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A BIZOTTSÁG JELENTÉSE 

 

Időközi jelentés a kapacitásmechanizmusokra vonatkozó ágazati vizsgálatról 

 

1. Bevezetés 

2015. április 29-én a Bizottság ágazati vizsgálatot indított az uniós tagállamok által a 

villamosenergia-ellátás biztonsága érdekében a villamosenergia-termelők és a fogyasztók 

számára nyújtott pénzügyi támogatásról. A Bizottságnak kétségei vannak azzal kapcsolatban, 

hogy a kapacitásmechanizmusok nem részesítenek-e indokolatlanul előnyben egyes 

energiatermelőket vagy technológiákat, és nem állítanak-e olyan korlátokat, amelyek 

akadályozzák a villamos energia határokon átnyúló kereskedelmét
1
.  

E kétségek vizsgálata érdekében a Bizottság az elmúlt év során jelentős mennyiségű 

információt gyűjtött 11 tagállamban a már létező és a tervezett kapacitásmechanizmusokról. 

Megvizsgálta, milyen okokból hoznak létre a tagállamok kapacitásmechanizmusokat, hogyan 

alakítják ki e mechanizmusokat, és azok milyen hatást gyakorolnak a villamos energia belső 

piacán folyó versenyre és kereskedelemre.  

A Bizottság a vizsgálat során gyűjtött információkra támaszkodik majd annak értékelése 

során, hogy a kapacitásmechanizmusok megfelelnek-e az EU állami támogatási 

szabályainak
2
.  

A vizsgálat hozzájárul a Bizottság energiaunióról szóló stratégiájához, különösen azáltal, 

hogy elősegíti az uniós villamosenergia-piac szerkezetének átalakítására irányuló jogalkotási 

javaslat kialakítását. 2016. március 18-án az Európai Tanács emlékeztetett a teljes körűen 

működő és összekapcsolt energiapiac fontosságára
3
. Az ágazati vizsgálat tanulságai révén 

támogatható az az energiaellátás biztonságára vonatkozó, regionálisabb jellegű 

megközelítések kialakítása, mivel a kapacitásmechanizmusok alkalmazásakor egyre inkább 

szükséges, hogy azokat megnyissák a nemzeti határokon átívelő részvétel irányába.  

Ez az időközi jelentés és a mellékelt szolgálati munkadokumentum ismerteti a Bizottság 

által a vizsgálat alapján tett előzetes megállapításokat és ideiglenes következtetéseket. 

                                                            
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_hu.htm 
2 Iránymutatás a 2014–2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról (HL C 200., 

2014.6.28., 1. o.). 
3 Az Európai Tanács következtetései, 2016. március 17–18. http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2016/03/18-european-council-conclusions/  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_hu.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/
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A Bizottság felkéri az uniós tagállamokat, a villamosenergia-ágazat érdekelt feleit és a 

nyilvánosságot, hogy a következő 12 héten belül tegyék meg észrevételeiket az időközi 

jelentésről és a mellékelt szolgálati munkadokumentumról.  

A Bizottság ez év során egy későbbi időpontban végleges jelentést tesz közzé az ágazati 

vizsgálatról. 

2. A villamosenergia-piac szerkezetére vonatkozó bizottsági szakpolitika 

Az európai villamosenergia-ágazatban minden korábbinál nagyobb horderejű átmeneti 

időszak zajlik. A liberalizációra és a dekarbonizációra irányuló politikák alapvetően 

megváltoztatták az Európai Unióban a villamos energia termelésének, kereskedelmének és 

fogyasztásának módját. A megújuló energiaforrások terén gyors növekedés tapasztalható. Az 

EU-ban a villamos energia 26 %-át megújuló energiaforrásból állítják elő, és ma már a teljes 

energiamennyiség 10 %-a időszakos energiaforrásból – pl. szél- és naperőművekből – 

származik
4
. 

A megújuló energiaforrások széles körű elterjedése, valamint a kereslet általános visszaesése 

és a fosszilis tüzelőanyagok árának csökkenése együttesen csökkentette a hagyományos 

termelők nyereségességét, és visszafogta a meglévő erőművek fenntartására vagy új 

erőművek létrehozására irányuló beruházások ösztönzőit. Számos tagállamban e 

fejleményeket az energiaellátás biztonságát érintő aggodalmak fokozódása kísérte. A 

tagállamok aggódnak, hogy a villamosenergia-piac nem ösztönzi kellőképpen azokat a 

beruházásokat, amelyek révén biztosítható az áramkeresletet minden körülmények között 

folyamatosan kielégíteni képes villamosenergia-termelési szerkezet. 

Néhány tagállam erre reagálva intézkedéseket alakított ki az energiaellátás biztonságának 

elfogadható szintje garantálásához általuk szükségesnek tartott további kapacitásra irányuló 

beruházások támogatása érdekében. E kapacitásmechanizmusok anyagi támogatást juttatnak a 

meglévő és/vagy új kapacitás biztosítóinak annak elérhetővé tételéért. 

Amennyiben a kapacitásmechanizmusokat idő előtt, megfelelő problémameghatározás nélkül 

vagy összehangolatlan módon, és a határokon átnyúló források figyelembevétele nélkül 

vezetik be, fennáll annak kockázata, hogy ezek torzítják a villamos energiát érintő, határokon 

átnyúló kereskedelmet és versenyt. Például csak bizonyos típusú termelésre irányuló új 

beruházásokat jutalmaznak vagy kizárják a felhasználóoldali választ. Az is lehetséges, hogy a 

nemzeti határokon belüli beruházásokat ösztönzik akkor is, amikor hatékonyabb lenne, ha 

megerősítenék az összekapcsolást és szükség esetén importálnák a villamos energiát. 

                                                            
4 Európai Bizottság – Eredményjelentés a megújuló energiáról, 2015. június 15., COM(2015)93. 
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A Bizottság az energiaunió keretében hangot adott a villamosenergia-ellátás biztonságával 

kapcsolatos aggályainak
5
, és bejelentette, hogy jogszabályt kíván javasolni a villamosenergia-

piac szerkezetére és az villamosenergia-ellátás biztonságára vonatkozóan. A jogalkotási 

javaslat meghatározná az ellátási zavarok tekintetében elfogadható kockázati szinteket, és 

objektív, az egész Uniót felölelő, tényalapú ellátásbiztonsági értékelést készít, amely kitér az 

egyes tagállamokban fennálló helyzetre is. Az érdekeltek ezen elképzelésekkel kapcsolatos 

nézeteinek megismerése érdekében a Bizottság két nyilvános konzultációt indított6. A 

kapacitásmechanizmusokra vonatkozó ágazati vizsgálat e tágabb kezdeményezés részét 

képezi.  

3.  A kapacitásmechanizmusokra vonatkozó ágazati vizsgálat 

A Bizottság egyes ágazatokra vonatkozó vizsgálatokat végezhet, ha felmerül annak gyanúja, 

hogy a magánvállalkozások vagy az állami hatóságok által tett lépések hatással vannak a 

versenyre. Ez az ágazati vizsgálat az állami támogatások területén az első ilyen jellegű 

vizsgálat
7
.  

A Bizottság a vizsgálatot olyan aggályok jelentkezése miatt indította, amelyek szerint a 

villamosenergia-kapacitásra vonatkozó létező vagy tervezett támogatási programok a verseny 

torzításának kockázatával járnak és aláássák a belső energiapiacot. 

