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INTRODUCTION 
 
 
At the end of World War II, amid the severe economic crisis in 

Europe, after division of the German territory between the alliance 
forces, in 1950 Robert Schumann, the Minister of Foreign Affairs of 
France, proposed creation of joint ventures between France and 
Germany, based on coal and steel from both countries. At that time, 
steel was essential for the construction of military equipment, while 
coal was necessary for energy production, and both were crucial for 
the development of the national economies. 

The European Coal and Steel Community (ECSC) was 
established in 1951. Its original members included Germany and 
France Italy, Belgium, the Netherlands and Luxembourg. Shortly 
thereafter, in 1957, the Treaty of Rome established the European 
Economic Community (EEC) with a focus on economic integration. 
In the same year the Euratom Treaty became the basis for another 
European organization: The European Atomic Energy. 

Two of founding agreements, the Coal and Steel Community 
Treaty and the Atomic Energy Treaty, were devoted to energy. Thus, 
energy issues have been central to the European integration process 
from its earliest days. 

After continuous changes in laws and policy, energy still remains 
important for European integration and development. 
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Chapter 1 
DEVELOPMENT OF EU ENERGY LAW  

AND POLICY 
 
 
At the end of World War II, amid the severe economic crisis in 

Europe, after division of the German territory between the alliance 
forces, in 1950 Robert Schumann, the Minister of Foreign Affairs of 
France, proposed creation of joint ventures between France and 
Germany, based on coal and steel from both countries. 

In 1951, during one of the first stages of European integration, 
the European Coal and Steel Community was formed, the main 
reason for the creation of which was the desire to ensure energy 
security, because it was coal that was the main source of thermal and 
electric energy [1]. The Treaty establishing the European Coal and 
Steel Community for the first time spoke of the free movement of 
coal and steel – the two foundations of the military and civil industry 
of the industrial economy of that time [2]. Six participating States 
(Belgium, Germany, Italy, Luxembourg, the Netherlands and France) 
agreed on free movement and free access to sources of coal and steel, 
which were located primarily in Germany and France. Thus, it was 
the idea of economic viability that formed the basis of the first 
European Community. 

The essence of the Treaty Establishing the European Coal and 
Steel Community, as enshrined in its second article, centers around 
creation of a common market for coal and steel in the territory of the 
six states parties to the Treaty. 

In the course of the rapid post-war industrial development of 
European countries, it became obvious that coal energy alone is not 
enough to meet the needs of both households and industry. It is the 
new source of electrical energy – the energy of the atom – that has 
become the next step on the way toward European integration. 
Belgium, Germany, Italy, Luxembourg, the Netherlands and France 
have decided to join the European Atomic Energy Community to 
solve the problem of energy dependence. The reason for the 
conclusion of a new treaty with an economic “subtext” was the high 
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cost of investment programs for the nuclear energy development. It 
was beyond the power of a single Member State to invest in the 
development of highly technology-intensive nuclear energy. 

The purpose of the Community creation was to develop the 
“peaceful atom” energy in Europe with a high degree of assurance of 
electricity supply to end users. 

The objectives of the 1957 Rome Treaty establishing the 
European Atomic Energy Community [3] were to support nuclear 
research, establish uniform safety standards for workers at all nuclear 
power plants and research institutes in the territories of the 
Community member states, and, among other things, guarantee 
uniform terms for the supply of electricity generated at nuclear power 
plants to end users. Furthermore, one of the tasks of the European 
Atomic Energy Community is the creation of joint ventures in the 
domain of innovative developments in the field of nuclear energy. 

With regard to the Treaty establishing the European Economic 
Community [4], signed on March 25, 1957, it should be noted that 
initially it did not contain any special provisions regulating the 
powers of the European Economic Community in the field of 
electrical energy industry. The provisions of the Treaty of Rome were 
applicable to the energy sector only to the extent that they governed 
construction of a common market, and, nevertheless, played a 
primary role in creation of a common gas and electricity market, as 
well as in the process of its liberalization [5]. 

The energy crisis of the 1970s highlighted the need to liberalize 
the electric power industry in the European Community. The political 
immediacy of the problem manifested itself with particular force in 
December 1973 in connection with the onset of anomalous frosts in 
the territory of central Europe. The 1973-1974 energy crisis began at 
the initiative of the Arab states – members of OPEC, which 
significantly reduced the volume of oil produced for political reasons. 

Arab countries reduced their oil production by 5% every month. 
Thus, economic development was hampered by a lack of energy 
resources. As a result of the energy crisis, significant restrictions on 
the rights of workers were introduced: introduction of a 3-day 
working week, reduction of wages. In addition, production volumes 
in the steelmaking and machine-building industries were reduced. As 
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a result, the countries that were directly dependent on oil supplies 
from the Arab states, and those were the United States and most 
European countries, had to look for new ways of interaction with the 
Arab states, as well as other sources of energy. 

In France, as a result of the energy crisis, the electrical power 
policy was completely revised. Large amounts of capital investment, 
both private and public, started to be invested in nuclear energy. 
Thus, the emergence of a single energy market has become a 
completely natural stage in the development of a united Europe. 

 
 
1.1 The Treaty on the Functioning of the European Union as 
a legal framework for creation of a Single Energy Market 
 
As a result of the Lisbon Treaty adoption [6], the Treaty 

Establishing the European Community was renamed into the Treaty 
on the Functioning of the European Union (hereinafter – the Treaty 
on the Functioning of the EU) and a new Section XXI “Energy” was 
included in it, consisting of one article – Article 194, which runs as 
follows: 

 
“In the context of the establishment and functioning of the internal 

market and with regard for the need to preserve and improve the 
environment, Union policy on energy shall aim, in a spirit of solidarity 
between Member States, to: (a) ensure the functioning of the energy market; 
(b) ensure security of energy supply in the Union; (c) promote energy 
efficiency and energy saving and the development of new and renewable 
forms of energy; and (d) promote the interconnection of energy networks” 
[7]. 

 
Section XXI “Energy” has a close connection with Section XX 

“Environment”. This is because energy policy goals such as 
increasing the share of renewable energy sources, energy efficiency 
and energy savings are aimed not only at maintaining the EU energy 
security, but also at preserving the environment. At the same time, 
according to Article 11 (former Article 6) of the Treaty on the 
Functioning of the EU, environmental needs should be included in 
the definition and implementation of EU policies and activities, 
especially in order to promote sustainable development [8]. 
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An important provision in the light of the issues under 
consideration is the rule of Article 194 (former Article 176 A), 
according to which the right of any Member State to determine the 
conditions for the exploitation of its energy resources, the choice 
between different energy sources and the general structure of energy 
supply is not affected. 

Very essential are also the provisions of Article 122 (former 
Article 100) of the Treaty on the Functioning of the EU, on the basis 
of which the Council, upon a proposal from the Commission, may 
decide to take appropriate measures in the event of serious 
difficulties in the supply of certain products, where the energy sector 
is also mentioned separately. 

Analyzing the Treaty of Lisbon, it is worth emphasizing that in 
addition to the introduction of special provisions with regard to the 
energy sector, it has also retained the existing norms related to 
energy, which is still the subject of joint competence of the EU and 
the member states. This entails the need to respect the principles of 
proportionality and subsidiarity. 

In general, it can be stated that the Treaty on the Functioning of 
the EU provides for the following basic legal means that allow to 
significantly limit or, ultimately, eliminate the barriers that lie in the 
way of building a single energy market: a) norms on the freedom of 
movement of goods; b) norms on the right of establishment and 
freedom of movement of capital; c) norms on competition; d) norms 
on the Trans-European Networks Energy. 

1.2 The first stage of liberalization of the EU energy market 

The first attempt to consolidate the legal regulatory framework of 
the internal energy market was the Working Document of the 
European Commission “Internal Energy Market” in 1988 [9]. 

The Working Paper of the European Commission reflects the 
main problems faced by the European Communities in the formation 
of a Single Energy Market. In the first section, “The general 
problems involved, regarding the inclusion of energy in the single 
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market concept” paragraph 10 says that there are various system 
operators, both small and large transnational companies. 

Paragraph 13 of the Working Paper notes the essence of the 
creation of a single energy market is to make it more competitive. In 
addition, the single energy market will allow to reduce energy prices, 
streamline energy production, transmission and distribution. Besides, 
greater integration in the energy market will make it possible to 
guarantee the reliability of energy supplies for all Member States of 
the Community, as emergency energy reserves will be increased. 

The second section “Suggested priorities regarding the obstacles 
relating to the establishment of a single energy market” reveals a 
feature that exists in many member states: support for exclusively 
national undertakings, in particular, government assistance provided 
to the coal industry, significantly affects the volume and cost of 
generated electric energy. Provisions 38 – 70 reflect the ways of 
forming a single energy market, which must be applied in a 
comprehensive manner: 

First, elimination of technical barriers through harmonization of 
technical regulations of the Member States; 

second, elimination of the unnecessary tax burden imposed by 
indirect taxes on energy imports; 

third, the Working Document proposes an analysis of the price 
formation per unit of energy produced by public (state) undertakings 
to be carried out by the European Commission. In the course of this 
analysis, it is necessary to identify whether state- owned undertakings 
are an obstacle to free competition in the single energy market of the 
European Community. 

As a result of activities of the working group associated with the 
European Commission, two directives were adopted: Council 
Directive 90/377/EEC of 29 June 1990 concerning a Community 
procedure to improve the transparency of gas and electricity prices 
charged to industrial end-users (hereinafter – The Directive on Price 
Transparency) [10] and Council Directive 90/547/EEC of 29 October 
1990 on the transit of electricity through transmission grids 
(hereinafter–The Directive on the transit of electricity through energy 
systems) [11]. 
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The Directive on Price Transparency contains provisions 
regarding price transparency and the amount of electricity sold to 
various consumer groups. In particular, Article 1 establishes the 
obligation of states to ensure that undertakings transmitting 
electricity to end users provide the EU Statistical Office with 
information on prices and conditions of concluded contracts for the 
supply of energy resources, the pricing system, the range of end users 
and the amount of electricity they consume. 

The EU Statistical Office has the right to send requests to 
national regulatory authorities for information regarding submission 
of quotations and other information. In addition, the Directive under 
review contains an Annex which contains a form for the provision of 
information. According to the form for the provision of information, 
the report of the undertaking should contain the following items: 
information on end-users of electrical energy over 10 MW, 
information on the region (on countries, regions, cities) and others. 

In general, owing to the Directive on increasing transparency, 
control over pricing in energy markets and price equalization within 
the Community have been established in some degree. It was 
subsequently replaced by a new directive. 

The Directive on the transit of electricity through energy 
systems applies if electric energy transmission is carried out by an 
economic entity, which is defined in each Member State as the entity 
responsible for the power transmission through the grid, if the source 
and destination networks are located in the EU, if during electric 
energy transmission at least one state border has been crossed. An 
identical directive for gas supplies was adopted in 1991 by a 
qualified majority. 

Although the Transit Directives contained practically identical 
provisions, nevertheless, each of them noted the specificity inherent 
in the respective area of legal regulation. The preambles of the 
Transit Directives indicated that the development of the electricity 
and gas sectors is necessary to achieve the EU energy goals. It was 
emphasized that the aim pursued is not only to reduce costs and 
maintain competition, but to ensure the reliability of supplies, 
combined with environmental protection. Among other things, 
coordination of construction and operation of interconnections was 



14 

supposed to serve as a means of ensuring the reliability of supplies. 
Special attention was paid to the need of taking measures on 
connection of remote areas to common electricity and gas supply 
systems. 

It should be noted that according to Article 1 of each of the 
Transit Directives, their effect extended to high-voltage networks and 
high-pressure gas pipelines. It was envisaged that they apply to 
transactions related to electricity and gas transportation, in the 
following cases: a) transportation is carried out by a person or 
persons responsible for high voltage networks (high pressure gas 
pipelines) in each member state, with the exception of distribution 
networks; b) the network of origin or destination network of 
transportation is located in the EU; c) transportation includes 
crossing at least one border within the EU. At the same time, the 
persons responsible for high-voltage networks (high-pressure gas 
pipelines), as well as the networks and gas pipelines themselves, 
were listed in the annexes to the Transit Directives. 

Article 3 of the Transit Directives was devoted to the regulation 
of transportation contracts conclusion. It was stipulated that 
transportation contracts were to be based on non-discriminatory and 
fair conditions, and not to threaten the reliability of supplies and the 
quality of service delivery. It should be said that the directives under 
consideration established a procedure according to which the persons 
subject to the directives could send requests to other similar persons 
for conclusion of contracts for electricity (gas) transportation. In this 
case, if the term of such a contract exceeded one year, then the 
appropriate notice should have been sent to the Commission. Having 
received the request, it was impossible to simply refuse it, since it 
required mandatory participation in the negotiations. Contracts 
awarded were reported to the Commission and the relevant national 
authorities of the Member States. In order to exercise control, the 
Transit Directives provided the relevant powers of the Commission. 
In spite of the fact that the Transit Directives subsequently lost their 
force due to the adoption of new legal acts, they played a pioneering 
role in the field of ensuring gas and electricity transportation. 
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Directive 94/22/EC on the conditions for granting and using 
authorizations for the prospection, exploration and production of 
hydrocarbons 

The main idea of the Directive [12] was to establish general rules 
for granting authorizations, which would be based on objective 
criteria and were known in advance to the interested parties. At the 
same time, the sovereign right of the member states to hydrocarbon 
resources located in their territory was noted, as well as to limiting 
access to them if this was justified by public interest. For the 
purposes of the most efficient exploitation of resources, a 
requirement was envisaged according to which a permit for the 
exploitation of resources in a certain territory should not have been 
granted to one person for such a period when this would contribute to 
the emergence of the exclusive right in this person, and it would be 
more efficient to operate by several persons. 

Subsequent documents that have played an important role in the 
development of energy regulation in the European Union are 
considered to be the European Commission Green Paper “For a 
European Union Energy Policy” [13], as well as the subsequent 
European Commission White Paper “An Energy Police for the 
European Union” [14] adopted in 1995. 

The European Commission White Paper “An Energy Police for 
the European Union” (provision 7) reflects the basic principle: the 
integration of markets is a central, determining factor in the energy 
policy of the European Community. Member States are entitled to 
receive comprehensive support from the European Commission, 
through the use, in particular, of the trans-European networks. The 
main participants in the energy market are not states, but economic 
entities that must operate in the market without economic and tax 
barriers, by attracting investments. The Report identifies four main 
aspects characterizing the creation of a single European market at this 
stage: globalization of markets, increasing environmental response-
bility, technical development and Community responsibilities. 

In the previously reviewed documents of the European 
Commission the idea running through all the acts – the need for 
deregulation and liberalization of the energy market, as well as the 
need to create an internal electricity market, is clearly in evidence. 
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The main driver of liberalization is the creation of competition 
among power generators based on the free access of each generator to 
the grid. 

Directives establishing general rules for electricity and gas 
markets 

The general rules for the internal electricity market were 
established by Directive 96/92 / EC of December 19, 1996 
(hereinafter– the first Electricity Directive) [15], and the general rules 
for the internal natural gas market were established by Directive 
98/30 / EC of June 22, 1998 (hereinafter –the first Gas Directive) 
[16]. 

The process of their agreement and adoption was quite lengthy. 
The basis for this was the proposal made by the Commission in 1992 
to adopt directives establishing general rules for the internal 
electricity and gas market, which was subsequently amended. 
Adoption of the First Energy Directives was preceded by a lengthy 
negotiation process, during which a number of compromises were 
reached. In spite of the fact that the discussion of both directives 
began at the same time. The first Gas Directive was adopted a year 
and a half after the First Electricity Directive. The preambles of both 
directives indicated that they are a new phase in the liberalization of 
gas and electricity markets in the EU after the Directive on increasing 
transparency and the Transit Directives. It was also said that the 
process of creating domestic gas and electricity markets should be 
gradual and that even after the directives are implemented, some 
obstacles will still exist. Heterogeneity of the energy sectors of the 
EU Member States was recognized. 

The main goal of the First Energy Directives was to regulate the 
processes of production, transportation and distribution of electricity 
and gas for the sake of creation of a single EU energy market. 

The directives provided for the possibility of ensuring third-party 
access to energy transportation and distribution networks. 

The first Electricity Directive offered EU Member States three 
alternative approaches to access (Articles 16-22): single buyer model, 
contractual access and regulated access. The “single buyer” model 
implied the creation of a single centralized intermediary between 
producers and consumers who would buy electricity from the former 
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and sell it to the latter at a price in accordance with established tariffs 
less the tariff for using the network. However, this model has not 
been implemented in its pure form in any of the EU member states. 

In order to reveal the content of the other two models, it is 
necessary to first consider such a concept as “qualified buyers” in the 
context of the requirements of the directives. They recognized those 
buyers who were endowed with the right to choose and change the 
supplier. The level of consumption of the corresponding energy 
resources was used as a qualifying criterion. Article 19 of the First 
Electricity Directive, for example, originally stipulated that buyers 
who consume 40 GW annually were recognized as such. At the same 
time, the level of consumption should have been gradually reduced: 
first to 20 GW, and then to 9 GW per year. 

Third party access on a contractual basis meant that gas 
(electricity) utilities and qualified exponents had to negotiate the 
terms of access to the system and conclude the corresponding 
contracts for the supply of electricity or gas. The First Gas Directive 
specifically stressed that the parties must act in good faith. 

Under the regulated access model, it was to be provided to 
qualified buyers based on tariffs that had to be published. Most 
countries have chosen this latter. 

It must be said that the First Energy Directives also set a 
timetable for the implementation of the minimum requirements for 
liberalization of gas and electricity markets. Many countries have 
included stricter liberalization requirements in their internal 
legislative and regulatory acts. 

Certain rules have been established in the field of unbundling of 
vertically integrated undertakings by Articles 13-15 and 12-13 of the 
First Electricity and First Gas Directives, respectively. However, the 
mildest known method was chosen – separate accounting. 
Undertakings carrying out activities for the production, transportation 
and distribution of gas and electricity had to keep separate accounts 
for each of the activities, as well as in relation to other activities. The 
First Electricity Directive additionally provided for separate 
management for transportation system operators, while the First Gas 
Directive did not contain any mandatory provisions on the 
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designation of the system operator at all, which meant that it could 
exist within a vertically integrated enterprise. 

At the same time, some countries, such as the Netherlands and 
Denmark, went further and introduced the requirement for the legal 
separation of production and network activities of undertakings, 
which were to be carried out by separate legal entities. 

In addition to the unbundling rules, the first electricity directive 
in Articles 4-6 specifically regulated the procedure for the 
construction of new capacities through open tenders or through the 
establishment of a non-discriminatory system for granting building 
permits. 

Meanwhile, the First Gas Directive has only mentioned in Article 
4 that in the case where a permit is required for the construction or 
operation of gas facilities, the Member States must develop a system 
according to which these permits will be issued on the basis of 
objective, non-discriminatory and open criteria. Furthermore, the first 
gas directive specifically regulated the gas storage procedure. 

Obviously, these differences between the First Electricity and 
First Gas Directives can be explained by the specific properties that 
electricity and gas have. The first energy directives enshrined the 
following main obligations to ensure effective regulation: a) 
obligations of the member states, as well as of the operators of 
transportation systems, for non-discrimination; b) obligations to 
ensure the confidentiality of commercially important information; c) 
obligations of the parties to negotiate in good faith; d) obligation to 
designate a dispute resolution body. 

In this regard, conspicuous is the fact that some Member States 
have developed the requirements set by the directives and established 
national regulatory bodies. 

It should be noted that the achievement of the goals of 
liberalization had to be based on the principle of reciprocity. The first 
energy directives form the basis for the first phase of the 
liberalization of the EU gas and electricity markets. 

Nevertheless, many important issues, such as the choice of the 
model of access to the system and the regulation of markets, were left 
to the discretion of the EU member states, which led to a situation 
where the markets of some states became more open to competition 
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than the markets of other states. This in turn contributed to distortion 
of competition. 

The acts of the first stage of liberalization played a positive role, 
but this was not enough to achieve the set goals. For this reason, the 
adoption of new legal acts was required. 

1.3 The second stage of liberalization of gas and electricity 
markets 

At the meeting held in March 2000 in Lisbon, the European 
Council called on the Commission, the Council and the EU member 
states to accelerate the process of liberalization and creation of a 
unified internal EU energy market. 

On 26 June 2003 the Commission adopted the Directive 
2003/54/EC established new general rules for the internal electricity 
market and repealed the First Electricity Directive (hereinafter – the 
Second Electricity Directive) [17] as well as the Directive 
2003/55/EC from the same date that established new general rules for 
the functioning of the internal gas market and cancelled the First Gas 
Directive (hereinafter – the Second Gas Directive together with the 
Second Electricity Directive – the Second Energy Directives) [18]. 

Directives establishing general rules for electricity and gas 
markets 

The Second Electricity and Second Gas Directives contained both 
quantitative and qualitative elements that were supposed to contribute 
to the further liberalization of the gas and electricity markets in the 
EU. 

The quantitative elements include a gradual increase in the 
number of consumers who had the right to choose electricity and gas 
suppliers, thereby expanding the market openness. This was to ensure 
that all its participants enjoyed the benefits that competition provided 
by lowering prices and improving the quality of service. 

With regard to quality elements, the new norms regulated such 
important issues for the energy market functioning as third party 
access, legal separation of activities of vertically integrated 
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undertakings, ensuring protection of consumer rights, establishment 
of independent regulation authorities. 

Article 3 of the Second Energy Directives obligated undertakings 
to carry out activities aimed at development of a competitive market, 
ensuring reliability of supplies and environmental protection, which 
corresponded to the EU policy in the energy sector. 

In addition, this article contained regulations on the provision of 
public services. It was noted that Member States could assign the 
undertakings with obligations on provision of such services if they: 
(a) contributed to energy security, including logistic endurance; b) 
touched upon the issues of regularity of deliveries, their quality and 
pricing; c) related to environmental protection, including energy 
efficiency and combating climate change. 

At the same time, the public services provided had to be clearly 
defined, transparent, non-discriminatory, controlled and provide EU 
companies with access to national consumers. 

It is noteworthy that in order to provide these services, Article 3 
of both directives allowed the Member States not to apply certain 
provisions of the directives, namely: Articles 6 (authorization 
procedure for new capacity), 7 (tendering for new capacity), 20 (third 
party access), 22 (direct lines) of the Second Electricity Directive and 
Article 4 (authorization procedure) of the Second Gas Directive, but 
only in relation to distribution. 

However, a restriction was imposed, according to which such 
actions of the Member States should not have a negative impact on 
trade within the EU to the extent that would be contrary to the 
interests of the EU. 

In accordance with the provisions of the Second Energy 
Directives, Member States were empowered to carry out long-term 
planning, taking into account the rights of third parties to access the 
system. 

A certain amount of attention was paid to consumer protection, in 
particular adoption of measures on protection of vulnerable 
consumers. In the Second Electricity Directive, a rule was enshrined 
about universal services for the supply of electricity, in accordance 
with which the consumer was entitled to receive electricity of a 
certain quality at transparent and easily comparable prices. As an 
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additional requirement for the supplied electricity, the suppliers were 
obliged to inform consumers about the composition of energy 
sources from which it was obtained and their impact on the 
environment. It seems that this measure should have contributed to 
greater transparency of the electricity market, and also aimed at 
protecting the environment and combating climate change, as it 
allowed the consumer to influence the choice of sources for 
electricity generation. 

In order to ensure the security of supply to consumers, the 
Second Energy Directives contained rules allowing the Member 
States to designate a “supplier of last resort”. 

In addition, annex A to each of the Second Energy Directives was 
devoted to consumer protection measures, which contained a set of 
norms aimed at protecting consumers: a) requirements for the content 
of contracts, the terms of which had to be fair and known in advance; 
b) the rule of advance notification by the supplier of the consumer 
about the intention to terminate the contract or increase its value, in 
which case the consumer was vested with the right to terminate; c) 
norms on the transparency of information in relation to pricing; d) a 
wide range of payment methods; e) no payment for changing the 
supplier; f) the requirement for prompt and fair resolution of 
disputes, g) ensuring the right of consumers to receive gas and 
electricity of a certain quality at reasonable prices. 

The directives also regulated such an important aspect of the 
formation of the internal energy market as the construction of new 
capacities. 

For example, Article 4 of the Second Gas Directive established 
general rules on the granting of authorizations when such were 
necessary for the construction or operation of gas facilities. These 
authorizations were to be issued by the Member States or their 
designated authorities on the basis of objective, non-discriminatory 
and open criteria. The procedure for refusing to grant permits was 
regulated separately, and the applicant‟s right to appeal was 
enshrined. 

With regard to the Second Electricity Directive, the third chapter 
was specifically devoted to similar issues, which contained 
provisions for both the permitting procedure and the conduct of 
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tendering or similar procedures. Tenders were to be held where it was 
necessary to ensure the logistical endurance, and the permitting 
procedure could not provide this. It is important to note that in 
comparison with the First Electricity Directive, which provided for 
the possibility of approving a permitting and/or tender procedure. 
The Second Electricity Directive obliged the member states to 
establish a licensing procedure. This facilitated the access of new 
participants to the market. 

Since the proper functioning of the market is impossible without 
control, Article 4 of the Second Electricity Directive and Article 5 of 
the Second Gas Directive established the obligation of the Member 
States to monitor, which included observation of the following 
indicators: a) the ratio of supply and consumption in national 
markets; b) the level of expected consumption in the future; c) the 
need for the construction of new facilities; d) the quality of 
functioning of networks and their technical condition. 

Article 5 of the Second Electricity Directive and Article 6 of the 
Second Gas Directive entrusted the Member States with the 
responsibility of defining safety criteria and technical regulations to 
ensure proper functioning of systems. These rules were supposed to 
be objective and non-discriminatory. Member States were to notify 
the Commission of the established rules in accordance with Directive 
98/34/EC of 22 June 1998 governing the procedure for the provision 
of information regarding technical standards. 

An important component of the liberalization of the EU energy 
market is also the regulation of the activities of operators of various 
systems. 

In this regard, the Second Electricity Directive contained norms 
that determined the legal status of operators of transportation and 
distribution systems. As for the Second Gas Directive, it regulated 
both the legal status of operators of gas transportation, storage and 
liquefaction systems and gas distribution systems. 

The second energy directives enshrined the requirement for the 
Member States to independently appoint or require undertakings that 
own the corresponding gas and electricity transportation, gas storage 
and liquefaction capacities to appoint one or more operators for a 
certain period of time. 
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Each of the directives under consideration defined the range of 
tasks of operators, which can be formulated as follows: a) ensuring 
the proper functioning and development of gas and electricity 
transportation systems , as well as gas storage and liquefaction; b) 
non-discrimination between different users of the system; c) bringing 
to the attention of other operators of the system of the information 
necessary for their proper functioning; d) providing users with the 
information necessary to ensure their effective access to the system. 
With regard to gas system operators an obligation on environmental 
protection was established additionally. 

Taking into account the tasks that were assigned to the operators, 
in order to ensure their most efficient functioning, the Second Energy 
Directives provided for new unbundling standards. 

The new directives enshrined the need for legal unbundling. This 
meant that the operators that were part of a vertically integrated 
enterprise were segregated into a legal entity separate from other 
divisions of such an enterprise. In addition, requirements for 
functional unbundling were established, according to which operators 
had to be organizationally separate and make decisions independently 
of other components of vertically integrated undertakings. 

In order to ensure functional unbundling, the Second Energy 
Directives contained the following rules: a) persons responsible for 
the management of transportation systems could not participate in the 
activities of the divisions of the integrated undertakings that carried 
out production, supply and distribution; b) in order to ensure 
independence of persons authorized to manage transportation 
systems, measures had to be taken to ensure protection of their 
professional interests; c) operators of transportation systems had to 
be endowed with the right of independent decision-making from 
vertically integrated undertakings; d) transportation system operators 
were required to establish a compliance program that would exclude 
discriminatory behaviour. 

In this regard, it is noteworthy that the Second Gas Directive 
provided for the application of dissociation standards only to 
operators of transportation systems, without extending their effect to 
operators of storage and liquefaction systems. Consequently, it can 
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be concluded that only separate accounting standards were applied to 
that category of operators. 

With the aim of protecting the information of commercial 
interest, the Second Energy Directives established a confidentiality 
regime for operators of transportation systems. 

As for distribution system operators, their legal regime was 
similar to that of transportation system operators. In addition, the 
Member States were entitled to exclude  the application of the 
decoupling provisions to establishments serving less than one 
hundred thousand customers. 

Analyzing the provisions on operators of transportation and 
distribution systems, it should not go without mentioning the 
combined operator structure used in both directives. Thus, the EU 
member states could appoint a combined operator of systems for 
transportation and distribution of electricity, as well as a combined 
operator of systems for transportation, liquefaction, storage and 
distribution of gas. 

However, such a combined operator had to meet the requirements 
for legal and functional unbundling. An important factor in the 
development of a single EU energy market is ensuring third parties' 
access to energy infrastructure facilities. Taking into consideration 
that those properties were generally owned by vertically integrated 
companies, there was no incentive to provide access to third parties 
and promote competition. 

Under the Second Energy Directives, third party access became 
the general rule and was to be provided to qualified buyers based on 
published tariffs (regulated access). Tariffs were subject to regulatory 
approval prior to their entry into force and were to be applied 
according to objective and non-discriminatory criteria. 

It is worth noting that the Second Gas Directive separately 
regulated the issues of access to gas storage systems, the criteria for 
which, compared to the criteria for access to transportation and 
distribution systems, were significantly more liberal. In order to 
provide access to storage systems, EU Member States could choose 
between negotiated and/or regulated access. 

Even less stringent criteria were set for access to the upstream 
pipeline networks. Member States were free to determine the access 
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procedure on the basis of the legal means at their disposal, which, 
nevertheless, had to ensure open and fair access. 

Both directives provided grounds for denying access to third 
parties. The general criterion for that was the lack of the transmitting 
capacity. In addition to this, the Second Gas Directive provided for 
such reasons as impossibility of fulfilling obligations on provision of 
socially significant services, as well as financial difficulties in 
fulfilling “take or pay” obligations. 

Another distinguishing feature of the Second Gas Directive lied 
in the fact that, in order to attract investment for the construction of 
new infrastructure, exemptions with respect to third-party access 
were applied to large new gas infrastructure facilities. 

However, perhaps the main merit of the Second Energy 
Directives was consolidation of provisions on the requirements for 
opening the markets of the Member States. According to the 
directives, from July 1, 2007, the full legal opening of the EU energy 
markets was achieved, which, however, did not mean the start of 
their full-fledged functioning. 

Simultaneously with the requirement to opening markets, a 
reciprocity requirement was established, under which a Member State 
that had fully opened its markets had the right to deny access to a 
supplier from a Member State that had not fully opened its markets. 
This rule was aimed at preventing distortion of competition between 
suppliers of Member States that opened their markets and those failed 
to do so. 

In addition, Member States were required to designate one or 
more competent authorities to carry out regulatory functions, which 
would be independent of the interests of the energy industry. 
However, separation from government agencies was not required. 

The main tasks of the regulators were to avoid discrimination, 
maintain competition and ensure efficient functioning of the market. 

To fulfil those tasks, they were vested with the following main 
powers: a) supervise functioning of national markets; b) determine 
the conditions of access (including setting tariffs) to the gas and 
electric power systems, as well as the conditions for the provision of 
balancing services; c) resolve disputes. 
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It should be noted that the Second Energy Directives allowed for 
ministerial control over decisions made by regulators regarding tariff 
setting and methods of their calculation. However, the relevant 
ministry could only approve or reject the decision of the regulatory 
authorities, but not change it. 

The directives established a rule on the interaction of regulatory 
bodies with each other and with the Commission. In this regard, it is 
worth emphasizing that even before the adoption of the Second 
Energy Directives, the regulatory authorities of the member states 
united in 2000 into the Council of European Energy Regulators, 
created in the form of an association that had no formal powers. In 
2003, The European Regulators' Group for electricity and gas 
(ERGEG) was formed by the Commission, consisting of the heads of 
the regulators and having the rights of an official advisory body [19]. 

The Second Energy Directives secured the possibility of 
exemption from the application of a number of their provisions. 
Thus, according to Article 26 of the Second Electricity Directive, 
such exemptions could be granted for small isolated systems, as well 
as in cases of technical problems. Article 28 of the Second Gas 
Directive made it possible not to apply a number of the directive's 
provisions to new and isolated markets. 

Special attention in the Second Energy Directives was given to 
the adoption of safety measures in the event of an unexpected crisis 
in the energy markets. These issues were addressed in Article 24 of 
the Second Electricity Directive and Article 26 of the Second Gas 
Directive. 

In order to ensure monitoring of the implementation of the 
provisions of the directives, they contained norms that allowed the 
Commission to monitor and supervise their implementation with the 
provision of an annual report to Parliament and the Council. 

Analyzing the Second Energy Directives, it is impossible to 
ignore the question of which acts were repealed by them. These are 
the First Energy Directives, as well as the Transit Directives 
discussed in the previous paragraph. 

The Second Energy Directives undoubtedly introduced many 
innovations in the orbit of legal regulation of the liberalization of the 
EU energy market. However, as noted by the Commission, the 
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measures taken were not sufficient to develop a really unified internal 
EU energy market, for a number of reasons. The main ones were 
the following: 

a) lack of integration between national energy markets; b) 
insufficient development of competition in the implementation of 
cross-border transactions; c) a long period of implementation of the 
directives by the majority of the Member States. 

It is worth noting that one of the problems was also the need to 
ensure access of suppliers and consumers to the energy networks, 
which was difficult due to the differences between the tariff systems 
of different EU member states and the congestion of the system in 
some cross-border connections. 

In this regard, it was necessary to regulate at the EU level both 
the tariff setting mechanisms and the principles of congestion 
management. 

