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Jogszabályok

• Első csomag (1997-8)
� 96/92/EC irányelv és 98/30/EC irányelv – belső piac 2007-re 

helyett nemzeti liberalizált piacok, nagyon eltérő ütemben

• Második csomag (2003)
� 2003/54/EC irányelv (villamos energia belső piac)

� 2003/55/EC irányelv (földgáz belső piac)

� 1228/2003 Villamos energia határkeresztező kereskedelemről 
szóló rendelet

� Gáz kereskedelemről szóló rendelet (2006) 

• A versenyügyi főhatóság szektorális vizsgálata (2005 -
2007 jan.)

• Harmadik csomag javaslatai (2007. szeptember)
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A CÉL

• Az Európai Unióban a növekedés és a 
fogyasztói jólét megvalósítása érdekében 
kulcsfontosságúak az energiaellátás biztonságát 
versenyképes árakon biztosító, jól működő
energiapiacok. 

• A piac megnyitásának folyamata jelentősen 
megváltoztatta a piacok működését, új piaci 
lehetőségeket teremtett, új termékek, illetve 
szolgáltatások bevezetéséhez vezetett. 

• a verseny kezdetben csökkentette az 
energiaárakat az Unióban
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Második regulációs csomag 
2003/54&55/EC Irányelvek

• A hálózat jogi szétválasztása a versenyző
területektől (termelés, szolgáltatás) 

• Szabályozott harmadik fél általi hozzáférés (r-
TPA) (árak is)

• Független szabályozó hatóság kötelező
felállítása (+ERGEG)

• Kötelező piacnyitás fix dátumokkal
� Villamos energia: 2004. július
� Gáz 2007. július

• Fogyasztóvédelem: egyetemes szolgáltatás, 
végső menedékes szolgáltató
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Szétválasztási szabályok

VILLAMOS ENERGIA

TSO: jogi és tevékenység

DSO: jogi és tevékenység

kivétel 100000 fogyasztó
alatt

GÁZ

TSO: jogi és tevékenység

DSO: jogi és tevékenység

kivétel 100000 fogyasztó
alatt

7 ország teljesítette 
tökéletesen 2005-re
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Hozzáférési szabályok

VILLAMOS ENERGIA

• rTPA – átvitel és elosztás

• Publikált, transzparens, 
diszkriminációmentes árak

• Hozzáférés elutasítása 
kapacitáshiány esetén 
lehetséges

GÁZ

• rTPA – szállítás és elosztás

• Kivétel: tárolás 

• Kivétel: upstream

• Kivétel: új infrastruktúra ha…

• Hozzáférés (transportation és 
CBT) elutasításának indoka 
lehet:
� Hosszú távú szerződések

� Take-or-pay

� TSO-k egymás hálózataihoz 
hozzáférhetnek a 
határkeresztező szállítások 
érdekében
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Második szabályozási csomag -
rendeletek

• Villamos energia határkeresztező
kereskedelméről (2003):
� A Bizottság kötelező érvényű útmutatást ad (Szűkületek 
kezelése, hálózati tarifák, TSO-k közötti elszámolás

• A gáz szállító hálózathoz való hozzáférés 
feltételeiről (2006):
� Hálózati tarifák, TPA szolgáltatás, kapacitás kiosztás, 
átláthatóság, kiegyenlítési szabályok 

� A további részletszabályokra vonatkozóan is kötelező
érvényű szabályozást készít a Bizottság
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Guidelines Good Practice

• GGPTSO’s: jogilag kötelező a gáz szabályozás alatt

• GGPSSO’s:  önkéntes

• GGP Balancing: ERGEG kozultációt kezdett: 
szereplők feladatairól, TPA szolgáltatásokról, 
kapacitás elosztásról, szűkületek kezeléséről, 
átláthatóságról, másodlagos piacokról
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Hogy is áll a belső energia piac ?

Működik a piac?