Az ágazati vizsgálat során gyűjtött információk lehetővé teszik majd a Bizottságnak az 

alábbiak jobb megértését: 

• szükséges-e a tagállamoknak az energiaellátás biztonságának garantálása érdekében 

állami támogatást nyújtani, és amennyiben igen, milyen mértékben; 

• a kapacitásmechanizmusok mely típusaival garantálható a legmegfelelőbb módon az 

energiaellátás biztonsága, és milyen feltételek esetén járnak a kapacitásmechanizmusok a 

kapacitásszolgáltatók közötti
8
 és a határokon átnyúló kereskedelmet érintő verseny 

torzításának kockázatával; 

• hogyan egészíthetik ki a kapacitásmechanizmusok a belső energiapiacot, annak 

működésének aláásása helyett;  

                                                            
5 A Bizottság közleménye, „A stabil és alkalmazkodóképes energiaunió és az előretekintő éghajlat-politika keretstratégiája”, 

2015. február 25., COM(2015)80. 
6 COM(2015) 340 final. 

 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity14July.pdf   
7 Az állami támogatási eljárási rendelet 2013-as felülvizsgálata óta a Bizottság ágazati vizsgálatokat végezhet abban az 

esetben, ha az állami támogatási intézkedések több tagállamban is súlyosan torzítják a versenyt, vagy ha a létező támogatási 

intézkedések már nem egyeztethetők össze a belső energiapiaccal. 
8 Például a villamosenergia-termelők és a felhasználóoldali választ biztosító üzemeltetők között. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity14July.pdf
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• milyen kapcsolat van az energiaellátás biztonságára irányuló kapacitásmechanizmusok és 

a dekarbonizációra irányuló célkitűzések között; valamint 

• hogyan biztosítható az állami támogatási szabályoknak való megfelelés abban az esetben, 

amikor a tagállamok kapacitásmechanizmusokat alakítanak ki és hajtanak végre. 

E célból a Bizottság első lépésként megvizsgálta a kapacitásmechanizmusok bevezetését 

alátámasztó okokat és azok kialakításának jellemzőit. Számos már létező mechanizmus 

mellett több, tagállami tervek szerint a jövőben bevezetendő mechanizmust is megvizsgált. E 

mechanizmusokat a tágabb piaci összefüggéseket – különösen a megújuló energiaforrások 

növekvő részesedését – figyelembe véve tanulmányozta.  

Ebben az időközi jelentésben a Bizottság a gyűjtött információkon alapuló előzetes 

megállapításait és ideiglenes következtetéseit ismerteti. Észrevételeket kér e 

megállapításokról és következtetésekről, és azokat az év során később közzéteendő végleges 

jelentésének alapjául használja fel.  

Ez az időközi jelentés nem értékeli, hogy a tagállamok létező vagy tervezett 

kapacitásmechanizmusai megfelelnek-e az EU állami támogatási szabályainak. A 2014–2020 

közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokra vonatkozó 

iránymutatás külön szabályokat tartalmaz a kapacitásmechanizmusok értékeléséhez. A 

Bizottság már alkalmazta e szabályokat az Egyesült Királyság és Franciaország által 

bejelentett egyes kapacitásmechanizmusok esetében.
9
 A Bizottság – mint ahogy ezekben az 

esetekben is eljárt – az állami támogatásokra vonatkozó eljárásokkal kapcsolatban értékelni 

fogja, mennyiben egyeztethetők össze a kapacitásmechanizmusok az állami támogatások 

szabályaival.  

4.  Eljárás 

A vizsgálat a következő 11 tagállamra vonatkozik: Belgium, Horvátország, Dánia, 

Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Lengyelország, Portugália, 

Spanyolország és Svédország. A Bizottság választása az alábbi három megfontolás miatt esett 

ezekre a tagállamokra: i. kapacitásmechanizmus megléte vagy ilyen mechanizmus 

bevezetésére vonatkozó tervek, ii. az Unióban létező vagy tervezett kapacitásmechanizmusok 

                                                            
9 A brit kapacitáspiacra vonatkozó határozatot lásd: az SA.35980 (2014/N-2) – Egyesült Királyság, Villamosenergia-piaci 

Reform – Kapacitáspiac ügyben 2014. július 23-án hozott C(2014) 5083 végleges bizottsági határozat. A határozat nyilvános 

változata itt érhető el: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf. A Bizottság 

2015. november 13-án hivatalos vizsgálatot indított a francia országos szintű kapacitásmechanizmusról (ügyszám: 

SA.39621), valamint a Bretagne-ban kialakítandó gáztüzelésű erőműre vonatkozó tenderről (ügyszám: SA.40454). Lásd: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6077_en.htm. E határozatok nyilvános változatai (francia nyelven) az alábbi 

linkeken érhetők el: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1711140_20_2.pdf(az országos 

szintű kapacitásmechanizmusról), http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261325/261325_1711139_35_3.pdf (a 

Bretagne-ban kialakítandó gáztüzelésű erőműre vonatkozó tenderről). 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6077_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1711140_20_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261325/261325_1711139_35_3.pdf
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különböző modelljei lefedésének szükségessége, valamint iii. a létező vagy tervezett 

kapacitásmechanizmusok versenyre és kereskedelemre valószínűsíthetően gyakorolt hatása.  

Ezen időközi jelentés elkészítése érdekében a Bizottság több mint 200 állami szerv, 

energiaügyi szabályozó, hálózatüzemeltető és az érintett 11 tagállamban kereskedelmi 

tevékenységet folytató piaci szereplő számára küldött részletes kérdőívet. Ezekre 124 választ 

kapott.  

1 ábra: a válaszok áttekintése tagállamonként 

 
Forrás: Európai Bizottság 

A Bizottság három műhelytalálkozót is szervezett a tagállamokkal a 

kapacitásmechanizmusokkal kapcsolatos kérdésekről, például a megfelelőségértékelésekről, a 

kapacitásmechanizmusok kialakításának jellemzőiről, valamint az azokban való határokon 

átnyúló részvételről.
10

 Kétoldalú találkozókra került sor európai testületek és szövetségek 

részvételével (többek között a következőkkel: Energiaszabályozók Együttműködési 

Ügynöksége (ACER), a villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózata 

(ENTSO-E), Nemzetközi Energia Ügynökség, valamint a villamosenergia-termelők, 

fogyasztók, tárolásirendszer-üzemeltetők és a felhasználóoldali választ lehetővé tevő 

szolgáltatók szövetségei). Emellett a Bizottság nyilvános információforrásokat, valamint a 

témára vonatkozó szakirodalmat és publikációkat is felhasznált. 

                                                            
10 http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html  
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http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html
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5. A mellékelt szolgálati munkadokumentum szerkezete 

A mellékelt szolgálati munkadokumentum részletesebben bemutatja a vizsgálat keretében a 

kapacitásmechanizmusok mérlegelése, elfogadása és működtetése esetére vonatkozó jelenlegi 

tagállami gyakorlatról tett megállapításokat. Ezekből az információkból több ideiglenes 

következtetést vontak le.  

