Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően új gáz- és villamosenergia-
szolgáltatók léphetnek a tagállamok piacaira, ugyanakkor most már mind az ipari, mind pedig
a háztartási fogyasztók szabadon választhatnak szolgáltatót. A belső energiapiacra vonatkozó
más uniós politikák a villamosenergia-, gáz- és olajszolgáltatás biztonságával, valamint
a villamos energia és a gáz szállítására szolgáló transzeurópai hálózatok fejlesztésével
foglalkoznak.

JOGALAP

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 194. cikke.

CÉLKITŰZÉSEK

Az energiaágazatban az EU belső piacának kiteljesítése megköveteli: számos kereskedelmi
és egyéb akadály megszüntetését; az adó- és árpolitikák, valamint a normák és előírások
közelítését; a környezetvédelmi és biztonsági szabályozást. A cél egy tisztességes piacra jutással
és magas szintű fogyasztóvédelemmel, valamint az összekapcsolódás megfelelő szintjével és
megfelelő energiatermelési kapacitással működő piac kialakítása. Az Európai Tanács a belső
energiapiac teljessé tételének határidejeként 2014-et tűzte ki. Noha a határidőt nem sikerült
teljes mértékben betartani, az energiaszolgáltatók és a határon átnyúló energiakereskedelem
diverzifikálása terén előrelépések történtek (COM(2014) 0634).

EREDMÉNYEK

A. A gáz- és villamosenergia-piacok liberalizálása
Az 1990-es években, amikor az elektromos energia és a földgáz legtöbb nemzeti piaca még
monopólium volt, az Európai Unió és tagállamai úgy határoztak, hogy ezeket a piacokat
fokozatosan megnyitják a verseny előtt. Az első liberalizáló irányelveket (első energiacsomag)
1996-ban (villamos energia) és 1998-ban (gáz) fogadták el, a tagállamok jogi rendszerébe
pedig 1998-ban (villamos energia), illetve 2000-ben (gáz) kellett átültetni. A második
energiacsomagot 2003-ban fogadták el, irányelveit a tagállamoknak 2004-ig kellett a nemzeti
jogrendszerükbe áttenni, míg bizonyos rendelkezések csak 2007-ben léptek hatályba. Ettől
fogva az ipari és belföldi fogyasztók a versenytársak széles skálájából szabadon választhattak
maguknak gáz- és energiaszolgáltatókat. 2009 áprilisában egy harmadik energiacsomagot
fogadtak el, amely módosította a második csomagot, és amely a villamos energia és a gáz
belső piacának további liberalizálására törekedett, illetve a belső energiapiac végrehajtásának
alapköve volt.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52014DC0634
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2015. februárban a Bizottság „A stabil és alkalmazkodóképes energiaunió és az előretekintő
éghajlat-politika keretstratégiája” címmel közleményt adott ki az energiaunió csomagról
(COM(2015) 0080). A csomag szerint az energiaunió célja, hogy az uniós fogyasztók
– háztartások és vállalkozások – fenntartható, biztonságos, versenyképes és megfizethető
energiához jussanak. E célok elérése érdekében a csomagban öt, egymást kölcsönösen
erősítő és egymással szorosan összefüggő dimenzió különül el: az energiabiztonság,
szolidaritás és bizalom; teljesen integrált európai energiapiac, a kereslet csökkentését
elősegítő energiahatékonyság, a gazdaság dekarbonizálása; valamint a kutatás, innováció és
versenyképesség.
Ahogyan azt az energiaunióról szóló stratégia bejelentette, a Bizottság 2016. november 30-án
jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő az új uniós villamosenergia-piac szerkezetére nézve.
A „Tiszta energia minden európainak” című csomag (COM(2016) 0860) célja az energiaunió
megvalósítása, és kiterjed az energiahatékonyságra, a megújuló energiaforrások hasznosítására,
a villamosenergia-piac szervezésére, az ellátásbiztonságra és az energiaunió irányításának
szabályaira.
B. Az energiapiac szabályozása
Az Európai Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség (ACER) 2011. március óta teljesen
működőképes (a 713/2009/EK rendelet). Az ACER elsősorban a nemzeti szabályozó hatóságok
közötti regionális és európai szintű együttműködés elősegítéséért felel, illetve a hálózat, illetve
a villamos energia és a gáz belső piaca fejlesztésének nyomon követéséért. Illetékes még
a piaci visszaélések kivizsgálása, illetve a tagállamokkal szemben a megfelelő szankciók
alkalmazásának koordinálása terén is. Ugyanakkor a szabálysértések esetében alkalmazandó
szankciók kirovásáért a tagállamok felelősek.
További lépésként két rendelet elfogadásával együttműködési struktúrákat hoztak létre az
Átviteli-, illetve Szolgáltatásirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata (ENTSO) részére: egyet
a villamos energiára vonatkozóan (a 714/2009/EK rendelet) és egyet a gázra vonatkozóan (a
2010/685/EU bizottsági határozattal módosított 715/2009/EK rendelet). Az ENTSO az ACER-
rel együtt kidolgozza a hálózathoz való hozzáférés részletes szabályait és technikai szabályzatát,
továbbá az üzemeltetési információk cseréjén, valamint a közös biztonsági és vészhelyzetben
követendő előírások és eljárások kidolgozásán keresztül biztosítja a hálózatüzemeltetés
összehangolását. Az ENTSO feladata továbbá, hogy kétévente tízéves hálózati beruházási terv
készüljön, amelyet aztán az ACER vizsgál felül.
Ezen túlmenően a 2008/92/EK irányelv célja az ipari végfelhasználók által fizetendő gáz-
és villamosenergia-árak átláthatóságának javítása oly módon, hogy kötelezik a tagállamokat,
hogy ezeket az árakat és az alkalmazott árképzési rendszereket évente kétszer közöljék
az Eurostattal. 2011. október 10-én az EU elfogadta a nagykereskedelmi energiapiacok
integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU (REMIT) rendeletet, amelynek célja
szavatolni a kereskedelmi gyakorlatok tisztességes mivoltát az európai energiapiacokon.
C. A villamosenergia-, földgáz- és kőolajellátás biztonsága
A 2005/89/EK irányelv a villamosenergia-ellátás biztonságát célzó intézkedéseket állapít meg,
amelyek garantálják a villamos energia belső piacának megfelelő működését, a tagállamok
közötti összekapcsolódás megfelelő szintjét, a termelési kapacitás megfelelő szintjét, valamint
a kínálat és kereslet közötti megfelelő egyensúlyt. Figyelemmel arra, hogy a gáz az Európai
Unió energiaellátása szempontjából kiemelkedő fontosságú, továbbá válaszul a 2008–2009
telén zajlott orosz–ukrán gázválságra, 2010-ben elfogadták a földgázellátás biztonságának
megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló 994/2010/EU rendeletet. A rendelet a megelőzés és a