Summarizing all of the above, the following conclusions can be 
drawn. 

First, creation of a single energy market has been proclaimed as 
one of the priority goals of the EU. 

Second, evolution of the norms of the EU Constituent Treaties on 
the internal market regulation, as well as the introduction of new 
norms on energy issues, became the basis for the progressive 
development of the EU secondary law in the field of liberalization of 
gas and electricity markets. 

Third, those gaps that remained outside the framework of legal 
regulation of the EU constituent treaties were filled by the decisions 
of the EU Court of Justice. 

Fourth, the acts of the EU secondary law adopted at the first two 
stages of liberalization, although they contained many innovations, 
nevertheless, since they were largely the result of a compromise, 
were not able to ensure the achievement of the set goals. 

Fifth, for the purpose of further liberalization of gas and 
electricity markets in the EU, it was necessary to adopt new acts of 
secondary law, which would provide for more radical measures. 
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1.4 General characteristics of the third energy package 
establishing the basic rules for functioning of gas and 
electricity markets in the European Union. 

 
The main goal of the third energy package is to develop 

competition while maintaining the reliability of energy supplies. 
On March 8, 2006, the Commission published a Green Paper 

entitled “A European Strategy for Sustainable, Competitive and 
Secure Energy”. [20] The Paper provided an overview of the current 
energy situation in the EU, the prospects for its development, as well 
as determined the main goals of energy policy and the means to 
achieve them. On January 10, 2007, the Commission sent a 
communication to the European Council and the European 
Parliament, entitled “Energy Policy for Europe”[21], highlighting the 
importance of development of unified electricity and gas markets in 
the EU. The Commission's communication was based on a report 
containing an analysis of the situation on the energy market and 
development of competition. 

In the fall of 2007, the Commission presented a comprehensive 
proposal, which included an “Explanatory Memorandum”, where the 
deficiencies in the current EU energy legislation were highlighted. 

These included, in particular: a) regulated prices, which 
prevented the emergence of new players on the market; b) 
insufficiently effective decoupling of operators of transportation and 
distribution systems, which did not allow guaranteeing their 
independence; c) discriminatory conditions for third parties' access to 
gas and electricity transportation and distribution systems; d) 
insufficiently broad competence of regulatory bodies; e) lack of 
information provided to the Commission on the provision of socially 
significant services. 

All of these findings were supported by the conclusions contained 
in the Sectorial Enquiry, also prepared by the Commission. 

To eliminate these shortcomings, the Commission proposed a 
rather ambitious package of measures aimed at: a) developing more 
efficient standards for separation of undertakings transporting energy 
resources and producing and selling them; b) establishment of a new 
European agency – “Agency for the Cooperation of Energy 
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Regulators” (ACER); c) establishment of new bodies to ensure 
cooperation between operators of electricity and gas transportation 
systems: “European Network of Transmission System Operators for 
Electricity” (ENTSO-E) and “European Network of Transmission 
System Operators for Gas” (ENTSOG); r) acceleration of the 
decision- making process. 

Subsequently, after discussion by the European Parliament and 
the Council, the Commission's proposals underwent some changes, 
but were still approved. 

Acts of the third energy package were adopted on July 13, 2009 
and entered into force on September 3, 2009. These include two 
directives: Directive 2009/72/EC concerning common rules for the 
internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC [22]; 
Directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in 
natural gas and repealing Directive 2003/55/EC [23]. Three regulations 
were included in the same package: Regulation (EC) No 713/2009 
establishing the Agency for Cooperation of Energy Regulators [24]; 
Regulation (EC) No 714/2009 conditions for access to the network for 
cross-border exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) No 
1228/2003 [25] and Regulation (EC) No 715/2009 on conditions for 
access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation 
(EC) No 1775/2005 [26]. These acts marked a new – third stage in the 
liberalization of gas and electricity markets in the EU. 

Member States were given 18 months, until March 3, 2011, to 
bring their domestic legislation in line with the directives. 

As for the regulations, they, like the directives, were subject to 
application from March 3, 2011. 

Basic innovations 
By the time the third energy package was adopted, the EU energy 

market was already fully legally open. In essence, they were the 
successors of the earlier Second Energy Directives, but they 
contained a number of innovations that could be summarized as 
follows. 

1.4.1 Consumer protection regulations are detailed, and attention 
is paid to issues such as the use of energy from renewable energy 
sources, energy efficiency and protection from energy poverty. 
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1.4.2 Additional criteria are introduced for granting permits for 
the construction of new facilities, aimed at protecting the 
environment and increasing the role of renewable energy sources. 

1.4.3 The obligation of Member States and regulators to 
cooperate at the regional level for the purpose of EU energy market 
integration has been reinforced. 

1.4.4 New rules have been established on the standards for 
unbundling of operators of gas and electricity transportation and 
distribution systems. 

1.4.5 Some rules for providing access to third parties have been 
clarified. 

1.4.6 The role of regulatory bodies has been strengthened. 
All these innovations are designed to serve the main goal of 

further liberalizing gas and electricity markets in the EU and ensuring 
their full functioning. 

The acts of the third energy package are intended to eliminate the 
shortcomings of the previous acts of EU secondary law and to ensure 
proper functioning of the EU energy market. For this purpose they 
contain a number of innovations. 

Rules for the provision of public services 
The norms of Article 3 of each of the Third Energy Directives are 

devoted to regulation of providing public services, which, it seems 
fair to say, are fundamentally similar to the analogous norms of the 
Second Energy Directives. 

As before, the right of the Member States to impose obligations 
on undertakings to provide these services in order to comply with the 
general economic interest, subject to a number of criteria, is 
enshrined. However, in order to avoid discrimination, in the opinion 
of the Commission, this should be carried out on the basis of tender 
procedures. A separate provision is made for providing public 
services for environmental protection. 

In order to provide this type of service, Member States are given 
the option of not applying certain provisions of the directives. The 
directives provide for the following test for the emergence of such a 
right not to apply the norms of the directives: first, whether the 
chosen measure is aimed at providing public services; second, if 
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aimed, is it a necessary measure that least of all restricts trade and 
competition. 

Consumer protection regulations 
The third energy directives also regulate in detail the issue of 

consumer protection. In general, the consumer protection measures 
contained in the directives can be divided into two large groups: 
borrowed from previous directives and new ones. 

The first group includes the following measures. 
1) The right of all non-industrial consumers, as well as small

businesses (the number of employees does not exceed fifty people, 
and the annual turnover does not exceed ten million Euros) to receive 
electricity in accordance with universal service standards. 

2) Protection of final consumers, including vulnerable consumers.
3) Ensuring by the Member States of the rights of qualified

consumers to change suppliers. Concerning at the least non-industrial 
consumers, such measures are provided in the respective appendix as 
in the previous directives. 

4) Providing consumers with information about composition of
the sources from which electricity was obtained and their impact on 
the environment. 

The second group includes the measures, the main purpose of 
which is to strengthen consumer protection. 

1) The right to receive electricity from any supplier that
complies with the rules of trade and balancing, regardless of its 
registration in any of the EU member states. 

2) The right of the consumer to change the supplier, subject to
the provisions of the contract. In this case, the operator must make 
such a change within three weeks. In addition, the consumer is vested 
with the right to receive all the information regarding its consumption 
data. 

3) In order to combat energy poverty, member states are vested
with a function to define the concept of “vulnerable consumers”. 

4) Member States should take such measures as drawing up
national energy plans on ensuring supplies to vulnerable consumers, 
improving energy efficiency and combating energy poverty. 

5) The right of consumers to be informed about the means of
dispute resolution available to them. The responsibility to ensure 
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accuracy of the information provided now rests with the regulatory 
authorities or other national competent authorities instead of the 
Member States. 

6) Member States are obliged to ensure operation of contact 
centers where consumers can obtain information regarding their 
rights, current laws and available means of resolving disputes. 

7) Member states should establish an independent mechanism, 
such as an energy ombudsman or consumer protection body, to 
ensure that complaints are properly handled and disputes are resolved 
out of court. 

8) Approval by the Commission, in consultation with relevant 
stakeholders including Member States, national regulatory 
authorities, consumer organizations, businesses, etc., of a checklist 
containing information on rights. 

As for the annexes to the directives, their most significant 
innovations can be summarized as follows: 

1) providing consumers with information about their rights, 
including the procedure for dealing with complaints, in invoices for 
payment or on the Internet sites of selling companies; 

2) establishment of a three-month recommendation period for 
consideration of all disputes; 

3) the right of consumers to receive information about their 
consumption; 

4) the obligation of the Member States to introduce intelligent 
metering systems that would contribute to more active involvement 
of consumers in market processes. The main difference of these 
systems from conventional systems is that they not only collect 
information, but also transmit it through communication channels for 
further analysis. This measure is intended to help clarify the overall 
picture of consumption in the EU. 

Article 3 of the Third Energy Directives states that Member 
States, or if Member States so instruct, regulators, should urge energy 
providers to optimize their gas and electricity consumption, for 
example, through the use of energy management services, 
introduction of intelligent metering systems, smart grids, etc. 

An innovation in the new directives is the obligation of the 
Member States to inform the Commission of all measures taken to 
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comply with universal standards for provision of services and 
socially significant services, including protection of consumers and 
the environment, as well as their possible impact on competition, 
regardless of whether they require deviation from the directives or 
not. Provision of this information is intended to serve as a means for 
the Commission to monitor functioning of gas and electricity markets 
in the EU. 

Rules for functioning of retail electricity and gas markets 
The Third Energy Directives stipulate that for the proper 

functioning and transparency of retail markets, Member States must 
ensure clear distribution of roles and responsibilities of a) operators 
of transportation and distribution systems; b) undertakings carrying 
out supply of gas and electricity; c) consumers; d) other market 
participants. These rules should be made public and subject to 
oversight by regulatory authorities or relevant national authorities. 

The Third Electricity Directive allows large industrial consumers 
to buy electricity from multiple suppliers at the same time. This 
measure is clearly aimed at ensuring the energy security of large 
consumers, which could be laid set at a stake in the event of an 
interruption in the supply of electricity by a single supplier. 

Cooperation rules 
The Third Energy Directives contain provision on the 

development of cooperation of various actors at the regional level in 
order to develop regional and bilateral cohesion to ensure reliable gas 
supplied it the domestic market. Such cooperation is established to 
counter serious supply disruptions. 

Cooperation includes the following main areas: 
1) coordination of national emergency measures, establishing 

measures to ensure the reliability of natural gas supplies; 
2) identification and development and modernization of gas and 

electricity network connections; 
3) conditions and methods for the implementation of mutual 

assistance. 
The Third Gas Directive states that the Commission and the 

Member States must be made aware of such cooperation. 
In addition, the Commission is empowered to adopt Guidelines 

for the Promotion of Regional Cooperation. 
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It is clear that these measures are aimed at establishing 
mechanisms of mutual assistance, according to which neighboring 
states should provide each other with assistance in case of gas supply 
disruptions. It is emphasized that Member States and national 
regulators should cooperate with each other to integrate national 
markets at regional levels. In general, the following main cooperation 
mechanisms are envisaged: 

1) cooperation of operators of transportation systems at the re-
gional level in order to ensure consistency of the adopted legal, tech-
nical and other rules, as well as the integration of isolated systems; 

2) cooperation of the Agency for cooperation of energy 
regulatory authorities with national regulatory authorities and 
operators of transportation systems to ensure compatibility of rules 
established in different regions; 

3) duty of the Member States to ensure that the transport system 
operators have one or more regionally integrated systems covering 
two or more Member States (the purpose of this measure is to 
consolidate the ability to allocate available capacities as well as 
control the system security); 

4) establishment of a compliance program in cases where 
vertically integrated operators of transportation systems participate in 
a joint venture established to develop regional cooperation. The aim 
of the program is to prevent discriminatory and anti- competitive 
behavior. The program is subject to approval by Agency for the 
Cooperation of Energy Regulators. Monitoring of its compliance is 
the responsibility of the supervising official. 

In general, it can be stated that the development of regional 
cooperation is aimed at achieving uniformity in the regulation of 
various aspects of the functioning of national and regional energy 
markets, which should contribute to the establishment of uniform 
rules within the EU and, thus, become the key to creating a single EU 
energy market. 

Legal regulation of the construction of new energy facilities 
Provisions on the authorization procedure for new capacity 
Article 7, paragraph 1, of the Third Electricity Directive imposes 

on Member States the obligation to establish a procedure that meets 
objective, transparent and non- discriminatory criteria. 
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In doing so, Member States should lay down the criteria for 
granting permits, these criteria include such components as: 

1) safety of electric power networks and equipment; 
2) protection of public health and safety; 
3) environmental protection; 
4) energy efficiency; 
5) origin of primary energy sources; 
6) characteristics of the applicant, including its technical, 

economic and financial capabilities; 
7) compliance with the measures taken in accordance with 

Article 3 (public services and consumer protection). 
In addition to the above criteria, the Third Electricity Directive 

contains two additional criteria: 
1) the contribution made by the generating capacity to the 

achievement of the goal of producing at least twenty per cent of 
energy by 2020 from renewable energy sources; 

2) the contribution made by the generating capacity to the 
reduction of harmful emissions. 

According to the Directive, the authorization procedures and their 
criteria must be made public. In addition, the procedure for refusing 
to grant permits and the applicant's right to appeal are regulated. 

The authorization procedure, as well as refusing to grant thereof, 
remains within the competence of the Member States. 

Rules governing the tendering procedures 
According to the Third Electricity Directive, the use of a tender 

procedure is only allowed in cases where, on the basis of the 
permitting procedure, it is impossible to ensure achievement of such 
goals as reliability of supplies, construction of new capacities, 
maintenance of energy efficiency, regulation of energy consumption, 
as well as environmental protection and development of new 
technologies. 

Consequently, the use of the tender procedure is possible only in 
exceptional cases, since otherwise it will lead to significant 
interference of states in market mechanisms. 

The procedure for holding tenders is as follows: 
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1) detailed information on the tender procedure must be 
published in the Official Journal of the European Union no later than 
six months before the end date of the tender; 

2) tender specification must be available to all interested 
undertakings established in the EU so that they have sufficient time 
to apply for participation; 

3) tender specification must contain detailed terms of the 
contract, selection criteria and the procedure for its conclusion; 

4) member states shall designate a special body, private or 
public, independent of the production, transportation, distribution or 
sale of electricity, which shall be responsible for organizing the 
tender procedure, as well as for its monitoring and supervision. If the 
operator of the transportation system is completely financially 
independent from other types of activities not related to 
transportation, these responsibilities may be assigned to him. 

Legal regulation for unbundling of transportation and 
distribution system operators 

Main reasons for introducing new unbundling rules 
Unbundling of operators is seen as one of the main conditions for 

liberalization of gas and electricity markets in the EU. The reason for 
this is that in the absence of non- discriminatory access to transport 
and distribution systems, competition in these sectors is impossible. 
However, historically, many of these systems have been owned or are 
owned by vertically integrated undertakings that, in addition to their 
transportation and distribution activities, they also carry out activities 
on generation (production) of electricity and gas and selling them. 

Thus, it turns out that the entire cycle from the time of production 
to the time of delivery of the energy resource to the consumer is in 
the same hands. As such, vertically integrated undertakings lack any 
incentive to provide third-party access to transportation and 
distribution systems, which in turn hinders development of 
competition in the market. 

It is worth mentioning that vertically integrated undertakings 
generally have ample scope for various forms of discrimination 
against third parties. These methods can be both explicit, for 
example, by raising tariffs for competitors, and hidden, and, for 
example, expressed in helping to obtain scarce transmission capacity 
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by informing their companies in advance. In addition, vertically 
integrated undertakings can benefit from cross-subsidization, the 
meaning of which is that losses incurred in competitive sectors, that 
is, production and sale, are offset by higher transportation prices. 

Given that third parties do not have any alternative due to the 
lack of other transportation and distribution systems, they have to 
agree to the terms formulated by vertically integrated undertakings. 
Hence, their advantage also arises in the production and sales sectors, 
which leads to market monopolization, which, in turn, contributes to 
higher prices and, at the same time, negatively affects ensuring the 
reliability of energy supplies. 

It should also be noted that operators of transportation and 
distribution systems have a significant volume of commercial 
attractive information, for example, regarding future congestion of 
networks or the consumer's intention to change the supplier. Since all 
this information becomes known in advance to the divisions of the 
vertically integrated enterprise, it entails direct benefits for them. 

In view of the above, the EU needed to introduce measures that 
would foster competition by decoupling the operators of the 
transportation and distribution systems from production and sales. 

Based on this situation, a strategy was chosen to decouple the 
operators of transportation and distribution systems from other 
divisions of vertically integrated undertakings that carry out 
production and sales. In this regard, it is appropriate to recall that the 
First Electricity Directive already provided for separate accounting 
and separate management of operators, and the First Gas Directive – 
only separate accounting for vertically integrated undertakings. In 
addition, the First Electricity Directive extended the rules on 
separation of control exclusively to transportation but not distribution 
operators, and the First Gas Directive did not contain any provisions 
on the designation of a system operator at all, which meant that it 
could exist within a vertically integrated enterprise. 

However, in those countries where the minimum separation 
requirements were met, there were serious violations of competition 
and discrimination remained commonplace. Therefore, new 
proposals were needed. 
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They were reflected in the Second Electricity and Second Gas 
Directives and consisted in the introduction, in addition to the 
requirements for separate accounting, a legal and functional 
separation of both transmission and distribution system operators. It 
should be noted that already during the development of the Second 
Energy Directives, ideas about the need for property separation were 
in the air, which was recognized as the most effective, since it 
ensured separation of the property interests of operators from the 
interests of other divisions of vertically integrated companies. 
Nevertheless, this would be a revolutionary measure, unacceptable at 
that time for most EU member states, and its implementation could 
take place only after obtaining evidence of the ineffectiveness of 
other, softer measures. Initially, the Commission put forward two 
options for strengthening the rules on decoupling transport system 
operators. 

The first was ownership unbundling, which meant property 
separation of vertically integrated businesses into transportation 
businesses and production and sales businesses. 

The second option provided for the introduction of an 
independent system operator. Its meaning was that a vertically 
integrated enterprise was allowed to retain ownership of network 
assets, but their management had to be transferred to an operator 
completely independent of the vertically integrated enterprise. That 
option was seen as less drastic than the previous one and required 
more complex and detailed regulation. 

During discussion of the Commission's proposals, another option 
was developed, according to which it was possible to establish an 
independent transport operator. It allowed the transport operator to 
remain part of a vertically integrated enterprise, subject to certain 
rules about its independence and autonomy. 

Subsequently, all those options were reflected in the Third 
Electricity and Third Gas Directives. 

The procedure for the appointment of transportation system 
operators 

Considering the problem of appointing of transportation system 
operators, it seems possible to pay some attention to the range of 
tasks assigned to them. The third Electricity Directive assigns such 
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tasks to the operator as collecting fees for managing system 
congestion and providing and managing third party access. 

As for the Third Gas Directive, the main innovation was the 
obligation to build cross-border capacities necessary for the 
integration of transportation systems within the EU. 

In order to perform their tasks, the operators must be appointed in 
accordance with the rules stipulated by the directives. The 
responsibility for designating transport system operators lies with the 
Member States. Information on the designation of operators must be 
sent to the Commission and also published in the Official Journal of 
the European Union. 

However, the main innovation was the introduction of a 
procedure for the approval of operators before their appointment. In 
this context, it is worth noting that even if the operator of the 
transportation system does not meet the criteria for obtaining 
approval, it must still be appointed, since the system cannot be left 
without control. The approval procedure is the same for all options 
for decoupling of transport system operators and consists in verifying 
that the operator meets the declared decoupling conditions. A large 
role in this matter is given to regulatory bodies. Such responsibilities 
include: 

1) monitoring compliance by operators with the rules of the Third 
Energy Directives on decoupling; 

2) consideration of approval issues that may be initiated by the 
transportation system operator, by the Commission as well as by the 
regulatory authorities themselves; 

3) making a decision on the approval or disapproval of the 
operator, which must be made within four months from the date of 
application and notifying the Commission of the decision; 

4) the right to request, on a par with the Commission, any 
information related to the performance of their tasks from operators 
of transportation systems, as well as undertakings carrying out 
production or sale activities; 

5) observance of confidentiality of commercially important 
information on a par with the Commission. According to article 10, 
the Commission, within two months from the date of receipt of the 
notice from the regulatory authorities, must send its decision on the 
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operator's compliance with the requirements of the directives. It also 
has the right to apply to the Agency for the Cooperation of Energy 
Regulators, in which case the deadline for providing a response is 
extended by another two months. The final decision of the regulatory 
authorities on the approval of the operator shall be taken no later than 
two months from the date of receipt of the decision of the 
Commission and shall give the utmost consideration to this opinion. 

Rules on ownership unbundling of transportation system 
operators 

The general rule is that neither undertakings owning 
transportation systems, nor undertakings engaged in the production 
(extraction) of electricity (gas) or their sale should have control or 
otherwise have a decisive influence on each other. 

In other words, the same persons are prohibited from any control 
or exercise of the right at the same time in relation to the 
transportation system or its operator and undertakings performing the 
functions of production or sale. 

Control in the context of the Third Energy Directives refers to 
rights, contracts or other means that, individually or collectively, 
provide the ability to exert decisive influence on an enterprise, in 
particular by: a) the exercise of ownership or other right to dispose of 
part or all assets of the enterprise; b) possession of rights or contracts 
that make it possible to exert a decisive influence on the formation of 
the composition, the results of voting or decisions of the bodies of the 
enterprise. 

It is prohibited for the same person or persons to appoint 
members of the supervisory board, the governing body or bodies 
vested with the right to represent the enterprise of the transport 
system operator or the enterprise of the transport system, and at the 
same time exercise direct or indirect control or exercise any right 
over the enterprise performing functions of production or sale. 

This rule applies when neither the operator of the transportation 
system, nor the enterprise carrying out the functions of production or 
sale, can influence each other and are intended to serve as another 
criterion of independence. 

As far as the exercise of the right is concerned, it includes the 
exercise of the right to vote, the power to appoint members of the 
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supervisory board, the governing body or bodies entitled to represent 
an enterprise, and to own the largest share in the enterprise 
concerned. 

Thus, the possibility to exert influence on decision making is 
excluded, but at the same time the so-called financial rights in the 
form of receiving dividends, which were prohibited in the initial 
proposal of the Commission, remain. 

The same persons are prohibited from simultaneously being 
members of the supervisory board, the administrative board or bodies 
entitled to represent the enterprise performing the production or sale 
functions and the transportation system or its operator. This 
eliminates the conflict of interests of representatives of the relevant 
authorities. 

The same rules apply to businesses that produce or sell 
electricity, gas transportation systems and their operators. This rule 
emphasizes the interdependence of the two sectors. For example, 
since the source of electricity generation is in many cases gas, gas 
companies that own electricity transmission systems will have the 
advantage and the opportunity to discriminate against competitors. 

Independent system operator rules 
Member States have the right not to apply the property separation 

rules and appoint an independent system operator if the 
transportation system, as of 3 September 2009, belonged to a 
vertically integrated enterprise. In this case, it is possible for the 
transportation network to remain in the ownership of a vertically 
integrated enterprise that simultaneously carries out production or 
sales activities. However, the network must be managed by an 
operator completely independent of the vertically integrated 
enterprise. Appointment of an independent system operator is subject 
to Commission approval. There are conditions that must be met for 
the appointment of such an operator: 

1) a potential operator must demonstrate its independence from
the production and sale activities in accordance with the requirements 
of Article 9 of the Third Energy Directives; 

2) a potential operator is obliged to confirm its autonomy, i.e.
availability of appropriate financial, technical and other resources 
necessary to perform its tasks; 
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3) a potential operator is required to take steps to comply with 
the 10-year network development plan monitored by the regulatory 
body; 

4) a potential operator must confirm existence of contractual 
obligations with the owner of the system necessary to ensure its 
functioning; 

5) a potential operator is obliged to ensure compliance with 
Regulation (EC) No 714/2009 on the conditions for access to 
networks for cross-border electricity exchanges and repealing 
Regulation (EC) No 1228/2003 and Regulation (EC) No 715/2009 on 
conditions of access to gas transmission networks and repealing 
Regulation (EC) No 1775/2005, including cooperation of operators 
both at the regional level and at the EU level. 

As for the tasks of the independent system operator, it must act as 
the operator of the transportation system, therefore, it has all the same 
tasks as the system operator. 

In addition, it is specifically stated that the independent system 
operator is responsible for such matters as ensuring third party 
access, managing and maintaining the proper technical condition and 
long-term ability of the system to meet reasonable demand through 
investment planning and development of the system infrastructure. 

However, since the independent operator of the system is not its 
owner, it can make a number of decisions only with proper support 
from the owner. 

In this regard, the directives impose a number of obligations on 
the owner to cooperate with the operator: 

1) cooperation and provision of the necessary support to the 
operator in order to fulfil its asks; 

2) making investments, decisions on which were made by the 
operator and approved by the regulatory body, or giving consent for 
such investments by third parties; 

3) ensuring coverage of the operator's liability in relation to 
network assets; 

4) providing guarantees for making investments in the 
development of the system. 
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Supervision over the fulfilment by the owners of the system of 
their obligations shall be carried out by the national antimonopoly 
authorities in close cooperation with the regulatory body. 

As to the overall issues of control over the independent system 
operator, here the role is traditionally assigned to the regulatory body. 

Thus, the regulatory body is additionally granted the following 
powers: 

1) exercise control over the relationship between the 
independent operator and the owner of the system, including 
approval of the contracts concluded between them; 

2) resolve disputes arising between the operator and the owner 
of the system; 

3) approve investment plans and network development plans 
submitted by operators; 

4) ensure that the tariffs charged for network access include 
remuneration for the owner of the system as compensation for using 
the system and making investments; 

5) conduct inspections; 
6) control the fees charged for the system congestion 

management; 
7) impose fines for failure to comply with the stipulated 

requirements. 
Rules on Independent transportation operator 
The main essence of the idea of an independent transportation 

operator is that the operator, which is the owner of the transportation 
system, remains part of a vertically integrated enterprise, but rules are 
established to ensure its independence. 

First, the use of this design is possible only if, as of September 3, 
2009, the transportation system belonged to a vertically integrated 
enterprise. 

Second, the autonomy of the system independent operator must 
be ensured by observing the following conditions: availability of the 
necessary technical, physical, financial, human and other types of 
resources. At the same time, with some exceptions, the rental of 
personnel or the provision of any services on the part of a vertically 
integrated enterprise to the operator and vice versa is prohibited. The 
same article contains a number of additional tasks assigned to the 



44 

operator, for example, maintaining the proper technical condition of 
the networks and their further development, etc. Measures are 
introduced prohibiting the operator from using identification marks, 
such as trade marks and others, which could identify it with a 
vertically integrated enterprise and mislead the consumer. In 
addition, it provides for mandatory verification of the operator's 
accounts by an auditor other than the auditor of a vertically integrated 
enterprise. 

Third, the rules ensuring independence of the operator are: a) 
empowering the independent transportation operator with the right to 
make effective decisions, regardless of the vertically integrated 
enterprise, in relation to the assets necessary for management, 
maintenance of the proper technical condition and development of 
the system; b) granting powers to receive funds in the capital 
markets. However, subsidiaries and dependent persons of vertically 
integrated undertakings engaged in production or sale are prohibited 
from directly or indirectly owning shares in the authorized capital of 
an independent system operator and vice versa. In addition, all 
commercial and financial relationships between vertically integrated 
undertakings and operators must be consistent with market conditions 
and approved by the regulatory body. It is explicitly noted that the 
rules on independence should not prejudice decisions made by the 
operator's supervisory board. 

Fourthly, the decision on the appointment, extension and 
termination of the powers of persons responsible for management 
and/or members of administrative bodies shall be taken by the 
supervisory board of the independent operator of the transportation 
system. These decisions, as well as the terms of employment of the 
persons concerned, are subject to regulatory approval. 

In order to ensure independence, a number of requirements are 
imposed on these persons, which include: a) lack of professional 
employment and interests in the subdivisions of a vertically integrated 
enterprise engaged in activities other than transportation; b) 
introduction of the so-called “cooling off” period, according to which 
persons who have held positions in the divisions of a vertically 
integrated enterprise for the production or sale cannot, for three years 
after that, hold positions in the structure of an independent operator of 
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the transportation system; c) providing an effective right to file 
complaints, etc. The main purpose of these restrictions is to avoid 
conflicts of interest. 

Fifth, in order to protect the rights of the participants of an 
independent operator of the transportation system, it is envisaged to 
establish a supervisory board, the main task of which is to make 
decisions that can have a significant impact on the value of assets. In 
particular, its competence includes making decisions on the approval 
of annual and long- term financial plans, the level of the operator's 
debt and the amount of dividends allocated for payment to 
participants. Solution of issues of operational management, as well as 
those related to the preparation of a ten-year plan for the development 
of the network, is directly excluded from the powers of the 
supervisory board. The supervisory board includes representatives of 
the vertically integrated enterprise, representatives of other 
participants, as well as representatives of other interested parties, for 
example, employees, if allowed by the laws of the member state. 

Sixth, there is a compliance program rule that aims to eliminate 
discriminatory behavior. It is subject to regulatory approval. In 
addition, the position of a supervisory official, which shall be 
appointed by the supervisory board and approved by the regulatory 
body is introduced for supervision over this program implementation. 
The supervising official can be either an individual or a legal entity. 
This official shall be granted a significant amount of rights, including 
access to any information, as well as attendance at any meetings of 
the governing bodies. There are certain standards for the 
independence of the supervising official. 

Seventh, to ensure the proper development of the network, the 
independent transport operator must annually submit to the regulator 
a 10-year network development plan based on the existing and 
projected supply-demand balance and after consultation with 
stakeholders. This plan should ensure that the system meets the 
requirements, as well as the reliability of delivery. 

Introduction of this rule is due to the fact that a vertically 
integrated enterprise may not be interested in the further development 
of the network and providing its transmission capacity to 
competitors. 
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Eighth, the independent transportation operator should establish 
transparent and efficient procedures for non-discriminatory access to 
electricity and gas transportation systems for new power generating 
stations, storage facilities, liquefied natural gas regasification 
terminals and industrial consumers, respectively. The purpose of this 
rule introduction is to prevent discrimination against other 
manufacturers in comparison with the divisions of vertically 
integrated companies engaged in production and sale. 

The rules on unbundling of distribution system operators 
Since distribution system operators are responsible for such an 

important function as delivery of electricity and gas to end users, 
their role in ensuring liberalization of the EU energy market is also 
extremely important. 

In particular, this is due to the fact that distribution system 
operators are in direct contact with the consumer, and therefore they, 
like the transportation system operators, have many opportunities for 
discrimination. 

First, a norm was introduced according to which the operator of 
the distribution system must have at its disposal all the technical, 
financial, human and other resources necessary for carrying out its 
activities. Thus, its independence from the vertically integrated 
enterprise is significantly enhanced. 

Second, a supervising official is appointed to monitor compliance with 
the compliance program, similar to the transportation system operators. 

Third, a special rule is introduced according to which the 
distribution system operator, which is part of a vertically integrated 
enterprise, should not use this circumstance in order to increase 
competition. To this end, Member States should ensure that the 
monitoring of the operator's activities is established by regulatory 
authorities or other competent authorities. Therefore, we can also talk 
about strengthening of the role of regulatory bodies. 

Fourth, distribution system operators should not use 
personalization marks that can mislead consumers into being part of 
the manufacturing and distribution business. 

Fifth, Member States are given the opportunity to use 
withdrawals in relation to closed-loop distribution systems, which are 
gas or electricity distribution systems within a geographically limited 
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industrial, commercial or collectively serviced territory, provided that 
gas and electricity are not supplied to non-industrial consumers, with 
some exceptions. The reason for introduction of these rules was the 
existence in the national legislation of some Member States of rules 
granting withdrawals for such systems, and the resonance that was 
caused in that regard by the decision of the EU Court of Justice, deli-
vered in a pre-judicial manner. According to this decision, such 
norms of national legislation were found to be contrary to the EU 
law. 

Legal regulation of securing the right of access to third 
parties  

Network access regulations 
All transmission system operators are obliged to cooperate at the 

EU level through ENTSO-E and ENTSOG in order to complete the 
construction of the internal energy market, as well as to develop 
cross-border trade, to ensure optimal network management and their 
technical evolution. In addition, transportation system operators must 
collaborate at the regional level within the ENTSO-E and ENTSOG. 

By March 3, 2011, transportation system operators had to submit 
to the Agency a draft charter, list of members and rules of procedure 
for ENTSO. The Agency, after consultations with interested parties, 
was obliged to submit to the Commission an opinion on the proposals 
received within two months, after which the Commission shall send 
its opinion, for which three months are allotted. 

No later than three months after receipt of the opinion of the 
Commission, the transport system operators were required to 
establish ENTSO-E and ENTSOG, as well as to approve and to 
publish the charter and rules of the procedure. 

Taking into account the importance attached to ENTSO, they are 
entrusted with a wide range of tasks, enshrined in the first three 
paragraphs of Article 8 of the Second Energy Regulations. These 
include:  

a) development of network codes;  
b) approval of common tools to ensure coordinated network 

management;  
c) adoption of a non-legally binding 10-year network 

development plan at the EU level;  
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d) approval of recommendations for the coordination of technical 
cooperation between the EU and operators of transport systems from 
third countries; e) development of an annual program; 

e) preparation of the annual report; g) development of annual 
summer and winter forecasts of electricity and gas consumption. 

The Commission establishes an annual priority list defining in 
which areas network codes should be developed. 

Thereafter, the Commission requests the Agency to provide non-
legally binding framework guidelines setting out clear and objective 
principles for the development of network codes for the relevant areas. 
Maximum six months are set aside for this purpose. During this time, the 
Agency shall consult with ENTSO and other stakeholders for two 
months. 