A szolgálati munkadokumentum első két fejezete a vizsgálat hatókörét határozza meg, és 

leírja a kapacitásmechanizmusok kérdésének felmerülésével kapcsolatos kontextust. A 

második fejezet áttekinti az európai villamosenergia-piac helyzetét, a vizsgálat tárgyát képező 

tizenegy tagállamra helyezve a hangsúlyt. A fejezet kifejti, miért aggódnak a tagállamok 

amiatt, hogy képes-e villamosenergia-rendszerük folyamatosan ellátni a keresletet, és ezért 

miért alkalmaznak kapacitásmechanizmusokat, illetve miért mérlegelik ezek bevezetését. Ezt 

követően értékeli, mi ösztönzi a villamosenergia-termelő kapacitásokra irányuló 

beruházásokat, és leírja a villamosenergia-piacra vonatkozó beruházási döntéseket 

befolyásoló piaci és szabályozási hiányosságokat. A fejezet több olyan piaci és szabályozási 

reformot is meghatároz, amelyekkel javítható a belső villamosenergia-piac működése, és 

ezáltal csökkenthető vagy kiküszöbölhető a kapacitásmechanizmusok alkalmazásának 

szükségessége. Végül elismeri, hogy vannak olyan fennmaradó piaci és szabályozási 

hiányosságok, amelyek valószínűleg a jövőben is fennállhatnak. 

Az ezt követő fejezetek leírják, hogy a kapacitásmechanizmusok mennyiben képesek kezelni 

ezeket a fennmaradó piaci és szabályozási hiányosságokat. A 3. fejezet különböző típusokba 

sorolja a kapacitásmechanizmusokat, majd e rendszer alapján kategorizálja az ágazati 

vizsgálat tárgyát képező kapacitásmechanizmusokat. A 4. fejezet kifejti, hogyan értékelik a 

tagállamok termelési kapacitásaik megfelelőségét
11

, valamint azt, hogy milyen szerepet 

töltenek be ebben az értékelésben megbízhatóságra vonatkozó standardok
12

. Az 5. fejezet 

bemutatja a vizsgálat tárgyát képező kapacitásmechanizmusok kialakításának jellemzőit, az 

alábbi kérdéseket vizsgálva: ki vehet részt a programban, hogyan zajlik a kiválasztási eljárás, 

továbbá milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak a program résztvevőire. E 

megállapítások alapján a 6. fejezet ideiglenes következtetéseket von el arról, mennyiben 

alkalmasak az egyes kapacitásmechanizmusok az energiaellátás biztonságának garantálására, 

továbbá milyen hatást gyakorolnak a piacra. 

                                                            
11 A „termelési kapacitások megfelelősége”: a termelési kapacitás azon szintje, amelyet (hagyományos 

statisztikai mutató alapján) mindenkor megfelelőnek ítélnek a tagállami szükségletek kielégítésére. 
12 A „megbízhatóságra vonatkozó standardok” kifejezés az ágazati vizsgálat kontextusában a termelési 

kapacitások megfelelőségének azon szintjére vonatkozik, amely előfogadhatónak minősül és amely a 

beavatkozások alapját képezheti. 
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6.  Előzetes megállapítások és ideiglenes következtetések 

6.1. A termelési kapacitások megfelelőségével kapcsolatos aggodalmak 

felmerülésének kontextusa 

A kapacitásmechanizmusok nem új keletű beavatkozások. 1990 és 2001 között az angliai és a 

walesi villamosenergia-piacon a villamosenergia-áron belül külön elemként szerepelt a 

kapacitásdíj. Írország, Olaszország és Spanyolország hosszú éveken keresztül kapacitásdíjat 

fizetett a villamosenergia-termelőknek, és Svédországban 2003-ig létezett a stratégiai tartalék. 

Mindazonáltal az elmúlt években a kapacitásmechanizmusok iránti fokozott érdeklődés miatt 

számos új programot terveztek és vezettek be.  

A tagállamoknak a kapacitásmechanizmusok iránti megújult érdeklődése a villamosenergia-

ágazat fejleményeivel magyarázható. Amint ezt a szolgálati munkadokumentum 2. fejezete 

bemutatja, az elmúlt évek során nőtt a termelési kapacitás az EU-ban. E növekedés oka 

mindenekelőtt a villamos energia megújuló energiaforrásokból való termelésének fokozódása. 

Ezzel párhuzamosan a villamosenergia-kereslet csökkent. A csökkenést részben az EU-ban 

2008 óta fennálló gazdasági válság, részben pedig az energiahatékonyságra irányuló 

intézkedésekből eredő energiamegtakarítás idézte elő. 

A fokozódó termelési kapacitás és a csökkenő kereslet miatt egyre nagyobb mértékűvé váltak 

a csúcsterhelés és a termelési kapacitás közötti eltérések, ami túltermelésre utal. Ennek 

következtében pedig 2011-től kezdődően a nagykereskedelmi villamosenergia-árak 

csökkenése tapasztalható. Németországban például jelenleg az éves előrejelzés szerinti 

nagykereskedelmi árak 14 éves mélyponton vannak. 

A megújuló energiaforrásokat alkalmazó termelési kapacitás működési költsége általában 

alacsonyabb a hagyományos szén- vagy gáztüzelésű erőművekénél. Ennek következtében a 

hagyományos erőművek nem termelnek olyan gyakran, mint a múltban, különösen azokon a 

piacokon, ahol magas a megújuló energiaforrások aránya. A megújuló energiaforrások 

ingadozó jellege bizonytalanságot hoz létre a hagyományos technológiák esetében a 

beruházási költségek fedezését segítő árrobbanások gyakorisága tekintetében. A 2. ábra 

szerint korreláció van a megújuló energiaforrások piaci részesedése és a fosszilis 

tüzelőanyagon alapuló energiatermelés alkalmazásának mértéke között: minél nagyobb 

arányban alkalmazzák a megújuló energiaforrásokat, annál alacsonyabb a hagyományos 

erőművek üzemideje.  



 

 

9 

 

 

2. ábra: A megújuló energiaforrások hatása a hagyományos erőművek kihasználási 

rátájára 

 
Forrás: Európai Bizottság, az Eurostat adatai alapján. 

Míg az EU villamosenergia-piacain a jelenlegi helyzetet az ellátás magas szintű biztonsága 

jellemzi (a világ más részeihez viszonyítva is), sok tagállam aggódik amiatt, hogy e 

fejlemények a jövőben hatással lesznek villamosenergia-mixük megfelelőségére. Számos nem 

nyereséges erőmű leállást vagy bezárást tervez. Az elmúlt években ez különösen a rugalmas 

gáztüzelésű erőművek esetében vált jellemzővé, amelyeknek a kevésbé rugalmas barnaszén- 

vagy széntüzelésű erőművekhez képest általában növekedtek a működési költségei. Továbbá 

egyes tagállamokban – pl. az Egyesült Királyságban, Lengyelországban és Horvátországban – 

elavult széntüzelésű erőművek működnek, amelyek közül sokat várhatóan a következő 

években bezárnak. A megújuló energiaforrásokból származó energiatermelés fokozódásának 

tendenciája számos olyan régóta fennálló energetikai vállalat üzleti modellje számára jelent 

gazdasági kihívást, amely fosszilis tüzelőanyagon alapuló energiatermelést alkalmazó 

erőművekkel rendelkezik. Bár a megújulóenergia-termelés fokozása felé való elmozdulás 

szándékos változás, kihívást jelent az energiaellátás biztonságára nézve, amennyiben ennek 

következtében bezárják a szél- és napenergiát alkalmazó ingadozó megújulóenergia-termelés 

tartalékellátásának biztosításához továbbra is szükséges rugalmas erőműveket, vagy 

megszűnnek az ezekre irányuló beruházások ösztönzői.  

