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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt kéri az EU-tól, hogy vessen véget a villamosenergia-szolgáltatók 
Németországban alkalmazott gyakorlatának. A petíció benyújtója szerint már évek óta 
folyamatosan csökken a villamos energia beszerzési ára, azonban a polgároknak minden 
évben többet kell fizetniük az áramért. A petíció benyújtója azt állítja, hogy az erőművek 
minden évben milliós nyereségeket érnek el, aminek azonban nincsen kihatása a fogyasztókra. 
Véleménye szerint a szükségesnél több villamos energiát termelnek, és ez az áram aztán 
exportra kerül. A petíció benyújtója úgy véli, hogy az áraknak – ugyanúgy, mint a többi 
termék esetében – a piaci többlet esetében mérséklődniük kellene.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 8. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A petíció benyújtója arra hívja fel a figyelmet, hogy az árak a költségek csökkenése ellenére 
folyamatosan növekednek. Továbbá kifejti, hogy a villamos energiát ráadásul külföldre 
exportálják, ami arra utal, hogy Németország többletenergiával rendelkezik. Az ilyen bő 
kínálatnak az árak csökkenését kellene eredményeznie. Úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója 
szerint az energiavállalatok nagy nyeresége versenyellenes magatartásra utal. 
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Érdemes megemlíteni, hogy a petíció benyújtója nem hivatkozik semmilyen konkrét 
versenyellenes magatartásra. Továbbá petíciójában nem nevez meg konkrét villamosenergia-
termelőket. 

A Bizottság nemrégiben a COMP/B1/39388. sz. (németországi nagykereskedelmi 
villamosenergia-piac), valamint a COMP/B1/39389. sz. (németországi kiegyenlítő 
villamosenergia-piac) ügyben avatkozott be a német energiapiacok működésébe. Az említett 
ügyek tárgyát Németország legnagyobb energiatermelője, az E.ON AG képezte. A Bizottság 
amiatt aggódott, hogy az E.ON esetleg áramtermelő kapacitást vont ki a piacról annak 
érdekében, hogy felemelje az árakat, és esetlegesen visszatartotta az új villamosenergia-
termelési beruházásokat.  A Bizottság továbbá aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az E.ON a 
kiegyenlítő szolgáltatások nyújtására esetlegesen előnyben részesítette saját termelő 
leányvállalatát, míg az ebből eredő költségeket a végső fogyasztókra hárította, valamint 
megakadályozta a más tagállamokból származó energiatermelőket abban, hogy átviteli 
övezetében kiegyenlítő energiát értékesítsenek. Az E.ON felajánlotta, hogy mintegy 5000 
MW-ot leválaszt termelőkapacitásáról, hogy a villamosenergia-termelés piacával kapcsolatos 
aggodalmakat eloszlassa. Az E.ON azt is vállalta, hogy leválasztja extranagy feszültségű 
hálózatát annak érdekében, hogy eloszlassa a kiegyenlítő villamosenergia-piacot érintő 
aggodalmakat. Az E.ON által felajánlott kötelezettségvállalások figyelembevételével a 
Bizottság mostanra lezárta vizsgálatát. A kötelezettségvállalások végrehajtása majdnem 
befejeződött. 

Ezek a példa nélküli korrekciós intézkedések várhatóan alapvetően megváltoztatják a 
németországi villamosenergia-piacok arculatát, és megteremtik a fokozottabb verseny 
lehetőségét. Ez várhatóan a villamosenergia-árakra is kedvező hatást gyakorol majd, ami 
közvetlenül a fogyasztók előnyére szolgál. 

Ami a petíció benyújtójának exportra vonatkozó érveit illeti, érdemes megemlíteni, hogy az 
export nem feltétlenül utal túlkínálatra, amely versenykörülmények között az árak 
automatikus csökkenéséhez vezet. Az export a külföldi keresletet szolgálja – ezek a 
mennyiségek tehát nem gyakorolnak nyomást a belföldi árakra. Továbbá az energiavállalatok 
nyeresége sem utal önmagában versenyellenes magatartásra. A Bizottság azonban továbbra is 
ellenőrzi a németországi villamosenergia-piacot annak érdekében, hogy esetleges 
versenyellenes magatartásra utaló jelek felmerülése estén lépéseket tehessen. Azt is érdemes 
megjegyezni, hogy 2009. február 2-án a Bizottság közzétette egy többek között az 
energiapiacokról szóló jelentés eredményeit, és bejelentette, hogy részletesebb elemzést fog 
készíteni az EU-27 lakossági villamosenergia-piacairól1. A szóban forgó mélyreható vizsgálat 
eredményei 2010 őszére várhatók.

A petíció benyújtója által közölt információk nem teszik lehetővé a Bizottság számára, hogy 
pontosan azonosítsa az állítólagos versenyellenes magatartást. A Bizottság nemrégiben két 

                                               
1 Lásd az IP/09/202. sz. sajtóközleményt 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/202&format=HTML&aged=0&language=EN és 
az alábbi jelentést: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/2nd_edition_scoreboard_en.pdf
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ügy kapcsán is beavatkozott a németországi villamosenergia-piac működésébe. A szóban 
forgó ügyekben elért kötelezettségvállalásoknak várhatóan versenytámogató hatásuk lesz.