Further, the Commission may request the Agency to revise the 
guidelines if they are not aimed at non-discrimination, promoting 
competition and efficient market functioning. In case the Agency has 
not provided any guidelines at all. The Commission shall have the 
right to develop them independently. Only after the guidelines have 
been prepared the Commission shall submit a request to ENTSO for 
the development of network codes that must comply with them. 
Twelve months are set aside for this purpose, after which the codes 
shall be sent to the Agency. Upon receipt of such a code, the Agency 
shall have the right to consult with interested parties, but is obliged to 
submit its opinion within three months. At the same time, ENTSO 
can amend the code according to the conclusion of the Agency and 
re-submit it to the Agency. When the Agency believes the code is in 
line with the guidelines, it sends it to the Commission. If the 
Commission refuses to adopt the code, it must provide justification. It 
should be noted that if ENTSO has failed to develop a network code 
within the established timeframe, then the Commission shall have the 
right to instruct the Agency to develop a draft network code, after 
which the Commission can adopt it. In addition, if the Agency has 
not coped with the task at hand, then the Commission shall have the 
authority to develop and adopt an appropriate network code 
independently. However, at the same time, the Commission must 
consult with the Agency, ENTSO and other interested parties within 
two months. Based on the foregoing, there are three types of acts 
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aimed at harmonizing the spheres, which can be listed in the order of 
their legal force ascending: first, network codes; second, Agency 
guidelines; third, the mandatory Commission Guidelines. 

Along with the development of network codes, a second challenge 
that is generating increased interest is the EU's non-legally binding ten-
year network development plan, which aims to provide investment 
planning for the network development. This plan is subject to adoption 
and publication every two years. The plan should cover such issues as 
creation of a model for an integrated EU network and the scenario for its 
development, the forecast of the required electricity production (gas 
supply), and the system reliability. For the avoidance of conflicts 
between the national ten-year network development plans and the EU 
ten-year network development plan, the Agency is empowered to review 
the national ten-year development plans. In case of non-compliance, the 
Agency should recommend making appropriate changes to the national 
network development plan. Analyzing the main tasks of ENTSO, it is 
worth noting that monitoring their implementation is entrusted to the 
Agency. Furthermore, The Agency shall monitor implementation of the 
grid codes and their impact on harmonization of the rules aimed at 
creating a unified EU energy market. The Agency is also empowered to 
issue opinions on the ten-year plan for the development of the EU 
network, the draft annual work program and other documents submitted 
to ENTSO within two months after their receipt. 

Overall, it is worth noting that the rules on third party access 
continue to be one of the main means of liberalizing gas and 
electricity markets in the EU. 

1.5 General characteristics of the fourth package on energy 
resources 

In 2019, the process of adopting the Fourth Energy Package, 
called “Clean Energy for All Europeans”, was completed. It is based 
on the objective of a gradual transition to a “low-carbon economy”, 
which implies reduction of greenhouse gas emissions in the EU by at 
least 80% by 2050 compared to the level of 1990. 
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In total, 8 documents have been adopted, which cover such issues 
as the efficiency of energy use, renewable energy sources, 
functioning of the electricity market, as well as management 
mechanisms [27-34]. 

To a large extent, the Clean Energy package is based on the 
achievements of the previous energy packages. Previous energy 
packages were successful in creation of a free, integrated internal 
electricity and gas market. However, the Clean Energy Package have 
initiated changes that have a great impact on the retail markets. 

The European retail market remains based on principles of open 
market, fair competition with prices determined by a balance of 
demand and supply. Nevertheless, Member states can use rate-based 
tariffs and special procedures and prices for vulnerable users. 

The Recast Directive intends to place “consumers at the center of 
the energy market” [34] by changing the balance of their rights and 
responsibilities as system users. 

The Electricity Recycling Directive contains the list of minimum 
contractual rights and obligations of suppliers. The directive enables 
consumers to enter a “dynamic electricity price contract” and to change 
suppliers without additional charges. Consumers can enter contract with 
aggregators. They are free to create citizen energy communities. 

The new rules have set requirements for the billing information to 
facilitate understanding of costs by customers. They also pay a lot of 
attention to metering capabilities and demand response issues. 

The Clean Energy Package underlines the important role of 
consumers. In the new package “consumers who produce and 
consume electricity” are called as “electricity prosumers”. Prosumers 
connected to the public electricity grid. When they generate more 
electricity than they can consume, they will sell the surplus to the 
grid. At a low level of production, they will buy electricity from other 
consumers. 

The Renewable Energy Directive contains the definition of the term 
„renewable energy community‟, which “means a legal entity: (a) which, 
in accordance with the applicable national law, is based on open and 
voluntary participation, is autonomous, and is effectively controlled by 
shareholders or members that are located in the proximity of the 
renewable energy projects that are owned and developed by that legal 



51 

entity; (b) the shareholders or members of which are natural persons, 
SMEs or local authorities, including municipalities; (c) the primary 
purpose of which is to provide environmental, economic or social 
community benefits for its shareholders or members or for the local 
areas where it operates, rather than financial profits”. Introduction of 
such concept was a result of the Commission‟s effort to bring all 
consumers in energy markets together. 

Ancillary services 
Electricity cannot be stored. It is the task for Transmission system 

operators to ensure that the grid remains balanced so the demand for 
electricity is fully matched to the supply of electricity. Transmission 
operators purchase ancillary services from power generators in order 
to balance the power grid. 

As renewables increasingly dominate in the networks, value-
added services will grow in importance and value. 

The adoption of the Electricity regulation in 2019 launched the 
liberalization of ancillary services. The Electricity regulation aims at 
introduction of the complex rules for electricity trade even at 
ancillary services level. 

Article 17 of the Recast Electricity Directive provides that 
member States shall ensure that transmission system operators and 
distribution system operators, when procuring ancillary services, treat 
market participants engaged in the aggregation of demand response 
in a non-discriminatory manner alongside producers on the basis of 
their technical capabilities. 

In the Recast Electricity Directive demand response is defined as: “the 
change of electricity load by final customers from their normal or current 
consumption patterns in response to market signals, including in response 
to time-variable electricity prices or incentive payments, or in response to 
the acceptance of the final customer's bid to sell demand reduction or 
increase at a price in an organised market as defined in point (4) of Article 
2 of Commission Implementing Regulation (EU) No 1348/2014 (17), 
whether alone or through aggregation”. 

The Recast Electricity Directive contains three options for 
responding to demand: price-based mechanism, an incentive-based 
mechanism, a mechanism where end consumers offer their stock to a 
supplier in exchange for payment. 
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Chapter 2 
COMPETITION AND REGULATION  

IN EU ELECTRICITY MARKETS 
 
 

2.1 Legal regulation of vertical and horizontal agreements 
concluded between energy companies 

 
The main source of legal regulation of vertical and horizontal 

agreements and concerted actions is the Treaty on the Functioning of 
the European Union of 1957 as amended by the Lisbon Treaty. 
Article 101 TFEU contains the basic rule of competition in the 
internal market of the European Union, which is applicable to all 
economic entities operating in the EU. 

 
In accordance with paragraph 1 of Article 101 of TFEU “The following 

shall be prohibited as incompatible with the internal market: all agreements 
between undertakings, decisions by associations of undertakings and 
concerted practices which may affect trade between Member States and 
which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of 
competition within the internal market, and in particular those which: (a) 
directly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading 
conditions; (b) limit or control production, markets, technical development, 
or investment; (c) share markets or sources of supply; (d) apply dissimilar 
conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby 
placing them at a competitive disadvantage; (e) make the conclusion of 
contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary 
obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no 
connection with the subject of such contracts”. In accordance with paragraph 
2 of Article 101 TFEU, “Any agreements or decisions prohibited pursuant to 
this Article shall be automatically void.” 

 
The addressees of the norm under consideration are enterprises. 

Judicial practice has developed the following definition: an enterprise 
is understood as every association engaged in economic activity. 
Economic activity, in turn, means any participation in economic 
turnover, namely, the supply or demand of any goods or services in a 
particular market, regardless of the legal form and method of 
financing economic activity. 
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States, their bodies and institutions can also be recognized as 
"undertakings" if they do not act in the exercise of state power. State 
bodies are undertakings in the event that their activities do not differ 
from the activities of other undertakings, even when, in accordance 
with the internal law, these activities are carried out not in private 
law, but in public law. 

An enterprise for the purposes of competition regulation must 
have legal and economic independence, which is usually absent in the 
case of a subsidiary or a branch. 

In order to establish whether the parent company and the 
subsidiary are really a single enterprise, law enforcement practice has 
developed several criteria: 

1) The share of the main enterprise in the authorized capital of 
the subsidiary; 

2) Existence of a control agreement providing for the transfer of 
management of an economic entity to another business entity or an 
agreement providing for the transfer of the functions of the sole 
executive body; 

3) The subsidiary actually follows the instructions of the parent 
company; 

4) There is “economic unity”, which literally means that the 
parent and subsidiary company enter the market as a whole. To 
establish the fact of “economic unity” it is necessary to conduct a 
thorough analysis of the market, which should take into account the 
criteria of relevance, including both territorial and material aspects. 

Thus, the responsibility of a subsidiary company registered in the 
EU is actually transferred to the parent company registered outside 
the EU, in accordance with the established doctrine of a single 
economic formation. The parent company may be held liable for the 
actions of its subsidiary even if the parent company was not aware of 
an existing or planned cartel agreement. In this case, the ability of the 
parent company to influence the conditions of the subsidiary‟s 
business is of decisive importance. Also, the main enterprise will be 
held liable for the abuse of a dominant market position by a branch in 
accordance with Article 102 of TFEU. 

It should be noted that the very fact of the conclusion of an 
agreement, and not its execution, falls under the antimonopoly law. 
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In order to bring the parties to responsibility for violation of the 
antimonopoly legislation, it is enough for the European Commission 
to prove the very fact of the existence of an agreement, the actual 
implementation of the agreement reached does not matter. An 
agreement is understood as the general will of the parties expressed 
in one way or another, aimed at limiting competition in a particular 
market. Verbal arrangements are also recognized as agreements. 

Agreements for competition law purposes are divided into 
horizontal and vertical. Horizontal agreements are agreements 
between undertakings at the same economic level, for example, 
agreements between two power generators. Thus, an agreement 
between two hydroelectric power plants to produce a certain amount 
of electrical energy, and not more, is recognized as contrary to 
competition law. 

In EU law, vertical agreements are understood as agreements 
between undertakings at different economic levels. A vertical 
agreement can regulate which agreements should be concluded with 
final consumers, at what price electricity should be sold. 

In order to recognize an agreement between undertakings as not 
complying with Article 101 TFEU, it is necessary to establish the 
existence of negative consequences of such an agreement. The 
practice of the European Commission has developed three main 
features characterizing the negative consequences of vertical and 
horizontal agreements on the EU internal market: 

1) establishment of restrictions on market access to other 
suppliers or buyers; 

2) artificial reduction of competition between manufacturers of 
the same group of goods; 

3) limiting the consumer's ability to receive goods or use the 
services of other suppliers. 

From a procedural point of view, verification of a vertical 
agreement goes through four stages: 

1) determination of the relevant market so that, depending on 
the size of the affected part of the market, it is possible to determine 
the circle of persons affected by this agreement; 
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2) determining what market share each company occupies. If 
the aggregate share of undertakings does not exceed 30 percent, then 
the agreement is recognized as admissible; 

3) if the share of at least one of the undertakings exceeds 30 
percent, it is necessary to establish what dangers a vertical agreement 
poses to competition in the market, since under certain circumstances 
such an enterprise can be recognized as an enterprise with a dominant 
position in the market in question. In this case, it is necessary to take 
into account the position of suppliers, sellers and consumers, as well 
as the presence of restrictions on market access for competitors; 

4) determination of the amount of actual damage caused by the 
agreement to other undertakings and end users in the territory of the 
EU internal market. 

With regard to the first stage of vertical agreement verification – 
the relevant market definition – a short digression should be made to 
consider the concept and procedure for setting the boundaries of the 
relevant market. 

In the EU, the concept of a relevant market is defined in 
accordance with the Guidelines on the Definition of Relevant Market 
1997. 

The purpose of the relevant market definition is to clearly 
establish the limits of competition between undertakings. 
Determination of the relevant market plays a role in the conclusion of 
cartel agreements by undertakings, abuse of dominance, verification 
of the admissibility of mergers. 

There are three types of relevant market: 
1) Material (commodity) market 
2) Spatial (territorial or geographic) market 
3) Temporal market. 
The material relevant market includes goods and services that, 

from the point of view of the consumer, on the basis of their 
characteristics, price and purpose of use, are recognized as 
interchangeable. The material relevant market is determined by 
studying the demand for certain goods, their value. A relevant 
commodity market can consist of several interchangeable goods and 
services that, as a general rule, have the same technical functions. 
The determination of the relevant product market is carried out on the 
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following grounds: interchangeability on the part of the consumer 
and on the part of the supplier, conditions of competition with other 
undertakings, the cost of a product or service, cross-price elasticity, 
and other factors. 

A spatially relevant market is understood as the territory in which 
certain undertakings offer their goods and services, and in terms of 
the structure of supply and demand, such undertakings are 
homogeneous. A spatially relevant market is a territory in which the 
objective conditions of competition are the same for all undertakings. 
A spatially relevant market can be either an entire state or a city 
district. 

The definition of a temporal relevant market for electricity 
purposes is more important than for any other sector of the economy. 
So the selling price of a kilowatt of electrical energy may differ 
depending on the time of the year or hour of the day. 

Speaking about the structure of the assessment of the relevant 
market, the following stages can be distinguished: 1) the initial 
establishment of the boundaries of the commodity market, which 
consists in deciding whether commodity A and commodity B belong 
to the same commodity market. In addition, at the first stage, the 
Commission sets the boundaries of influence of competitors. 2) at the 
second stage, the Commission analyzes the relevant market based on 
the concept of interchangeability. In fact, at this stage the 
Commission makes a decision regarding the pattern of demand and 
supply. 

A market shall be considered a market with free competition only 
when a consumer has the opportunity to choose from a number of 
products that are similar in their basic criteria, and suppliers can offer 
their goods and services without hindrance. It is the criterion of 
interchangeability that is one of the most important in determining 
the relevant market. 

The interchangeability of goods limits freedom for anti-
competitive actions of undertakings. There are a number of criteria 
by which the interchangeability of products is determined: objective 
features of the product, the possibility of the product use 
(application), the price of the product, the pattern of demand and 
supply, the conditions of competition (consumer habits). 
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Touching upon the subject of product interchangeability, it 
should be noted that the Commission in any case carries out two 
analyzes: demand analysis and supply analysis. In the course of the 
analysis of demand, it is determined whether customers in a given 
relevant market have the opportunity to use the same goods and 
services with a slight increase in price (by 5-10 percent). By 
analyzing the proposal, the European Commission determines 
whether competitors have the opportunity to freely enter the market 
in which the investigated company operates. 

In addition, in order to identify the relevant market and the 
impact on it of a particular event, the European Commission 
conducts the following analyzes: 

1) Analysis of the “near past”, in the course of which it
establishes how the prices for products changed, how the change in 
the value of the product influenced the possibility of replacing it 
with another, what the reaction of buyers was to the increase in the 
cost of the product. 

2) The results of special studies concerning the use of economic
and statistical tests, with the help of which it is possible to establish 
the structure of demand depending on the local preferences of buyers, 
based on traditions, cultural characteristics, and language. 

3) Opinions of consumers and competitors: the European
Commission may conduct a survey of key consumers and 
competitors in order to obtain professional information and their 
opinion on possible changes in the value of goods and services within 
certain limits. 

4) Market access study: the European Commission establishes if
there was an entry to a new enterprise significant for the relevant 
market over the past 5 years. In addition, the European Commission 
establishes the factors that are relevant when entering the established 
market, namely: the total cost of entering the market (production of 
goods, creation of a distribution system, sales promotion, advertising, 
customer service scheme), any legal or bureaucratic barriers to 
entering the market (the need to obtain permits and licenses). 

Based on the comprehensive analyzes and studies carried out, the 
European Commission establishes a geographic and product relevant 
market in which certain companies (competitors) operate. The 
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European Commission calculates market share of each competitor, 
taking into account its annual turnover. The calculation of the market 
share is carried out on the basis of information provided by the 
company itself, as well as on the basis of the results of studies carried 
out by independent auditors and appraisers. 

Returning to the analysis of anticompetitive agreements, we will 
give the following examples of such agreements of economic 
entities: the establishment of uniform cartel prices vertically, forcing 
the counterparty to enter into contracts with only one supplier, 
forcing to buy a certain amount of electricity from the same supplier, 
forcing exclusive supplies – the sales company has the right to supply 
its goods to another consumer. 

The next aspect of the analysis of the offense composition 
provided for in Article 101 TFEU is to determine the potential impact 
that may be exerted on the economic relations between undertakings 
of the EU member states in the internal market by the agreement. The 
analysis of the potential impact of the agreement on free trade in the 
internal market is carried out by the European Commission on a case-
by-case basis, guided by law enforcement and judicial practice, as 
well as internal regulations. 

It is necessary to pay attention to the fact that the European 
legislator, constructing the norm in this way, indirectly pointed to the 
separation of the functions of national and European antimonopoly 
authorities. Article 101 TFEU governs any agreements of 
undertakings, groups of undertakings, as well as concerted actions 
that, whether directly indirectly, in fact or theoretically, have the 
ability to violate the freedom of movement of goods between the EU 
Member States and therewith have also the potential to violate the 
freedom of competition in the internal market. 

Summarizing the above, let us combine the conditions for 
application of Article 101 TFEU to an offense. 

First, the subjects of the competitive norms enshrined in Article 
101 TFEU are undertakings carrying out economic activities in the 
broadest sense. 

Second, between undertakings or in an association of 
undertakings there is an agreement concluded in any form, or 
undertakings (associations of undertakings) carry out concerted 
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actions that restrict or may restrict competition. The very conclusion 
of an agreement that could potentially restrict competition is 
punishable. 

Third, the application of Article 101 TFEU requires the existence 
of damage caused to free trade between the EU states in the internal 
market of the Union or the possibility of causing such damage. 

 
 
2.2 The prohibition against abuse of a dominant position in 

the European Union electricity markets 
 
If Article 101 TFEU prohibits joint, coordinated actions of 

several undertakings, then Article 102 prohibits the abuse of its 
dominant position by one economic entity. It is important to note that 
a dominant position in itself is not prohibited, since it may be a 
consequence of a natural monopoly, but a dominant position creates 
an objective opportunity to restrict competition in a particular market. 
Article 102 TFEU does not contain a legal definition of abuse of a 
dominant position, but contains only a list of acts in which this abuse 
can be expressed. So, according to Article 102 TFEU "Any abuse by 
one or more undertakings of a dominant position within the internal 
market or in a substantial part of it shall be prohibited as 
incompatible with the internal market in so far as it may affect trade 
between Member States. Such abuse may, in particular, consist in: 

(a) directly or indirectly imposing unfair purchase or selling 
prices or other unfair trading conditions; (b) limiting production, 
markets or technical development to the prejudice of consumers; (c) 
applying dissimilar conditions to equivalent transactions with other 
trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage; 
(d) making the conclusion of contracts subject to acceptance by the 
other parties of supplementary obligations which, by their nature or 
according to commercial usage, have no connection with the subject 
of such contracts. At the same time, both the EU judicial practice and 
the practice of national law enforcement bodies have always 
recognized that the list given in Article 102 is not exhaustive. The 
judicial practice of the Court of Justice of the EU has developed the 
following definition of a dominant position. This is the position of 
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the economic dominance of one enterprise in the relevant market, 
which allows it to make decisions and act in the market without 
taking into account the activities of other economic entities and 
consumers, and thereby limit effective competition in the relevant 
market. In its annual reports, the Competition Council has defined 
abuses. These can include: 

- actions that have as their purpose or may lead to the 
elimination of competitors or prevent an enterprise from entering the 
market (structural abuse, the result of which is a decrease in the 
intensity of competition); 

- actions that the enterprise could not have performed without 
prejudice to its interests in the market, had it not occupied a dominant 
position (behavioral abuse). 

To establish the existence of a violation of Article 102 of the 
Treaty on the Functioning of the European Union, four main 
questions need to be answered positively: 

1) Whether the position of an enterprise in the product market is 
dominant – for this it is necessary to analyze the relevant market 
(analysis of the product and territorial market) and establish what 
market share the given enterprise occupies. 

2) Whether the enterprise is abusing its dominant position 
(abuse can be expressed in the violations indicated below). 

3) Is there a causal relationship between dominant position and 
violation of free competition. 

4) Whether such a violation affects a significant part of the 
internal market of the European Union. 

On the basis of the practice of the European Commission and the 
Court of Justice of the EU, certain types of violations can be 
distinguished. 

1) The establishment of monopoly high prices, i.e. taking 
advantage of a dominant position; 

2) Denial of access to the necessary infrastructure; 
3) Creation of obstacles for competitors to enter the market by 

establishing monopoly low prices, using agreements on exclusive 
supplies. 

TFEU pays special attention to the concept of collective market 
dominance. The economic content of collective dominance in the 
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energy services market is defined as a special condition of the market 
structure, which implies the possibility of exerting a decisive 
influence on relations in the field of electricity and gas supplies 
between several Member States of the European Union and third 
countries at a relatively low level of costs for coordination of their 
actions. 

In its early decisions, the European Commission stressed the 
importance of proving economic links between different companies 
in the same market as one of the fundamental conditions for 
determining the existence of collective dominance. 

Later, that position of the EC was supplemented by the 
recognition that in order to establish collective dominance, it was 
necessary to prove that companies acted as a “united front” towards 
consumers. Such a situation is possible and occurs in the electricity 
market, when "there is a relationship between companies that testifies 
to a stable oligopoly”. 

Among the typical clauses in contracts for the supply of 
electricity and gas that restrict competition, when one of the parties is 
an enterprise with a dominant position, it is possible to single out: 

1) Agreement on the duration of the contract and the actual 
satisfaction of all demand in the energy services market. 

2) Prohibition of further resale of capacity 
3) Restriction of delivery by a certain territory. The European 

Commission in its decisions reflected the following approach to this 
problem: the prohibition of the retransmission (transmission) of 
power to a third party outside the agreed territory is a violation of the 
competition rules of the European Union. 

4) The prohibition of generating electricity by the buyer or 
receiving it from another supplier is invalidated, since it contradicts 
the Directives of the European Council. 

5) A take-or-pay contract is an agreement whereby the client 
undertakes to accept and pay for the goods or pay a forfeit, even if 
the goods were not actually delivered or were delivered, but were not 
accepted and used by the client. The agreement between the 
electricity supplier and consumer provides that the consumer 
undertakes to pay the electricity supplier a certain amount, even if it 
did not actually consume electricity. A contract containing such a 
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clause is generally valid because it does not restrict competition. The 
importer is interested in the payment being made in a timely manner 
and in full as stipulated by the contract, regardless of how much gas 
or electricity the consumer actually “takes” from the network. The 
importer spends money on the modernization of equipment for 
transportation, and that is why it needs such a clause in the contract. 

6) Reduction clauses are often used in conjunction with the 
take-or-pay clause. According to this clause, the gas consumer has 
the right to reduce the volume of gas “taken from the network” as 
soon as the supplier begins to reduce the volume of all gas supplied 
to this market. 

 
 
2.3 EU Legal regulation of cross-border merger and 

acquisitions in the electric power industry 
 
For the first time, the need to establish control over economic 

concentration at the level of the European Union was identified in 
1989, when the further development of the EU single market could 
be suspended due to the lack of comprehensive regulation of cross-
border concentrations. 

To date, the main source of legal regulation of economic 
concentration at the level of the European Union is the EC 
Regulation No. 139/2004 "on the control of concentrations between 
undertakings (the EC Merger Regulation)" (hereinafter – Regulation 
No. 139/2004), which establishes a general procedure for considering 
concentrations with significant cross-border effects [35]. 

If there is a merger of two or more independent enterprises or a 
part of enterprises, or acquisition, establishment of direct or indirect 
control or other possibility to exert a decisive influence on the 
conduct of economic activities by the company, purchase of a large 
block of shares, creation of a joint venture, and herewith one of the 
parties is a foreign business entity, and the other is an enterprise 
registered in accordance with the laws of the EU, EU Member States, 
and/or operating in the EU, the requirements of the EU competition 
law concerning mergers shall apply to such a transaction. 
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Thus, it can be concluded that in the law of the European Union 
the term “merger” is not understood as reorganization by merging 
two or more previously independent enterprises, but the creation of a 
larger economic unit in one of the ways indicated above. 

It is important to note that the control over economic 
concentration within the European Union can be carried out either by 
the European Commission or by the national antimonopoly authority 
by decision of the European Commission. In the second case the 
European Commission makes a separate decision on additional 
consideration of the planned transaction aimed at economic 
concentration, in the national antimonopoly authority. 

The decision on the compatibility of the proposed transaction 
with the internal market of the European Union is taken by the 
European Commission's Directorate General for Competition. 

Particular attention should be paid to the process of applying to 
the European Commission's Directorate General for Competition to 
authorize a business combination. This procedure is regulated by the 
EC Regulation No. 139/2004, as well as the EC Regulation No. 
802/2004. [36] Regulations, like directives, are sources of secondary 
law of the European Union, adopted on the basis of the founding 
agreements. 

The purpose of the aforementioned regulations is to unify legal 
regulation in the territory of all member states of the European 
Union, to guarantee the same scope of rights for all enterprises 
operating in the territory of the European Union. 

If the company plans to carry out one of the above transactions 
with a counterparty registered or operating in the European Union, it 
is necessary to take into account the fact that the permission of the 
antimonopoly authority of the European Union – the Directorate 
General for Competition, may be required. If the enterprises 
participating in the merger collectively occupied a significant 
position in the product market of a certain product, this could 
potentially create a danger to free competition in the territory of the 
European Union. 

The aggregate grounds for contacting the Directorate General of 
the European Commission for Competition are: 
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1) the total world turnover of the enterprises participating in the 
merger, or the total world turnover of the acquirer and the society that 
is the object of economic concentration, exceeds 5 billion Euros as of 
the last reporting date or the turnover in the European Union market 
of at least two companies is 250 million Euros; 

2) at least one of the participating companies is registered or 
conducts its main activity in the territory of a member state of the 
European Union. 

According to Article 4 of Regulation No. 139/2004, any 
association of legal entities that meets the specified criteria must be 
agreed with the European Commission. The transaction cannot be 
completed either before submission of the application or before the 
Commission has issued a decision on the compatibility of the 
transaction with the internal market of the European Union. 

In addition, in the event that the above thresholds are not 
exceeded, the merger is nevertheless relevant for the European Union 
if the following conditions are cumulatively met: 

- the total annual global turnover of all enterprises participating 
in the merger is more than 2,500 million Euros; 

- in each of at least three EU member states, the annual turnover 
of all enterprises participating in the merger exceeds 100 million 
Euros; 

- in each of the three member states specified in the previous 
paragraph, the joint annual turnover of at least two enterprises 
participating in the merger is 25 million Euros; 

- the total annual turnover in the EU of at least two companies 
participating in the merger is 100 million Euros; 

- except in cases where each of the companies involved in the 
merger receives more than two-thirds of its annual revenue in the EU 
in one EU Member State. 

Regulation No. 802/2004 offers ample opportunities for 
interaction with the Directorate General by submitting a pre-
transaction application and requests concerning application of the EU 
competition law to a specific transaction. 

The pre-transaction application makes it possible to assess 
whether the jurisdiction of the European Union exists, whether the 
consideration of the specified economic concentration can be referred 
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to the national competition authority or reviewed by the Directorate 
General under a simplified procedure. 

It is important to note that the parties to the transaction shall 
jointly prepare the materials of the petition. 

Application materials shall be submitted to the General 
Directorate in the form of a step-by-step description of the planned 
transaction in the following sections in accordance with the standard 
form approved by Regulation No. 802/2004 dated April 7, 2004: 

1) Brief description of the planned transaction, type of
association: creation of a joint venture, establishment of direct or 
indirect control, other type of establishment of control; 

2) Brief information about the participating undertakings (name,
organizational and legal form, type of activity, corporate structure, 
information on members of management bodies); 

3) Details of the planned transaction:
- obtaining sole or joint control; 
- method of financing the transaction (at the expense of own or 

borrowed funds); 
- the planned property relations after the transaction completion 

(what rights in relation to the newly created company will each of 
their participating enterprises in the transaction have in terms of 
determining the conditions for conducting business by the newly 
formed legal entity); 

- the price of redemption of shares of the object of economic 
concentration, the total book value of the assets of all enterprises 
participating in the transaction, as well as the total book value of the 
assets of the groups of persons participating in the transaction, as of 
the last reporting date preceding filing of the application; 

- the global annual turnover of the acquiring group and the 
group-object of economic concentration based on the results of 
audited financial statements prepared in accordance with 
international financial reporting standards; 

- total annual turnover, the amount of revenue of the group of 
enterprises participating in the transaction in the states of the 
European Union with a breakdown by each country. 

4) Ownership relations and establishment of control:
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- a list of entities that control the activities of a legal entity being 
a party to the transaction; 

- a list of controlled organizations indicating the share of 
participation in controlled organizations and the type of control 
(direct or indirect); 

- the list of persons making up the collegial executive body, the 
board of directors and the supervisory board of the companies 
participating in the merger. Information about whether the members 
of the collegial executive body, the board of directors or the 
supervisory board hold positions in the management bodies of 
competing enterprises also carrying out their activities in the territory 
of the European Union. 

5) Information about the group of persons of each enterprise 
participating in the transaction. 

6) Documents characterizing the transaction: 
- the final version of the draft agreement on merger, acquisition 

or creation of a joint venture (it is important to note that the text of 
the draft agreement cannot be changed from the time of its 
submission to the European Commission); 

- notarized and apostilled constituent documents, balance sheet 
of companies, consolidated financial statements of groups of persons 
of companies participating in the merger, drawn up in accordance 
with international financial reporting standards as of the last 
reporting date; 

- copies of all analyzes, studies, reviews, reports and other 
documents that were provided to the sole or collegial executive 
bodies, members of the Board of Directors before they made a 
decision on the need for a merger, in order to communicate all 
information regarding the market structure, supply and demand 
structure, available and potential competitors, the grounds for 
concluding this transaction, the possibility of increasing turnover or 
capturing other product markets, as well as copies of other 
documents that allow to analyze and evaluate market conditions. 

7) Characteristics of the relevant market (commodity and 
geographic) affected by the merger, by countries for which the 
planned merger will be relevant. 
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Within three days after the application is accepted by the 
Directorate General, copies of the submitted documents will be sent 
to the national antimonopoly authorities, and a short announcement 
of the proposed transaction, prepared by the companies participating 
in the merger, will be posted on the official website of the European 
Commission and in the Official Journal. 

This message usually contains the following information: the 
essence of the planned transaction (merger, acquisition or creation of 
a joint venture), persons controlling the parties to the transaction, the 
main activities of the companies involved in the transaction. Besides, 
in addition to the information prepared by the companies 
participating in the transaction, the Commission publishes 
information about the forecasts for the consideration of this case in 
the said message, for example, it can indicate that during the initial 
consideration of the petition it has been established that this merger 
falls within the scope of Regulation 139/2004. In this message the 
European Commission also indicates that all third parties can, within 
ten days, declare information that, in their opinion, is relevant to the 
European Commission when considering this application to the 
address indicated in the message. 

The Member State in the territory of which the merger or joint 
venture is actually taking place has 15 working days to submit its 
concerns about incompatibility of the merger with the internal market 
of the European Union to the Directorate General of the European 
Commission. 

Within 25 working days after submission of the application, the 
Directorate General of the European Commission will consider the 
application using the following methods: request for information, 
survey and inspection by the Directorate General or the national 
antimonopoly authority. The European Commission may extend the 
period for consideration of the application by 15 working days if the 
application is sent to the national antimonopoly authority. 

Based on the results of consideration of the application at the first 
stage, the European Commission makes one of the following 
decisions: 

1) the merger is not subject to the Regulation; 
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2) the announced merger is subject to the Regulation, but the 
Commission has no doubts about the compatibility of such a merger 
with the common market of the European Union; 

3) the need to start an investigation in connection with the fact 
that the Commission has serious concerns about the compatibility of 
such a merger with the common market. 

If the European Commission takes a decision on the need for an 
investigation due to serious concerns about compatibility of the 
planned merger with the EU internal market, the period for 
consideration of the application will be extended by 90 – 125 
working days, and the parties may be asked for additional 
information regarding the activities of the companies participating in 
the merger. 

The second stage of consideration consists of the following steps: 
The Commission first decides that there is “serious concern” for 

competition from this economic concentration and forwards the 
decision only to applicants. 

Then, within ten working days, the Directorate General will set a 
date for a joint meeting with the applicants to explain the 
“seriousness of the concern”. Within fifteen working days after the 
date of the Commission's decision forwarding, the parties may submit 
an application to the European Commission concerning suspension of 
the petition consideration. 

The third step can be tripartite meetings of the parties to the 
transaction; third parties submitted applications and the European 
Commission. 

The European Commission has the right to ask any questions 
regarding the merger, its parties, the ultimate beneficiaries of the 
companies involved in the merger, the planned objectives of the 
merger, the market situation and relations with competitors. It is also 
possible that the European Commission will send requests for 
information to the applicant's competitors or an additional request for 
an opinion from the national antimonopoly authority. In addition, the 
European Commission has the right, if a merger, which may affect 
the unified energy market, is planned, to request an additional 
opinion from the national authority for the control of electricity (for 
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example, the Federal Agency for the Control of Supply Networks in 
Germany, the Ministry of Energy in other countries). 

It is important to note that the European Commission has the 
right to request information not disclosed in accordance with the 
procedure established by the laws on the securities market. 