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52015DC0080
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52016DC0860
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válságkezelési mechanizmusok megerősítésére irányul. A biztonságos olajellátás szavatolására
törekedve a 2009/119/EK irányelv arra kötelezi a tagállamokat, hogy legalább akkora állandó
kőolajkészletet tároljanak, amelynek mennyisége megfelel kilencvennapnyi átlagos napi nettó
behozatal vagy – ha ez több – hatvanegy napnyi átlagos belföldi napi fogyasztás mennyiségének.
Válaszul az oroszországi gáz Ukrajnán át történő szállítását illető aggodalmakra a Bizottság
2014 májusában kiadta energiabiztonsági stratégiáját (COM(2014) 0330). A stratégia a stabil
és bőséges energiaellátást szeretné szavatolni az európai polgárok és a gazdaság számára.
Olyan intézkedéseket határoz meg, mint például az energiahatékonyság növelése, a belföldi
energiatermelés, valamint a hiányzó infrastruktúra-összeköttetések kiegészítése, hogy válság
esetén az energiát a szükség szerinti helyre lehessen átirányítani.
D. A transzeurópai energiahálózat (TEN-E)
A 347/2013/EK határozat megfogalmazza a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozóan
iránymutatásokat, amelyek meghatározzák a transzeurópai villamosenergia- és gázhálózatok
közérdekű és elsőbbséget élvező projektjeit. A 2236/95/EK rendelet szerint nyújtott
pénzügyi támogatás odaítélése szempontjából a közös érdekű projektek elsőbbséget
élveznek. A TEN-E számára megállapított költségvetés elsősorban megvalósíthatósági
tanulmányok finanszírozására szolgál. Más eszközök is bekapcsolódhatnak beruházások
társfinanszírozásába, például az európai strukturális és beruházási alapok és az Európai
Stratégiai Beruházási Alap (ESBA). az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő
beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről szóló, 2014. február 26-i
256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet arra kötelezi a tagállamokat, hogy értesítsék
a Bizottságot az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektjeikről.
„Az Európa 2020 stratégia költségvetése” (COM(2011) 0500)című közleményében a Bizottság
új mechanizmusra, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre (CEF) tett javaslatot, 2014–2020
között az energia, a szállítás és az elengedhetetlen digitális infrastruktúra terén elsőbbséget
élvező projektek pénzügyi támogatására. 2013. novemberben a Parlament megerősítette a
Tanáccsal a CEF költségvetését illetően elért megállapodást (P7_TA(2013)0463), amelynek
keretében a transzeurópai energiaügyi infrastruktúra-projektek fejlesztésére 5,12 milliárd
eurót különítettek el. Több közös érdekű projektet kiválasztottak uniós támogatásra az
energiainfrastruktúrára vonatkozó iránymutatások (P7_TA(2013)0061) alapján, amelyeket a
Tanács és a Parlament 2013. márciusban hagyott jóvá.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A belső energiapiacokra vonatkozó jogalkotási csomag elfogadásával a Parlament határozottan
támogatta a villamosenergia-ágazatban az átviteli tulajdonjog szétválasztását mint az
infrastrukturális beruházások hátrányos megkülönböztetéstől mentes megkönnyítésének, az új
belépők számára a hálózathoz való tisztességes hozzáférésnek, valamint a piaci átláthatóságnak
a leghatékonyabb eszközét. A Parlament kiemelte a középtávú beruházásokra vonatkozó
közös európai álláspont (indikatív jellegű tízéves európai terv, középpontban a rendszer-
összeköttetésekkel), a szabályozó hatóságok, tagállamok és átvitelirendszer-üzemeltetők közötti
fokozottabb együttműködés, valamint a hálózati hozzáférési feltételek harmonizálására irányuló
szilárd folyamat fontosságát is. Az Európai Parlament kezdeményezésére a fogyasztói
jogok kérdése kiemelt hangsúlyt kapott, ami a Tanáccsal elért egyezség részét képezte:
az állásfoglalások a fogyasztói jogok bővítését szorgalmazták (szolgáltatóváltás, közvetlen
tájékoztatás intelligens mérőórákon keresztül, és az „energia-ombudsmannak” benyújtott
panaszok hatékony kezelése). A Parlament elérte továbbá az „energiaszegénység” fogalmának
elismerését. Határozottan támogatta az ACER megalapítását; kiemelte, hogy az ACER-
t fel kell ruházni az olyan kérdések rendezéséhez szükséges hatáskörökkel, amelyeket a