Emellett a megújuló energiával működő új létesítmények  helye, illetve a fogyasztási 

központok helye nem áll összhangban egymással. Például Németországban a megújuló 

energiát túlnyomórészt az ország északi részében állítják elő, míg a közép- vagy rövid távon 

esetleg bezárandó hagyományos erőművek és atomerőművek közül sok délen található, fontos 
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fogyasztási központok közelében. A hálózat fejlesztése nem tart lépést a kereslet és a kínálat 

mintáinak ilyen jellegű változásaival. Még fontosabb tényező, hogy a villamosenergia-árak 

nem jelentenek megfelelő piaci jelzést a helyi kereslet és kínálat egyensúlyba hozására, mivel 

Németország Ausztriával és Luxemburggal együtt egyetlen ajánlattételi övezetet képez, ami 

azt jelenti, hogy a nagykereskedelmi piacon a villamos energia ára az egész területen azonos.   

Elvben a nagykereskedelmi villamosenergia-piacoknak („energy-only ” piacok) képeseknek 

kellene lenniük biztosítani a szükséges beruházások ösztönzéséhez szükséges árjelzést, 

amennyiben a nagykereskedelmi árak lehetővé teszik az állandó költségek fedezését. Jelenleg 

vitatott, hogy az „energy-only” piaci modell képes-e ennek megvalósítására, mivel napjaink 

villamosenergia-piacait bizonytalanságok, valamint piaci és szabályozási hiányosságok 

jellemzik, amelyek a nagykereskedelmi piac árjelzéseire is kihatnak. Ezek közé tartoznak 

többek között a következők: alacsony szintű ármaximalizálás (amely a piaci erővel való 

visszaélés megelőzésének eszközeként tekinthető, ugyanakkor korlátozhatja azt, hogy a 

villamosenergia-árak emelkedjenek és tükrözzék a szűkösséget, valamint a megbízhatóság 

fogyasztói értékelését), a megújuló energiaforrásokat támogató programok, amelyek torzítják 

az árjelzéseket, a hiány időszakainak kiszámíthatatlan jelentkezése, a széles körű részvételt 

lehetővé tevő rövid távú piacok hiánya, valamint a felhasználóoldali választ biztosító 

üzemeltetők aktív részvételének hiánya. 

Ezzel összefüggésben a tagállamok a piac kialakításával kapcsolatos hiányosságok kezelése 

helyett kapacitásmechanizmusok végrehajtása mellett dönthetnek. Alapvetően fontos, hogy a 

tagállamok a lehető legnagyobb mértékben javítsák piacaik működését, és kezeljék a 

megfelelőséggel kapcsolatos aggályaikat elsődlegesen kiváltó alapvető okokat. Ehhez 

valószínűleg arra van szükség, hogy a tagállamok garantálják – különösen szűkösség esetén – 

a megfelelő árjelzéseket, mivel ezek az árak biztosítják a felhasználóoldali válasz, a rugalmas 

termelési kapacitás, valamint a belső villamosenergia-piacon belüli import és export 

ösztönzőit. 

Ugyanakkor vannak olyan fennmaradó piaci és szabályozási hiányosságok, amelyek nehezen 

korrigálhatók, vagy a megfelelő kezelésük időigényes. Például a felhasználóoldali 

részvételhez az szükséges, hogy a fogyasztók megfelelő berendezésekkel (pl. intelligens 

fogyasztásmérőkkel) és valós idejű információkkal rendelkezzenek, valamint szerződéseik 

lehetővé tegyék számukra az áremelkedésekre való reagálást és a fogyasztásuk ehhez igazodó 

módosítását. Ráadásul az ellátás biztonságát megfelelőbben elősegítő fizetőképes és 

versenyképes rövid távú piacok nem hozhatók létre Európában egyik napról a másikra. Végül 

pedig a hálózatból adódó korlátok felszámolásához szükséges átviteli vezetékek kiépítése 

éveket vehet igénybe. 

Ezen okokból sok tagállam vezetett be kapacitásmechanizmusokat, illetve tervezi ezek 

bevezetését. E mechanizmusok alapvetően megváltoztatják a villamosenergia-piacokat, mivel 
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a termelők és egyéb kapacitásszolgáltatók így már nem csupán az általuk termelt villamos 

energiáért, hanem a rendelkezésre állásért is díjazásban részesülnek. 

A kapacitásmechanizmusokból számos versenyjogi aggály származhat. Amennyiben Unió-

szerte sokféle egymástól eltérő kapacitásmechanizmust alkalmaznak, fellép annak kockázata, 

hogy ez hatást gyakorol a határokon átnyúló kereskedelemre, és a „nagyvonalúbb” 

kapacitásmechanizmusokat alkalmazó országokat előnyben részesítve torzítja a beruházási 

jelzéseket. A termelési kapacitások megfelelőségének nemzeti szinten meghatározott 

célértékei azzal a kockázattal járnak, hogy amennyiben nem veszik teljes mértékben 

figyelembe az importot, túlzott mértékű lesz a kapacitások beszerzése. A 

kapacitásmechanizmusok fokozhatják a piaci erőt, amennyiben például nem teszik lehetővé új 

vagy alternatív szolgáltatók számára a piacra lépést. A kapacitásmechanizmusok továbbá 

valószínűsíthetően ahhoz is vezethetnek, hogy – amennyiben nem megfelelő a kialakításuk és 

versenyellenesek – a kapacitásszolgáltatók számára túlzott kompenzációt biztosítanak, 

gyakran előnyben részesítve az inkumbens vállalatokat. Mindezen tényezők alááshatják a 

belső energiapiac működését, és fokozhatják a fogyasztók energiaköltségeit. 

6.2. A tizenegy tagállamban észlelt kapacitásmechanizmusok 

A vizsgálat tárgyát képező tagállamok a kapacitásmechanizmusok széles skáláját 

alkalmazzák. Az időközi jelentés mellékletében található szolgálati munkadokumentum hat 

típusba sorolja ezeket: i. új kapacitások létesítésére irányuló tenderek; ii. stratégiai tartalékok; 

iii. célzott kapacitásdíjak; iv. központi felvásárlón alapuló modellek; v. decentralizált 

kötelezettségek; valamint vi. a piac egészére kiterjedő kapacitásdíjak13.
 

A 

kapacitásmechanizmusok fenti típusai két tágabb kategóriára oszthatók fel: célzott 

mechanizmusok, amelyek csak a kapacitásszolgáltatók meghatározott kategóriáinak juttatott 

díjakról rendelkeznek, valamint a piac egészére kiterjedő mechanizmusok, amelyek elvben a 

kapacitásszolgáltatók valamennyi kategóriájának részvételét lehetővé teszik. E két kategórián 

belül elkülöníthetjük a mennyiségen és az áron alapuló mechanizmusokat.  

                                                            
13 Az osztályozási rendszer részletesebb leírását lásd a szolgálati munkadokumentum 3. fejezetének 1. 

szakaszában. 
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3. ábra: A kapacitásmechanizmusok osztályozási rendszere 

 
Forrás: Európai Bizottság 

A vizsgálat a 11 tagállamban összesen 28 létező vagy tervezett kapacitásmechanizmust 

azonosított (lásd: Table 1). A kapacitásmechanizmusok leggyakoribb formája a stratégiai 

tartalék. A stratégiai tartalékot olyan erőművek vagy egyéb kapacitások képezik, amelyek 

nem vesznek részt a nagykereskedelmi piacon, hanem elkülönítik őket, és a 

hálózatüzemeltetők csak sürgősségi helyzetekben vehetik igénybe azokat.  

