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BEVEZETÉS

A földgáz- és a villamosenergia-piac életbevágó jelentőségű az Európai Unió számára, amely 
többször is kinyilvánította szándékát, hogy „egységes hangon” szólaljon meg az energiaügyi 
kérdésekben.

Az egységes belső energiapiac kialakítására irányuló célkitűzés konkretizálásának 
elengedhetetlen feltétele az Unió számára a valamennyi földgázpiaci szereplő számára 
egyenlő esélyeket teremtő versenyfeltételek meghatározása, melyek biztosítják a 
vállalkozások szabad mozgását a piacon, és a kedvezőbb áraknak köszönhetően pénzügyi 
szempontból előnyösek a fogyasztó számára is.

A fenti célokat szolgálja az Európai Bizottság által előterjesztett 3. energiapolitikai 
intézkedéscsomag, amely ténylegesen meg kívánja valósítani az említett piaci liberalizációt, 
ami a korábbi intézkedéscsomagok nyomán mindeddig nem valósult meg maradéktalanul1.

A FÖLDGÁZ ÁGAZAT SAJÁTOSSÁGAI 

Az Európai Bizottság javaslata egységes megközelítés elfogadását javasolja a földgáz és a 
villamosenergia ágazat tekintetében.

Ez a javaslat kétségkívül figyelemreméltó, mivel szimmetrikus és harmonizált energiapiac 
létrehozására törekszik, amely lehetővé teszi az egyes tagállamokban tapasztalható magasfokú 
koncentráció felszámolását, miközben támogatja az új vállalkozások piachoz való 
hozzáférését, olyan versenykeretet teremtve ezáltal, amelyek hosszú távon a végső fogyasztó 
számára az árak csökkenését fogják eredményezni.

Az előadó ugyanakkor úgy véli, hogy helyénvaló különbséget tenni a földgáz és a 
villamosenergia piaca között. Tekintettel a két piac közötti strukturális jellegű különbségekre, 
valamint a földgázpiac egyes, nem európai uniós országoktól való nem elhanyagolható 
mértékű függésére, fontos, hogy figyelembe vegyük a két ágazat különböző sajátosságait, és 
hogy megfontoljuk a földgázpiac esetleges lassabb megnyitásának lehetőségét a 
villamosenergia-piachoz képest.

Ugyanis az Európai Bizottság által korábban kidolgozott intézkedéscsomagok az átültetés 
fázisában igen eltérő eredményeket hoztak, aminek köszönhetően az uniós tagországokban a 
tulajdonviszonyok szétválasztásának megvalósítása a villamosenergia-ágazatban jóval 
előrehaladottabb állapotban van, mint a földgáz-ágazatban foganatosított hasonló 
intézkedések.

SZÉTVÁLASZTÁS (UNBUNDLING)

Az intézkedéscsomag kulcskérdése minden kétséget kizáróan továbbra is a tulajdonjogi 
szétválasztás marad, amely a 2003/55/EK irányelv 2. cikke újrafogalmazásának 
eredményeképpen kifejezetten megtiltja a vertikálisan integrált vállalkozások számára, hogy 

                                               
1 A földgázpiac liberalizációjának folyamata már 1999-ben kezdetét vette, függetlenül attól, hogy a 2003 júniusi irányelv 
bevezetése fontos szakaszhatárt jelentett az európai energiapiac kialakításának folyamatában.
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párhuzamosan birtokoljanak részesedést a szolgáltatási és a szállításirendszer-üzemeltetési 
tevékenységben.

Tény, hogy a jelenleg hatályos szabályozás, amely a gázpiaci szereplők számára a szállításban 
vagy a tárolásirendszer-üzemeltetésben kifejtett tevékenységük szerint teszi kötelezővé a 
funkcionális és jogi szétválasztást, nem tette lehetővé a vertikálisan integrált vállalkozások 
esetében tapasztalt belső érdekellentétek feloldását, aminek köszönhetően e vállalkozások 
továbbra is zavartalanul használhatták saját hálózatukat, és megőrizhették domináns 
pozíciójukat a piacon, mivel semmi nem ösztönözte őket arra, hogy új hálózatok létesítésébe 
beruházzanak, és hogy új szereplők számára is hozzáférést biztosítsanak a piachoz. 

Az előadó e kérdéssel kapcsolatban úgy véli, hogy a tulajdonjogi szétválasztás a 
legmegfelelőbb módja a szállítás, illetve a földgázellátás területén tevékenykedő 
vállalkozások közötti teljes függetlenség biztosításának, s mindeközben jobban 
megvalósítható és hatékonyabb megoldást jelent a független rendszerüzemeltetőkre (ISO) 
épülő rendszernél, amely nehézkes és komplex irányítási struktúrák kialakítását, valamint a 
szabályozás szintjén szigorú ellenőrzési struktúrákat tenne szükségessé, nem feledkezve meg 
arról sem, hogy az ISO rendszer bevezetésének tapasztalata több tagállamban is 
nyilvánvalóan nem bizonyult sikeresnek. 