Thus, a company may receive a request to provide information on 
the structure of the share capital by disclosing the ultimate 
beneficiaries or a request to provide undisclosed accounting 
statements. 

If, after submission of the application, the counterparties have 
made changes to the terms and conditions of the transaction, the 
General Directorate must be immediately notified of this, since the 
period for considering the application will be suspended until the 
necessary conditions are clarified. 

After deciding on the need for an investigation into the 
compatibility of this merger with the EU common market, the 
European Commission, within 90 working days, makes one of the 
following decisions, which is published in the Official Journal of the 
European Union: 

1) Merger clearance due to its compatibility with the common 
market. 

2) Merger clearance subject to the imposition of conditions and 
obligations relating to the merger deemed to be compatible with the 
common market; 

3) Prohibition of mergers due to incompatibility with the common 
market; 

4) Recognition of the transaction (merger) invalid, taking into 
account the fact that the merger was completed prior to obtaining the 
permission of the European Commission; 

5) Introduction of interim measures; 
6) Cancellation of the EC authorization in the event that the 

information provided as part of the application is unreliable. 
After the decision on the petition has been made, the parties to 

the merger, if they disagree with the decision, have the right to send a 
complaint to the Tribunal within two months, and to the EU Court of 
Justice, after passing through all the appropriate instances. 



70 

The Directorate General of the European Commission may also 
authorize the merger of enterprises, imposing an obligation on them 
to comply with a number of conditions that will make it possible to 
state with confidence the compatibility of the merger with the 
common market of the European Union. In the event that the parties 
to the transaction do not comply with this instruction, the transaction 
may be declared invalid. In addition, the Directorate General reserves 
the right to revoke the merger permission if the data provided by the 
companies did not correspond to reality. 

Violation of the obligation to submit an application may result in 
imposition of fines on the companies involved in the merger in 
accordance with paragraph a) of Article 14 of the Regulations in the 
amount of 10% of the total turnover of each violator. 

Summarising the above, we note that Regulations 139/2004 and 
802/2004 cover all cross-border transactions related to the 
establishment of control, which directly or indirectly may affect 
competition in the EU common market. Consequently, through the 
lens of exterritoriality – one of the fundamental principles of the 
European Union, Russian companies that carry out or plan to carry 
out their activities in the territory of the European Union may suffer 
as a result of non-compliance with the requirements of the 
Regulations under consideration. 

 
 
2.4. Restrictions on rendering government assistance to 

electricity generating units in accordance with the 
competition law of the European Union 

 
Considering the institution of competition in the law of the 

European Union, it should be noted that the subjects of the 
competition regulation of the European Union are both legal entities 
and EU Member States. The state can act in economic relations in 
several forms: as an investor, through participation in the authorized 
capital of a business entity, and as a regulator, by creating a more 
favorable position for a business entity. In fact, government 
assistance is a powerful lever to stabilize the internal market of an 
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EU Member State, which can influence the internal market of the 
European Union. 

Thus, EU Member States provide subsidies to national companies 
in order to strengthen their position in the European Union market or 
delay restructuring. Subsidies provided by EU Member States can 
often have negative consequences, such as: ineffective allocation of 
funds due to distorted price indicators, reduced motivation to develop 
business through the use of innovations and new production 
technologies, damage to political support for integration. 

Articles 106-109 TFEU establish the procedure for rendering by 
the EU Member States of government assistance to public enterprises 
and enterprises that have already been granted special or exclusive 
rights. However, in general, rendering of government assistance is 
incompatible with the unified market and is acceptable only in a 
limited number of cases and if it meets the following criteria: “to 
achieve the objectives and in the interests of the entire European 
Union”, and distortions with respect to trade and competition are 
minimized. Within the meaning of the competition law, a public 
company is understood as an economic entity, the conditions of 
economic activity of which are determined by the state through 
participation in the authorized capital, management bodies or in 
another way. 

Paragraph 26 of Article 106 TFEU provides that enterprises 
entrusted with the management of services of general economic 
importance, or which have the nature of a tax monopoly, are subject 
to the rules of competition contained in the Treaties to the extent that 
the application of these rules does not interfere with the performance 
of this task. Law enforcement practice has determined the range of 
such enterprises, these include enterprises performing “functions 
significant for society”: enterprises providing water supply, 
transportation of goods and passengers, telecommunications 
(telephone communication, information transmission via television 
channels), and supply of electricity. 

Law enforcement practice, paragraph 2 of Article 106, also 
developed the concept of “functions significant for society”. Such 
functions are understood as market activities that are carried out in 
the interests of society, and can be characterized as public obligations 
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on the part of public authorities. Law enforcement practice places 
high demands on the exemptions contained in the second paragraph 
of Article 106 of TFEU. The body responsible for control over 
rendering government assistance is the European Commission. 

Control over rendering government assistance shall be exercised 
if four criteria are cumulatively met: 

1) government assistance shall be provided by Member States 
directly or through state funds; 

2) Rendering of government assistance puts an economic entity in 
a more advantageous position in the market; 

3) Rendering of government assistance shall be carried out 
selectively to certain economic entities in the production of certain 
goods; 

4) Receiving such government assistance creates an unfavorable 
environment and affects trade between Member States. 

It is important to note that all of these criteria must be met 
simultaneously. Thus, government assistance to enterprises does not 
contradict EU norms if the “balance criterion” is met, according to 
which the benefits (contribution of the considered government 
measures to achieve the goals and observance of EU interests) are 
comparable to or exceed the costs – distortions in interstate economic 
relations. 

When determining the compatibility of government assistance 
with free competition in the internal market, the European 
Commission usually answers the following questions during its 
investigation: is the government assistance rendered aimed at 
achievement of a clearly defined goal, such as environmental 
protection and guaranteeing energy security? Is the type of 
government assistance used sufficient to achieve the goal? Are the 
negative consequences for the market reduced as much as possible? 

Examples of government assistance are: subsidies to companies, 
reduction of corporate income tax and deductions to social and 
pension insurance funds, allocation of land plots at below market 
value. Government assistance does not include measures applied to 
all companies in all sectors of the economy without the discretionary 
powers of the state, as well as regulatory measures. 
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The so-called “operational aid” in the course of which the 
government constantly finances the activities of the enterprise is 
often specified as one of the most dangerous measures of government 
assistance. Thus, provision of operational aid has a negative impact 
on the state of competition in the market, and on the activities of the 
enterprise, and on the interests of taxpayers. Finding itself in a more 
advantageous position in relation to competitors, the company's 
management ceases to be interested in developing innovative 
business management models and attracting investors, and taxpayers 
find themselves in a disadvantageous situation. 

It is necessary to distinguish “help – rescue” from operational 
assistance, which is allowed only for a period of up to 6 months, as a 
result of which the company must either complete the financial 
rehabilitation procedure or be restructured. 

The sanction for violation of the rules for rendering government 
assistance is reimbursement by the enterprise of government 
assistance provided in violation of the rules established by the EU 
regulations. 

Conclusion 

Development of the EU law has affected the energy sector to a 
considerable extent. In the 1980s, energy markets were nationally 
segregated and regulated mainly by national laws of member states, 
but today the situation has changed dramatically. The complex of 
sector specific regulatory acts have been adopted at EU level. 

Member states participate in development of international energy 
policy at the EU level through cooperation. But in the regulatory 
process within the Community sometimes different interests of 
member states can be overlooked. 

Nonetheless, the recent development of EU energy law cannot be 
assessed as positive or negative. But its great impact should be 
carefully analyzed. 
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КІРІСПЕ 
 
 

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін, 1950 жылы Франция-
ның сыртқы істер министрі Роберт Шуман Франция мен 
Германия арасында екі елдің көмірі мен болатын бірігіп өндіруге 
негізделген бірлескен кәсіпорындар құруды ұсынды. Ол уақытта 
болат әскери техниканың өндірісі үшін өте қажет болды, ал 
көмір энергия өндірудің негізгі шикізаты болды. Сондықтан, 
соғыста да, бейбіт уақытта да ұлттық экономиканың дамуы үшін 
осы ресурстардың маңызы зор еді.  

Еуропалық көмір және болат қоғамдастығы (ЕКБҚ) 1951 
жылы құрылды. Германия мен Франциядан басқа оның алғашқы 
мүшелері болып Италия, Бельгия, Нидерланды және Люксем-
бург кірді. Осыдан кейін көп ұзамай, 1957 жылы экономикалық 
интеграцияға қол жеткізу мақсатымен, Рим шартына сәйкес 
Еуропалық экономикалық қоғамдастық (ЕЭҚ) құрылды. 
Еуропалық атом энергиясы қоғамдастығы да сол 1957 жылы 
Евратом шарты негізінде құрылды. 

Осылайша, әуел бастан энергетикалық мәселелер еуропалық 
интеграциялық процестің қақ ортасынан орын алған еді. Үш 
құрылтай келісімнің екеуі, Көмір мен болат қоғамдастығы 
туралы келісім және Атом энергиясы туралы келісім, энергетика 
жайында еді. Алайда, алғашқы уақытта энергетика өте сезімтал 
және саяси проблема болып саналып, ұлттық егемендікпен 
тығыз байланысты болды да, еуропалық деңгейде тиімді түрде 
реттеле алмады.  

Жылдар өте келе Еуропалық Одақ (ЕО) кеңейе түсті. ЕО-қа 
жаңа мүше елдер қосылып, заңнамада және саясатта еуропалық 
интеграция процесін тереңдетіп отыратын өзгерістер үнемі 
болып жатты: жаңа құзыреттер мен жаңа одақтық институттар 
пайда болып, мүше мемлекеттерді ішінара басқаратын феде-
ралды құрылымдар құруға қарай тұрақты қозғалыс орын алды. 
Қысқаша айтқанда, еуропалық интеграция процесі, жоғарыда 
сипатталғандай, 1950 жылдары басталып және әлі де жалғасуда. 
Және энергетика ЕО-тағы маңызды тақырыптардың бірі болып 
қала береді. 
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1 тарау 
ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚТЫҢ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ 

ҚҰҚЫҒЫ МЕН САЯСАТЫ  

Екінші дүниежүзілік соғыстың соңында Еуропадағы терең 
экономикалық дағдарыс аясында, Германия территориясын 
одақтас күштер арасында бөлгеннен кейін, Францияның сыртқы 
істер министрі Роберт Шуман 1950 жылы Франция мен 
Германия арасында екі елдің көмірі мен болатын бірігіп өндіруге 
негізделген бірлескен кәсіпорындар құруды ұсынды. 

1951 жылы еуропалық интеграцияның алғашқы кезеңдерінің 
бірінде, Еуропалық көмір және болат қоғамдастығы құрылды, 
оны құрудың басты себебі энергетикалық қауіпсіздікті қамтама-
сыз етуге деген ұмтылыс еді, өйткені көмір жылу мен электр 
энергиясының негізгі көзі еді [1]. Еуропалық көмір мен болат қо-
ғамдастығын құру туралы шартта, алғаш рет көмір мен болаттың 
еркін қозғалысы туралы айтылды – олар сол кездегі өнеркәсіп 
экономикасының екі негізгі тіректері еді [2]. Қатысушы алты 
мемлекет (Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды 
және Франция), ең алдымен, Германия мен Францияда орналас-
қан көмір мен болат көздеріне еркін қол жеткізу туралы 
келісімге келді. Осылайша, бұл ең алғашқы болып еуропалық 
қоғамдастықтың негізін қалаған экономикалық тұтастылық 
идеясы болды. 

Еуропалық көмір және болат қоғамдастығын құру туралы 
шарттың екінші бабы шартқа қатысушы алты мемлекет аума-
ғында көмір мен болаттың ортақ нарығын құру қажеттілігін атап 
көрсетеді.  

Еуропа елдерінің соғыстан кейінгі қарқынды өнеркәсіптік да-
муы барысында, тек қана көмір энергетикасының үй шаруашы-
лықтарының да, өнеркәсіптің де қажеттіліктерін қанағаттандыру 
үшін жеткіліксіз екендігі белгілі болды. Бұл электр энергия-
сының жаңа көзі – атом энергиясының – еуропалық интеграция 
жолындағы келесі қадам екенін айқындады. Энергияға тәуелді-
лікті шешу үшін Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, 
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Нидерланды және Франция Еуропалық Атом Қуаты Қауымдас-
тығын құруға шешім қабылдады. «Астыртын экономикалық» 
жаңа келісімнің жасалуының себебі, атом энергетикасын дамы-
туға арналған инвестициялық бағдарламалардың қымбаттығы 
болды. Ғылыми сиымдылығы өте жоғары ядролық энергияны 
дамытуға қаражат салу үшін бір мемлекеттің шамасы келмейтін 
болды.   

Қоғамдастықты құрудың мақсаты- Еуропадағы «бейбіт 
атомның» энергиясын өндіру арқылы тұтынушыларды электр 
қуатымен жоғары деңгейде қамтамасыз етуге қол жеткізу болды.  

Еуропалық Атом Қуаты Қауымдастығын құру туралы 1957 
жылғы Рим келісімінің [3] мақсаттары: ядролық зерттеулерді 
қолдау, қауымдастыққа мүше мемлекеттердің аумақтарындағы 
барлық атом электр станциялары мен ғылыми-зерттеу инсти-
туттары жұмыскерлері үшін бірыңғай қауіпсіздік стандарттарын 
белгілеу, сонымен қатар қауіпсіздікке кепілдік беру, атом электр 
станцияларында өндірілетін электр энергиясын тұтынушыларға 
жеткізудің бірыңғай шарттарын жасау еді.  

Сондай-ақ, Еуропалық атом энергиясы қауымдастығының 
міндеттерінің бірі – атом энергетикасы саласындағы инновация-
лық проектілер  саласында бірлескен кәсіпорындар құру 
болатын.  

1957 жылы 25 наурызда қол қойылған Еуропалық экономи-
калық қоғамдастықты құру туралы шартқа [4] қатысты айта 
кететін жайт, бастапқыда Еуропалық экономикалық қоғамдас-
тықтың электр энергетикасы саласындағы өкілеттіктерін реттей-
тін арнайы ережелер болмады. Сондықтан, Рим шартының 
ережелері ортақ газ және электр нарығын құруда, сондай-ақ оны 
ырықтандыру процесінде басты рөл атқарды [5].  

1970 жылдардағы энергетикалық дағдарыс Еуропалық 
қоғамдастықта электр энергетикасын ырықтандыру қажеттілігін 
көрсетті. Мәселенің саяси өткірлігі 1973 жылдың желтоқса-
нында Орталық Еуропа аумағында аномальды аяздың басталуы-
на байланысты қатты байқалды. 1973-1974 жылдардағы энерге-
тикалық дағдарыс ОПЕК мүшелері- араб мемлекеттерінің баста-
масымен басталды, сол уақытта  саяси себептер өндірілетін 
мұнай көлемін айтарлықтай азайтты. 
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Араб елдері ай сайын мұнай өндірісін 5% төмендетіп отыр-
ды. Осылайша, Еуропалық Одаққа мүше мемлекеттердің эконо-
микалық дамуына энергетикалық ресурстардың жетіспеушілігі 
кедергі болды. Энергетикалық дағдарыстың нәтижесінде жұмыс-
шылардың құқықтарына 3 күндік жұмыс аптасын енгізу және 
жалақының төмендеуі деген сияқты айтарлықтай шектеулер 
енгізілді. Сонымен қатар, болат және машина жасау саласында 
да өндіріс көлемі азайды. Нәтижесінде, араб мемлекеттерінен 
мұнай жеткізілімдеріне тікелей тәуелділікке түскен елдер басқа 
да энергия көздерін іздеумен қатар, араб мемлекеттерімен өзара 
әрекеттесудің жаңа тәсілдерін іздеуге мәжбүр болды.  

Францияда энергетикалық дағдарыстың салдарынан электро-
энергия саясаты толығымен қайта қаралды. Жеке және мемле-
кеттік капитал салымдарының көп мөлшері атом энергетикасына 
салына бастады.  

Осылайша, біртұтас энергетикалық нарықтың пайда болуы 
біртұтас Еуропаның дамуындағы маңызды кезеңге айналды. 

 
 
1.1 Еуропалық Одақтың жұмыс істеуі туралы шарт –
бірыңғай энергетикалық нарықты құрудың құқықтық 
негізі  
 
Лиссабон келісімін [6] қабылдау нәтижесінде Еуропалық 

қоғамдасты құру туралы шарт, Еуропалық Одақтың жұмыс 
істеуі туралы шарты (бұдан әрі – ЕО-тың жұмыс істеуі туралы 
шарт) болып өзгертілді және оған жаңа ХХІ «Энергия» бөлімі 
қосылды. «Ішкі нарықты құру немесе қызмет ету шеңберінде 
және қоршаған ортаның сапасын сақтау мен жақсарту қажет-
тілігін ескере отырып, Одақтың энергетикалық саясаты мүше 
мемлекеттер арасындағы ынтымақтастық рухын нығайту үшін 
мынадай мақсаттар қояды: а) энергия нарығының жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету; ә) Одақтағы электрмен жабдықтаудың сенім-
ділігін қамтамасыз ету; б) энергия тиімділігі мен энергияны 
үнемдеуге, сондай-ақ энергияның жаңа және жаңартылатын 
түрлерін дамытуға ықпал ету; в) энергетикалық желілердің өзара 
байланысын дамыту» [7]. 
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 ХХІ «Энергия» бөлімі, ХХ «Қоршаған орта» бөлімімен 
тығыз байланысты. Себебі жаңартылатын энергия көздерінің 
үлесін арттыру, энергия тиімділігі және энергияны үнемдеу 
сияқты энергетикалық саясаттың мақсаттары тек ЕО-тың энерге-
тикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ғана емес, сонымен 
бірге қоршаған ортаны сақтауға да бағытталған. Сонымен бірге, 
ЕО-тың жұмыс істеуі туралы шарттың 11-бабына сәйкес (бұ-
рынғы 6-бап) қоршаған ортаны қорғау қажеттігі ЕО-тың саясаты 
мен іс-шараларын анықтау мен жүзеге асыруға, әсіресе тұрақты 
дамуға жәрдемдесу мақсатында енгізілуі керек [8]. 

194-бапқа (бұрынғы 176-бап, А) сәйкес кез-келген мүше 
мемлекеттің өзінің энергетикалық ресурстарын пайдалану шарт-
тарын анықтау құқығы, энергия өндіруде пайдаланатын әртүрлі 
энергия көздерінің жалпы құрылымын таңдау құқығы толы-
ғымен сақталады. 

ЕО-тың жұмыс істеуі туралы шартының 122-бабының (бұ-
рынғы 100-бабы) ережелерін де атап өту керек. Оларға сәйкес, 
Кеңес, Комиссияның ұсынуымен, белгілі бір өнімдерді жеткі-
зуде елеулі қиындықтар туындаған жағдайда тиісті шараларды 
қабылдау туралы шешім шығаруы мүмкін, бұл жерде энергетика 
саласы да бөлек атап көрсетілген. 

Лиссабон келісімін талдай отырып, оның энергетика сала-
сына қатысты жаңа арнайы ережелерді енгізумен қатар, ЕО пен 
мүше-мемлекеттердің бірлескен құзыретінің тақырыбы болып 
табылатын энергетикаға қатысты қолданыстағы көптеген көне 
нормаларды да өзгертусіз қалдырғанын атап өткен жөн. Мысал 
ретінде пропорционалдылық пен субсидиярлық принциптерінің 
өзгеріссіз қалуын атап айтсақ болады. 

Жалпы алғанда, ЕО-тың жұмыс істеуі туралы шартта бірың-
ғай энергетикалық нарық құру жолында кездесетін кедергілерді 
едәуір шектеуге немесе сайып келгенде жоюға мүмкіндік 
беретін келесі негізгі заңды құралдар қарастырылған деп айтуға 
болады: а) тауарлардың қозғалу еркіндігі туралы ережелер;        
ә) капиталдың қозғалу еркіндігі құқығы туралы нормалар; б) бә-
секелестік туралы ережелер; в) Транс-еуропалық энергетикалық 
желілер туралы нормалар. 
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1.2. ЕО-тың энергетикалық нарығын ырықтандырудың 
бірінші кезеңі 
 
Ішкі энергетикалық нарықты құқықтық реттеу нормаларын 

шоғырландыруға жасалған алғашқы әрекет, 1988 жылғы «Ішкі 
энергетикалық нарық» деп аталатын Еуропалық Комиссиясының 
жұмыс құжаты болды. Еуропалық Комиссияның жұмыс құжаты, 
біртұтас энергетикалық нарықты қалыптастырудағы Еуропалық 
қоғамдастықтың негізгі проблемаларын көрсетті [9]. 

 «Энергияны біртұтас нарық концепциясына қосуға байла-
нысты туындайтын негізгі мәселелер» деп аталған бірінші 
бөлімнің 10-параграфында, шағын және ірі трансұлттық компа-
ниялар жұмыс атқаратын әр түрлі жүйелік операторлар бар де-
лінген. Жұмыс құжатының 13-тармағында бірыңғай энергетика-
лық нарықты құрудың мәні – оны бәсекеге қабілетті ету деп 
айтылған. Сонымен қатар, бірыңғай энергетикалық нарық энер-
гия бағасын төмендетуге, энергия өндіруді, тасымалдау мен бө-
луді оңтайландыруға көмектеседі делінген. Сондай-ақ, энергети-
калық нарықтағы үлкен интеграция қоғамдастыққа мүше барлық 
мемлекеттер үшін энергиямен қамтамасыз етілетіне кепілдік 
береді, өйткені төтенше жағдайда қолданылатын энергия қорла-
ры көбейтіледі. «Біртұтас энергетикалық нарықты қалыптасты-
руда туындайтын кедергілерге қатысты ұсынылатын басымдық-
тар» деп аталатын екінші бөлімде көптеген мүше мемлекеттерде 
кездесетін төмендегідей кемшіліктер ашып көрсетілді: мемле-
кеттердің тек ұлттық кәсіпорындарды қолдаулары, атап айт-
қанда, көмір кәсібіне көрсетілетін мемлекеттік көмек өндірілетін 
электр энергиясының көлемі мен өзіндік құнына айтарлықтай 
әсер ететін. 38 – 70-тармақтар кешенді түрде қолданылуы керек 
бірыңғай энергетикалық нарықты қалыптастыру жолдарын 
көрсетті: 

Біріншіден, мүше мемлекеттердің техникалық регламентте-
рін үйлестіру арқылы техникалық кедергілерді жою; екіншіден, 
энергия импортына ауыртпалық салатын қажетсіз жанама 
салықтарды жою; үшіншіден, Жұмыс құжатында Еуропалық 
Комиссия мемлекеттік кәсіпорындар өндіретін энергия бірлігінің 
бағасына талдау жасауды ұсынды. Осы талдау барысында 
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мемлекеттік кәсіпорындар Еуропалық қоғамдастықтың бірыңғай 
энергетикалық нарығында еркін бәсекелестікке кедергі болып 
табылады ма әлде жоқ па деген сұрақты анықтаулары қажет еді. 

Баға ашықтығы жөніндегі директивада [10] бағалардың 
ашықтығы мен тұтынушылардың әр түрлі топтарына сатылатын 
электр энергиясының мөлшеріне қатысты ережелер қамтылған. 
Атап айтқанда, 1 бап электр энергиясын түпкілікті тұтынушы-
ларға тарататын кәсіпорындардың ЕО-тың статистикалық бюро-
сына бағалары мен жасалған келісімшарттардың шарттары, баға 
жүйесі, соңғы пайдаланушылардың ауқымы және тұтынушылар 
тұтынған электр энергиясының мөлшері туралы ақпарат беруін 
қамтамасыз ету жөніндегі мүше мемлекеттердің міндеттерін 
белгілейді. 

ЕО-тың Статистикалық басқармасы ұлттық бақылаушы ор-
гандардан баға ұсыныстарына және басқа да ұсыныстарға қа-
тысты ақпараттарды сұрауына құқылы. Сонымен қатар, қарас-
тырылып отырған директивада ақпарат бергенде толтырылу ке-
рек формасы бар қосымша бар. Ақпарат беру формасында келесі 
тармақтар болуы керек: 10 МВт-тан жоғары электр энергиясын 
тұтынатын соңғы тұтынушылар туралы ақпарат, аймақ туралы 
ақпарат (елдер, аймақтар, қалалар бойынша) және басқалар. 

Қорытындылай келе, ашықтықты арттыру жөніндегі дирек-
тиваның арқасында қоғамдастық шеңберінде энергетикалық 
нарықтардағы бағаларды теңестіруде белгілі бір деңгейде 
бақылау орнатылды десек болады. Кейіннен бұл директива жаңа 
директивамен алмастырылды. 

Энергия жүйелері арқылы электр энергиясын транзиттеу 
жөніндегі директива [11], егер электр энергиясын беруді эконо-
микалық ұйым жүзеге асырса, егер ол әрбір мүше мемлекетте 
электр қуатын электр желісі арқылы жеткізуге жауапты субъект 
ретінде қаралса, егер энергия көзі мен пайдаланылатын желілер 
ЕО-тың аумағында болса, егер электр энергиясын беру кезінде 
кем дегенде бір мемлекеттік шекара кесіп өтілетін болған 
жағдайда қолданылады. Газбен жабдықтауға арналған дәл 
осындай директива 1991 жылы қабылданды. Екі транзиттік 
директивалардың мәтіні ұқсас болғанымен, олардың әрқайсысы 
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тиісті құқықтық реттеу саласына тән ерекшеліктерді атап 
көрсетті.  

Транзиттік директивалардың преамбулаларында электр және 
газ секторларын дамыту ЕО-тың энергетикалық мақсаттарына 
жету үшін қажет екендігі көрсетілген. Мақсат тек қана шығын-
дарды азайту және бәсекелестікті қолдау емес, сонымен бірге, 
қоршаған ортаны қорғаумен бірге жеткізілім сенімділігін қамта-
масыз ету екендігі баса айтылды. Жеткізілім сенімділігін қамта-
масыз ету үшін құрылымдардың үйлесімділігі мен мемлекет-
аралық желілік байланыстарды пайдалануды қамтамасыз ету 
керек еді. Шалғайдағы елді мекендерді жалпы электр және 
газбен жабдықтау жүйелеріне қосу бойынша шаралар қабылдау 
қажеттілігіне ерекше назар аударылды. 

Транзит туралы қабылданған әр директиваның 1-бабына 
сәйкес директивалардың әрқайсысы жоғары вольтты желілер 
мен жоғары қысымды газ құбырларынының жұмысын реттеу 
үшін де қолданылуы қажет болды. Олардың электр қуаты мен 
газды тасымалдауға қатысты операцияларға келесі жағдайларда 
қолданылуы көзделді: а) тасымалдауды тарату желілерін 
қоспағанда, жоғары вольтты желілер (жоғары қысымды газ 
құбырлары) үшін әрбір қатысушы мемлекетте жауапты адам 
немесе адамдар жүзеге асырады; б) тасымал желісінің бастау 
алған немесе аяқталатын жері ЕО-та болса; в) тасымалдау ЕО 
шеңберіндегі кем дегенде бір шекараны кесіп өтуді қамтыса. 
Сонымен бірге, жоғары вольтты желілер мен жоғары қысымды 
газ құбырларына жауапты тұлғалар, сондай-ақ желілер мен газ 
құбырларының тізімі  транзиттік директиваның қосымша-
ларында көрсетілген. 

Транзиттік директиваның 3-бабы тасымалдау келісімшарт-
тарын жасауды реттеуге арналған. Тасымалдау келісімшарт-
тарының кемсітусіз және әділетті шарттарға негізделіп жасалу 
керектігі, жеткізілім сенімділігі қамтамасыз етіліп, қызмет 
көрсету сапасына қауіп төнбеу керектігі айтылды. Қарасты-
рылып отырған директивалар, осы директиваларға бағынатын 
заңды тұлғалар басқа заңды тұлғаларға электр қуатын (газды) 
тасымалдауға келісімшарт жасасу туралы сұраныстар жібере 
алатын қылып тәртіп орнатқанын айту керек. 
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 Бұл жағдайда, егер мұндай келісім-шарт бір жылдан астам 
уақытқа жасалған болса, онда тиісті хабарлама Комиссияға жібе-
рілуі керек еді. Сұранысты алғаннан кейін, одан жай ғана бас 
тарту мүмкін болмайтын, өйткені директиваларда көрсетілген-
дей, ұсыныс алған заңды тұлға келіссөздерге міндетті түрде 
қатысуы қажет болды. Жасалған келісім-шарттар туралы ақпаат 
Комиссияға және мүше мемлекеттердің тиісті ұлттық органда-
рына хабарлануы керек болды. Транзиттік директивалар Комис-
сияға бақылауды жүзеге асыру үшін керек тиісті өкілеттіктерді 
берді. Транзиттік директивалар жаңа заң актілерінің қабылда-
нуына байланысты кейінірек күштерін жоғалтқанына қара-
мастан, олар газ бен электр энергиясын тасымалдауды 
қамтамасыз ету саласында көшбасшы рөл атқарды. 

Көмірсутектерді барлауға, игеруге және өндіруге рұқсат 
беру және пайдалану шарттары туралы 94/22/EC 
директивасы 

Директиваның [12] негізгі идеясы объективті критерийлерге 
негізделген және мүдделі тараптарға алдын-ала белгілі болатын 
рұқсаттар берудің жалпы ережелерін енгізу болды. Сонымен 
бірге, директивада мүше мемлекеттердің өз аумағында орна-
ласқан көмірсутегі ресурстарына егемендік құқығы бар екендігі, 
сондай-ақ егер бұл қоғамдық мүдделермен негізделген болса, 
көмірсутек кен орындарын игеруге шектеу қою мүмкіндігі бар 
екендігі атап өтілді. Ресурстарды неғұрлым тиімді пайдалану 
мақсатында, егер кен орнында бір тұлғаның емес бірнеше тұл-
ғаның жұмыс жасауы тиімдірек болатын болса, белгілі бір ау-
мақтағы ресурстарды пайдалануға рұқсат бір тұлғаға берілмеуі 
керек және оның айрықша құқығының пайда болуына алып 
келетіндей етіп үлкен мерзімге берілмеуі керек деген талаптар 
қарастырылды. Еуропалық Одақтағы энергетикалық реттеуді 
дамытуда үлкен рөл атқарған құжаттар, 1995 жылғы Еуропалық 
Комиссияның «Еуропалық Одақтың энергетикалық саясаты 
үшін» Есебі [13], сонымен қатар Еуропалық Комиссияның келесі 
«Энергетикалық саясат туралы» Есебі [14] болып саналады.  

Еуропалық Комиссияның «Еуропалық Одақтың энергетика-
лық саясаты туралы» есебінде нарықтардың интеграциясы Еуро-
палық қоғамдастықтың энергетикалық саясатының орталық, 
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анықтаушы факторы болып табылады деп жазылған. Энерге-
тикалық нарықтың негізгі қатысушылары үкіметтер емес, олар 
нарыққа инвестицияларды тарта отырып, экономикалық және 
салықтық кедергілерсіз жұмыс істеуге құқығы бар экономи-
калық субъектілер болып табылады. Есеп сол кезеңдегі бірыңғай 
еуропалық нарықты құруды сипаттайтын төрт негізгі аспектіні 
анықтайды: нарықтардың жаһандануы, экологиялық жауапкер-
шіліктің артуы, техникалық даму және қоғамдастықтың 
жауапкершіліктері. 

Еуропалық комиссияның бұрын қаралған құжаттарында бар 
тұжырым – энергия нарығын реттеу және ырықтандыру қажет-
тілігі, сондай-ақ ішкі электр нарығын құру қажеттілігі туралы ой 
тағы да айқын көрсетілді. Либерализацияның негізгі идеясы- әр 
электр өндірушінің электр желісіне еркін қол жетімділігі 
негізінде электр өндірушілері арасында бәсекелестік тудыру еді. 

Электр және газ нарығының жалпы ережелерін белгі-
лейтін директивалар 

Электр энергиясының ішкі нарығының жалпы ережелері 
туралы 96/92/EC директивасы [15] 1996 жылдың 19 желтоқ-
санында, ал ішкі газ нарығының жалпы ережелері туралы 98/30/ 
EC директивасы [16] 1998 жылдың 22 маусымында қабылданды. 

Оларды талдау және қабылдау процесі өте ұзақ болды. 
Комиссия электр энергиясы мен газдың ішкі нарығының жалпы 
ережелерін белгілейтін директиваларды қабылдау туралы ұсы-
ныс жасап, кейіннен оған өзгертулер енгізілді. Бірінші Энерге-
тикалық директиваларды қабылдау алдында ұзақ келіссөздер 
процесі жүрді, оның барысында бірқатар мәселелер бойынша 
тараптар ымыраға келді. Екі директиваны талқылау бір уақытта 
басталғанына қарамастан, бірінші газ директивасы бірінші 
электр энергиясы туралы директивадан бір жарым жылдан кейін 
қабылданды. Екі директиваның преамбулаларында бағалардың 
ашықтығын арттыру жөніндегі директивадан және Транзиттік 
директивалардан кейінгі ЕО-тағы газ және электр энергиясы 
нарығын ырықтандырудың жаңа кезеңі басталғаны көрсетілген. 
Сондай-ақ, ішкі газ және электр энергиясының нарықтарын құру 
процесі біртіндеп жүргізілу керек деп және директивалар 
орындалғаннан кейін де кейбір кедергілердің сақталатыны 
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туралы айтылды. ЕО-қа мүше мемлекеттердің энергетикалық 
секторларының біртектілігі танылды. 