Az úgynevezett „megszakíthatósági programokra” – amelyek értelmében a hálózatüzemeltető 

szűkösség esetén felkérheti az ipari fogyasztókat igényeik csökkentésére – is kiterjed ez a 

meghatározás, mivel ezek olyan kapacitásokat biztosítanak, amelyek csak a hálózatüzemeltető 

kérésére aktiválódnak. Stratégiai tartalékok nyolc tagállamban működnek, Németország és 

Lengyelország pedig a megszakíthatósági program mellett a stratégiai tartalék egy másik 

formáját is alkalmazza. Spanyolország alkalmazza legnagyobb számban a 

kapacitásmechanizmusokat, összesen négyet. 
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1. táblázat: Az ágazati vizsgálat kapacitásmechanizmusai 

 
Forrás: Európai Bizottság, az ágazati vizsgálatra érkezett válaszok alapján 

6.3. Megfelelőségértékelések és a megbízhatóságra vonatkozó standardok 

Az ágazati vizsgálat megállapította, hogy az állami hatóságok egyértelmű többsége arra 

számít, hogy a jövőben problémák jelentkezhetnek a megbízhatóság tekintetében, annak 

ellenére, hogy jelenleg ez igen ritkán fordul elő. 

Annak meghatározásához, hogy ezek az aggodalmak szükségessé teszik-e valamilyen 

kapacitásmechanizmus bevezetését, a tagállamoknak először is értékelést kell végezniük a 

megfelelőségi helyzetről. A vizsgálat szerint a tagállamok egyre kifinomultabb értékelési 

módszereket alkalmaznak ehhez. Az alkalmazott módszertanok azonban a tagállamok 

tekintetében ritkán mérhetők össze. A módszerek között jelentős eltérések mutatkoznak pl. 

abban a tekintetben, hogy figyelembe veszik-e a más országokból származó termelést, 

továbbá a forgatókönyveket és az alapul szolgáló feltételezéseket illetően is.  Mindez 

megerősíti, hogy a mechanizmusok többsége nemzeti szempontú, és megakadályozza, hogy a 

megfelelőségi helyzet olyan közös szemléletmódját alkalmazzuk, amely kimutathatja, ha 

uniós vagy regionális szinten (közös) fellépésre van szükség.  

Az energiaellátás biztonsága kívánatos szintjének meghatározásakor a tagállamok 

megbízhatóságra vonatkozó standardokat határozhatnak meg, amelyek lehetővé teszik 

számukra, hogy egyensúlyt teremtsenek a megbízhatóság előnyei és az annak biztosításával 

járó költségek között. Ugyanakkor a vizsgálat szerint a megbízhatóságra vonatkozó 

standardok meghatározásának gyakorlata tekintetében jelentős eltérések mutatkoznak. Nem 

minden tagállam határoz meg ilyen standardokat, és a megbízhatóságra vonatkozó standardok 

nélkül nincs olyan objektív referenciaérték, amelyhez viszonyítva megállapítható, hogy mikor 

van szükség kapacitásmechanizmus alkalmazására. Az időközi megállapítások továbbá arra 

Új kapacitások létesítésére irányuló tenderStratégiai tartalék Célzott kapacitásdíj

Belgium ** Belgium Olaszország

Franciaország Dánia ** Lengyelország

Írország ** Németország *** Portugália ***

Lengyelország Spanyolország ***

Svédország

Németország (megszakíthatósági program)

Írország (megszakíthatósági program)

Olaszország (megszakíthatósági program) *** 

Lengyelország (megszakíthatósági program)

Portugália (megszakíthatósági program)

Spanyolország (megszakíthatósági program)

Központi felvásárló Decentralizált kötelezettség Az egész piacra kiterjedő kap.díj

Írország * Franciaország * Írország

Olaszország *

* Tervezett mechanizmus (vagy végrehajtása folyamatban van)

** Múltbeli mechanizmus (vagy  végrehajtására nem került sor)

*** Több, ugyanazon típusba tartozó kapacitásmechanizmus
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utalnak, hogy még amennyiben létezik is a megbízhatóságra vonatkozó standard, ez ritkán 

alapul azon, hogy a fogyasztók ténylegesen mennyire hajlandóak tolerálni az 

áramkimaradásokat („a kiesett terhelés becsült értéke”). Szintén kevés bizonyíték támasztja 

alá, hogy a kapacitásmechanizmust alkalmazó tagállamok megfelelő kapcsolatot határoznak 

meg a megbízhatóság standardjuk szerinti kívánatos szintjének eléréséhez szükséges 

kapacitásmennyiség tekintetében. 

Mivel nincsenek közös módszerek a termelési kapacitások megfelelőségének és a 

megbízhatóságra vonatkozó standardoknak a meghatározására, nehéz értékelni, mennyiben 

szükségesek a létező és a tervezett kapacitásmechanizmusok, és ez a határokon átnyúló 

koordinációt is megnehezíti, mivel a tagállamok eltérő módon érzékelik az adott problémát. 

Ebből következően nehéz értékelni azt, hogy az azonosított kapacitásigény kielégíthető-e 

rendszerösszekötők révén. Emellett nem veszik minden esetben megfelelően figyelembe, 

hogy mennyiben járulhatnak hozzá a rendszer megfelelőségéhez a megújuló energiaforrások 

és a felhasználóoldali válasz. 

Tehát úgy tűnik, komoly érvek támasztják alá, hogy kívánatos jobban összehangolni a 

termelési kapacitások megfelelőségének és a megbízhatóságra vonatkozó standardoknak a 

meghatározására használt módszereket. Ez valószínűleg a piac szerkezetének átalakítására 

vonatkozó, jövőbeli bizottsági kezdeményezés
14

 alapvető elemét képezi majd. A regionális és 

uniós szintű módszertanok fejlődésével és megbízhatóbbá válásával párhuzamosan egyre 

inkább ezeket kell használni annak értékelésére, hogy mennyiben van szükség 

kapacitásmechanizmusok bevezetésére, különösen az uniós állami támogatási szabályok 

értelmében. 

6.4. A kapacitásmechanizmusok kialakításának jellemzői 

Miután a tagállamok értékelték a termelési kapacitás megfelelőségével kapcsolatos 

helyzetüket, és arra a következtetésre jutottak, hogy szükség van a termelési kapacitás 

támogatására, számos választási lehetőségük van az azonosított probléma kezelésére alkalmas 

kapacitásmechanizmus kialakítása tekintetében. A szolgálati munkadokumentum három 

kategóriába csoportosítva mutatja be a kialakítással kapcsolatos választási lehetőségeket: 

a) Támogathatóság: ki vehet részt a kapacitásmechanizmusban? A mechanizmus kiterjed-e a 

kapacitásszolgáltatók, új kapacitások, felhasználóoldali válasz, villamosenergia-tárolás 

különböző típusaira, és/vagy a más tagállamokban található kapacitásszolgáltatókra? 

b) Elosztás: hogyan zajlik a támogatott kapacitásszolgáltatók kiválasztásának folyamata, és 

hogyan határozzák meg a kapacitásdíjazás szintjét? 

                                                            
14 COM 2015 (340). 
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c) Termékkialakítás: milyen követelmények vonatkoznak a mechanizmus által támogatott 

kapacitásszolgáltatókra, és milyen következményekkel jár, ha azok nem teljesítik 

kötelezettségeiket? 

