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1. A petíció összefoglalása

 A petíció benyújtója éjszakai áramot használ Németországban. Véleménye szerint az éjszakai 
áram ára az elmúlt években robbanásszerűen megnőtt (jelenleg 16 cent/kWh). A petíció 
benyújtója nem messze lakik a francia határtól, ahol az áram ára csak 4,7 cent/kWh. 
Németországban azonban nem tudja megvásárolni az olcsó francia áramot. A petíció 
benyújtója tájékoztatást szeretne kapni, hogy mi a magyarázata annak, hogy a személyek és 
áruk tekintetében már nincsenek határok, de az energia szempontjából még igen. 
Felvilágosítást kér az ügyben.   

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2009. december 1. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

A petíció

A petíció benyújtója éjszakai áramot használ Németországban. Azt állítja, hogy ennek az ára 
az elmúlt években robbanásszerűen megnőtt (jelenleg 16 cent/kWh). A petíció benyújtója 
nem messze lakik a francia határtól, ahol állítása szerint az áram ára csupán 4,7 cent/kWh. 
Németországban azonban nem tudja megvásárolni az olcsó francia áramot. A petíció 
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benyújtója tájékoztatást szeretne kapni, hogy mi a magyarázata annak, hogy a személyek és 
áruk tekintetében már nincsenek határok, de az energia szempontjából még igen. 

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A Bizottság figyelemmel követi a német villamosenergia-piacon bekövetkező fejleményeket.
Az érdeklődők számára a Bizottság Negyedéves jelentések az európai villamosenergia-
piacokról (QREEM - Quarterly Reports on European Electricity Markets) című kiadványa ad 
felvilágosítást a piaci szereplőket befolyásoló tényezőkről, csakúgy mint a forgalomról és az 
árakról.

A QREEM az alábbi hivatkozással érhető el: 
http://ec.europa.eu/energy/observatory/electricity/electricity_en.htm

Energia-ágazati vizsgálatában a Bizottság mélyreható elemzésnek vetett alá egyes kiválasztott 
európai nagykereskedelmi villamosenergia-piacokat, köztük a német piacot is („Hat 
nagykereskedelmi villamosenergia-piac szerkezete és teljesítménye 2003-ban, 2004-ben és 
2005-ben”). A szóban forgó munka eredményei az alábbi hivatkozással érhetőek el: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/inquiry/index.html

Az Európai Bizottság 2007. július 1-én nyitotta meg a fogyasztói piacokat a verseny előtt. 
Ettől a naptól kezdve a háztartási fogyasztók szabadon választhatják meg 
energiaszolgáltatójukat. A határokon átnyúló kiskereskedelmi energiaellátás azonban több 
okból sem fejlődött, többek között például az eltérő engedélyeztetési és kiegyensúlyozó 
rendszerek, egyes esetekben pedig a rendszerösszekötőkkel kapcsolatos megszorítások miatt. 
A jelenlegi szabályozásra építve, a harmadik belső energiapiaci csomag számos olyan 
intézkedést vezetett be, amely javítani fogja a kiskereskedelmi piacok működését. A 
tagállamokon belül történő szolgáltatóváltás egyszerűsítését szolgáló lépéseken felül olyan 
intézkedések is bevezetésre kerülnek majd, amelyek célja a határokon átnyúló 
engedélyeztetési rendszerek fejlesztése, illetve a piaci szereplők szerepének és felelősségének 
tisztázása. A tagállamoknak a csomagot 2011. március 3-ig kell végrehajtaniuk. A Bizottság 
ezenfelül – a lakossági energiafórumon keresztül – folytatja a kiskereskedelmi piacokon folyó 
verseny növelését és a fogyasztók védelmét szolgáló eszközök kidolgozását. Ennek a 
munkának voltak az eredményei a közelmúltban például a számlázással vagy a 
panaszkezeléssel kapcsolatos ajánlások is.  A fórum munkájával kapcsolatban az alábbi 
hivatkozás segítségével lehet további információt találni: 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm

A harmadik energiacsomag szintén a villamos energia tagállamok határain átnyúló 
kereskedelmének növekedését célozta meg, amely a remények szerint fokozni fogja a nemzeti 
kiskereskedelmi piacok integrációjának szintjét, már amennyire ez lehetséges az érvényben 
levő kereskedelmi és kiegyenlítési szabályok alapján. Ez a kiskereskedelmi árak fokozott 
közelítését is eredményezi majd. Mivel a villamos energia egy hálózati árucikk, nincs kizárva, 
hogy árkülönbségek akkor is fennállnak majd az egyes határok két oldalán, ha a 
kiskereskedelmi piacok integráltabbá válnak, mivel az egyes illetékességi területeken 
továbbra is eltérő költségszerkezetek és vonatkozó adók lesznek érvényben.
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Következtetés

A Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy mind nagykereskedelmi, mind kiskereskedelmi 
szinten folytassa a villamosenergia-piacok további integrálását megcélzó munkát, annak 
érdekében, hogy a határok két oldalán fennálló árszintek az érvényben levő kereskedelmi és 
kiegyenlítési szabályok, a vonatkozó költségek és adók által lehetővé tett mértékben minél 
közelebb kerüljenek egymáshoz. 