Бірінші Энергетикалық директивалардың басты мақсаты ЕО-
тың біртұтас энергетикалық нарығын құру жолымен электр 
қуаты мен газды өндіру, тасымалдау және тарату процестерін 
реттеу болды. Директивалар энергияны беру және тарату желі-
леріне үшінші тараптың қол жетімділігін қамтамасыз ету мүм-
кіндігін қарастырды. Электр энергиясының бірінші директивасы 
ЕО-қа мүше мемлекеттерге қол жеткізудің үш баламалы тәсілін 
ұсынды (16-22 баптар): жалғыз сатып алушының моделі, 
келісімшарттық қол жетімділік және басқарылатын қол жетім-
ділік. «Жалғыз сатып алушы» моделі өндірушілер мен тұтыну-
шылар арасында электр энергиясын өндірушілерден сатып 
алатын және электр желісін пайдалану үшін төленетін тарифті 
ескере отырып енгізілген тарифке сәйкес тұтынушыларға әрі 
қарай сататын, бірыңғай орталықтандырылған, делдалдық заңды 
тұлғаны құруды көздеді. Алайда бұл модель ЕО-қа мүше 
елдердің ешқайсысында таза күйінде жүзеге асырыла алмады.  

Қалған екі модельдің мазмұнын ашу үшін алдымен «білікті 
сатып алушылар» деген  түсінікті директивалар талаптары 
аясында қарастыру қажет. Олар жеткізушіні таңдау және өзгерту 
құқығымен қамтамасыз етілген сатып алушылар деп аталған. 

Энергетикалық ресурстарды тұтыну ауқымы білікті сатып 
алушыларды анықтаудағы біліктілік критерийі ретінде қолда-
нылды. Мысалы, бірінші электр энергиясы жөніндегі директи-
ваның 19-бабы, бастапқыда, жыл сайын 40 ГВт тұтынатын сатып 
алушыларды білікті сатып алушылар деп тануды көздеді. 
Сонымен бірге тұтыну деңгейі біртіндеп төмендетілуі керек еді: 
алдымен 20 ГВт дейін, содан кейін жылына 9 ГВт дейін. Үшінші 
тараптың келісімшарт негізінде қол жетімділігі газ (электр) 
коммуникациялары мен білікті индикаторлар жүйеге қол жеткізу 
шарттарын келісіп, электр немесе газ жеткізуге тиісті 
келісімшарттар жасасуы керек дегенді білдіреді. Бірінші газ 
директивасында тараптар адал қызмет етуі керек екендігі ерекше 
атап көрсетілген. Басқарылатын қол жетімділік моделі бойынша 
электр энергиясын жарияланатын тарифтер негізінде білікті 
сатып алушыларға сату керек болатын. Көптеген елдер осыны 
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таңдады. Бірінші энергетикалық директивалар сонымен бірге газ 
және электр энергиясы нарығын ырықтандыруға қойылатын 
минималды талаптарды жүзеге асырудың кестесін белгіледі деп 
айту керек. 

 Көптеген елдер либерализацияның қатаң талаптарын өздері-
нің ішкі заңнамасына енгізді. Тігінен интеграцияланған кәсіп-
орындарды бөлу саласында белгілі бір ережелер бірінші электр 
энергиясы директивасының 13-15-баптарында және бірінші газ 
директивасының және 12-13-баптарында белгіленген. Алайда, 
мемлекетердің көбісі кәсіпорындарды бөлудің әдісі бөлек есеп 
жүргізу әдісін таңдады. Газ және электр энергиясын өндіру, 
тасымалдау және тарату жөніндегі қызметтерді жүзеге асыратын 
кәсіпорындар осы қызметтердің әрқайсысы бойынша бөлек 
бухгалтерлік есеп жүргізуге мәжбүр болды. Сонымен бірге 
кейбір елдер, мысалы, Нидерланды мен Дания, талапты одан әрі 
қарай дамытып, жеке заңды тұлғалар жүзеге асыруы тиіс 
кәсіпорындардың өндірістік және желілік қызметін заңды түрде 
бөлу туралы талап енгізді. 

Бөлшектеу ережелерінен басқа, 4-6-баптардағы электр энер-
гиясының бірінші директивасы ашық тендерлер арқылы немесе 
құрылысқа рұқсат берудің кемсітусіз жүйесін құру арқылы, жаңа 
қуаттарды салу процедурасын арнайы реттеді. Сонымен қатар, 
бірінші газ директивасы тек 4-бапта газ объектілерін салуға 
немесе пайдалануға рұқсат қажет болған жағдайда, мүше 
мемлекеттер осы рұқсаттар объективті, кемсітусіз және ашық 
негізде берілетін жүйені әзірлеуі керек деп көрсетілген. 

Сонымен бірге, бірінші газ директивасы газды сақтау 
режимін арнайы реттеді. Бірінші электр энергиясы мен бірінші 
газ директивалары арасындағы бұл айырмашылықтар электр мен 
газдың ерекше қасиеттерімен түсіндірілуі мүмкін. Бірінші 
энергетикалық директивалар тиімді реттеуді қамтамасыз ету 
үшін келесі негізгі міндеттемелерді бекітті: а) мүше мемлекет-
тердің, сондай-ақ тасымал жүйелері операторларының кемсіту-
шілікке жол бермеу жөніндегі міндеттемелері; ә) коммерциялық 
маңызды ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету жөніндегі 
міндеттемелер; б) тараптардың адал келіссөздер жүргізу жөнін-
дегі міндеттемелері; в) дауларды шешетін органды тағайындау 
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жөніндегі міндеттемелер. Осыған байланысты, кейбір мүше 
мемлекеттердің директивалармен белгіленген талаптарды әзір-
легені және ұлттық реттеуші органдар құрғандығы назар 
аудартады. 

Ырықтандыру мақсаттарына жету өзара принципке негіз-
делуі керек болатындығын атап өткен жөн. Бірінші энергети-
калық директивалар ЕО-тың газ және электр энергиясы 
нарықтарын ырықтандырудың бірінші кезеңіне негіз болды. 

Осыған қарамастан, жүйеге кіру моделін таңдау және нарық-
тарды реттеу сияқты көптеген маңызды мәселелер ЕО-қа мүше 
елдердің қарауында қалды. Осының себебінен кейбір мемлекет-
тердің нарықтары басқа мемлекеттердің нарықтарына қарағанда 
бәсекелестікке ашық бола бастады. Бұл өз кезегінде 
бәсекелестіктің бұрмалануына ықпал етті. Либерализацияның 
бірінші кезеңіндегі актілер оң рөл атқарды, бірақ бұл қойылған 
мақсаттарға жету үшін олар жеткіліксіз болды. Сол  себепті 
жаңа құқықтық актілерді қабылдау қажеттілігі туды. 

 
 
1.3. Газ және электр энергиясы нарығын ырықтандыру 
саласындағы ЕО-тың  заңын дамытудың екінші кезеңі 
 
2000 жылы наурызда Лиссабонда өткен Еуропалық кеңес 

Комиссияны, Кеңесті және ЕО-қа мүше елдерді ырықтандыру 
процесін жеделдетуге және ЕО-тың бірыңғай ішкі энергетика-
лық нарығын құруға шақырды. Комиссия электр энергиясының 
ішкі нарығының жаңа жалпы ережелерін белгілейтін және 
бірінші электр энергия директивасының күшін жоятын 2003/54 / 
EC Электр энергиясы туралы директивасын (бұдан әрі – екінші 
Электр директивасы) 2003 жылдың 26 маусымында қабылдады 
[17]. Сондай-ақ сол күні ішкі газ нарығының жұмыс істеуінің 
жаңа жалпы ережелерін белгілейтін және бірінші газ директи-
васының күшін жоятын 2003/55 / EC директивасын (бұдан әрі – 
екінші Газ директивасы) қабылдады [18]. 

Электр және газ нарықтарының жұмысының жалпы 
ережелерін белгілейтін директивалар 
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Екінші электр және екінші газ директивалары сандық және 
сапалық элементтерді қамтыды, олар ЕО-тың газ және электр 
энергиясы нарығын одан әрі ырықтандыруға ықпал етуі керек 
еді. 

Сандық элементтерге электр және газ жеткізушілерін таңдау 
құқығына ие тұтынушылар санының біртіндеп өсуі, сол арқылы 
нарықтың ашықтығының күшеюі кіреді. Бұлар нарықтың барлық 
қатысушыларының бәсекелестік ықпалымен бағаны төмендету 
және қызмет көрсету сапасын жақсарту арқылы беретін 
артықшылықтарын тұтынушыларға ұсынулары ету үшін қажет 
болды. 

Сапа элементтері болып қатысты энергетикалық нарықтың 
жұмыс істеуі үшін маңызды мәселелер үшінші тараптың қол 
жетімділігі, тұтынушылардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз 
ететін тігінен интеграцияланған кәсіпорындардың қызметін 
заңды түрде бөлу, тәуелсіз реттеуші органдар құру сияқты жаңа 
стандарттар енгізілді. 

Екінші Энергетикалық директиваның 3-бабы кәсіпорын-
дарды бәсекеге қабілетті нарықты құру, жабдықтау қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қорғау мақсатында ЕО 
саясатына сәйкес келетін қызметті жүзеге асыруға міндеттеді. 

Сонымен қатар, бұл бапта әлеуметтік маңызы бар қызметтер-
ді ұсыну туралы ережелер болды. Мүше мемлекеттер мынадай 
қызметтерді көрсетуге кәсіпорындарды жауапты ете алады: (а) 
жеткізілім қауіпсіздігін қоса алғанда, энергетикалық қауіпсіз-
дікке ықпал ету; ә) жеткізілімдердің жүйелілігін, олардың са-
пасы мен бағасын қамтамасыз ету; б) қоршаған ортаны қорғауға 
байланысты, оның ішінде энергия тиімділігін арттырып, климат-
тың өзгеруін азайту. Сонымен бірге, ұсынылатын әлеуметтік 
маңызы бар қызметтер нақты айқын, кемсітушіліксіз, бақыла-
натын жағдайда жүзеге асып, ЕО компаниялары ұлттық 
тұтынушыларға қол жетімділікті қамтамасыз етуі керек еді. 

Осы қызметтерді ұсыну үшін екі директиваның 3-бабы, 
мүше мемлекеттерге директивалардың кейбір ережелерін 
қолданбауға мүмкіндік бергені назар аудартады, атап айтқанда: 
6-бап (жаңа қуаттарды салуға рұқсат беру процедурасы), 7-бап 
(жаңа қуаттарды салуға тендерлік рәсім), 20-бап (үшінші 
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тараптың қол жетімділігі) ), Екінші электр директивасының 22-
бабы (түзу желілер) және екінші газ директивасының 4-бабы 
(рұқсат беру процедурасы). Алайда, мүше мемлекеттердің 
мұндай әрекеттері ЕО-тың мүдделеріне қайшы келетіндей болып 
ЕО ішіндегі саудаға кері әсерін тигізбеуі керек еді. 

Екінші Энергетикалық Директиваның ережелеріне сәйкес 
мүше мемлекеттерге жүйеге кіру үшін үшінші тұлғалардың 
құқықтарын ескере отырып, ұзақ мерзімді жоспарлауды жүзеге 
асыру құқығы берілді. Тұтынушылардың құқықтарын қорғауға, 
атап айтқанда, әлсіз тұтынушыларды қорғау шараларын 
қабылдауға біраз көңіл бөлінді. Екінші электрлік директивада 
электр энергиясын жеткізу бойынша әмбебап қызметтер туралы 
ереже бекітілді, оған сәйкес тұтынушы белгілі бір сападағы 
электр энергиясын ашық және оңай салыстырылатын бағалар-
мен сатып алуға құқылы болды. Жеткізілетін электр энергия-
сына қатысты қосымша талаптар ретінде жеткізушілер 
тұтынушыларға энергия көздерінің құрамы және олардың 
қоршаған ортаға әсері туралы хабарлауға міндетті болды.  

Бұл шара электр энергиясы нарығының ашықтығына ықпал 
етуі керек еді. Сонымен қатар, қоршаған ортаны қорғауға және 
климаттың өзгеруіне қарсы тұруға бағытталуы керек еді. 
Өйткені, бұл тұтынушыға электр энергиясын өндірудің көздерін 
таңдауға әсер етуге мүмкіндік берді. Тұтынушыларға жеткізілім 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Екінші Энергетикалық 
Директиваларда мүше мемлекеттерге «соңғы кепілдік беретін 
жеткізушіні» тағайындауға мүмкіндік беретін ережелер 
қамтылды. 

 Сонымен қатар, екінші Энергетикалық директивалардың 
әрқайсысында А қосымшасы тұтынушыларды қорғауға бағыт-
талған нормалар жиынтығын қамтитын тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау шараларына арналған: а) келісімшарттар 
мазмұнына қойылатын талаптар, олардың шарттары әділетті 
және алдын-ала белгілі болуы керек; б) тұтынушыны 
келісімшартты бұзу немесе оның тауар құнын арттыру туралы 
тұтынушыны алдын-ала хабардар ету ережесі, бұл жағдайда 
тұтынушыға келісімшартты тоқтату құқығы берілді; в) бағаға 
қатысты ақпараттың ашықтығы туралы нормалар; г) төлем 



93 

әдістерінің көп түрлері; д) жеткізушіні ауыстырғаны үшін 
қосымша төлем алынбайды; е) дауларды жедел және әділ шешу 
талабы, ж) тұтынушылардың белгілі бір сападағы газ бен электр 
энергиясын тиімді бағамен алу құқығын қамтамасыз ету. 

Сондай-ақ, директивалар ішкі қуат нарығын қалыптасты-
рудың бір жолы жаңа қуат көздерін салу сияқты маңызды 
аспектісін реттеді. Мысалы, екінші газ директивасының 4-бабы 
жаңа газ объектілерін салу немесе қолданысқа беру үшін рұқсат 
беру туралы жалпы ережелерді белгіледі. Бұл рұқсаттарды мүше 
мемлекеттер немесе олардың тағайындалған органдары объек-
тивті, кемсітусіз және ашық критерийлер негізінде беруі керек 
еді. Рұқсат беруден бас тарту процедурасы бөлек реттеліп, 
өтініш берушінің шағымдану құқығы бекітілді. Екінші электрлік 
директиваның үшінші тарауы рұқсат беру процедурасына, 
конкурстық өтінімдерді өткізу немесе соған ұқсас процедуралар 
туралы ережелерге арналған. 

Электр энергиясының бірінші директивасымен салыстырған-
да екінші директива рұқсат беру және/немесе тендер рәсімдерін 
бекіту мүмкіндігін қарастырғанын атап өту маңызды. Екінші 
электрлік директива мүше мемлекеттерді лицензиялау 
процедурасын белгілеуге міндеттеді. Осылайша нарыққа жаңа 
қатысушылардың қол жеткізуі жеңілдеді. Нарықтың дұрыс 
жұмыс істеуі бақылаусыз жағдайда мүмкін емес болғандықтан, 
екінші электрлік директиваның 4-бабы және екінші газ 
жөніндегі директиваның 5-бабы мүше мемлекеттердің бақылау 
міндеттемесін белгіледі, оған келесі көрсеткіштерді байқау кірді: 
а) ұлттық нарықтардағы ұсыныс пен тұтынудың арақатынасы; б) 
болашақта күтілетін тұтыну деңгейі; в) жаңа объектілерді салу 
қажеттілігі; г) желілердің жұмыс істеу сапасы және олардың 
техникалық жағдайы 

Екінші электрлік директиваның 5-бабы және екінші газ 
директивасының 6-бабы мүше мемлекеттерге жүйелердің дұрыс 
жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қауіпсіздік критерийлері 
мен техникалық регламенттерін анықтау жауапкершілігін 
жүктеді. Бұл ережелер объективті және кемсітусіз болуы керек 
еді. Мүше мемлекеттер Комиссияға 1998 жылғы 22 маусымында 
күші бар техникалық стандарттарға қатысты ақпарат беру 



94 

тәртібін реттейтін 98/34 / EC директивасына сәйкес белгіленген 
ережелер туралы хабарлауы керек. 

Еуропалық Одақтың энергетикалық нарығын ырықтанды-
рудың маңызды құрамдас бөлігі әр түрлі жүйелер оператор-
ларының қызметін реттеу болып табылады. 

Осыған байланысты, екінші электрлік директивада тасымал-
дау және тарату жүйелері операторларының құқықтық 
мәртебесін анықтайтын нормалар қарастырылған. Екінші газ 
директивасына келетін болсақ, ол газ беру, сақтау және сұйылту 
жүйелері мен газ тарату жүйелері операторларының құқықтық 
мәртебесін де реттеді. 

Екінші энергетикалық директивалар мүше мемлекеттерге өз 
бетімен бір немесе бірнеше операторларды тағайындауға, немесе 
тиісті газ және электр энергиясын беру, газды сақтау және 
сұйылту қуаттарына ие кәсіпорындардан белгілі бір уақыт 
аралығында жұмыс істейтін бір немесе бірнеше операторды 
тағайындауын талап ету міндетін бекітті. 

Қарастырылып отырған директивалардың әрқайсысы опера-
торларға арналған міндеттер ауқымын анықтады. Олар бір-
бірінен біршама өзгеше болса да, оларды төмендегідей қылып 
тұжырымдауға болады: а) газ және электр беру жүйелерінің 
дұрыс жұмыс істеуі мен дамуын, сондай-ақ газды сақтау мен 
сұйылтуды қамтамасыз ету; ә) жүйені әртүрлі қолданушылар 
арасындағы кемсітушілікке жол бермеу; б) жүйенің басқа 
операторларының назарына олардың дұрыс жұмыс істеуі үшін 
қажетті ақпаратты жеткізу; в) пайдаланушыларға олардың 
жүйеге тиімді қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін қажетті 
ақпараттарды ұсыну. Газ жүйелерінің операторына қоршаған 
ортаны қорғауға қатысты қосымша міндеттеме қойылды. 
Операторларға жүктелген міндеттерді ескере отырып, олардың 
тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін екінші энергетикалық 
директивалар оқшаулаудың жаңа стандарттарын қарастырды. 
Жаңа директивалар «заңды түрде бөліну» қажеттілігін бекітті. 
Бұл тігінен интеграцияланған кәсіпорынның құрамына кіретін 
операторлар осындай кәсіпорынның басқа бөлімшелерінен бөлек 
заңды тұлға болып бөлінгендігін білдірді. 
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 Сонымен қатар, функционалдық бөлінуге қойылатын талап-
тар белгіленді, оған сәйкес операторлар әкімшілік жағынан 
бөлек болуы және тігінен интеграцияланған кәсіпорындардың 
басқа құрама бөлімдерінен тәуелсіз шешім қабылдауы керек 
болатын. Функционалды ажыратуды қамтамасыз ету үшін Екін-
ші Энергетикалық Директивалар келесі ережелерді қамтыды; 

а) тасымалдау жүйелерін басқаруға жауапты лауазым иелері 
өндіруді, жеткізуді және таратуды жүзеге асыратын интегра-
цияланған кәсіпорындардың бөлімшелерінің қызметіне қатыса 
алмайды;  

б) тасымалдау жүйесін басқаруға уәкілетті адамдардың 
тәуелсіздігін қамтамасыз ету үшін олардың кәсіби мүдделерін 
қорғауды қамтамасыз ететін шаралар қабылдануы керек еді;  

в) тасымалдау жүйелерінің операторларына тігінен 
интеграцияланған кәсіпорындардан тәуелсіз шешім қабылдау 
құқығы берілуі керек еді; 

 г)тасымалдау жүйесінің операторлары дискриминациялық 
іс-әрекетті болдырмайтын сәйкестік бағдарламасын құруға 
міндетті болды. 

Осыған байланысты, екінші Газ директивасында ажырату 
стандарттарын тек тасымалдау жүйелерінің операторларына 
ғана қолдану қарастырылған, бұл стандарттар газды сақтау және 
сұйылту жүйелерінің операторларына таралмады. Демек, газды 
сақтау, сұйылту жүйелерінің операторларына тек бөлек бухгал-
терлік есеп жүргізу стандарттары қолданылды деген қорытынды 
жасауға болады. 

Коммерциялық қызығушылық тудыратын ақпаратты қорғау 
мақсатында Екінші энергетикалық директивалар тасымалдау 
жүйесінің операторлары үшін құпиялылық режимін орнатты. 
Тарату жүйесінің операторлары үшін олардың құқықтық режимі 
тасымалдау жүйесі операторларының режиміне ұқсас болды. 
Сонымен қатар, мүше мемлекеттер ажырату ережелерін жүз 
мыңнан аз тұтынушыларға қызмет көрсететін мекемелерге 
қолданбауға құқылы болды. 

Тасымалдау және тарату жүйелерінің операторлары туралы 
ережелерді талдай отырып, екі директивада қолданылатын бірік-
тірілген оператордың моделі туралы айтпай кетуге болмайды. 
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ЕО-қа мүше елдер электр энергиясын жеткізу және тарату жүйе-
лерінің біріктірілген операторын, сондай-ақ газды тасымалдау, 
сұйылту, сақтау және тарату жүйелерінің біріктірілген опера-
торын тағайындай алатын болды. Алайда, мұндай біріктірілген 
оператор заңды және функционалдық бөлінуге қойылатын 
талаптарға сай болуы керек еді.  

Біртұтас ЕО энергетикалық нарығын құрудың маңызды фак-
торы – бұл энергетикалық инфрақұрылым объектілеріне бөгде 
тараптардың қол жетімділігін қамтамасыз ету. Бұл объектілер, 
әдетте, тігінен интеграцияланған компанияларға тиесілі екенін 
ескерсек, бұрындары үшінші тараптарға қол жеткізуге және 
бәсекелестікті дамытуға ынталандыру болған жоқ. Бірақ, Екінші 
энергетикалық директиваларға сәйкес үшінші тарапқа қол 
жетімділік жалпы ережеге айналды және қол жетімділік білікті 
сатып алушыларға жарияланған тарифтер негізінде берілуі керек 
еді. Тарифтер заңды күшіне енгенге дейін заңдық тұрғыдан 
мақұлданған және объективтілік және кемсітушіліксіздік талап-
тарына сәйкес қолданылуы керек еді. Екінші Газ директивасы 
газ сақтау жүйелеріне қол жеткізу мәселелерін бөлек реттегенін 
атап өткен жөн, олардың критерийлері тасымалдау және тарату 
жүйелеріне қол жеткізу критерийлерімен салыстырғанда айтар-
лықтай жұмсақ болды. Сақтау жүйелеріне қол жетімділікті 
қамтамасыз ету үшін ЕО-қа мүше мемлекеттер келісілген және / 
немесе басқарылатын қол жетімділік модельдерінің бірін таңдай 
алды. Өндіріс құбырларына үшінші тараптардың қолын жеткізу 
үшін одан да жұмсақ талаптар қойылды. Мүше мемлекеттер 
өздерінің қолындағы заңды құралдар негізінде үшінші тарапқа 
жол беру тәртібін анықтауда еркіндік алды, дегенмен, мемле-
кеттер ашық және әділетті қол жетімділікті қамтамасыз етуі 
керек еді. 

Екі директива да үшінші жаққа желілерді қолдануға рұқсат 
беру ережесінің пайда болуына негіз болды. Тыйым салу үшін 
қабылданған жалпы критерий өткізу қабілеттілігінің болмауы 
болды. Бұл критерийге қоса екінші Газ директивасы әлеуметтік 
маңызы бар қызметтерді көрсету бойынша міндеттемелерді 
орындау мүмкін еместігі, сондай-ақ «алу немесе төлеу» 
міндеттемелерін орындаудағы қаржылық қиындықтар сияқты 
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себептер де үшінші тарапқа желілерге кіруге жол бермеуге себеп 
деп қарастырған. 

Екінші газ директивасының тағы бір айрықша ерекшелігі – 
жаңа инфрақұрылымды салу мақсатында инвестицияларды 
тарту үшін ірі жаңа газ инфрақұрылымына үшінші тараптардың 
қол жеткізуіне қатысты жеңілдіктер қарастырылды. 

Алайда, екінші энергетикалық директиваның басты жетістігі 
мүше мемлекеттердің нарықтарын ашуға қойылатын талаптар 
туралы ережелерді шоғырландыру болды. Директиваларға 
сәйкес 2007 жылдың 1 шілдесінен бастап ЕО энергетикалық 
нарықтарының толық заңды түрде ашылуына қол жеткізілді, 
алайда, нарықтар бірден толыққанды жұмыс істеп кете алған 
жоқ. Нарықтарды ашу туралы талаппен бір уақытта өзара нарық 
туралы талап қойылды, оған сәйкес өз нарықтарын толық ашқан 
мүше мемлекет өзінің нарықтарын толық ашпаған мүше 
мемлекеттің жеткізушісіне нарыққа жол бермеуіне құқылы 
болды. Бұл ереже өз нарықтарын ашқан және олай жасамаған 
мүше мемлекеттердің жеткізушілері арасындағы бәсекелестіктің 
бұрмалануын болдырмауға бағытталған. Сонымен қатар, мүше 
мемлекеттер энергетикалық саланың мүдделерінен тәуелсіз 
болатын реттеуші функцияларды жүзеге асыру үшін бір немесе 
бірнеше құзыретті органдарды тағайындауы керек болды. 

Алайда, мемлекеттік органдардан бөліну талап етілмеді. 
Реттеушілердің негізгі міндеттері кемсітушілікке жол бермеу, 
бәсекелестікті қолдау және нарықтың тиімді жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету болды. Осы міндеттерді орындау үшін оларға 
келесі негізгі өкілеттіктер берілді: а) ұлттық нарықтардың 
жұмысына басшылық жасау; б) газ және электр энергетикалық 
жүйелеріне қол жеткізу шарттарын (тарифтерді белгілеуді қоса), 
сондай-ақ теңгерімдеу қызметтерін ұсыну шарттарын анықтау; 
в) дауларды шешу. 

Екінші Энергетикалық директивалар тарифтер мен оларды 
есептеу әдістерін белгілеу кезінде реттеуші органдар қабылдаған 
шешімдерді тексеруге министрліктерге мүмкіндік бергенін атап 
өткен жөн. Тиісті министрлік реттеуші органдардың шешімін 
мақұлдауы немесе қабылдамауы мүмкін еді, бірақ оны өзгертуге 
құқығы болмады. 



98 

Директивалар реттеуші органдардың бір-бірімен және 
Комиссиямен өзара әрекеттесуі туралы ереже белгіледі. Осы 
орайда, екінші Энергетикалық директивалар қабылданғанға 
дейін де мүше-мемлекеттердің реттеуші органдарының ресми 
өкілеттіктері жоқ қауымдастық түрінде құрылған «Еуропалық 
энергетикалық реттеушілер кеңесіне» құрамында жұмыс 
істейтінін атап өткен жөн. 2003 жылы Комиссия Еуропалық 
электр және газды реттеушілер тобын құрды, оның құрамына 
реттеуші органдардың басшылары кірді және бұл топқа ресми 
консультативтік-кеңесші органның құқықтары берілді [19]. 

 Екінші энергетикалық директивалар бірқатар ережелерін 
қолданудан босату мүмкіндігін қамтамасыз етті. Осылайша, 
екінші электрлік директиваның 26-бабына сәйкес, мұндай жеңіл-
діктер шағын оқшауланған жүйелер үшін, сондай-ақ техникалық 
мәселелер туындаған жағдайда берілуі мүмкін. Екінші газ дирек-
тивасының 28-бабы директиваның бірқатар ережелерін жаңа 
және оқшауланған нарықтарға қолданбауға мүмкіндік берді. 
Екінші Энергетикалық директивада энергия нарығында күтпеген 
дағдарыс жағдайын орын алғанда, қауіпсіздік шараларын 
қабылдау мәселесіне ерекше назар аударылды. Бұл мәселелер 
екінші электрлік директиваның 24-бабында және екінші газ 
директивасының 26-бабында қарастырылған. 

Директивалар ережелерінің орындалуын бақылауды қамта-
масыз ету үшін, мүше мемлекеттердің Комиссияға,  Парламент 
пен Кеңеске жылдық есеп беру міндеттемелері қамтылды. 
Екінші энергетикалық директивалар Бірінші энергетикалық 
директивалардың, сондай-ақ, алдыңғы параграфта талқыланған 
Транзиттік директивалардың заңдық күштерін жойды. 

Екінші энергетикалық директивалардың ЕО энергетикалық 
нарығын ырықтандыруды құқықтық реттеу саласына көптеген 
жаңалықтар енгізгені сөзсіз. Алайда, Комиссия атап өткендей, 
қабылданған шаралар ЕО-тың бірыңғай ішкі энергетикалық 
нарығын құру үшін жеткіліксіз болды. Негізгі мәселелер 
мыналар еді: а) ұлттық энергетикалық нарықтар арасындағы 
интеграцияның болмауы; б) трансшекаралық операцияларды 
жүзеге асыруда бәсекенің жеткіліксіз дамуы; в) қатысушы 



99 

мемлекеттердің көпшілігінің директиваларды жүзеге асыру үшін  
ұзақ уақыт керек еткені.  

Сонымен бірге, мәселелердің бірі- жеткізушілер мен тұты-
нушылардың энергия желілеріне қол жетімділігін қамтамасыз 
ету болғанын атап өткен жөн, бұл ЕО-қа мүше әр түрлі 
мемлекеттердің тарифтік жүйелерінің арасындағы айырмашы-
лықтарға және кейбір трансшекаралық жүйелердің тығыздығына 
байланысты қиын болды. 

Сол себептен,  тарифтерді белгілеу механизмдерін де, кепте-
лістерді басқару қағидаларын да ЕО деңгейінде реттеу қажет 
болды. 

Жоғарыда айтылғандардың барлығын қорытындылай келе, 
келесі тұжырымдарды жасауға болады: біріншіден, біртұтас 
энергетикалық нарық құру ЕО-тың басым мақсаттарының бірі 
ретінде жарияланды. 

Екіншіден, ішкі нарықты реттеу бойынша ЕО құрылтай 
шарттарының нормаларының эволюциясы, сондай-ақ, энерге-
тикалық мәселелер бойынша жаңа нормалардың енгізілуі газ 
және электр энергиясы нарығын ырықтандыру саласындағы ЕО-
тың екінші директиваларының прогрессивті дамуына негіз 
болды. 

Үшіншіден, ЕО-тың құрылтай шарттарының құқықтық 
реттеу шеңберінен тыс қалған олқылықтар ЕО-тың әділет 
сотының шешімдерімен толтырылды. 

Төртіншіден, ырықтандырудың алғашқы екі кезеңінде 
қабылданған ЕО екінші деңгейлі заңнамалық актілері көптеген 
жаңашылдықтарды қамтығанымен, олар көбіне ымыраның нәти-
жесі болғандықтан, қойылған мақсаттарға жетуді қамтамасыз 
ете алмады. 

Бесіншіден, ЕО-дағы газ және электр энергиясы нарықтарын 
одан әрі ырықтандыру үшін радикалды шараларды 
қарастыратын жаңа актілер қабылдау қажет болды. 
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1.4. Еуропалық Одақтағы газ және электр энергиясы на-
рықтарының жұмыс істеуінің негізгі ережелерін белгі-
лейтін үшінші энергия пакетінің жалпы сипаттамалары 
 
Үшінші энергетикалық пакеттің басты мақсаты – энергиямен 

жабдықтаудың сенімділігін сақтай отырып бәсекелестікті 
дамыту. 

2006 жылы 8 наурызда Комиссия «Тұрақты, бәсекеге 
қабілетті және қауіпсіз энергияның еуропалық стратегиясы» деп 
аталатын Жасыл кітапты жариялады [20]. Бұл кітап ЕО-тағы 
қазіргі энергетикалық ахуалға, оның даму перспективаларына 
шолу жасады, сонымен қатар, энергетикалық саясаттың негізгі 
мақсаттары мен оларға жетудің құралдарын анықтады. 2007 
жылғы 10 қаңтарда Комиссия Еуропалық Кеңес пен Еуропалық 
Парламентке «Еуропадағы энергетикалық саясат» атты хабар-
лама [21] жіберіп, ЕО-та электр және газдың ортақ нарықтарын 
құрудың маңыздылығын көрсетті. Комиссияның хабарламасы 
энергетикалық нарықтағы жағдайды және бәсекелестікті 
дамытуды қамтитын баяндамаға негізделген. 

2007 жылдың күзінде Комиссия ЕО-тың қолданыстағы энер-
гетикалық заңнамасындағы кемшіліктерді көрсететін, ішінде 
«Түсіндірме меморандумды» қамтыған, кешенді ұсыныс 
жасады. 

Оның ішіне мыналар кірді: а) нарықта жаңа ойыншылардың 
пайда болуына жол бермейтін реттелетін бағалар; б) тасымалдау 
және тарату жүйелері операторларының тәуелсіздігін кепілден-
діруге мүмкіндік бермейтін тиімсіз ажырату; в) үшінші тұлға-
лардың газ және электр энергиясын беру және тарату жүйе-
леріне қол жетімділігін қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейтін 
дискриминациялық жағдайлар; г) бақылаушы органдардың 
құзыреттерінің  жеткіліксіздігі; д) Комиссияға әлеуметтік 
маңызы бар қызметтерді ұсыну туралы ақпараттың жіберілмеуі. 

Осы тұжырымдардың барлығы Комиссия дайындаған 
Салалық шолуда келтірілген тұжырымдармен расталды. 

Осы кемшіліктерді жою үшін Комиссия: а) энергетикалық 
ресурстарды тасымалдайтын және оларды өндіретін және 
өткізетін кәсіпорындарды бөлудің тиімді стандарттарын 
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әзірлеуге; б) «Энергетикалық реттеушілердің ынтымақтастық 
агенттігі» деп аталатын жаңа еуропалық агенттікті құруға; в) 
«Электр энергиясын беру жүйелерінің операторларының еуропа-
лық желісі» және «газ тасымалдау жүйелерінің операторлары-
ның еуропалық желісі» деп аталатын электр және газ тасы-
малдау жүйелерінің операторлары арасындағы ынтымақтас-
тықты қамтамасыз ететін жаңа органдар құруға; г) шешім 
қабылдау процесін жеделдеттін ережелер қабылдауға шақырды. 