6.4.1. Támogathatóság 

A megfelelően kialakított támogathatósági kritériumok fontosak annak biztosításához, hogy 

az energiaellátás biztonságával kapcsolatban azonosított probléma kezelése tekintetében 

optimális legyen a kapacitásszolgáltatók kiválasztása. Mindazonáltal az előzetes 

megállapítások arra utalnak, hogy a létező kapacitásmechanizmusok többsége csupán a 

kapacitásszolgáltatók korlátozott körének részvételét teszi lehetővé. Bizonyos esetekben 

kifejezetten kizárnak egyes kapacitásszolgáltatókat, vagy a lehetséges résztvevők körét 

kifejezetten egyes szolgáltatókra korlátozzák. Más esetekben a tagállamok olyan 

követelményeket határoznak meg, amelyek ugyanezzel a hatással járnak, implicit módon 

korlátozva a támogatható kapacitásszolgáltatók típusát vagy számát. Ezek között például a 

következők fordulnak elő: méretbeli követelmények, környezetvédelmi normák, technikai 

teljesítőképességi követelmények, rendelkezésre állási követelmények (csökkentés), a 

mechanizmus átfutási ideje (azaz a kapacitásra vonatkozó szerződés odaítélése és a 

rendelkezésre állásra vonatkozó kötelezettség kezdete közötti időtartam), valamint a 

kapacitásszolgáltatóknak felajánlott szerződési időtartam. Számos olyan 

kapacitásmechanizmus létezik, ahol az átfutási idő egy évnél rövidebb, ami megnehezíti a 

kapacitásszolgáltatók számára a hosszabb tervezési és végrehajtási időszakot igénylő 

kapacitásajánlatok kialakítását, különösen pedig az új erőművek építését. A rövid átfutási 

időtartam tehát implicit módon jellemzően kizárja az új kapacitás létrehozását, továbbá – 

ennél kisebb mértékben – a felhasználóoldali választ biztosító üzemeltetőket. 

Az ágazati vizsgálat kifejezetten megvizsgálta a támogathatósági feltételeket a termelési 

technológiák, a felhasználóoldali választ biztosító üzemeltetők, a tárolásirendszer-

üzemeltetők, valamint az új és meglévő kapacitások különböző típusai tekintetében. A helyre 

vonatkozó támogathatósági követelményeket szintén vizsgálták. A létező és a tervezett 

kapacitásmechanizmusok egyértelmű többsége kizár bizonyos termelési technológiákat. Míg 

szinte valamennyi tagállam támogatja a felhasználóoldali választ a kapacitásdíjazás 

valamilyen formájával, erre nem minden esetben vonatkoznak ugyanazok a versenyfeltételek, 

mint az egyéb kapacitásszolgáltatókra.  

Az új és a létező kapacitások lefedettsége tekintetében az ágazati vizsgálat azt mutatta ki, 

hogy a tagállamok gyakran vagy kizárólag új kapacitások ösztönzésére, vagy létező 

kapacitások bezárásának elkerülésére összpontosítanak, nem pedig mindkét lehetőségre. A 

vizsgálat tárgyát képező kapacitásmechanizmusok általában nem korlátozzák a kapacitások 

helyét a tagállamon belül, bár a szigetekre gyakran külön szabályok vonatkoznak.  
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Az ágazati vizsgálat szerint a szelektív mechanizmusok az eredetileg kimaradt 

kapacitásforrások kompenzálása érdekében további mechanizmusok kialakításához 

vezethetnek. E „lavinahatásra” jó példa a kapacitásdíj-mechanizmusok Spanyolországban 

tapasztalt szétaprózódása. 1997-ben célzott kapacitásdíjazást kezdtek biztosítani a spanyol 

erőművek számára. Ez azonban nem volt elégséges a termelési kapacitás megfelelőségével 

kapcsolatos problémák kezelésére, tekintettel arra, hogy 2007 óta a programot 

megszakíthatósági program egészíti ki, 2010 óta pedig ehhez a hazai források (szén) számára 

nyújtott elsőbbségi lehívási program is társul. 

A vizsgálatból az is kiderült, hogy a nyíltan szelektív kapacitásmechanizmusok azzal a 

kockázattal járnak, hogy túlkompenzálják a résztvevőket, mivel gyengébb a versenykényszer 

abban az esetben, ha az elosztási eljárásban csak korlátozott részvételt tesznek lehetővé. A 

kapacitásszolgáltatókat ez tehát arra ösztönzi, hogy a rendelkezésre állásra irányuló 

szolgáltatás biztosításához számukra ténylegesen szükséges finanszírozásnál magasabb szintű 

ajánlatot tegyenek. Mindezt a brit kapacitásaukció eredményei is szemléltetik, amelyekből 

kitűnik, hogy a kapacitásszolgáltatók bármelyik támogatható típusának kizárása esetén 

magasabb lett volna a kapacitás ára. 

Ugyanakkor az ágazati vizsgálat szerint erősödik az a tendencia, hogy a potenciális 

kapacitásszolgáltatók szélesebb körének részvételét lehetővé tevő mechanizmusokat 

alkalmaznak. Például 2014-ben az Egyesült Királyság bevezette a Nagy-Britanniában az 

egész piacra vonatkozó, központi felvásárlón alapuló mechanizmust, 2015-ben pedig 

Franciaország az egész piacra vonatkozó, decentralizált kapacitásmechanizmust javasolt. A 

különböző kapacitásszolgáltatók részvétele nagyobb valószínűséggel segíti a túlkompenzáció 

elkerülését és a tagállamon belül működő és a határokon átnyúló kereskedelemben érintett 

különböző kapacitásszolgáltatók tekintetében jelentkező torzulások megakadályozását.  

6.4.2. Határokon átnyúló részvétel a kapacitásmechanizmusokban 

A vizsgálat feltárta, hogy bár néhány ország figyelembe veszi, hogy stresszhelyzetek esetén a 

más országokból származó behozatal hozzájárul biztonságukhoz, a vizsgálat tárgyát képező 

tagállamok közül igen kevés teszi lehetővé, hogy kapacitásmechanizmusaikban más 

országokban honos kapacitásszolgáltatók (külföldi kapacitás) is részt vegyenek. E helyzet 

változóban van, mivel egyre több tagállam dolgozik azon, hogy lehetővé tegye az ilyen 

részvételt. Például az Egyesült Királyság a 2015. évi kapacitásaukciót a rendszerösszekötőkre 

(a határokon átnyúló átviteli vezetékekre) is kiterjesztette, Franciaország és Írország pedig 

olyan terveket fejleszt ki, amelyek lehetővé teszik a kapacitásmechanizmusokban a határokon 

átnyúló részvételt. A határokon átnyúló részvétel lehetővé tétele összhangban áll az 

energiauniónak a teljes körűen működő és összekapcsolt energiapiac biztosítására irányuló 

célkitűzésével is. 
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A kapacitásmechanizmusok működtetése esetén alapvetően fontos az import 

figyelembevétele, mivel így megelőzhető, hogy a kapacitásokra jelentős költséggel járó, 

túlzott mértékű közbeszerzés irányuljon, amely helyzet akkor állna elő, ha minden egyes 

tagállam kapacitásmechanizmust alkalmazna az önellátás biztosítására. Amennyiben a 

külföldi kapacitás részt vehet a kapacitásmechanizmusban, akkor megszűnik a beruházási 

jelzések azon torzulása is, amely előnyben részesíti a nagyvonalúbb 

kapacitásmechanizmusokat alkalmazó országokat, és előnyöket biztosít az inkumbens 

vállalkozások számára. A részvétel lehetővé tétele ösztönzőket hoz létre az összekapcsolásra 

irányuló folyamatos beruházásokra vonatkozóan is. 