Ugyanilyen sürgős szükségszerűséget jelent ugyanakkor egyrészről a tárolásirendszer- illetve 
szállításirendszer-üzemeltetők, másrészről a vertikálisan integrált vállalkozásokhoz 
kapcsolódó ellátási tevékenységek tényleges szétválasztása (azon infrastruktúrák kivételével, 
amelyekre vonatkozóan az irányelv 22. cikkében említett, versenyösztönző logikák által 
indokolt eltérések alkalmazásra kerülnek), a földgáz ágazatban rendelkezésre álló kapacitások 
átlátható üzemeltetése, valamint a földgázellátás nagyobb fokú biztonsága érdekében.

Ugyancsak fontos, hogy a fölgáz ágazat sajátosságainak megfelelően minden tagállamban 
tökéletes szimmetria és kölcsönösség érvényesüljön a tulajdonjogi szétválasztás stratégiájának 
alkalmazásában, hiszen teljesen hiábavaló volna a belső energiapiac létrehozásáról beszélni 
27 eltérő szabályozás esetén.

A fent említett kölcsönösség elvét kell alkalmazni a harmadik országok vonatkozásában is. 
Az előadó e kérdéssel kapcsolatban támogatja az Európai Unió által bevezetendő 
védzáradékokat, de ugyanakkor fontosnak véli, hogy az EU és az ágazat potenciális 
befektetőinek számító nem uniós országok között létrejövő megállapodásokat a szóban forgó 
ágazatokban mind formai, mind tartalmi szempontból szigorúbban dolgozzák ki. 

A NEMZETI SZABÁLYOZÓ HATÓSÁGOK FÜGGETLENSÉGE

A Bizottság a harmadik intézkedéscsomaggal kulcsszerepet kíván tulajdonítani a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak, amelyeknek jogi személyiséggel, költségvetési önállósággal, 
továbbá a gazdálkodás terén teljes függetlenséggel kell rendelkezniük.

Az előadó elégedettségét fejezi ki a Bizottság azon javaslataival kapcsolatban, amelyek célja a 
nemzeti szabályozó hatóságokra ruházott funkciók megerősítése és összehangolása, mely 
funkciókhoz megfelelő kényszerítő hatáskörnek, illetve szankcióknak kell társulniuk.
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Az előadó egyetért a javaslattal, hogy az együttműködési szándék koncepcióján túlmenően 
rögzíteni kell a szabályozó hatóságok közötti együttműködésre vonatkozó kötelezettségeket, a 
Bizottságra ruházva a hatóságok közötti tényleges együttműködés felügyeletét, az 
Ügynökségen keresztül.

Ezen túlmenően világosan meg kell különböztetni a nemzeti szabályozó hatóságok hatásköreit 
és a Trösztellenes Ügynökség hatásköreit.

INFRASTRUKTÚRÁK

Az infrastruktúrák kétségkívül kiemelten fontos szerepet játszanak az integrált európai 
energiapiac megvalósításában.

Helyénvaló emlékeztetni arra, hogy elsősorban az új tagállamok esetében tapasztalhatók 
infrastruktúra-hiányosságok (vagy adott esetben az infrastruktúrák teljes hiánya), és hogy 
ennek következtében ezek a tagállamok a gázellátás tekintetében teljes mértékben függenek 
az EU-n kívüli harmadik szereplőktől.

A szabályozás egy sor javaslatot tartalmaz, amelyek a harmadik felek részére nyújtandó 
hozzáférésre irányadó szabályok alóli mentesség révén kívánják az új szereplőket az 
infrastruktúrákba történő beruházásra ösztönözni, és amelyeket a bizottsági javaslat megfelelő 
módon kiterjeszt a tulajdonjogi szétválasztásra irányadó új szabályokra is. E tekintetben 
elengedhetetlen, hogy a hasonló mentességek odaítélése világos határidők mellett történjen, 
az esetleges értelmezési bizonytalanságok elkerülésével, világos és előre meghatározott 
szabályozás alapján, ugyanúgy, ahogy mindenképpen garantálni kell a korábbi és jelenleg 
folyamatban lévő beruházások (és hozzáférési szabályok alóli mentességek) megőrzését és 
biztosítását, kiterjesztve ezekre is a Bizottság javaslataiba foglalt kiegészítő szabályok alóli 
mentességet.