Együttműködnek a 
tagállamok?
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A tagállamok felé a végrehajtást vizsgáló
Bizottsági aktusok 2006-ban

• Bíróság előtt:
Spanyolország,
Luxemburg

• Még bizonytalan:
Portugália, Magyarország

• Teljes megfelelés (v+g): 
Dánia, Hollandia

• Gáz – megfelelés: UK, 
Svédország, Finnország, 
Szlovénia, Észtország, 
Németország

• Írásbeli figyelmeztetés 
részleges nem 
megfelelésről:
Ausztria, Belgium,
Csehország, 
Franciaország, 
Németország, 
Görögország, Írország, 
Olaszország, Lettország, 
Lengyelország, 
Szlovákia, Spanyolország

• Példák az okokra: Jogi 
szétválasztás, PSO, 
hozzáférési szabályok
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Szektorális vizsgálat fő vonalai 2005-07

• 1. piaci koncentráció

• 2. vertikális piaclezárás

• 3. piaci integráció

• 4. transzparencia

• 6. árszabályozás
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Villamos energia árak EU-15
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Gáz árak EU-15
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1. Piaci koncentráció – gáz 
szektor
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Piaci koncentráció - villany

• Villamos energia nagykereskedelmi piacon a termelők 
igen nagy koncentrációja figyelhető meg. 

• A villamos energia tőzsdéken az órás adatok vizsgálata 
azt mutatta, hogy az erőműveknek megvan a 
lehetőségük a piaci erőfölényükkel visszaélve megemelni 
az árakat, és ezt meg is teszik. (fogyasztói panaszok is 
érkeztek) 

• A forward piacokon is (ami kevésbé koncentrált) néhány 
szereplőtől függ a piac (akik többet állíthatnak elő, mint 
amennyit eladnak) 

• A termelési portfólió elemzés kimutatta, hogy a 
legnagyobb erőművek kapacitás-visszatartással képesek 
az árakat befolyásolni.
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Vertikális piaclezárás 

• A jogi szétválasztás ellenére is az átviteli és 
szállító hálózat üzemeltetői kedveznek a saját 
cégcsoporton belüli szolgáltatónak

• Az bizalmas piaci információk a versenytársakról 
könnyen az integrált vállalaton belül 
hozzáférhetővé válnak – ennek ellenőrzése 
szinte lehetetlen

• A beruházási ösztönzők mások integrált 
vállalatcsoporti szinten: adatok alapján a CBT 
bevételekből jóval nagyobb hányadot fordítottak 
az összekötő infrastrukturális fejlesztésre a nem 
integrált TSO-k
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Piaci integráció

• Az inkumbensek ritkán lépnek be egymás 
területére versenytársként
� Határkeresztező kapacitások hiánya (gázban a tranzit 
limitált, nincs másodlagos kapacitáspiac)

� Eltérő piaci modellek és országonként eltérő
szabályozás gátolják a versenyt
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Transzparencia

• Megbízható és időben közölt adatok hiánya

• A vertikálisan integrált inkumbens információs 
fölénye 

• Ár és kapacitásadatok (főleg a villany 
határkeresztező és a gáz tranzit) nyilvánossága 
elengedhetetlen

• Gáz tárolási és villamos-energia termelési 
adatok

• A tagállamok adatközlése nagyon egyenlőtlen
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árszabályozási problémák

• az árképzésben nagyobb transzparencia 
szükséges, 

• szabályozott árak sokszor alacsonyak, 
reregulációhoz vezetnek, 

• gáz –olajárhoz indexálása nem tükrözzi a 
kereslet-kínálat viszonyát, ami ellátásbiztonsági
kérdéseket vet fel
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Szektorális vizsgálat fő megállapításai

• 1. elkülönülő nemzeti piacok

• 2. nagyfokú vertikális integráció

• 3. magasfokú piaci koncentráció

• 4. nem megfelelő transzparencia

• 5. árszabályozási problémák
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Harmadik liberalizációs csomag (2007. 
szeptember)