A kapacitásmechanizmusoknak a külföldi kapacitásra való kiterjesztése nagy technikai 

kihívást jelent. 2015 júniusában munkacsoportot hívtak össze, hogy a tagállamok részvételével 

megvizsgálják a kapacitásmechanizmusokban való határokon átnyúló részvétel kérdését. A 

munkacsoport tevékenységének eredményeit a témára vonatkozó vitaindító dokumentum 

tartalmazza, amely az ágazati vizsgálatot kísérő szolgálati munkadokumentum 2. mellékletét 

képezi. A mellékletben bemutatott anyag nem a Bizottság hivatalos állásfoglalása, és nem 

ezen ágazati vizsgálat eredménye, ugyanakkor a nyilvános konzultáció résztvevőitől ezzel 

kapcsolatban is várjuk az észrevételeket. 

6.4.3. Elosztási eljárás 

Megfelelő kialakítása esetén az elosztási eljárás eredményeként a támogatható 

kapacitásszolgáltatók közül a legköltséghatékonyabb opciót választják, és olyan kapacitásárat 

határoznak meg, amely elkerüli a túlkompenzációt. A vizsgálat az elosztás tekintetében a 

megközelítések széles skáláját azonosította. A legfontosabb az adminisztratív és a 

versenyelvű elosztási eljárások megkülönböztetése. Az adminisztratív elosztási eljárásban 

valamennyi támogatható kapacitásszolgáltatót automatikusan kiválasztják, és a 

kapacitásdíjazást előre meghatározzák a tagállami hatóságok, vagy az a tagállam és a 

kapacitásszolgáltató közötti kétoldalú tárgyalás eredménye. Ezzel szemben a versenyelvű 

elosztási eljárás során a támogatható kapacitásszolgáltatók ajánlattételi eljárásban vesznek 

részt, és a kapacitásdíjazás ennek az eljárásnak az eredménye lesz. Az adminisztratív és a 

versenyelvű eljárások egyformán elterjedtek a vizsgálat tárgyát képező 11 tagállamban, a 

versenyelvű ajánlattételi eljárások azonban az elmúlt években bevezetett mechanizmusokban 

szerepelnek egyre nagyobb gyakorisággal. Az Egyesült Királyság 2014 óta tart 

kapacitásaukciókat. Franciaország jelenleg dolgozik a kapacitásigazolások kereskedelme 

piacának kialakításán. Írország és Olaszország úgy tervezi, hogy az eddig alkalmazott 

adminisztratív elosztási eljárás helyett a kapacitástermékek aukción való elosztását vezeti be. 

Az ágazati vizsgálat rávilágított, hogy az adminisztratív elosztási eljárások esetében nem 

valószínű, hogy kiderül a kapacitás valódi értéke, ezért azok esetében nem valószínűsíthető a 

költséghatékonyság. Spanyolországban például a versenyelvű aukció bevezetését követően 

közel felére csökkent egy megszakíthatósági szolgáltatás ára. Ezzel szemben a versenyelvű 
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elosztási eljárások elvben megfelelőbben mutatják ki a kapacitás valós értékét, azonban a 

tapasztalatok szerint ez csak akkor van így, ha az elosztási eljárás kialakítása és a piaci 

struktúra lehetővé teszi a tényleges versenyt. Ha egy elosztási eljárás nem tárja fel a kapacitás 

valós értékét, akkor nem valószínű, hogy az megfelelő beruházási jelzéseket biztosít. 

Amennyiben a kapacitásdíjazás túl magas, a kapacitásmechanizmus szükségtelen kapacitást 

tart fenn a piacon, sőt akár túltermelés esetén is új kapacitás megjelenését ösztönzi. Viszont 

ha a díjazás túl alacsony, a meglévő erőművek eltűnhetnek a piacról, vagy nem indulnak új 

kapacitásra irányuló beruházások. 

A kapacitásmechanizmus részét képező elosztási eljárás kialakítása a villamosenergia-piacon 

folyó versenyre is hatást gyakorolhat. Például a vizsgálat feltárta, hogy a koncentrált piacokon 

a piacra lépés korlátjaként működhetnek a decentralizált kapacitásmechanizmusok (azaz 

amikor az egyes szállítók felelősek a szükséges kapacitásra vonatkozó becslés és beszerzés 

elvégzéséért), mint amilyen pl. a Franciaországban jelenleg kialakítás alatt álló mechanizmus. 

Ennek oka, hogy az új belépők kevésbé képesek jövőbeli kapacitási igényeik becslésére, mint 

a jelentős és stabil ügyfélkörrel rendelkező, régóta fennálló vállalkozások. 

6.4.4. Kapacitástermékek 

Valamennyi kapacitásmechanizmus tartalmaz bizonyos kötelezettségeket, amelyeket a 

kapacitásszolgáltatóknak teljesíteniük kell azért, hogy díjazásban részesülhessenek. Ezek 

széles skálán mozognak, az erőmű felépítésére és működtetésére vonatkozó, viszonylag 

alapvető kötelezettségtől a hálózatüzemeltető utasításainak való megfeleléssel (pl. a villamos 

áram bekapcsolásával és termelésével) kapcsolatos kötelezettségeken át az összetettebb 

követelményekig (pl. a referenciadíjat meghaladó kötési árfolyam esetén pénzügyi 

visszafizetést előíró megbízhatósági opciók). 

Arra is sokféle választ kaptunk, hogy mi történik, ha a kapacitásszolgáltató nem teljesíti 

kötelezettségeit (szankciók). Egyes mechanizmusok egyszerűen kizárják a 

kapacitásszolgáltatót a jövőbeli díjakból, de a többségük előírja, hogy vissza kell térítenie az 

addigi díjakat vagy további büntetést kell fizetnie. 

A vizsgálat megállapította, hogy amennyiben a kötelezettségek korlátozottak és a meg nem 

feleléssel járó szankciók alacsony szintűek, nincs megfelelő ösztönző az erőművek 

megbízható magatartására. A vizsgálat azt is feltárta, hogy feszültség tapasztalható a 

kapacitásmechanizmusok hatékony szankciórendszere és a piac működésére gyakorolt nem 

kívánatos hatások között. A szakpolitikai döntéshozók mérlegelhetnék, hogy a 

kapacitásmechanizmusok szerinti szankciók nem helyettesítik-e a villamos energia szűkösségi 

árait. Mindkettő a termelés növelését vagy a kereslet csökkentését ösztönző jelzést biztosít 

szűkösség esetén. Ugyanakkor csak a villamosenergia-árak biztosítanak a belső piacon belüli 

importot ösztönző jelzést, a kapacitásmechanizmusok szankciói nem. A tagállamoknak tehát 
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gondoskodniuk kell arról, hogy a villamosenergia-árak jelzéseit ne váltsák fel a 

kapacitásmechanizmusok. 

A vizsgálat azt is megállapította, hogy a felhasználóoldali válaszra is kiterjedő 

mechanizmusok általában eltérő kötelezettségeket határoznak meg a felhasználóoldali választ 

biztosító üzemeltetőkre és a termelőkre vonatkozóan. A termelésre és a felhasználóoldali 

válaszra vonatkozó kötelezettségek és szankciók bizonyos fokú megkülönböztetése indokolt 

lehet – legalábbis rövid távon –, hogy lehetővé tegye a felhasználóoldali válasz kialakítását. 