Az előadó úgy véli, hogy a földgáz irányelv 22. cikkének módosításakor minden esetben a 
beruházások ösztönzését kell végcélként szem előtt tartani, és hogy az infrastruktúra-
beruházásokra vonatkozó terv nem korlátozódhat kizárólag a határokon átnyúló 
infrastruktúrákra, hanem az egyéb, ezekkel egyforma jelentőségű infrastruktúrára is ki kell 
terjednie, mint a gáz-visszaalakító terminálokra vagy a földgáztároló létesítményekre, e cél 
érdekében korlátozás nélkül alkalmazni kell a piaci logikákat, és a versenyösztönző célok 
érdekében ki kell aknázni az irányelv 22. cikke által biztosított mentességek eszközét.

Az előadó kedvezően ítéli meg a Bizottságnak a nemzeti szállítási rendszerek közötti, 
regionális alapon kialakítandó rendszeres együttműködésre vonatkozó javaslatát.

A BIZOTTSÁG HATÁSKÖREI

A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló irányelv egy egész sor kérdéssel 
kapcsolatban ki kívánja bővíteni a Bizottság hatáskörét, az úgynevezett komitológiai eljárás 
keretében elfogadott, jogilag kötelező érvényű iránymutatásokon keresztül, a szállítási 
szereplők kijelölésétől, illetve tanúsításától kezdve a kötelezettségek betartásának 
ellenőrzésén keresztül a szabályozási hatáskörök konkretizálásáig, illetve az új 
infrastruktúrákra vonatkozó mentességek odaítéléséig stb.
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Az előadó támogatja, hogy komoly kétségek felmerülése esetén a Bizottság legyen a végső 
hatáskörrel bíró szerv a hatáskör-megállapítási konfliktusok és jogviták kérdésében, illetve a 
kötelező érvényű, műszaki jellegű intézkedések bevezetésében, ugyanakkor úgy véli, hogy a 
lényegi és nem eljárásjogi aspektusokra vonatkozó kérdések esetében egyedi értékelést kell 
végezni a (komitológiai eljárás keretében elfogadott) kötelező iránymutatások elfogadása 
révén szerzett esetleges új kompetenciákkal kapcsolatban.

Ezen túlmenően alapvető fontosságú, hogy világosan megállapításra kerüljön, milyen 
jogorvoslati lehetőségekkel és hogyan élhet az egyéni fogyasztó a Bizottság döntéseivel 
szemben, illetve hogy a Bizottság mely szerveinek feladata lesz a fent említett határozatok 
meghozatala. 

Megítélésünk szerint ez az a pont, amellyel kapcsolatban az irányelvre irányuló javaslat túl 
általános, ezért nem képes a fogyasztóknak megfelelő védelmet biztosítani, és nem teremt 
biztos jogi kereteket.

ÁTLÁTHATÓSÁG

Ami az átláthatóság kérdését illeti, az előadó egyetért a Bizottság azon megállapításával, hogy 
a villamosenergia, valamint a földgáz belső piaca az átláthatóság hiányától szenved, és hogy 
ez akadályozza a források hatékony elosztását, illetve az új szereplők piacra való belépését. 

Az előadó ugyanakkor hangsúlyozni kívánja, hogy erősíteni kell a fogyasztók piacba vetett 
bizalmát az ellátási szerződések, valamint az ezekhez kapcsolódó szerződések kapcsán 
rendelkezésre álló információk bővítésével, külön e célra létesített internetes honlapokon 
keresztül. 

A FOGYASZTÓK VÉDELME 

Végezetül, amikor átláthatóságról beszélünk, nem hagyhatjuk említés nélkül a fogyasztók 
védelmének kérdését sem, akik a fogyasztásukkal kapcsolatban jelenleg korántsem kapnak 
kimerítő tájékoztatást (a számlák sokszor értelmezhetetlenek).

Egyes tagállamokban ráadásul a fogyasztóknak nincs szabad lehetősége a földgázszolgáltató 
megválasztására.

A fentiek miatt az előadó a fogyasztók védelmét az irányelv egyik kulcsfontosságú elemévé 
kívánja tenni, a meghatározás, illetve kidolgozás fázisában lévő egyéb javaslatokkal, közöttük 
is legelsősorban az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartájával együtt. 

A végső cél, hogy a fogyasztók számára szabad, megfelelő és felvilágosult választást 
biztosítsunk egy átlátható és szabad versenyt biztosító piacon, ahol nincsenek a fogyasztók 
védelmét szolgáló kereteket kijátszó explicit vagy rejtett árszabályozó mechanizmusok, lévén 
hogy a hasonló mechanizmusok szabotálják az árképzési mechanizmusok megfelelő 
működését, és ezáltal a verseny teljes körű kifejlődését.
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