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014R0256
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0500
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0463&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0061+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
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nemzeti szabályozó hatóságok nem tudnak megoldani, és amelyek akadályozzák a belső piac
integrációját és megfelelő működését.
A transzeurópai energiainfrastruktúrára vonatkozó iránymutatások (P7_TA(2013)0061)
elfogadásakor a Parlament külön felhívta a figyelmet az energiatároló létesítmények
fontosságára, és arra, hogy a megújuló energiaforrások integrálása révén biztosítani kell
az európai villamosenergia-hálózatok stabilitását. Az EP jóváhagyott egy, az ENTSO által
a hálózatfejlesztési tervezés során alkalmazott módszerek átláthatóságát javító módosítást.
Előterjesztett továbbá egy olyan módosítást is, amely megvédi a fogyasztókat attól, hogy a közös
érdekű projektek költségeinek aránytalan terhét ők viseljék.
A közelmúltban, 2015 decemberében a Parlament „Az európai energiaunió felé” címmel
állásfoglalást (P8_TA(2015)0444) fogadott el. A Parlament felszólította a Bizottságot, hogy
gondoskodjék arról, hogy az energiaunióra vonatkozó összes jogalkotási javaslat a rendes
jogalkotási eljárás tárgyát képezze – és kijelentette, hogy elvárja az energiaunió 2020 utáni
kormányzási kereteitől, hogy azok nagyratörőek, megbízhatóak, átláthatóak, demokratikusak
legyenek, és hogy a Parlamentet teljes mértékben bevonják –, illetve, hogy biztosítsa a 2030-
as éghajlati és energiaügyi célok elérését is.
A Bizottság „Tiszta energia minden európainak” című csomagjának előkészítése idején a
Parlament további álláspontokat fogadott el az energiapiac szerkezetének tervéről. Az Európai
Parlament „Útban az energiapiac újratervezése felé” témáról szóló, 2016. szeptember 13-
i állásfoglalása (P8_TA(2016)0333) a likvid rövidtávú piacok és a hosszútávú árjelzések
kombinációja mellett szól, hogy a piac a megújuló tényezők egyre nagyobb része és a
tevékeny fogyasztók számára egyaránt megfeleljen. Hangsúlyozza a regionális együttműködés
jelentőségét, a megújuló energiaforrások piaci integrálására szólít fel, illetve az érett
megújuló források támogatásának fokozatos megszüntetésére, továbbá pontosan meghatározza
a kapacitásmechanizmusok (amelyeknek piaci alapúaknak és határon átnyúló részvétel számára
nyitottnak kell lenniük) követelményeit.
Dagmara Stoerring / Susanne Horl
11/2017
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