6.5. Ideiglenes következtetések a kapacitásmechanizmusok különböző típusainak 

értékeléséről 

A fenti megállapítások alapján a Bizottság a következő ideiglenes következtetéseket vonja le 

arra vonatkozóan, hogy biztosítani tudják-e a kapacitásmechanizmusok az energiaellátás 

biztonságát, és hogy milyen hatást gyakorolnak a kapacitásmechanizmusok az EU belső 

energiapiacára. 

 Ha harmonizáltabb és átláthatóbb módon határoznák meg a termelési kapacitások 

megfelelőségének szintjét és a megbízhatóságra vonatkozó standardokat, az hozzájárulna 

a különböző beavatkozási szintek szükségességének objektívebb megállapításához, és 

javítaná a határokon átnyúló összehasonlíthatóságot.  

 

 A kapacitásmechanizmusok hat különböző típusa (ld. a fenti osztályozási rendszert) nem 

azonos mértékben alkalmas a kapacitással kapcsolatos problémák kezelésére. Az 

optimális választást az határozza meg, hogy milyen jellegű a termelési kapacitások 

megfelelőségével kapcsolatos probléma, amelyet ennek segítségével kezelni kívánnak (az 

egész piacra kiterjedő vagy helyi, hosszú távú vagy átmeneti), és az, hogy milyen a 

tagállam villamosenergia-piacának szerkezete (a koncentráció mértéke). 

 

 A kapacitásmechanizmusok hat típusa közül kettő (azaz az egész piacra kiterjedő vagy 

célzott kapacitásdíjakat kínáló, áron alapuló mechanizmusok) azzal a kockázattal jár, hogy 

a kapacitásszolgáltatókat túlkompenzációban részesíti, mivel nem versenyalapú elosztási 

eljárásokra, hanem adminisztratív díjmeghatározásra támaszkodnak. 

 

 A túlkompenzáció kockázata a kapacitásmechanizmusok négy további – esetleg a 

termelési kapacitások megfelelőségével kapcsolatos specifikus problémákra irányuló – 

típusa esetében alacsonyabb. A legmegfelelőbb modell kiválasztása a termelési 

kapacitások megfelelőségével kapcsolatos probléma pontos jellemzőitől függ: 

 

 a termelési kapacitások megfelelősége átmeneti problémájának kezelésére az új 

kapacitásra irányuló tenderek és a stratégiai tartalékok lehetnek alkalmasak. A 
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tenderek lehetővé teszik az új beruházást is, míg a stratégiai tartalékokat jellemzően 

már létező erőművek bezárásának megelőzésére alkalmazzák. Alapvető piaci 

hiányosságok esetén e két modell egyike sem jelent megoldást, de mindkettő alkalmas 

arra, hogy áthidalja a kapacitáshiányt addig, amíg sor nem kerül olyan piaci 

reformokra, amelyek lehetővé teszik, hogy a villamosenergia-piac elégséges 

ösztönzőket biztosítson a beruházásokhoz, vagy amíg be nem vezetnek egy 

megfelelőbb hosszabb távú kapacitásmechanizmust. E modelleket tehát a jövőre 

vonatkozó, hiteles terveknek kell kísérniük. 

 

 A központi felvásárlón alapuló mechanizmusok és a decentralizált kötelezettségeket 

alkalmazó mechanizmusok megfelelő választást jelenthetnek a termelési kapacitások 

megfelelőségének hosszabb távú és általánosabb problémája esetén, attól függően, 

hogy milyen szintű a verseny a mögöttes piacon. A kapacitásmechanizmusok e két 

típusa alkalmasabb az új kapacitások vonzására, és lehetővé teszi a termelés és a 

felhasználóoldali válasz közötti közvetlen versenyt, így erőteljesebb versenyt ösztönöz 

a kapacitásdíjazás tekintetében és felfedi a kapacitás valós gazdasági értékét. 

 

 A kapacitásmechanizmusokat minden esetben gondosan kell kialakítani, különös 

figyelmet fordítva a részvétel átlátható és nyílt szabályaira, valamint arra, hogy a 

kapacitástermék ne ássa alá a villamosenergia-piac működését. Különösen fontos, hogy a 

villamosenergia-árak továbbra is jelezzék a szűkösséget, hogy szükség esetén sor kerüljön 

a villamos energia más tagállamokból való behozatalára.   

Ezek az ideiglenes következtetések elsősorban arra összpontosítanak, hogy a különböző 

kapacitásmechanizmusok hogyan képesek a lehető legnagyobb költséghatékonysággal és a 

piacot legkevésbé torzító módon kezelni az energiaellátás biztonságával kapcsolatos 

problémákat. A kapacitásmechanizmusok azonban hatással lehetnek a termelés szerkezetére 

is, ezért a dekarbonizáció ösztönzésére irányuló szakpolitikai eszközökkel is kölcsönhatásban 

állnak. Amint ezt a környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló 

iránymutatás
15

 is elismeri, a kapacitásmechanizmusok kialakításakor figyelembe kell venni e 

                                                            
15 Lásd a 2014–2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló 

iránymutatás 233. bekezdésének e) pontját: „az inzézkedés (...) egyenértékű műszaki és gazdasági jellemzők 

esetén az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiatermelőknek kedvez”, valamint 220. bekezdését: „A termelési 

kapacitások megfelelőségének biztosításához nyújtott támogatás ellentétes lehet a környezeti szempontból káros 

– többek között a fosszilis tüzelőanyagok tekintetében nyújtott – támogatások fokozatos megszüntetésével. A 

tagállamoknak ezért elsődlegesen a termelési kapacitások megfelelősége biztosításának olyan alternatív 

lehetőségeit – például a keresletoldali gazdálkodás ösztönzését és a rendszerösszekötő kapacitás növelését – kell 

mérlegelniük, amelyek nem hatnak kedvezőtlenül a környezeti vagy gazdasági szempontból káros támogatások 

fokozatos megszüntetésére irányuló célkitűzés megvalósítására.” 
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hatásokat, hogy hozzájáruljanak a villamosenergia-piacokra vonatkozó uniós energiapolitika 

átfogó koherenciájához.  

A nyilvános konzultáció keretében a Bizottság várja a fenti ideiglenes következtetésekkel 

kapcsolatos észrevételeket. Végső jelentésében határozottabb következtetéseket von majd le, 

amelyek világosabbá teszik majd a tagállamok és a piaci résztvevők számára, hogy a jövőben 

hogyan fogja alkalmazni az uniós állami támogatási szabályokat a kapacitásmechanizmusok 

értékelésekor. 

7. A következő lépések 

A Bizottság ebben az időközi jelentésben és a mellékelt személyzeti munkadokumentumban 

konzultáció céljából bemutatja az ágazat és a tagállamok számára a 

kapacitásmechanizmusokra vonatkozó ágazati vizsgálatának előzetes megállapításait és 

ideiglenes következtetéseit. Az elkövetkező hónapokban felveszi a kapcsolatot az érdekelt 

felekkel annak érdekében, hogy az év során később benyújthassa végső jelentését. A 

Bizottság a végső jelentést alkalmazza majd az állami támogatásokkal összefüggésben 

bejelentett kapacitásmechanizmusok értékelése, valamint a villamosenergia-piac 

szerkezetének felülvizsgálatára vonatkozó jogalkotási javaslatok kialakítása céljából. 
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