• Célok:
� Szolgáltatók közötti valódi választás lehetőségének 
megteremtése

� Tisztességes árak

� Környezetszennyezés csökkentése 

� Ellátásbiztonság javítása

� Hálózati infrastrukturális beruházások ösztönzése 
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Harmadik csomag javaslatai

1. Termelés és szolgáltatás leválasztása a 
szállításról (tulajdonosi szétválasztás vagy 
független TSO)

2. Szabályozó hatóságok függetlenségének 
megerősítése 

3. EU szintű szabályozó hatóság felállítása

4. Az átviteli/ szállítási rendszerüzemeltetők közötti 
együttműködés

5. A piac működésének javítása

6. Ellátásbiztonság javítása
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1. Szétválasztási szabályok szigorítása

A jelenlegi szabályozás (jogi 
és funkcionális 

szétválasztás) problémái

• A TSO a saját csoportba 
tartozó vállalatot 
előnyben részesíti

• Információk

• Beruházási ösztönzők 
módosulnak a 
vállalatcsoport szinten

Javaslat

• Tulajdonosi szétválasztás

• Esetleg ISO

• Harmadik ország 
szereplőire ugyanez 
vonatkozik, amennyiben 
jelentős részesedést vagy 
ellenőrzést szerez vmely
uniós hálózat fölött, ill.az
EU és a 3. ország közötti 
egyezmény is születik 
róla 
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2. Nemzeti szabályozó hatóság 
erősítése

• TPA, szétválasztás, kiegyenlítés, szűk 
keresztmetszetek , rendszerösszekötők 
vonatkozásában felügyeleti jogok

• TSO-k beruházási terveinek felülvizsgálata

• Átláthatósági kötelezettség felügyelete

• Piacnyitási szint és versenymonitoring

• Fogyasztóvédelmi intézkedések

• Hatáskör információkérésre, vizsgálatok 
folytatására, büntetés kiszabására
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3. EU szintű (Energiaszabályozói 
Együttműködési) Ügynökség felállítása

• 2003 ERGEG (Villamos 
és Gázipari Szabályozó
Hatóságok Európai 
Csoportja)

• Jelenleg ajánlásokat tesz 
a Bizottságnak és 
konszenzusos 
döntéshozatallal „lassan 
közelítve” működik 

• Tényleges, kötelező erejű
döntésekre van szükség

• ERGEG+

• Nemzeti szabályozók 
együttműködése

• Rendszerüzemeletők
eüműk-nek felügyelete

• Egyedi döntések (több 
államot érintő, ill. új 
infrastruktúra mentesség)

• Általános tanácsadó
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4. TSO-k közötti együttműködés

Problémák

• Hálózati üzemeltetők 
összehangolása

• Hálózatok hiányos 
kapcsolatai miatt 
üzemzavarok

• Közös műszaki 
szabványok 
előterjesztésének és 
elfogadásának 
nehézségei

Javaslatok jogokra

• Kereskedelmi és műszaki 
kódexek

• Közös érdekű kutatási és 
innovációs tevékenység

• Hálózatüzemeltetés 
összehangolása, 
információk összehangolt 
közzététele

• beruházástervezés
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5. A piac működésének javítása

• Mentességek minimumkövetelményei

• Átláthatóság (hálózati kapacitásadatok 
közzététele, földgázkészletek, keresleti kínálati 
előrejelzések, hálózati kiegyensúlyozásának 
költsége)

• Tároláshoz való hozzáférés: korábbi önkéntes 
iránymutatás kötelezővé tétele

• LNG hozzáférés

• Keretszabályozás az európai kiskereskedelmi 
piac kialakítására
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6. Ellátásbiztonság növelése

• Tagállamoktól éves jelentések a Bizottságnak

• Átláthatóság a földgáz kereskedelmi készletek 
tekintetében (napi jelentés)

• Szolidaritás (regionális és EU szinten)
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Borbala.toth@uni-corvinus.hu

www.rekk.eu