Кейінірек Еуропалық Парламент пен Кеңестің талқылауынан 
кейін Комиссияның ұсыныстары біраз өзгерістерге ұшырап 
барып, мақұлданды. 

Үшінші энергетикалық пакеттің актілері 2009 жылдың 13 
шілдесінде қабылданды және 2009 жылдың 3 қыркүйегінде 
күшіне енді. Пакетке екі директива кірді; 2009/72 / EC директи-
васы электр энергиясының ішкі нарығының жалпы ережелерін 
анықтады және 2003/54 директивасының күшін жойды [22]; 
2009/73 / EC директивасы ішкі газ нарығының жалпы 
ережелерін анықтады және 2003/55 / EC директивасының күшін 
жойды [23]. Бұл пакетке үш регламенттер енгізілді: № 713/2009 
Энергетика саласындағы реттеу органдарының ынтымақтастық 
жөніндегі агенттігі туралы Регламент [24], № 714/2009 
трансшекаралық электр алмасу желілеріне қол жеткізу шарттары 
туралы Регламент [25], және газ тасымалдау желілеріне қол 
жеткізу шарттары туралы № 715/2009 Регламент [26]. 

 Бұл актілердің қабылдануы ЕО-та газ және электр энергиясы 
нарықтарын ырықтандырудың жаңа үшінші кезеңі болды. Мүше 
мемлекеттерге өздерінің ішкі заңнамаларын директиваларға 
сәйкес келетіндей қылып өзгерту үшін 2011 жылдың 3 
наурызына дейін 18 ай уақыт берілді. Регламенттерге келетін 
болсақ, олар, директивалар сияқты, 2011 жылдың 3 наурызынан 
бастап қолданыла бастады. 

Негізгі жаңашыл енгізулер  
Үшінші энергетикалық пакет қабылданған кезде, ЕО-тың 

энергетикалық нарығы заңды жүзінде толығымен ашық болды. 
Шын мәнінде Үшінші энергетикалық пакет актілері бұрынғы 
Екінші Энергетикалық Директивалардың ізбасарлары болды, 
бірақ олардың мәтініне келесідей бірқатар жаңалықтар болды: 
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1) Тұтынушылардың құқықтарын қорғау ережелері егжей-
тегжейлі баяндалған және жаңартылатын энергия көздерінен 
энергияны пайдалану, энергия тиімділігі және энергетиканың 
жетіспеушілігінен қорғау сияқты мәселелерге назар аударылады. 

2) қоршаған ортаны қорғауға және жаңартылатын энергия 
көздерінің рөлін арттыруға бағытталған жаңа объектілерді 
салуға рұқсат берудің қосымша талаптары енгізілген. 

3) мүше мемлекеттер мен реттеушілердің ЕО-тың энерге-
тикалық нарығын интеграциялау мақсатында аймақтық деңгейде 
ынтымақтастық міндеттілігі белгіленді. 

4) газ және электр энергиясын беру және тарату жүйелерінің 
операторларын ажырату стандарттары бойынша жаңа ережелер 
белгілейді. 

5) үшінші тұлғаларға қол жетімділікті қамтамасыз ету 
бойынша кейбір ережелер нақтыланды. 

6) реттеуші органдар рөлінің күшеюі байқалады. Бұл 
жаңалықтардың барлығы ЕО-тағы газ және электр энергиясы 
нарықтарын одан әрі ырықтандыру және олардың толық жұмыс 
істеуін қамтамасыз етудің басты мақсатына қызмет етуге 
арналған. 

Үшінші энергетикалық пакеттің актілері ЕО-тың екінші 
заңының алдыңғы актілеріндегі кемшіліктерді жоюға және ЕО-
тың энергетикалық нарығының дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз 
етуге арналған. Бұл үшін олардың мәтініне бірқатар жаңалықтар 
да енгізілген. 

Әлеуметтік маңызы бар қызметтерді ұсыну ережелері 
Үшінші энергетикалық директивалардың әрқайсысының 3-

бабының нормалары Әлеуметтік маңызы бар қызметтерді 
көрсету мәселесін реттеуге арналған. Оларды екінші энергети-
калық директивалардың нормаларымен бірдей деп айтуға 
болады . 

Бұрынғыдай, бірқатар критерийлерді ескере отырып, қоғам-
дық, экономикалық мүддені сақтау мақсатында, мүше мемлекет-
тердің кәсіпорындарға осы қызметтерді көрсетуге міндеттемелер 
жүктеу құқығы бекітілді. Алайда, кемсітуге жол бермеу үшін, 
Комиссияның пікірінше, бұл конкурстық рәсімдер негізінде 
жүзеге асырылуы керек еді. Қоршаған ортаны қорғау бойынша 
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әлеуметтік маңызы бар қызметтерді ұсыну мүмкіндігі бөлек 
қарастырылды. 

Қызметтің осы түрін ұсыну үшін мүше мемлекеттерге дирек-
тивалардың кейбір ережелерін қолданбау мүмкіндігі беріледі. 
Директиваларда директивалар нормаларын қолданбау құқығы-
ның пайда болуы үшін келесі сұрақтарды қойып, “ия” деген 
жауап алынатын болу керек еді: біріншіден, таңдалған шара 
әлеуметтік маңызы бар қызметтерді көрсетуге бағытталған ба; 
екіншіден, бұл шара сауда мен бәсекелестікті ең аз шектейтін 
қажетті шара ма. 

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау ережелері 
Үшінші энергетикалық директивалар тұтынушылардың құ-

қықтарын қорғау мәселесін де егжей-тегжейлі реттейді. 
Тұтастай алғанда, директиваларда қамтылған тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау шараларын екі үлкен топқа бөлуге болады: 
алдыңғы директивалардан алынған шаралар және жаңашыл 
шаралар. 

Бірінші топқа келесі шаралар жатады: 
1) барлық өндірістік емес тұтынушылардың, сондай-ақ 

шағын кәсіпкерлік субъектілерінің (жұмысшыларының саны 
елуден адамнан аспайтын, ал жылдық айналымы он миллион 
еуроны құрайтын) электр энергиясын жалпыға бірдей қызмет 
көрсету стандарттарына сәйкес алу құқығы. 

2) әлсіз тұтынушыларды қорғау. 
3) мүше мемлекеттердің білікті тұтынушылардың жеткізуші-

лерді өзгерту құқығын қамтамасыз етуі. Кем дегенде өндірістік 
емес тұтынушылар үшін мұндай шаралар алдыңғы директива-
лардағыдай, тиісті қосымшада қарастырылған. 

4) тұтынушыларға электр энергиясы алынған көздердің құра-
мы және олардың қоршаған ортаға әсері туралы ақпарат беру. 

Екінші топтың шараларының да басты мақсаты тұтыну-
шылардың құқықтарын қорғауды күшейту. 

1) Сауда-саттық және теңгерімдеу ережелеріне сәйкес 
келетін кез-келген жеткізушіден электр энергиясын алу құқығы. 

2) тұтынушының келісімшарт ережелерін ескере отырып, 
сатушыны өзгерту құқығы. Бұл жағдайда оператор үш апта ішін-
де осындай ауысым жасауы керек. Сонымен қатар, тұтынушыға 
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оның тұтыну деректері туралы барлық ақпаратты алу құқығы 
беріледі. 

3) Энергетиканың жетіспеушілігімен күресу үшін мүше 
мемлекеттерге «әлсіз тұтынушылар» ұғымын тұжырымдау 
міндеті жүктелген. 

4) мүше мемлекеттер әлсіз тұтынушыларды қамтамасыз ету, 
энергия тиімділігін арттыру және энергетиканың жетіспеушілі-
гімен күресу үшін ұлттық энергетикалық жоспарларды құру 
сияқты шараларды қабылдауы керек. 

5) тұтынушылардың өздеріне қол жетімді дауларды шешу 
құралдары туралы хабардар болу құқығы. Ұсынылған 
ақпараттың дұрыс болуын қамтамасыз ету үшін жауапкершілік 
реттеуші органдарға немесе басқа ұлттық құзыретті органдарға 
жүктеледі. 

6) мүше мемлекеттер тұтынушылардың өз құқықтарына, 
қолданыстағы заңнамаға және дауларды шешудің қол жетімді 
құралдарына қатысты ақпарат ала алатын байланыс 
орталықтарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге міндетті. 

7) мүше мемлекеттер шағымдардың дұрыс қаралуын және 
даулардың соттан тыс шешілуін қамтамасыз ету үшін энер-
гетикалық омбудсмен немесе тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау органы сияқты тәуелсіз механизм құруы керек. 

8) Комиссия мүдделі тараптармен, соның ішінде мүше мем-
лекеттермен, ұлттық реттеуші органдармен, тұтынушылар 
ұйымдарымен, кәсіпкерлермен және басқалармен келісе отырып, 
құқықтар туралы ақпаратты қамтитын бақылау парағын 
мақұлдайды. 

Директивалардағы қосымшаларға келетін болсақ, олардың ең 
маңызды жаңалықтарын былайша қорытындылауға болады: 

1) тұтынушыларға олардың құқықтары туралы, оның ішінде 
шағымдарды қарау тәртібі туралы ақпараттар беру (ақпарат 
төлем шот-фактурасында немесе сататын компаниялардың 
интернет-сайттарында орналастырылады); 

2) барлық дауларды қарау үшін үш айлық ұсыныс кезеңін 
белгілеу; 

3) тұтынушылардың ақпарат алу құқығы; 
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4) мүше мемлекеттердің тұтынушыларды нарықтық процес-
терге неғұрлым белсенді қатысуына ықпал ететін өлшеудің 
интеллектуалды жүйелерін енгізу міндеті. Бұл жүйелердің 
кәдімгі жүйелерден басты айырмашылығы – олар ақпарат жинап 
қана қоймай, оны әрі қарай талдау үшін байланыс каналдары 
арқылы таратады. Бұл шара ЕО-та тұтынудың жалпы көрінісін 
нақтылауға көмектеседі. 

Үшінші Энергетикалық директиваның 3-бабында мүше мем-
лекеттер, немесе реттеуші органдар энергетикалық қызметтерді 
газ бен электр энергиясын тұтынуды үнемдеуге шақыруы керек. 
Мысалы, энергияны басқару қызметтерін пайдалану, интеллек-
туалды есепке алу жүйелерін, ақылды торлар және т.б. енгізу 
арқылы. 

Жаңа директивалардағы жаңалық – бұл мүше мемлекет-
тердің тұтынушылар мен қоршаған ортаны қорғауды қоса алған-
да, қызмет көрсету және әлеуметтік маңызы бар қызметтерді 
көрсету бойынша, әмбебап стандарттарды сақтау бойынша, 
қабылданған барлық шаралар туралы Комиссияға хабарлауы, 
сондай-ақ олардың бәсекелестікке әсер етуі мүмкіндігі, олар 
директивалардан ауытқуды талап ете ме, жоқ па, сол туралы 
ақпарат беру міндеттері. Бұл ақпаратты жинау Комиссия үшін 
ЕО-тағы газ және электр энергиясының нарықтарының 
жұмысын бақылау үшін керек. 

Электр және газ бөлшек сауда нарықтарының жұмыс 
істеу ережелері 

Үшінші Энергетикалық Директивалар бөлшек сауда нарық-
тарының дұрыс жұмыс істеуі және ашықтығы үшін, мүше 
мемлекеттер рөлдері мен жауапкершіліктерінің нақты белгіле-
нуін қамтамасыз етуі керек; а) тасымалдау және тарату 
жүйелерінің операторлары; б) газ бен электр энергиясын 
жеткізетін кәсіпорындар; в) тұтынушылар; г) нарықтың басқа 
қатысушылары. Бұл ережелер көпшілікке жария етілуі және 
бақылаушы органдардың немесе тиісті ұлттық органдардың 
бақылауында болуы керек. 

Үшінші электрлік директива ірі өнеркәсіптік тұтынушыларға 
бір уақытта, бірнеше жеткізушілерден электр энергиясын сатып 
алуға мүмкіндік береді. Бұл шара электр энергиясын жалғыз 
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жеткізуші жеткізуді тоқтатқан жағдайда, ірі тұтынушылардың 
энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. 

Ынтымақтастық ережелері 
Үшінші энергетикалық директивада ішкі нарықта газбен 

қамтамасыз етудің сенімділігін қамтамасыз ету үшін, аймақтық 
және екіжақты келісімді дамыту мақсатында, аймақтық дең-
гейдегі әр түрлі субъектілердің ынтымақтастығын дамыту ту-
ралы ережелер қамтылған. Мұндай ынтымақтастық жеткізі-
лімдегі елеулі үзілістерге қарсы тұру үшін құрылған.  

Ынтымақтастық келесі негізгі бағыттарды қамтиды: 
1) табиғи газбен қамтамасыз етудің сенімділігін арттыру 

үшін ұлттық төтенше жағдайларды басқару ережелерін 
үйлестіру; 

2) газ және электр желілері байланыстарын анықтау және 
дамыту және жаңарту; 

3) өзара көмекті жүзеге асырудың шарттары мен әдістері. 
Үшінші Газ директивасында Комиссия мен мүше мемлекет-

тер осындай ынтымақтастық туралы хабардар болуы керек 
делінген. Сонымен қатар, Комиссияға аймақтық ынтымақтас-
тықты ілгерілету жөніндегі нұсқаулықтарды қабылдау құқығы 
берілген. Бұл шаралар өзара көмек тетіктерін құруға 
бағытталғандығы анық, соған сәйкес көрші мемлекеттер газбен 
жабдықтауда үзіліс болған жағдайда бір-біріне көмек көрсетуі 
керек. Мүше мемлекеттер мен ұлттық реттеушілер ұлттық 
нарықтарды аймақтық деңгейде интеграциялау үшін бір-бірімен 
ынтымақтастықта болуы керек екендігі баса айтылды. Жалпы, 
ынтымақтастықтың келесі негізгі тетіктері қарастырылған: 

1) қабылданған құқықтық, техникалық және басқа ереже-
лердің дәйектілігін, сондай-ақ оқшауланған жүйелердің интегра-
циясын қамтамасыз ету мақсатында аймақтық деңгейдегі тасы-
мал жүйелері операторларының ынтымақтастығы; 2) әр түрлі 
аймақтарда белгіленген ережелердің үйлесімділігін қамтамасыз 
ету үшін энергетикалық реттеу органдарының ұлттық реттеуші 
органдармен және тасымал жүйелерінің операторларымен ынты-
мақтастығы;  

3) мүше мемлекеттердің тасымал жүйелері операторларының 
екі немесе одан да көп мүше мемлекеттерді қамтитын бір немесе 
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бірнеше аймақтық интеграцияланған жүйелердің болуын 
қамтамасыз етуі  

4) тасымал жүйелердің тігінен интеграцияланған оператор-
лары аймақтық ынтымақтастықты дамыту мақсатында құрылған 
бірлескен кәсіпорындарда қатысқан жағдайда сәйкестік бағдар-
ламасын жасау. Бағдарламаның мақсаты – дискриминациялық 
және бәсекелестікке қарсы әрекеттердің алдын алу. Бағдарла-
маны Энергетикалық реттеу жөніндегі агенттіктің мақұлдауы 
керек. Оның сәйкестігін бақылау қадағалаушы тұлғаның міндеті 
болып табылады. 

Жалпы алғанда, аймақтық ынтымақтастықты дамыту ұлттық 
және аймақтық энергетикалық нарықтардың жұмыс істеуінің 
әртүрлі аспектілерін реттеудегі біртектілікке қол жеткізуге 
бағытталған. Олар ЕО шеңберінде бірыңғай ережелерді орнатуға 
ықпал етті және осылайша ЕО-тың бірыңғай энергетикалық 
нарығын құрудың кілті бола алды. 

Жаңа энергетикалық нысандар құрылысын құқықтық 
реттеу 

Лицензиялау тәртібі туралы ережелер 
Электр энергиясы жөніндегі үшінші директиваның 7-бабы, 

1-тармағы мүше мемлекеттерді объективті, ашық және 
кемсітпейтін критерийлерге сәйкес рәсім (процедура) жасауға 
міндеттейді. 

Бұл ретте мүше мемлекеттер рұқсат беру критерийлерін 
белгілеуі керек. Бұл критерийлер құрамына мыналар кіреді: 

1) электр желілері мен жабдықтарының қауіпсіздігі; 
2) халықтың денсаулығы мен қауіпсіздігін қорғау; 
3) қоршаған ортаны қорғау; 
4) энергия тиімділігі; 
5) бастапқы энергия көздерінің шығу тегі; 
6) өтініш берушінің сипаттамалары, оның техникалық, 

экономикалық және қаржылық мүмкіндіктері; 
7) 3-бапқа сәйкес қабылданған шаралардың сақталуы (әлеу-

меттік маңызы бар қызметтер және тұтынушылардың құқықта-
рын қорғау). Жоғарыда көрсетілген критерийлерден басқа 
Үшінші электрлік директивада екі қосымша критерий бар: 
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1) 2020 жылға дейін энергияның кем дегенде жиырма 
пайызын жаңартылатын энергия көздерінен өндіру мақсатта-
рына қол жеткізуге қосатын үлес; 

2) өндірістің қуаты зиянды шығарындыларды азайтуға 
қосқан үлесі. 

Директиваға сәйкес лицензиялау процедуралары мен 
олардың критерийлері көпшілікке жария етілуі керек. Сонымен 
қатар, лицензия беруден бас тарту тәртібі және өтініш берушінің 
шағымдану құқығы реттеледі. 

Лицензия беру тәртібін енгізу, сондай-ақ оларды беруден бас 
тарту мүше мемлекеттердің құзыретінде қалады. 

Тендер рәсімін өткізуді реттейтін ережелер 
Үшінші электрлік директиваға сәйкес тендерлік рәсімді пай-

далануға негізінде жеткізілім қауіпсіздігі, жаңа қуаттарды салу, 
энергия тиімділігін қолдау, энергия тұтынуды реттеу, сондай-ақ 
қоршаған ортаны қорғау және жаңа технологияларды дамыту 
сияқты мақсаттарға жетуді қамтамасыз ету мүмкін болмаған 
жағдайларда ғана рұқсат етіледі. 

Демек, конкурстық процедураны пайдалану тек ерекше жағ-
дайларда ғана мүмкін болады, өйткені, басқаша жағдайда бұл 
мемлекеттердің нарықтық механизмдерге айтарлықтай 
араласуына әкеледі. 

Тендерлерді өткізу тәртібі келесідей: 
1) конкурстық рәсім туралы толық ақпарат Еуропалық 

Одақтың ресми журналында тендер аяқталғанға дейін алты 
айдан кешіктірілмей жариялануы керек; 

2) конкурстық спецификация ЕО-та құрылған барлық 
мүдделі кәсіпорындар үшін қол жетімді болуы керек, сонда 
олардың қатысуға өтініш беру үшін жеткілікті уақыты болады; 

3) конкурстық спецификация келісімшарттың егжей-
тегжейлі шарттарын, іріктеу критерийлерін және оны жасасу 
тәртібін қамтуы тиіс; 

4) мүше мемлекеттер конкурстық процедураны ұйымдас-
тыруға, сондай-ақ оны бақылауға жауап беретін электр энер-
гиясын өндіруге, тасымалдауға, таратуға немесе сатуға тәуелсіз, 
жеке немесе мемлекеттік арнайы органды тағайындайды. Егер 
тасымалдау жүйесінің операторы тасымалдаумен байланысты 
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емес қызметтің басқа түрлерінен қаржылық жағынан мүлдем 
тәуелсіз болса, онда бұл міндеттер оған жүктелуі мүмкін. 

Газ және электр энергиясын беру және тарату жүйелері 
операторларының бөлінуін құқықтық реттеу 

Операторлардың ажырауы ЕО-та газ және электр энергиясы 
нарықтарын ырықтандырудың негізгі шарттарының бірі ретінде 
қарастырылады. Мұның себебі – тасымалдау және тарату 
жүйелеріне кемсітусіз қол жетімділік болмаған жағдайда, бұл 
салаларда бәсекелестік мүмкін емес. Алайда, тарихи тұрғыдан 
алғанда, бұл жүйелердің көпшілігі өздерінің тасымалдау және 
тарату қызметтерінен басқа электр энергиясы мен газ өндіретін 
(шығаратын) және оларды сататын тігінен интеграцияланған 
кәсіпорындардың меншігінде немесе иелігінде болған. Бұл 
энергия өндіретін кезден бастап тұтынушыға жеткізілгенге 
дейінгі барлық цикл сол бір қолда болады деген сөз. Осылайша, 
тігінен интеграцияланған кәсіпорындарда үшінші тараптың 
тасымалдау және тарату жүйелеріне қол жетімділігін қамтама-
сыз етуге ешқандай ынталандыру жетіспеді, бұл өз кезегінде 
нарықтағы бәсекелестіктің дамуына кедергі келтіреді. 

Тігінен интеграцияланған кәсіпорындарда, әдетте, үшінші 
тұлғаларға қатысты дискриминацияның әртүрлі мүмкіндігі бар 
екенін айта кеткен жөн. Дискриминация ашық түрде де болуы 
мүмкін, мысалы, бәсекелестерге тасымал тарифтерін көтеру 
арқылы немесе жасырын түрде. Сонымен қатар, тігінен интегра-
цияланған кәсіпорындар мемлекеттік субсидиялаудың пайдасын 
көре алады, оған қоса, бәсекеге қабілетті секторлардағы 
шығындар өндіріс пен сату тасымалдау бағасының жоғары 
болуымен өтеледі. 

Үшінші тұлғалардың басқа тасымалдау және тарату жүйеле-
рінің болмауына байланысты, олар тігінен біріктірілген кәсіп-
орындар ұсынатын шарттармен келісуге мәжбүр. Бұл нарықтық 
монополияға әкеледі, бұл өз кезегінде бағаның өсуіне ықпал 
етеді және, сонымен бірге, энергиямен жабдықтаудың 
сенімділігін қамтамасыз етуге кері әсер етеді. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, ЕО тасымалдау 
және тарату жүйелерінің операторларын өндіріс пен сатудан 
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ажырату арқылы бәсекелестікті дамытатын шараларды қабыл-
дауы керек болды. 

Осы жағдайды ескере отырып, тасымалдау және тарату 
жүйелерінің операторларын өндіріспен және сатумен айналы-
сатын тігінен интеграцияланған кәсіпорындардың басқа бөлім-
шелерінен бөлу стратегиясы таңдалды. Осыған байланысты, 
бірінші электр директивасында операторларды бөлек бухгал-
терлік есеп жүргізуге және бөлек басқаруға міндетесе, бірінші 
газ директивасы – тігінен біріктірілген кәсіпорындар үшін тек 
бөлек бухгалтерлік есеп жүргізу міндеті  қарастырылғанын еске 
түсіру керек. Сонымен қатар, бірінші электрлік директивасында 
басқару қызметін бөлу тек тарату операторларына қатысты 
болды, ал бірінші газ директивасында бөлек жүйелік операторды 
тағайындау туралы ережелер мүлдем болмады.  

Алайда, бөлудің ең оңай  талаптары орындалған елдерде 
бәсекелестікті өрескел бұзушылықтар орын алып, кемсітушілік 
әдеттегідей болып қала берді. Сондықтан жаңа ұсыныстар қажет 
болды. 

Олар екінші электр және екінші газ директиваларында 
көрініс тапты, бөлек бухгалтерлік есеп жүргізу талаптарына 
қосымша, сондай-ақ, тарату жүйесі операторларының заңды 
және функционалдық бөлінуі қосылды. Екінші Энергетикалық 
директиваларды әзірлеу кезінде мүлікті бөлу қажеттілігі туралы 
идеялар ең тиімді деп танылғандығын атап өткен жөн, өйткені, 
ол операторлардың мүліктік мүдделерін вертикалды интеграция-
ланған компаниялардың басқа бөлімшелерінің мүдделерінен 
бөлуді қамтамасыз етті. Осыған қарамастан, бұл революциялық 
шара болып еді, сол кезде ЕО-қа мүше елдердің көпшілігі үшін 
бұл қолайсыз еді және ол басқа жұмсақ шаралардың тиімсіздігі 
туралы дәлелдер алынғаннан кейін ғана жүзеге асырылуы 
мүмкін еді. Бастапқыда Комиссия тасымалдау жүйесі 
операторларын ажырату ережелерін күшейтудің екі нұсқасын 
ұсынды. 

Біріншісі, мүлікті бөлу болды, бұл тігінен интеграцияланған 
бизнесті тасымалдау кәсібіне және өндіріс пен сату кәсіптеріне 
бөлуді білдіреді. 
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Екінші нұсқа тәуелсіз жүйелік операторды енгізуді қарас-
тырылды. Оның мағынасы тігінен интеграцияланған кәсіп-
орынға желілік активтерге меншік құқығын сақтауға мүмкіндік 
беру болды, бірақ, сонымен бірге, оларды басқаруды тігінен 
интеграцияланған кәсіпорыннан алынып, толығымен тәуелсіз 
операторға берілуі керек еді. Бұл нұсқа бұрынғы ұсыныстарға 
қарағанда онша қатал емес деп танылды, бірақ күрделі әрі 
егжей-тегжейлі реттеуді қажет етті. Комиссияның ұсыныстарын 
талқылау кезінде тағы бір нұсқа әзірленді, оған сәйкес тәуелсіз 
тасымалдау операторын құру мүмкін болды. Бұл тасымалдау 
операторына оның тәуелсіздігі мен дербестігі туралы белгілі бір 
ережелерді ескере отырып, тігінен біріктірілген кәсіпорынның 
құрамында қалуға мүмкіндік берді. 

Кейіннен барлық осы нұсқалар үшінші электр және үшінші 
газ директиваларында көрініс тапты. 

Тасымалдау жүйелерінің операторларын тағайындаудың 
негізгі міндеттері мен тәртібі 

Үшінші электр директивасы операторға жүйенің кептелуін 
басқару үшін төлемдер жинау, үшінші тараптың қол жетімді-
лігін қамтамасыз ету және басқару сияқты міндеттерді жүктейді. 
Үшінші Газ директивасына келетін болсақ, басты жаңалық ЕО 
шеңберінде тасымал жүйелерін интеграциялау үшін қажетті 
трансшекаралық қуаттарды құру міндеті болды. Операторлар өз 
міндеттерін орындауы үшін оларды директивада көзделген 
ережелерге сәйкес тағайындау керек. Тасымал жүйелерінің 
операторларын тағайындау үшін жауапкершілік мүше мемле-
кеттерге жүктеледі. 

 Операторларды тағайындау туралы ақпарат Комиссияға жі-
беріліп, Еуропалық Одақтың ресми журналында жариялануы 
керек. Алайда, басты жаңалық операторларды тағайындауға 
дейін бекіту процедурасын енгізу болды. Бұл тұрғыда тасымал 
жүйесінің операторы мақұлдау критерийлеріне сәйкес келмесе 
де, оны тағайындау керек екенін ескерген жөн, өйткені, жүйені 
бақылаусыз қалдыруға болмайтын еді. Бекіту процедурасы 
тасымал жүйесінің операторын ажыратудың барлық нұсқалары 
үшін бірдей және оператордың мәлімделген ажырату шарт-
тарына сәйкес келуін тексеруден тұрады. Бұл мәселеде реттеуші 
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органдарға үлкен рөл беріледі. Олардың міндеттеріне мыналар 
кіреді: 

1) операторлардың үшінші энергетикалық директивалардың 
ажырату туралы ережелерін сақтауын бақылау; 

2) тасымалдау жүйесінің операторы ұсынысымен басталған 
келіссөзді жүргізу; 

3) операторды мақұлдау немесе келіспеу туралы шешім 
қабылдау (ол өтініш берген күннен бастап төрт ай ішінде 
қабылдануы керек) және шешім туралы Комиссияға хабарлау; 

4) тасымал жүйелерінің операторларынан, сондай-ақ өнді-
рістік немесе сату қызметін жүзеге асыратын кәсіпорындардан 
олардың міндеттерін орындауға байланысты кез-келген 
ақпаратты сұрату құқығы; 

5) Комиссиямен қатар коммерциялық маңызды ақпараттың 
құпиялылығының сақталуын қадағалау.  

10-бапқа сәйкес, Комиссия бақылаушы органдардан хабарла-
ма алғаннан кейін екі ай ішінде оператордың директивалар 
талаптарына сәйкестігі туралы шешімін жіберуі керек. Сондай-
ақ, ол Энергетикалық реттеу органдарының ынтымақтастық 
агенттігіне жүгінуге құқылы, бұл жағдайда жауап беру мерзімі 
тағы екі айға ұзартылады. Операторды мақұлдау туралы бақы-
лаушы органдардың түпкілікті шешімі Комиссияның шешімі 
алынған күннен бастап екі айдан кешіктірмей қабылданады және 
олар өз шешімін қабылдау барысында Комиссияның пікіріне 
барынша назар аударуы керек.  

Тасымалдау жүйесі операторларының мүлкін бөлу 
ережелері 

Жалпы ереже – тасымал жүйелеріне иелік ететін кәсіпорын-
дарды электр энергиясын (газын) өндірумен (өндірумен) немесе 
оларды сатумен айналысатын кәсіпорындар бақыламауы керек 
немесе бұл кәсіпорындар бір-біріне әсер етпеуі керек. 

Басқаша айтқанда, қандай да бір жалғыз тұлға тасымал 
жүйесіне немесе оның операторына және өндіріс немесе сату 
функцияларын жүзеге асыратын кәсіпорындарға қатысты кез-
келген бақылауға ие болмауы керек.  

Үшінші Энергетикалық директивалар аясындағы бақылау 
жеке немесе ұжымдық түрде болуы мүмкін, және тасымалдау 
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кәсіпорынына шешуші әсер ету мүмкіндігін қамтамасыз ететін 
құқықтардан, келісімшарттардан немесе басқа құралдардан 
тұрады, атап айтқанда: а) кәсіпорынның барлық активтері; б) 
құрамның қалыптасуына, дауыс беру нәтижелеріне немесе 
кәсіпорын органдарының шешімдеріне шешуші әсер етуге 
мүмкіндік беретін құқықтарға немесе шарттарға иелік ету. 

Қандай да бір жалғыз тұлғаға тасымал жүйесі операторының 
немесе тасымал жүйесі кәсіпорнының бақылау кеңесінің мүше-
лерін, басқарушы органдарының мүшелерін тағайындауға неме-
се басқа да тікелей немесе жанама бақылауды жүзеге асыруға, 
сонымен қатар, өндіру немесе сату кәсіпорындарына қатысты 
осындай кез-келген құқықты жүзеге асыруға тыйым салынады. 

Бұл ереже тасымал жүйесінің операторы да, өндіріс немесе 
сату функцияларын орындайтын кәсіпорын да бір-біріне ықпал 
ете алмайтын тәуелсіздіктің тағы бір критерийі ретінде 
қолданылады. 

Құқықты жүзеге асыруға келетін болсақ, оған дауыс беру 
құқығын жүзеге асыру, байқау кеңесінің мүшелерін, басқару 
органы немесе кәсіпорын атынан өкілдік етуге құқығы бар 
органдарды тағайындау және мүдделі кәсіпорында көп үлесті 
иелену құқығы кіреді. 

Осылайша, осы кәсіпорындардың бір бірінің шешім қабыл-
дауына әсер ету мүмкіндігі алынып тасталады. Бірақ, сонымен 
бірге, Комиссияның алғашқы ұсынысында дивидендтер алу 
түріндегі қаржылық құқықтар қарастырылып еді. 

Қандай да бір тұлғалар бір мезгілде өндіріс функцияларын 
жүзеге асыратын кәсіпорындардың және тасымал жүйесін бас-
қаратын кәсіпорындардың немесе тасымал жүйесінің операто-
рының қадағалау кеңесінің, әкімшілік кеңесінің мүшесі болуына, 
немесе осы кәсіпорындардың мүддесін қорғаушы өкіл болып 
қызмет атқаруына тыйым салынады. Бұл тиісті органдар өкіл-
дерінің мүдделерінің қайшылығын жояды. 

Дәл осындай ережелер электр энергиясын, газды тасымалдау 
жүйелерін өндіретін немесе сататын кәсіпорындарға және олар-
дың операторларына қатысты. Бұл ереже екі сектордың өзара 
тәуелділігіне баса назар аударады. Мысалы, электр энергиясын 
өндірудің көзі көптеген жағдайларда газ болғандықтан, электр 
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энергиясын беру жүйелері бар газ компаниялары артықшылыққа 
ие болады және бәсекелестерін кемсітуге мүмкіндік алады. 

Тәуелсіз жүйе операторы туралы ережелер 
Мүше мемлекеттер, егер тасымал жүйесі 2009 жылдың 3 

қыркүйегіндегі жағдай бойынша, тігінен интеграцияланған кә-
сіпорынның құрамында болса, мүлікті бөлу ережелерін қолдан-
бауға және тәуелсіз желінің операторын тағайындауға құқылы. 
Бұл жағдайда тасымал желісі өндірістік немесе сату қызметін бір 
уақытта жүзеге асыратын тігінен біріктірілген кәсіпорынның 
меншігінде қалуы мүмкін. Алайда, желіні тігінен интеграция-
ланған кәсіпорыннан толығымен тәуелсіз оператор басқаруы 
керек. Тәуелсіз желілік операторды тағайындау Комиссияның 
мақұлдауымен жүзеге асырылады. Мұндай операторды та-
ғайындау үшін орындалатын шарттар бар: 

1) оператор болуға үміткер тұлға үшінші энергетикалық 
директивалардың 9-бабының талаптарына сәйкес өндірістік 
және сату қызметінен тәуелсіздігін көрсетуі керек; 

2) оператор болуға үміткер өзінің дербестігін, яғни оның 
міндеттерін орындау үшін қажет тиісті қаржылық, техникалық 
және басқа ресурстардың ба екенін растауға міндетті; 

3) реттеуші орган операторлыққа үміткер кәсіпорыннан өзі 
қадағалайтын желіні дамытудың 10 жылдық жоспарын орындау 
бойынша шаралар қабылдауға міндетті; 

4) операторлыққа үміткер тұлға жүйенің иесімен оның 
жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажетті шарттық 
міндеттемелердің бар растауы керек; 

5) операторлыққа үміткер тұлға трансшекаралық электр 
станциялары үшін желілерге қол жеткізу шарттары туралы 
ережелердің талаптарын сақтауды қамтамасыз етуге міндетті.  

Тәуелсіз жүйелік оператордың міндеттеріне келетін болсақ, 
ол тасымалдау жүйесінің операторы ретінде әрекет етуі керек 
болғандықтан, ол жүйелік оператордың барлық міндеттерін 
орындайды. Сонымен қатар, жүйенің тәуелсіз операторы үшінші 
тараптардың қол жетімділігін қамтамасыз ету, жүйенің тиісті 
техникалық күйін қадағалауға, ұзақ мерзімді инвестициялық 
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жоспарлауға және жүйенің инфрақұрылымын дамытуға жауапты 
екендігі нақты көрсетілген. 

Алайда, жүйенің тәуелсіз операторы оның иесі болмағандық-
тан, ол иесінің тиісті қолдауымен ғана бірқатар шешімдер 
қабылдай алады. 

Осыған байланысты директивалар меншік иесіне оператор-
мен ынтымақтастықты дамыту туралы бірқатар міндеттер 
жүктейді: 

1) операторға оның міндеттерін орындау үшін қажетті 
қолдау көрсету; 

2) оператор ұсынған және реттеуші орган бекіткен инвести-
цияларды салу немесе үшінші тұлғалардың мұндай инвести-
цияларды жүзеге асыруы туралы шешімдерге келісім беру; 

3) оператордың желілік активтерге қатысты жауапкершілігін 
орындауын қамтамасыз ету; 

4) жүйені дамытуға керек инвестицияны салуға кепілдік 
беру. 

Жүйе иелерінің өзіне жүктелген міндеттемелерді орындауын 
қадағалауды монополияға қарсы ұлттық органдар реттеуші 
органмен тығыз байланыста жүзеге асырады. 

Жүйенің тәуелсіз операторын бақылау реттеуші органға 
жүктелген. 

Осылайша, реттеуші органға келесі қосымша өкілеттіктер 
беріледі: 

1) тәуелсіз оператор мен жүйе иесі арасындағы қарым-
қатынасты, соның ішінде олардың арасында жасалған шарттар-
дың орындалуын бақылауды жүзеге асырады; 

2) оператор мен жүйе иесі арасында туындайтын дауларды 
шешеді; 

3) операторлар ұсынған инвестициялық жоспарларды және 
желіні дамыту жоспарларын бекітеді; 

4) желіге қосылу үшін алынатын тарифтің ішіне жүйенің 
иесінің пайдасына алынатын жүйені пайдаланғаны үшін 
төленетін өтемақы қосылуын қамтамасыз етеді; 

5) тексерулер жүргізеді; 
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6) жүйенің шамадан тыс пайдалануын басқару үшін 
алынатын төлемдерді бақылайды; 

7) белгіленген талаптардың сақталмағаны үшін айыппұл 
салуға құқылы. 

Тәуелсіз тасымалдау операторының жұмыс істеу 
ережелері 

Тәуелсіз тасымалдау операторы идеясының негізгі мәні – та-
сымалдау жүйесінің иесі болып табылатын оператор тігінен ин-
теграцияланған кәсіпорынның бөлігі болып қалады, бірақ оның 
тәуелсіздігін қамтамасыз ететін ережелер белгіленеді. Бірінші-
ден, мұндай әдісті пайдалану 2009 жылдың 3 қыркүйегіндегі 
жағдай бойынша тасымал жүйесі тігінен интеграцияланған 
кәсіпорынға тиесілі болған жағдайда ғана мүмкін болады. 

Екіншіден, жүйенің тәуелсіз операторының дербестігі 
қажетті техникалық, физикалық, қаржылық, адами және басқа 
ресурстар түрлерінің болуы арқылы қамтамасыз етілуі керек. 
Сонымен бірге, кейбір ерекшеліктерден басқа, персоналды 
жалға алуға немесе операторға тігінен интеграцияланған кәсіп-
орын жағынан кез-келген қызмет көрсетуге тыйым салынады. 
Сол бапта операторға жүктелген бірқатар қосымша тапсырмалар 
бар, мысалы, желілердің тиісті техникалық жағдайын сақтау 
және оларды одан әрі дамыту және т.б. Операторға тұтынушыны 
адастыруы мүмкін сауда белгілері және басқалары сияқты 
сәйкестендіру белгілерін қолдануға тыйым салатын шаралар 
енгізілді. Сонымен қатар, вертикалды интеграцияланған кәсіп-
орынның аудиторынан басқа аудитордың оператор шоттарын 
міндетті түрде тексеруі қаралған. 

Үшіншіден, оператордың тәуелсіздігін қамтамасыз ететін 
ережелер: а) тәуелсіз тасымалдаушы операторға басқару, тиісті 
техникалық дайындығын сақтау және жүйені дамыту үшін 
қажетті шешімдер қабылдау құқығын беру; б) капитал нары-
ғында қаражат алуға өкілеттіктер беру. Алайда, өндірісте немесе 
сатумен айналысатын тігінен біріктірілген кәсіпорындардың 
еншілес және тәуелді тұлғаларына тәуелсіз жүйенің операто-
рының жарғылық капиталындағы акцияларға тікелей немесе 
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жанама иелік етуге тыйым салынады. Сонымен қатар, тігінен 
интеграцияланған кәсіпорындар мен операторлар арасындағы 
барлық коммерциялық және қаржылық қатынастар нарық 
конъюнктурасына сәйкес келуі және реттеуші органмен келісілуі 
керек. Оператордың қадағалау кеңесі қабылдаған шешімдер 
оператордің тәуелсіздігі туралы ережелерге қарсы келмеуі керек 
екендігі айқын көрсетілген. 

Төртіншіден, басқаруға жауапты адамдарды және/немесе 
әкімшілік органдардың мүшелерін тағайындау, өкілеттіктерін 
ұзарту не тоқтату туралы шешімді тасымалдау жүйесінің 
тәуелсіз операторының бақылау кеңесі қабылдайды. Бұл 
шешімдер, сондай-ақ мүдделі адамдардың еңбек жағдайлары 
нормативтік-құқықтық актілерне қарама қайшы болмауы керек. 
Тәуелсіздікті қамтамасыз ету үшін бұл тұлғаларға бірқатар 
талаптар қойылады, оларға мыналар кіреді: а) тасымал қызме-
тінен басқа қызметпен айналысатын тігінен интеграцияланған 
кәсіпорынның бөлімшелерінде ешқандай ақшалай немесе құқық-
тық мүдделерінің болмауы; ә) «салқындау» деп аталатын кезеңді 
енгізу, оған сәйкес тігінен интеграцияланған кәсіпорынның 
бөлімшелерінде өндіріс немесе сату бойынша лауазымдарды 
атқарған адамдар осыдан кейін үш жыл ішінде тасымал жүйе-
сінің тәуелсіз операторының құрылымында лауазым қызмет-
терді атқара алмайды; в) шағым жасауға тиімді құқықты 
қамтамасыз ету және т.б. Бұл шектеулердің басты мақсаты – 
мүдделер қақтығысын болдырмау. 

Бесіншіден, тасымалдау жүйесінің тәуелсіз операторы қаты-
сушылардың құқықтарын қорғау үшін активтердің құнына 
айтарлықтай әсер етуі мүмкін шешімдер қабылдайтын бақылау 
кеңесін құру қарастырылған. Бұл орган басты бақылау органы 
болып табылады. 

Атап айтқанда, оның құзыретіне жылдық және ұзақ мерзімді 
қаржылық жоспарларды, оператордың қарыз деңгейі мен қаты-
сушыларға төлеуге бөлінген дивидендтер мөлшерін бекіту тура-
лы шешімдер қабылдау кіреді. Бақылау кеңесінің өкілеттігінен 
жедел басқару мәселелерін шешу, сондай-ақ желіні дамытудың 
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он жылдық жоспарын дайындаумен байланысты мәселелер алы-
нып тасталады. Байқау кеңесінің құрамына тігінен біріктірілген 
кәсіпорынның өкілдері, басқа қатысушылардың өкілдері, 
сондай-ақ басқа мүдделі тараптардың өкілдері, мысалы, мүше 
мемлекеттің заңнамасында рұқсат етілген қызметкерлер кіреді. 

Алтыншыдан, дискриминациялық іс-әрекетті жоюға бағыт-
талған сәйкестік бағдарламасының ережесі бар. Оның орын-
далуын бақылау үшін байқау кеңесі тағайындайтын және реттеу-
ші орган бекітетін қадағалаушы лауазым енгізіледі. Қадаға-
лаушы лауазымды тұлға жеке немесе заңды тұлға бола алады. 
Оған кез-келген ақпаратқа қол жеткізуге, сондай-ақ басқару 
органдарының кез-келген отырыстарына қатысуға құқықтар 
беріледі. Бақылаушы лауазымды тұлғаның тәуелсіздігінің 
белгілі бір стандарттары бар. 

Жетіншіден, желінің дұрыс дамуын қамтамасыз ету үшін, 
тәуелсіз тасымал операторы, жыл сайын реттеушіге қолданыс-
тағы және болжанған сұраныс пен ұсыныстың теңгерімі негі-
зінде, мүдделі тараптармен кеңескеннен кейін желіні дамытудың 
он жылдық жоспарын ұсынуы керек. Бұл жоспар жүйенің 
талаптарға сай болуын, сондай-ақ жеткізілім сенімділігін қам-
тамасыз етуге керек. Бұл ереженің енгізілуі тігінен 
интеграцияланған кәсіпорынның желіні одан әрі дамытуға және 
бәсекелестерге оның өткізу қабілеттілігін қамтамасыз етуге 
мүдделі болмауына байланысты. 

Сегізіншіден, тәуелсіз тасымалдау операторы жаңа электр 
станцияларына, қоймаларға, сұйытылған табиғи газды қайта 
қалпына келтіру терминалдарына және өнеркәсіптік тұтыну-
шылар үшін электр және газ тасымалдау жүйелеріне кемсітусіз 
қол жеткізудің ашық және тиімді рәсімдерін белгілеуі керек.  

Тарату жүйесінің операторларын ажырату ережелері 
Электр энергиясын және газды соңғы тұтынушыларға жет-

кізу сияқты маңызды функцияға тарату жүйесінің операторлары 
жауапты болғандықтан, олардың ЕО энергетикалық нарығының 
ырықтандырылуын қамтамасыз етудегі рөлі де өте маңызды. 
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Бұл, ішінара, дистрибьютерлік жүйенің операторларының 
тұтынушымен тікелей байланыста болуына байланысты, демек, 
олардың тасымал жүйесінің операторлары сияқты кемсітушілік-
тің көптеген мүмкіндіктері бар. Біріншіден, норма енгізілді, оған 
сәйкес дистрибьютерлік жүйенің операторы өзінің қызметін 
жүзеге асыруға қажетті барлық техникалық, қаржылық, адами 
және басқа ресурстарға ие болуы керек. Осылайша, оның тігінен 
интеграцияланған кәсіпорыннан тәуелсіздігі едәуір күшейеді. 

Екіншіден, тасымал жүйесінің операторлары сияқты сәйкес-
тік бағдарламасының орындалуын бақылау үшін қадағалаушы 
лауазымды тұлға тағайындалады. 

Үшіншіден, вертикалды интеграцияланған кәсіпорынның құ-
рамына кіретін тарату жүйесінің операторы мақсатында өзінің 
вертикалды интеграцияланған кәсіпорынмен байланысын 
бәсекелестікте жеңу үшін пайдаланбауы керек деген арнайы 
ереже енгізілді. Осы мақсатта мүше мемлекеттер оператордың 
қызметіне бақылауды реттеуші органдар немесе басқа құзыретті 
органдар белгілеуі керек. Сондықтан реттеуші органдардың 
рөлінің күшейгені туралы да айтуға болады. 

Төртіншіден, дистрибьютерлік жүйенің операторлары тұты-
нушыларды адастыруы мүмкін идентификациялық белгілерді 
пайдаланбауы керек.  

Бесіншіден, мүше мемлекеттерге газды және электр 
энергиясын жеткізу барысында, географиялық жағынан 
шектеулі аумақтағы газ немесе электр энергиясын тарату 
жүйелеріне, тұйықталған тарату жүйелеріне жеңілдіктерді 
пайдалану мүмкіндігі, яғни директиваларда көрсетілген барлық 
талаптардың орындалуын талап тепеу құқығы беріледі.  

Үшінші тұлғалардың қол жеткізу құқығын қамтамасыз 
ету туралы 

Желіге қол жеткізу ережелері 
Үшінші тұлғаларға рұқсат беру шарттары екі аталған 

директивада егжей-тегжейлі қарастырылған. Екі директиваға  да 
ортақ негізгі жаңалықтар келесідей: 

а) тасымалдау жүйелерінің операторларын бекіту рәсімдері; 
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б)тарату жүйелері операторларының ынтымақтастығын және 
«Электр энергиясын тарату жүйелерінің операторларының 
еуропалық желісі» (ENTSO-Е) мен «Газ тасымалдау жүйелерінің 
операторларының еуропалық желісін» (ENTSOG) құру; 

 в) желілік кодтарды енгізу;  
г) мониторинг агенттігінің өкілеттіктерін шоғырландыру; 
д) белгілі бір актілерді әзірлеу кезінде міндетті консуль-

тациялар жүргізу тәртібін белгілеу. 
Тасымал жүйесінің барлық операторлары ішкі энергети-

калық нарықтың құрылысын аяқтауды, сондай-ақ, трансшека-
ралық сауданы дамытуды, желіні оңтайлы басқаруды және 
олардың техникалық эволюциясын қамтамасыз ету үшін 
ENTSO-Е және ENTSOG арқылы ЕО ынтымақтастығына кіруге 
міндетті. Сонымен қатар, тасымал жүйесінің операторлары 
Операторлар ENTSO-E және ENTSOG шеңберінде аймақтық 
ынтымақтастықта болуы керек. 5-бапта оларды құрудың келесі 
механизмі көрсетілген. 

2011 жылдың 3 наурызына дейін тасымал жүйесінің опера-
торлары Агенттікке жарғы жобасын, мүшелер тізімін және 
ENTSO-ның жұмыс ережелерін ұсынуы керек болатын. Агенттік 
мүдделі тұлғалармен консультациялардан кейін екі ай ішінде 
келіп түскен ұсыныстар бойынша Комиссияға қорытынды 
беруге міндетті, содан кейін, Комиссия үш ай ішінде өз қоры-
тындысын жібереді. Комиссияның қорытындысын алғаннан 
кейін үш айдан кешіктірмей тасымал жүйесінің операторлары 
ENTSO-E және ENTSOG құруға, сондай-ақ, жарғы мен рәсім 
ережелерін бекітуге және жариялауға міндетті. 

ENTSO-ның маңыздылығын ескере отырып, оларға Екінші 
Энергетикалық Регламенттердің 8-бабының алғашқы үш абза-
цында бекітілген көптеген міндеттер жүктеледі. Оларға мыналар 
жатады: а) желілік кодекстерді әзірлеу; б) желіні басқарудың 
үйлесімділігін қамтамасыз ететін жалпы құралдарды бекіту; в) 
ЕО деңгейінде желіні дамытудың 10 жылдық жоспарын 
қабылдау; г) ЕО мен үшінші елдердің тасымал жүйелерінің 
операторлары арасындағы техникалық ынтымақтастықты 
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үйлестіру бойынша ұсыныстарды бекіту; д) жылдық 
бағдарламаны әзірлеу; е) жылдық есепті дайындау; ж) электр 
мен газды тұтынудың жылдық жазғы және қысқы болжамдарын 
әзірлеу. Комиссия жыл сайынғы басымдық тізбесін белгілейді, 
онда қай аудандарда желілік кодекстерді жасау керектігін 
анықтайды.  

Осыдан кейін, Комиссия Агенттіктен тиісті салалар үшін же-
лілік кодекстерді әзірлеудің нақты және объективті қағидаларын 
белгілейтін негіздемелік нұсқауларды ұсынуды сұрайды. Бұл 
үшін ең көп дегенде алты айға уақыт беріледі. Осы уақыт 
аралығында Агенттік ENTSO және басқа да мүдделі 
тараптармен екі ай бойы кеңес жүргізеді. 

Әрі қарай, Комиссия Агенттіктен нұсқаулықтарды, егер олар 
дискриминацияға жол бермеуге, бәсекелестікті арттыруға және 
нарықтың тиімді жұмыс істеуіне ықпал етуге бағытталмаған 
болса, қайта қарауды сұрай алады. Агенттік нұсқаулықты мүлде 
бермеген жағдайда, Комиссия оларды дербес әзірлеуге құқылы. 
Нұсқаулықтар дайындалғаннан кейін ғана комиссия ENTSO-ға 
желілік кодекстерді әзірлеу туралы сұраныс жібереді. Желілік 
кодекстерді әзірлеуге он екі ай беріледі, содан кейін кодекстер 
Агенттікке жіберіледі. Мұндай кодекстерді алған Агенттік 
мүдделі тұлғалармен кеңесуге құқылы, бірақ үш ай ішінде өз 
пікірін беруге міндетті. Сонымен бірге, ENTSO Агенттіктің 
қорытындысына сәйкес кодексті өзгертіп, оны Агенттікке қайта 
ұсына алады. Агенттік кодекстерді нұсқаулыққа сәйкес келеді 
деп санаса, оны Комиссияға жібереді.  

Егер Комиссия кодексті қабылдаудан бас тартса, ол оның 
себебін айтуы керек. Егер ENTSO белгіленген мерзімде желілік 
кодекстерді дамыта алмаса, онда Комиссия Агенттікке желілік 
кодекстердің жобасын әзірлеуді тапсыруға құқылы, содан кейін 
Комиссия оны қабылдай алады. Сонымен қатар, егер Агенттік 
жүктелген міндеттерді орындай алмаса, онда Комиссия тиісті 
желілік кодекстерді дербес әзірлеуге және қабылдауға өкілетті. 

Алайда, сонымен бірге, Комиссия екі ай ішінде Агенттікпен, 
ENTSO-мен және басқа да мүдделі тұлғалармен кеңесуі керек. 
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Жоғарыда айтылғандарға негізделген, салаларды үйлестіруге 
бағытталған актілердің үш түрі бар: біріншіден, желілік кодекс-
тер; екіншіден, Агенттіктің нұсқаулықтары; үшіншіден, 
Комиссияның міндетті нұсқаулары. 

Желілік кодекстерді әзірлеумен қатар, екінші маңызды проб-
лема – бұл ЕО-тың желілерді дамытуға арналған инвестициялық 
жоспарлауды қамтамасыз етуге бағытталған 10 жылдық желіні 
дамыту жоспары. Бұл жоспар екі жылда бір қабылдануы және 
жариялануы керек. Жоспар ЕО-тың интеграцияланған желісінің 
моделін құру және оны дамыту сценарийі, қажетті электр энер-
гиясын өндіру (газбен жабдықтау) болжамы және жүйенің 
сенімділігі сияқты мәселелерді шешуі керек. Ұлттық энергия же-
лілерін дамытудың 10 жылдық жоспарлары мен ЕО-тың энергия 
желілерін дамытудың 10 жылдық жоспарының арасындағы қай-
шылықтарды болдырмау үшін Агенттікке ұлттық 10 жылдық 
даму жоспарларын тексеру құзыреті берілді. Сәйкессіздік жағ-
дайында Агенттік желіні дамытудың ұлттық жоспарына тиісті 
өзгерістер енгізуді ұсынуы керек. ENTSO-ның негізгі міндет-
терінің орындалуын бақылау Агенттікке жүктелгенін атап өткен 
жөн. Сонымен қатар, Агенттік желі кодекстерінің орындалуын 
және олардың ЕО-тың бірыңғай энергетикалық нарығын құруға 
бағытталған ережелермен үйлесуін бақылайды. Қорытындылай 
келе, үшінші тараптың қол жетімділігі туралы ережелер ЕО-тағы 
газ және электр энергиясын нарықтарды ырықтандырудың 
негізгі құралдарының бірі болып қала беретінін атап өткен жөн. 

 
 
1.5. Төртінші энергия пакетінің жалпы сипаттамасы 
 
2019 жылы бүкіл еуропалықтар үшін таза энергия деп атала-

тын төртінші энергетикалық пакетті қабылдау процесі аяқталды. 
Ол «төмен көміртекті экономикаға» кезең-кезеңімен көшу 
мақсатына негізделген, бұл ЕО-та парниктік газдар шығарын-
дыларының деңгейін 1990 жылмен салыстырғанда 2050 жылға 
қарай кем дегенде 80% төмендетуді көздейді. Осылайша, 
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қабылданған пакет 2015 жылғы Энергетикалық одақ стратегия-
сының ережелерін жүзеге асыруға бағытталған, барлығы 8 
құжаттан тұрады [27-34]. Олар энергия тиімділігі, жаңартылатын 
энергия көздері, электр энергиясы нарығының жұмыс істеуі 
және механизмдері сияқты мәселелерді қамтиды. Таза энергия 
пакеті едәуір дәрежеде электр энергиясы мен газдың еркін, 
интеграцияланған еуропалық нарығының негізін қалаған 
алдыңғы энергия пакеттерінің саясатына сүйенеді. Алайда, таза 
энергия пакетінде бөлшек сауда нарықтарының жұмысына 
маңызды әсер ететін жаңа және жаңартылған ережелер бар. 
Еуропалық электр энергиясының бөлшек сауда нарықтары 
барлық мүше мемлекеттерде бәсекелестікке ашық болып келеді, 
олардың бағасы көбінесе сұраныс пен ұсынысқа және ішкі 
нарықта тұтынушының электр энергия жеткізушісін еркін 
таңдау мүмкіндігіне негізделген. Комиссияның белгіленген та-
рифтерден арылуға тырысқанына қарамастан, мүше мемлекеттер 
тарифтерді, сондай-ақ, энергиянының тұтынушылары үшін 
арнайы ережелер мен бағаларды қолдана алады. Сонымен қатар, 
тұтынушылардың санын кеңейту туралы ережелер бірнеше 
маңызды өзгертулермен және электр қуатын қайта пайдалану 
жөніндегі директиваның III тарауына енгізілген жаңа 
ережелермен қайта қаралды. Директиваның өзінде айтылғандай, 
бұл өзгерістер «тұтынушыларды энергетикалық нарықтың орта-
лығына орналастыруға» бағытталған. Осылайша, жаңа актінің 
мақсаты тұтынушылардың мүмкіндіктерін кеңейту арқылы 
бөлшек энергияны түрлендіру болып табылады, сонымен бірге 
жаңартылатын және қайталанатын энергияларды қосуды 
жеңілдету. Электр энергиясын қайта өңдеу жөніндегі 
директиваға енгізілген жаңа ережелердің ішінде 10-бап жеткізу-
шілер үшін кейбір минималды шарттық құқықтар мен міндет-
терді белгілейді. Директива тұтынушыларға «электр энергия-
сының динамикалық келісімшартын» жасасу құқығын (11-бап) 
және тұтынушыларға жабдықтаушыларды қосымша ақысыз 
өзгерту мүмкіндігін береді (12-бап). Сонымен қатар, шығын-
дарды түсінуді жеңілдету үшін түпкілікті тұтынушылардың 
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есепшотын рәсімдеуге талаптар қойылды (18-бап). Электр 
энергиясын бөлшек саудада сатудың жаңа ережелері тұтыну-
шыларға агрегаторлармен келісімшарт жасауға (13-бап) және 
жергілікті энергетикалық қоғамдастықтар құруға мүмкіндік 
береді (16-бап). Жаңа ережелер ақылды есептегіштерді қоса 
алғанда, сұранысты ескеру және өлшеу мүмкіндіктерін кеңінен 
қарастырады (17, 19, 20 және 22-баптар). 

Таза энергия пакетінің анықтамалық сипаттамаларының бірі 
тұтынушылардың маңызды рөлін көрсету болып табылады. Таза 
энергия пакетіндегі просьюмердің рөлін түсіну үшін алдымен 
терминнің өзін түсіну керек. Просьюмерлер дегеніміз электр 
энергиясын өндіретін және, сонымен қатар, тұтынатын тұтыну-
шылар. Тұтынушылар өздері өндіретін электр энергиясының бір 
бөлігін тұтынады, бірақ, артық бөлігін нарыққа сатады. Просью-
мерлер әлі күнге дейін жалпыға ортақ желіге қосылып 
отырғандықтан, олар өздері электр энергиясын төменгі деңгейде 
өндіргенде, электр энергиясын импорттайды. Егер өздері электр 
энергиясын артық өндірі қойса, артық электр энергиясын басқа 
тұтынушыларға ортақ желі арқылы сата алады. 

Комиссияның «Таза энергия» пакетін іске асырудағы негізгі 
мәселелерінің бірі- тұтынушылардың барлық түрлерін энергети-
калық нарықтарда біріктіру болды. Комиссия Таза энергия 
пакеті туралы ұсыныста жариялағандай, «(а) тұтынушылардың 
қатысуын ынталандыру – бұл энергетикалық реформаны ойда-
ғыдай іске асырудың және экономиканы үздік басқарудың алғы 
шарты».  

Жаңартылатын энергия көздері жөніндегі директивада 
алдымен «жаңартылатын энергия қауымдастығы» анықтамасы 
енгізілді. Директивада жаңартылатын энергия көздерін қол-
даудың ұлттық схемалары бойынша энергетикалық кооператив-
терге қосымша құқықтар енгізілді.  

Қосымша қызметтер және бөлінген буындарды біріктіру 
Электр қуатының энергияның басқа түрлерінен айырма-

шылығы, ол оңай және арзан тәсіл қолдану арқылы қоймада  
сақталмайды. Бұл электр энергиясына деген сұраныстың 
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электрмен жабдықтауға толығымен сәйкес келуі үшін желінің 
нақты уақыт режимінде теңгерімді болуын қажет етеді. Желіні 
теңгеру рөлін негізінен жүйелік операторлар (TSO) немесе 
соларға ұқсас ұйымдар атқарды. Тарихи тұрғыдан алғанда, бұл 
жүйелік операторлар  функциясы қарапайым болды, өйткені, 
ертеректе кез-келген күні сұраныс пен ұсынысты болжау оңай 
еді. Энергия өндірісі негізінен орталықтандырылған жылу, атом 
немесе ірі су электр станциясында жүрді. Жаңартылатын 
энергияны пайдаланудың өсуімен және тұтынушыларға энерге-
тикалық нарықтарға белсенді қатысуға мүмкіндік беретін 
цифрлық технологияның жетісуімен қатар, желіні теңгерім-
деудің рөлі өзгеріп, ол дәстүрлі жүйелік операторлар үшін 
күрделі міндетке айналды. 

 Қосымша қызметтер – бұл жүйелік операторлардың  электр 
желілерін теңдестіру үшін нарықта энергия өндірушілерден 
сатып алатын қызметтері. Жаңартылатын энергия көздері 
желілерде үстемдік еткен сайын, қосымша қызметтердің маңызы 
мен мәні арта түседі. Қосымша қызметтердің маңыздылығының 
жоғарылауы дәстүрлі түрде осы қызметтерді ұсынатын жылу 
электр станцияларының жабылуымен сәйкес келеді. Бұл нарық 
динамикасы жаңа инновациялық технологияларға зор мүмкін-
діктер туғызды. Бұл технологиялар көбінесе тарату желісінде 
емес, көбінесе тарату жүйесінде орналасқандықтан, тіпті «есеп-
тегіштің артында» болғандықтан, бұл тұтынушылар үшін біре-
гей мүмкіндік туғызады. ЕО электр энергетикасы туралы ереже 
қабылданғаннан кейін қосалқы қызметтерді реттеуді ырық-
тандыруға және үйлестіруге кірісті, онда электр энергиясы мен 
газдың шекарааралық сауда-саттығының, оның ішінде теңге-
рімдеу қызметтерінің деңгейіндегі шекаралас сауда-саттықтың 
күрделі ережелерін егжей-тегжейлі анықтауға бағытталған 
ереже әзірленді. Мысалы, электр энергиясын теңгерімдеу 
жөніндегі нұсқаулық ережелері қосымша қызметтерді сатып алу 
кезінде жүйелік операторларға нарықтық ережелерді сақтауды 
жүктейді және ұлттық жүйелік операторлар бірлесіп, ЕО 
бойынша ерікті теңгерім нарықтарын жасайды. 
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Таза энергия пакеті, дәстүрлі жылу өндірушілердің шағын 
тобы тарихи түрде басқарған нарықта, қосымша қызметтерге тең 
жағдай жасауды қамтамасыз ететін ережелерді енгізеді. 
Мысалы, электр қуатын қайта пайдалану жөніндегі директива-
ның 17-бабы мүше мемлекеттерге жүйелік операторлар қосым-
ша қызметтерді сатып алуға қатысу үшін техникалық ережелер 
жасау кезінде сұраныстарға жауап берушілерге кемсітусіз 
қарым-қатынас жасауын қамтамасыз етуге міндеттеме жүктейді. 

 «Сұраныстарды реттеу» – бағаның өзгеруіне байланысты 
электр энергиясын тұтынуды өзгертуге бағытталған сұранысты 
басқару механизмі. Сұранысты реттеу үлкен экономикалық 
пайда әкелуі мүмкін, бұл энергияны үнемдеуді 10-15% құрайды, 
ресурстарды пайдалануды оңтайландырады және жүйенің икем-
ділігін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, саясат тұрғысынан 
алғанда, бұл механизм жаңа нормативтік-құқықтық базаның екі 
негізгі аспектісімен жақсы үйлеседі: жаңартылатын энергия 
көздерін және жаңартылатын энергияның тұтынушыларын әрі 
қарай көбейтуге деген ұмтылыс. 

Клиенттер нақты уақыт режимінде бағалар туралы білген 
кезде, олар электр энергиясын қажет ететін тәулік уақытын ең 
жоғары деңгейге ауыстыру және/немесе энергия тиімділігі 
немесе өздігінен өндіру шаралары арқылы жалпы немесе шекті 
сұранысты азайту арқылы жауап бере алады. Сатып алудың 
төмендеуі нәтижесінде баға төмендейді. Электр энергиясына 
деген сұраныстың аздап төмендеуі бағаның айтарлықтай 
төмендеуін білдіруі мүмкін. Бұл нарықтық бағалардың 
құбылмалылығы мен ең жоғары кезеңдерін шектеу арқылы 
жүктемені теңестіреді. Сұранысты басқару сонымен қатар 
электр энергиясының негізгі жеткізушілерінің нарықтық билікті 
жүзеге асыруын болдырмауға ықпал етуі мүмкін. 

Электр қуатын қайта өңдеу жөніндегі директивада 
сұранысты басқару келесідей анықталған: 

«Нарықтық сигналдарға, соның ішінде электр энергиясының 
уақыт бойынша өзгеруіне немесе ынталандыру төлемдеріне 
жауап ретінде немесе соңғы пайдаланушының сату туралы 
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ұсынысын қабылдауға, сұраныстың төмендеуіне немесе бағаның 
өсуіне жауап ретінде тұтынушылардың әдеттегі немесе ағым-
дағы тұтыну режимінен электр жүктемесінің өзгеруін басқару» 

Директивада сұранысқа жауап берудің үш түрлі нұсқасы бар: 
Біріншіден, баға өзгеруіне байланысты сұраныс өзгеретін 
«бағаға негізделген» (электр энергиясы және / немесе тасы-
малдау тарифтері). Екіншіден, тұтынушыға электр энергиясын 
жеткізуші, жүйелік операторлар немесе агрегатор ұйымдас-
тырған жүктемені азайту бағдарламасына қатысқаны үшін 
сыйақы беретін ынталандыру механизмі. Үшіншіден, ақырғы 
тұтынушылар жеке-жеке немесе агрегаторлар арқылы өз электр 
энергиясының артық қорларын жеткізушіге немесе жүйе 
операторына төлем үшін ұсынатын механизм. 
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2 тарау 

ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚТАҒЫ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫ 
НАРЫҒЫНДАҒЫ МОНОПОЛИЯҒА ҚАРСЫ  

ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ 
 
 
2.1. Тік және көлденең келісімдер мен келісілген 
әрекеттерді құқықтық реттеу 
 
Тік және көлденең келісімдер мен келісілген әрекеттерді 

құқықтық реттеудің негізгі көзі болып Лиссабон келісімімен 
өзгертілген 1957 жылғы Еуропалық Одақтың жұмыс істеуі 
туралы шарты табылады. ЕО-тың жұмыс істеуі туралы 
шартының 101 бабы Еуропалық Одақтың ішкі нарығындағы 
бәсекелестіктің негізгі ережесін қамтиды, ол ЕО-та жұмыс 
істейтін барлық экономикалық субъектілерге қолданылады. 

ЕО-тың жұмыс істеуі туралы шартының 101-шы бабының 1-
параграфына сәйкес ішкі нарықпен үйлеспейтін және мүше 
мемлекеттер арасындағы сауда-саттыққа әсер етуі мүмкін және 
ішкі нарықтағы бәсекелестікті төмендетуге, шектеуге және 
бұрмалауға бағытталған немесе сол нәтижеге әкелетін кез-
келген келісілген іс-әрекетке немесе кәсіпорындар арасындағы 
кез-келген келісімдерге, кәсіпорындардың ұйымдарының 
арасындағы келісімдерге тыйым салынады. Атап айтқанда, 
сатып алу немесе сату бағаларын, сауданың басқа шарттарын 
тікелей немесе жанама түрде белгілеу немесе өндірісті, сатуды, 
техникалық дамуды және инвестицияларды шектеу немесе 
бақылау, нарықтар мен жеткізілім көздерін бөлу, бірдей 
мәмілелерге қатысты сауда серіктестеріне тең емес шарттарды 
қолдануға тыйым салынады. ЕО-тың жұмыс істеуі туралы 
шартының 101-шы бабының 2-параграфына сәйкес, осы бапта 
тыйым салынған келісімдер немесе шешімдер автоматты түрде 
күшін жояды.  

Қарастырылып отырған норманың адресаттары – бұл кәсіп-
орындар. Кәсіпорын деп экономикалық қызметпен айналысатын 
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кез-келген бірлестік түсініледі. Бұл анықтама функционалды 
сипатқа ие: экономикалық қызмет дегеніміз экономикалық 
айналымға қатысуды білдіреді, атап айтқанда, қаржылан-
дырудың құқықтық әдісіне қарамастан, белгілі бір нарықта 
қандай-да бір тауарлар немесе қызметтерді ұсыну және сұрау. 

Мемлекеттер, олардың органдары мен мекемелері де, егер 
олардың әрекеті билікті жүзеге асыру барысында жасалмаған 
болса, «кәсіпорындар» деп танылуы мүмкін. Мемлекеттік 
органдар, егер олардың қызметі басқа кәсіпорындардың 
қызметінен өзгеше болмаса, тіпті ұлттық заңнамаға сәйкес бұл 
қызмет мемлекеттік-құқықтық нысанда жүзеге асырылған кезде 
де кәсіпорындар болып табылады. 

Монополияға қарсы реттеу заңына сәйкес, кәсіпорын 
міндетті түрде заңды және экономикалық тәуелсіздікке ие болу 
керек, әдетте еншілес компания немесе филиал мұндай 
тәуелсіздікке ие бола алмайды. 

Бас компания мен еншілес компанияның шынымен біртұтас 
кәсіпорын екендігін анықтау үшін құқық қолдану 
практикасында бірнеше критерийлер дамыған: 

1) еншілес компанияның жарғылық капиталындағы негізгі 
кәсіпорын үлесінің мөлшері; 

2) еншілес компанияның басқаруды басқа экономикалық 
субъектіге беруді көздейтін бақылау келісімінің болуы; 

3) еншілес компания іс жүзінде бас компанияның 
нұсқауларын орындауы; 

4) бас және еншілес компаниялар нарықта тұтастай әрекет 
ететін «экономикалық бірлік» болуы. «Экономикалық біртұ-
тастық» фактісін белгілеу үшін нарыққа жан-жақты талдау 
жүргізу қажет, ол аумақтық және материалдық аспектілерді 
қоса, өзектілік критерийлерін ескеруі керек. 

Осылайша, ЕО-та тіркелген еншілес компанияның жауапкер-
шілігі іс жүзінде біртұтас экономикалық құрылымның белгілен-
ген доктринасына сәйкес ЕО-дан тыс жерде тіркелген бас ком-
панияға өтеді. Бас компания қолданыстағы немесе жоспарланған 
картельдік келісім туралы білмеген болса да, еншілес компа-
нияның әрекеті үшін жауаптылықта болуы мүмкін. Бұл жағдайда 
бас компанияның еншілес компанияның жұмысына ықпал ету 
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қабілеті шешуші маңызға ие. Сондай-ақ, бас компания ЕО-тың 
жұмыс істеуі туралы шартының 102-бабына сәйкес филиалдың 
нарықтағы үстем жағдайды теріс пайдаланғаны үшін 
жауапкершілік көтереді. 

Келісімшарттың орындалуы емес, жасалу фактісінің өзі мо-
нополияға қарсы заңмен тыйым салынатынын ескеру қажет. 
Еуропалық комиссияның тараптарды монополияға қарсы 
заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілікке тартуы үшін 
келісімнің бар екендігін дәлелдеу жеткілікті, келісімнің нақты 
орындалуы маңызды емес. Келісім дегеніміз – тараптардың 
белгілі бір нарықта бәсекелестікті шектеуге бағытталған әрекет. 
Ауызша келісімдер де келісім ретінде танылады. Монополияға 
қарсы заңның мақсаттары үшін келісімдер көлденең және тік 
болып бөлінеді. Көлденең келісімдер дегеніміз – бір экономи-
калық деңгейдегі кәсіпорындар арасындағы келісімдер, мысалы, 
екі энергия өндіруші арасындағы келісімдер. Осылайша, екі су 
электр станциясы арасындағы белгілі бір мөлшерде электр 
энергиясын өндіру туралы келісім монополияға қарсы заңнамаға 
қайшы деп танылады. ЕО заңнамасында тік келісімдер деп 
әртүрлі экономикалық деңгейдегі кәсіпорындардың арасындағы 
келісімдер немесе келісілген әрекеттер түсініледі. Қуат өндіру 
компаниясы мен электр желілері компаниясы арасындағы 
ауытқуларды жоғары бағамен сатудың орнына технологиялық 
байланыс үшін төмендетілген төлемді белгілеу туралы келісім 
ЕО-тың монополияларға қарсы заңнамасын бұзғаны анықталуы 
мүмкін. 

Тік келісім түпкілікті тұтынушылармен қандай келісімшарт-
тар жасау керектігін, электр энергиясын қандай бағамен сатуды 
реттей алады. 

Кәсіпорындар арасындағы келісімді ЕО-тың жұмыс істеуі 
туралы шартының 101-бабына сәйкес келмейді деп тану үшін 
мұндай келісімнің жағымсыз салдарының болуын анықтау 
қажет. Еуропалық Комиссияның тәжірибесі ЕО-тың ішкі 
нарығында тік және көлденең келісімдердің жағымсыз салдарын 
сипаттайтын үш негізгі белгіні әзірледі: 

1) басқа жеткізушілерге немесе сатып алушыларға нарыққа 
қол жеткізуге шектеулер қояды; 
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2) қандай да бір тауарларды өндірушілер тобының 
арасындағы бәсекелестікті қолдан төмендетеді; 

3) тұтынушының тауарларды алу немесе басқа жеткізу-
шілердің қызметтерін пайдалану мүмкіндігін шектейді. 

Тік келісімді тексеру процедуралық тұрғыдан төрт кезеңнен 
өтеді: 

1) осы келісім әсер еткен адамдардың шеңберін анықтауға 
арқылы тиісті нарықты анықтау; 

2) әр компанияның нарықтың қандай үлесін алатындығын 
анықтау. Егер кәсіпорындардың жиынтық үлесі 30 пайыздан 
аспаса, онда келісім рұқсат етілген болып танылады; 

3) егер кәсіпорындардың кем дегенде біреуінің үлесі 30 
пайыздан асатын болса, онда вертикалды келісім нарықтағы 
бәсекелестік үшін қандай қауіп төндіретінін белгілеу қажет, 
өйткені белгілі бір жағдайларда мұндай кәсіпорын қарасты-
рылып отырған нарықта үстем жағдайы бар кәсіпорын ретінде 
танылуы мүмкін. Бұл жағдайда жеткізушілердің, сатушылардың 
және тұтынушылардың жағдайын, сондай-ақ бәсекелестер үшін 
нарыққа қол жеткізуде шектеулердің болуын ескеру қажет; 

4) ЕО-тың ішкі нарығының аумағындағы басқа кәсіпорындар 
мен соңғы пайдаланушыларға келісіммен келтірілген нақты зиян 
мөлшерін анықтау. 

Тиісті нарықты анықтаудың мақсаты – кәсіпорындардың бір-
бірімен бәсекелес болатын шекараларын нақты белгілеу. Тиісті 
нарықты анықтау кәсіпорындардың картельдік келісімдер 
жасасуында, үстем жағдайды теріс пайдалануда, бірігудің жол 
берілуін тексеруде маңызды рөл атқарады. 

Тиісті нарықтың үш түрі бар: 
1) Материалдық (тауарлық) нарық 
2) Кеңістіктік (аумақтық немесе географиялық) нарық 
3) Уақыт нарығы. 
Материалдық тиісті нарық сипаттамалары, бағасы мен 

пайдалану мақсаты ұқсас өзара алмастырылатын деп танылатын 
тауарлар мен қызметтерді қамтиды.  

Материалдық тиісті нарық белгілі бір тауарларға сұранысты, 
олардың құнын зерттеу арқылы анықталады. Тиісті тауар нары-
ғын анықтау келесі негізде жүзеге асырылады: тұтынушы мен 
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жеткізуші жағынан өзара алмастырушылық, басқа кәсіпорын-
дармен бәсекелестік шарттары, өнімнің немесе қызметтің өзіндік 
құны, кросс-бағаның икемділігі және басқа факторлар.  

Кеңістіктік тиісті нарық деп белгілі бір кәсіпорындар өз 
тауарлары мен қызметтерін ұсынатын аумақ түсініледі, ал 
сұраныс пен ұсыныс құрылымы бойынша мұндай кәсіпорындар 
біртектес болады. Кеңістіктік тиісті нарық – бұл бәсекенің 
объективті шарттары барлық кәсіпорындар үшін бірдей болатын 
аумақ. Кеңістіктік тиісті нарық тұтас мемлекет немесе қала 
ауданы бола алады. Электроэнергия мақсатында уақытша тиісті 
нарықты анықтау экономиканың басқа салаларына қарағанда 
маңызды. Демек, бір киловатт электр энергиясының сату бағасы 
жылдың уақытына немесе тәуліктің сағатына байланысты әр 
түрлі болуы мүмкін. 

Тиісті нарықты бағалау құрылымы туралы айта отырып, 
келесі кезеңдерді бөліп көрсетуге болады:  

1) тауар нарығының шекараларын бастапқы белгілеу, ол А 
тауары мен В тауарының бірдей тауар нарығына жататындығын 
шешуден тұрады. Сонымен қатар, бірінші кезеңде Комиссия 
бәсекелестердің ықпал ету шекараларын белгілейді. 

 2) екінші кезеңде Комиссия өзара ауыстырымдылық тұжы-
рымдамасы негізінде тиісті нарықты талдайды. Шын мәнінде, 
осы кезеңде Комиссия сұраныс пен ұсыныстың құрылымына 
қатысты шешім қабылдайды. Нарық еркін бәсекелестікке ие 
нарық болып тек қана тұтынушы өзінің негізгі критерийлері 
сүйене отырып ұқсас бірнеше өнімдердің арасынан еркін таңдай 
алатын кезде ғана, ал жеткізушілер өз тауарлары мен 
қызметтерін кедергісіз ұсына алатын кезде есептеледі. Бұл тиісті 
нарықты анықтауда маңыздылардың бірі болып табылатын өзара 
алмасу критерийі. 

Тауарлардың өзара алмасу еркіндігі кәсіпорындардың 
бәсекелестікке қарсы әрекеттерін шектейдң. Өнімдердің өзара 
алмастырушылығын анықтайтын бірқатар критерийлер бар: 
өнімнің объективті ерекшеліктері, өнімді пайдалану (пайдалану) 
мүмкіндігі, тауар бағасы, сұраныс пен ұсыныстың құрылымы, 
бәсекелестік шарттары (тұтынушылық әдеттер). Өнімдердің 
өзара ауыстырымдылығы мәселесіне тоқтала отырып, Комиссия 
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кез-келген жағдайда екі талдау жүргізетінін атап өту керек: 
сұраныс талдауы және ұсыныс талдауы. Сұраныс талдауы 
барысында осы тиісті нарықтағы клиенттер баға сәл 
көтерілгенде (5-10 пайызға) сол тауарлар мен қызметтерді 
пайдаланып қала бере ді ме әлде жоқ па деген сұрақ анықталады. 
Еуропалық комиссия ұсынысты талдай отырып, зерттеліп 
отырған компания жұмыс істейтін нарыққа оның бәсекелестері 
еркін кіре алады ма әлде жоқ па деген сқраұты анықтайды. 

Сонымен қатар, тиісті нарықты құру және оған белгілі бір 
оқиғаның әсер етуін зерттеу мақсатында Еуропалық Комиссия 
келесі талдаулар жүргізеді: 

1) «кешегі өткенді» талдау, оның барысында тауарға бағаның
қалай өзгергендігі, ол тауарды басқа тауармен ауыстыру мүм-
кіндігі қалай өзгергендігі, сатып алушылардың өнімнің өзіндік 
құнының өсуіне реакциясы қандай болғандығы анықталады. 

2) экономикалық және статистикалық тестілерді қолдануға
қатысты арнайы зерттеулердің нәтижелері, олардың көмегімен 
дәстүрлерге, мәдени ерекшеліктерге және тілге негізделген 
сатып алушылардың жергілікті қалауына байланысты сұраныс 
құрылымын белгілеуге болады. 

3) Тұтынушылар мен бәсекелестердің пікірлері: Еуропалық
комиссия белгілі бір шектерде тауарлар мен қызметтер құнының 
мүмкін болатын өзгерістері туралы кәсіби ақпарат пен олардың 
пікірін алу үшін ең маңызды тұтынушылар мен бәсекелестерге 
сауалнама жүргізе алады. 

4) нарыққа қол жетімділікті зерттеу: Еуропалық комиссия
соңғы 5 жыл ішінде тиісті нарыққа маңызды жаңа кәсіпорынның 
шыққан не шықпағанын анықтайды. Сонымен қатар, Еуропалық 
Комиссия белгіленген нарыққа шығу кезінде маңызды болатын 
факторларды белгілейді, атап айтқанда: нарыққа кірудің жалпы 
құны (тауарларды шығару, тарату жүйесін құру, сатуды ынта-
ландыру, жарнама, клиенттерге қызмет көрсету схемасы), на-
рыққа шығу жолындағы кез келген заңды немесе бюрократия-
лық кедергілер (рұқсаттар мен лицензияларды алу қажеттілігі). 

Жүргізілген жан-жақты талдаулар мен зерттеулердің негізін-
де Еуропалық Комиссия белгілі бір компаниялар (бәсекелестер) 
жұмыс істейтін географиялық және тауарлық тиісті нарықты 
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құрады. Еуропалық комиссия бәсекелестердің әрқайсысының 
жылдық айналымын, оның нарықтағы үлесін ескере отырып 
есептейді. Нарық үлесін есептеу компанияның өзі берген ақпа-
рат негізінде, сондай-ақ тәуелсіз аудиторлар мен бағалаушылар 
жүргізетін зерттеу нәтижелері негізінде жүзеге асырылады. 

Бәсекелестікке қарсы келісімдерді талдауға қайта оралсақ, 
біз экономикалық субъектілердің осындай келісімдеріне келесі 
мысалдарды келтіреміз: біркелкі картельдік бағаларды тігінен 
белгілеу, контрагентті тек бір жеткізушімен келісім-шарт 
жасасуға мәжбүр ету, сол жеткізушіден белгілі бір мөлшерде 
электр энергиясын сатып алуға мәжбүрлеу, эксклюзивті жеткі-
зілімдерді мәжбүрлеу. 

ЕО-тың жұмыс істеуі туралы шартының 101-бабында көз-
делген құқықбұзушылықтың құрамын талдаудың келесі 
аспектісі – шарт бойынша ішкі нарықта ЕО-қа мүше мемлекет-
тердің кәсіпорындары арасындағы экономикалық қатынастарға 
не әсер етуі мүмкін екндігін анықтау. Әр келісімнің ішкі 
нарықтағы еркін саудаға ықтимал әсерін талдауды Еуропалық 
комиссия әр жағдайда жеке-жеке жүзеге асырады, құқық 
қолдану тәжірибесін және сот тәжірибесін, сондай-ақ ішкі 
ережелерді басшылыққа алады. 

Еуропалық заң шығарушы ережені осылай құра отырып, жа-
нама түрде ұлттық және еуропалық монополияға қарсы орган-
дардың функцияларын бөлуге нұсқау бергеніне назар аудару 
қажет. Қорытындылай келе, ЕО-тың жұмыс істеуі туралы 
шартының 101-бабының қолдану шарттарын атап өтейік: 

Біріншіден, бәсекелестік нормаларының субъектілері болып 
бұл кең ауқымды экономикалық қызметті жүзеге асыратын 
кәсіпорындар табылады. 

Екіншіден, кәсіпорындар арасында немесе кәсіпорындар 
бірлестіктері арасында бәсекелестікті шектейтін немесе шектей 
алатын келісім жасалады. Бәсекелестікті шектеуі мүмкін 
келісімді жасасудың өзі жазаланады. 

Үшіншіден, ЕО-тың жұмыс істеуі туралы шартының 101-
бабын қолдану үшін Одақтың ішкі нарығында мүше 
мемлекеттері арасындағы еркін саудаға келтірілген залал болуы 
керек немесе осындай зиян келтіру мүмкіндігі болуы керек. 
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2.2. Еуропалық Одақтағы электрлік энергиямен 
жабдықтайтын компанияның үстем жағдайын теріс 
пайдалануға тыйым салуды реттеу 
 
Егер ЕО-тың жұмыс істеуі туралы шартының 101- шы бабы 

бірнеше кәсіпорындардың келісілген әрекеттеріне тыйым салса, 
ал оның 102-шы бабы бір экономикалық субъектінің өзінің 
үстем жағдайын теріс пайдалануына тыйым салады. Үстем 
жағдайға барлық уақытта тыйым салынбағанын ескеру маңызды, 
өйткені бұл табиғи монополияның салдары болуы мүмкін, бірақ 
басым жағдай белгілі бір нарықтағы бәсекелестікті шектеуге 
объективті мүмкіндік туғызады. ЕО-тың жұмыс істеуі туралы 
шартының 102-шы бабы үстем жағдайды теріс пайдаланудың не 
екендігіне анықтама бермейді, бірақ тек осы үстем жағдайды 
теріс пайдалану деп саналатын әрекеттердің тізімін ғана 
қамтиды. Сонымен, ЕО-тың жұмыс істеуі туралы шартының 
102-шы бабына сәйкес үстем жағдайды теріс пайдалану 
дегеніміз, атап айтқанда, мыналар болып табылады: а) тікелей 
немесе жанама түрде сатып алу немесе сату бағаларын немесе 
басқа әділетсіз сауда шарттарын қолдануға мәжбүрлеу; б) 
тұтынушыларға зиянын тигізген өндірістік, маркетингтік немесе 
техникалық дамуды шектеу; в) бірдей мәмілелерге қатысты әр 
түрлі сауда серіктестеріне бірдей емес шарттарды қолдану, сол 
арқылы оларды қолайсыз бәсекелестік жағдайға қою; г) 
серіктестерді жасасқан келісімдерге байланысты емес қосымша 
міндеттемелерді мойындарына алуға мәжбүрлеу. Сонымен 
қатар, ЕО-тың заң ғылымы да, ұлттық құқық қорғау 
органдарының практикасы да 102 бапта көрсетілген тізімнің 
толық емес екенін әрдайым мойындады. ЕО-тың әділет соты 
«үстем позиция» түсінігінің келесі анықтамасын берді. Бұл бір 
кәсіпорынның қандай да бір нарықта басқа нарық субъектілері 
мен тұтынушылардың мүдделерін есепке алмай шешім 
қабылдауына және жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін экономи-
калық үстемдігі, бұл әрекеттер мен шешімдер арқылы 
нарықтағы тиімді бәсекелестік шектеу алады.  

102 бапты бұзушылықты анықтау үшін төрт негізгі сұраққа 
оң жауап берілуі керек: 
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1) тауар нарығында компанияның позициясы басым бола ма 
– ол үшін тиісті нарықты талдау қажет (тауарды және аумақтық 
нарықты талдау) және осы компания қандай нарық үлесін 
иемденетінін анықтау керек. 

2) Кәсіпорын өзінің үстем жағдайын теріс қолдана ма (теріс 
пайдалану төменде көрсетілген құқық бұзушылықтарда көрінуі 
мүмкін). 

3) Үстемдік пен еркін бәсекелестікті бұзудың арасында 
себепті байланыс бар ма? 

4) Құқық бұзушылық Еуропалық Одақтың ішкі нарығының 
маңызды бөлігіне әсер ете ме? 

Еуропалық комиссия мен ЕО-тың әділет сотының 
тәжірибесіне сүйене отырып,құқық бұзушылықтардың 
жекелеген түрлерін ажыратуға болады. 

1) Монополиялық жоғары бағаларды белгілеу, яғги басым 
жағдайдан пайда көру; 

2) қажетті инфрақұрылымға қол жеткізуге рұқсат бермеу; 
3) бәсекелестерге монополиялық төмен бағаларды белгілеу 

арқылы нарыққа шығуға, эксклюзивті жеткізілім туралы 
келісімдерді қолдана отырып, кедергілер жасау. 

Энергетикалық қызметтер нарығында ұжымдық үстемдік 
дегеніміз Еуропалық Одақтың бірнеше мүше мемлекеттері мен 
үшінші елдер арасындағы электр және газбен жабдықтау 
саласындағы қатынастарға шешуші әсер ету мүмкіндігін 
білдіретін нарықтық құрылымның ерекше жағдайы.  

Еуропалық комиссия алғашқы шешімдерінде нарықтағы әр 
түрлі компаниялар арасындағы экономикалық байланыстарды 
дәлелдеуді ұжымдық үстемдіктің болуын анықтайтын іргелі 
шарттардың бірі ретінде атап өтті. 

Кейінірек ЕО-тың бұл ұстанымы ұжымдық үстемдікті анық-
тау үшін компаниялардың тұтынушыларға қатысты «біріккен 
майдан» ретінде әрекет еткендігін дәлелдеуін қажет деп танумен 
толықтырылды. Мұндай жағдай электр энергетикасы нарығында 
болуы мүмкін және «компаниялар арасында тұрақты олигополия 
сияқты қатынастар болған кезде» орын алады. 

Тараптардың бірі басым жағдайға ие кәсіпорын болған кезде 
бәсекелестікті шектейтін электр энергиясы мен газды жеткізуге 
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арналған типтік келісімшарттардың тармақтарының ішінде 
әдетте төмендегідей тармақтар кездеседі:  

1) Келісімшарттың қолданылу мерзімі және энергия қызмет-
тері нарығындағы барлық сұраныстарды нақты қанағаттандыру 
туралы келісім. 

2) Қуаттылықты әрі қарай сатуға тыйым салу 
3) белгілі бір аумаққа жеткізуді шектеу. Еуропалық 

Комиссия өз шешімдерінде бұл проблемаға келесі тәсілді 
көрсетті: келісілген аумақтан тыс үшінші аумаққа қуат көзін 
қайта таратуға (беруге) тыйым салу Еуропалық Одақтың 
бәсекелестік ережелерін бұзу болып табылады. 

4) сатып алушының электр энергиясын өндіруге немесе оны 
басқа жеткізушіден алуға тыйым салуы Еуропалық Кеңестің 
Директиваларына қайшы келеді 

5) Ал- немесе- төле шарты («айып салу немесе құнын төлеу») 
– бұл келісім бойынша клиент тауарларды қабылдап, құнын 
төлеуге немесе айып пұл төлеуге міндеттенеді, тіпті тауарлар іс 
жүзінде жеткізілмеген болса да, немесе клиент тауарды 
қабылдамаған және пайдаланбаған жағдайларда да клиент айып 
пұл төлеуге міндетті. Электр энергиясын жеткізуші мен 
тұтынушы арасындағы келісімде, тұтынушы электр қуатын 
нақты тұтынбаған болса да, электр энергиясын жеткізушіге 
белгілі бір мөлшерде ақы төлеуге міндеттенетіндігі көзделген. 
Мұндай тармақты қамтитын келісімшарт жалпы алғанда 
жарамды, өйткені ол бәсекелестікті шектемейді. Импорттаушы 
тұтынушы желіден қанша газ немесе электр қуатын «алғанына» 
қарамастан, келісімшартта көрсетілгендей төлемнің уақтылы 
және толық көлемде жүргізілуіне мүдделі. Импорттаушы 
тасымалдауға арналған жабдықты жаңартуға ақша жұмсайды, 
сондықтан оған келісімшартта осындай тармақ қажет. 
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2.3. Еуропалық Одақ құқығы бойынша электр 
энергетикасындағы трансшекаралық бірігулер мен 
жұтып алуды құқықтық реттеу 
 
Алғаш рет Еуропалық Одақ деңгейінде экономикалық 

шоғырлануға бақылауды орнату қажеттілігі 1989 жылы 
анықталды, сол кезде ЕО біртұтас нарығының одан әрі дамуы 
компаниялардың трансшекаралық бірігуі мен қосылуының 
кешенді реттелуінің болмауына байланысты тоқтатылуы мүмкін 
еді. Бүгінгі күні Еуропалық Одақ деңгейіндегі экономикалық 
шоғырлануды құқықтық реттеудің негізгі көзі болып 2004 
жылғы 20 қаңтардағы No 139/2004 «Кәсіпорындардың бірігуін 
бақылау туралы» Еуропалық Одақ Кеңесінің ережесі болып 
табылады, онда маңызды трансшекаралық әсерлері бар бірігуді 
қарастырудың жалпы тәртібі белгіленген [35]. 

Егер екі немесе одан да көп тәуелсіз кәсіпорындар біріксе, 
олардың тараптарының бірі шетелдік кәсіпорын болса, ал 
екіншісі – ЕО мүше-мемлекеттерінің заңнамасына сәйкес тіркел-
ген және / немесе ЕО-да жұмыс істейтін кәсіпорын болса, онда 
мұндай мәмілеге ЕО монополияларға қарсы заңнамасының 
талаптары қолданылады. 

Сонымен, біз Еуропалық Одақ заңында «бірігу» термині екі 
немесе одан да көп бұрын тәуелсіз болған кәсіпорындарды 
біріктіру арқылы қайта құру деп емес, бірақ жоғарыда 
көрсетілген тәсілдердің бірімен үлкен экономикалық бірлік құру 
деп түсінуге болады. 

Еуропалық Одақ шеңберіндегі экономикалық шоғырлануды 
бақылауды Еуропалық Комиссия немесе Еуропалық Комиссия-
ның шешімі бойынша монополияға қарсы ұлттық орган жүзеге 
асыра алатындығын атап өту маңызды. Екінші жағдайда, Еуро-
палық комиссия, ұлттық монополияға қарсы органда, экономи-
калық шоғырлануға бағытталған жоспарланған мәмілені 
қосымша қарау туралы жеке шешім қабылдайды. 

Ұсынылып отырған мәміленің Еуропалық Одақтың ішкі на-
рығымен үйлесімділігі туралы шешімді Еуропалық Комис-
сияның Бәсекелестік жөніндегі Бас дирекциясы қабылдайды. 
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Еуропалық комиссияның бәсекелестік жөніндегі бас дирек-
торатына бизнесті біріктіруге рұқсат беру туралы өтініш беру 
процесіне ерекше назар аудару қажет. Бұл процедура Еуропалық 
Кеңестің 20.01.2004 жылғы No139/2004 «Кәсіпорындардың бірі-
гуін бақылау туралы» ережесімен (бұдан әрі – Ереже 
No139/2004).  

Регламенттер, директивалар сияқты, Еуропалық Одақтың құ-
қығының қайнар көзі болып табылады. Егер компания Еуро-
палық Одақта тіркелген немесе жұмыс істейтін контрагентпен 
жоғарыда аталған операциялардың бірін жүзеге асыруды 
жоспарласа, онда Еуропалық Одақтың монополияға қарсы 
органы – Бәсекелестік жөніндегі Бас Дирекцияның рұқсаты 
талап етілуі мүмкін екендігін ескеру қажет. Егер бірігуге 
қатысатын кәсіпорындар белгілі бір өнімнің тауар нарығында 
ұжымдық тұрғыдан маңызды орынды иеленсе, онда бұл 
Еуропалық Одақ аумағында еркін бәсекелестікке қауіп төнуі 
мүмкін. 

Еуропалық Бәсекелестік Комиссиясының Бас дирек-
циясымен байланысуға жалпы негіздеме: 

1) қосылуға қатысатын кәсіпорындардың жалпы әлемдік
айналымы соңғы есепті күнгі жағдай бойынша 5 миллиард 
еуродан асады немесе кемінде екі кәсіпорынның Еуропалық 
Одақ нарығындағы айналымы 250 миллион еуроны құрайды; 

2) қатысушы компаниялардың кем дегенде біреуі Еуропалық
Одаққа мүше мемлекетте тіркелген немесе өзінің негізгі 
қызметін Еуропалық Одаққа мүше мемлекеттің аумағында 
жүргізеді. 

№ 139/2004 ережесінің 4-тармағында көрсетілген критерий-
лерге сәйкес келетін заңды тұлғалардың кез-келген бірлестігі 
Еуропалық Комиссиямен келісілуі керек. Мәміле Комиссия осы 
мәміленің Еуропалық Одақтың ішкі нарығымен үйлесімділігі 
туралы шешім шығарғанға дейін де жүзеге асырыла алмайды. 

Сонымен қатар, егер жоғарыда көрсетілген критерийлерге 
сай келмесе де, келесі шарттар кумулятивті түрде орындалған 
жағдайда, біріктіру Еуропалық Одақ үшін маңызды болып 
табылады: 
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- қосылуға қатысатын барлық кәсіпорындардың жылдық 
жалпы әлемдік айналымы 2500 миллион еуродан асады; 

- ЕО-қа мүше кем дегенде үш елдің әрқайсысында қосылуға 
қатысатын барлық кәсіпорындардың жылдық айналымы 100 
миллион еуродан асады; 

- алдыңғы параграфта көрсетілген үш мүше мемлекеттің 
әрқайсысында қосылуға қатысатын кем дегенде екі 
компанияның бірлескен жылдық айналымы 25 миллион еуроны 
құрайды; 

- қосылуға қатысқан кем дегенде екі компанияның ЕО-дағы 
жылдық жалпы айналымы 100 миллион еуроны құрайды. 

07.04.2004 ж. № 802/2004 ережесі [36] белгілі бір мәмілеге 
Еуропалық Одақтың монополияға қарсы заңнамасын қолдану 
туралы алдын-ала өтінім беру жолымен Бас дирекциямен өзара 
әрекеттесу үшін кең мүмкіндіктер ұсынады. 

Алдын ала өтінім Еуропалық Одақтың юрисдикциясының 
бар-жоқтығын, көрсетілген экономикалық шоғырлануды 
қарауды ұлттық бәсекелестік органына жіберуге бола ма немесе 
Бас дирекция оңайлатылған рәсіммен қарастыра ала ма, жоқ па, 
соны бағалауға мүмкіндік береді. 

Мәміле тараптары бірлесіп петиция материалдарын 
дайындауы керек. 

Өтініш материалдары Бас дирекцияға 2004 жылдың 7 сәуі-
ріндегі № 802/2004 ережесімен бекітілген стандартты формаға 
сәйкес ұсынылады: 

1) жоспарланған мәміленің қысқаша сипаттамасы, қауым-
дастық түрі: бірлескен кәсіпорын құру, тікелей немесе жанама 
бақылау орнату, бақылауды орнатудың басқа түрі; 

2) қатысушы кәсіпорындар туралы қысқаша ақпарат (атауы, 
ұйымдық-құқықтық нысаны, қызмет түрі, корпоративті құры-
лым түрі, басқару органдарының мүшелері туралы ақпарат); 

3) Жоспарланған транзакция туралы мәліметтер: 
- жалғыз немесе бірлескен бақылауды алу; 
- мәмілені қаржыландыру әдісі (меншікті немесе қарыз 

қаражаты есебінен); 
- мәміле аяқталғаннан кейін жоспарланған мүліктік қаты-

настар; 
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- экономикалық шоғырлану объектісінің акцияларын сатып 
алу бағасы, мәмілеге қатысатын барлық кәсіпорындар активте-
рінің жалпы баланстық құны, сондай-ақ мәмілеге қатысатын 
адамдар топтарының активтерінің жалпы баланстық құны, 
өтініш бергенге дейінгі соңғы есепті күнге; 

- халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес 
жасалған аудиторлық есептіліктің нәтижелері бойынша сатып 
алатын кәсіпорындар тобының және экономикалық шоғырлану 
объектісінің дүниежүзілік жылдық айналымы; 

- жылдық айналымның жалпы көлемі, Еуропалық Одақ 
мемлекеттеріндегі мәмілеге қатысатын кәсіпорындар тобының 
әр ел бойынша көрсетілген кірістер мөлшері. 

4) меншік қатынастары және бақылауды белгілеу: 
- мәміленің тарабы болып табылатын заңды тұлғаның 

қызметін бақылайтын субъектілер тізімі; 
- мәмілеге кіріп жатырған кәсіпорындардың басқа ұйымдар-

дағы қатысу үлесі және бақылау түрі (тікелей немесе жанама), 
бақыланатын ұйымдардың тізімі; 

- алқалы атқарушы органды, директорлар кеңесі мен қосы-
луға қатысатын серіктестіктердің бақылау кеңесін құрайтын 
адамдардың тізімі.  

5) Әрбір кәсіпорыннан мәмілеге қатысатын адамдар тобы 
туралы ақпарат. 

6) мәмілені сипаттайтын құжаттар: 
- бірлесу, қосылу немесе бірлескен кәсіпорын құру туралы 

келісім жобасының соңғы нұсқасы (келісім жобасы мәтінін 
Еуропалық Комиссияға ұсынған сәттен бастап өзгерту мүмкін 
емес екенін ескеру маңызды); 

- нотариат куәландырған және апостильденген құрылтай құ-
жаттары, компаниялар балансы, соңғы есеп беру күніне халық-
аралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалған қо-
сылуға қатысатын компаниялар топтарының қаржылық есеп-
тілігі; 

- жалғыз немесе алқалы атқарушы органдарға, директорлар 
кеңесінің мүшелеріне бірігу қажеттілігі туралы шешім қабыл-
дағанға дейін ұсынылған барлық талдаулардың, зерттеулердің, 
шолулардың, есептердің және басқа құжаттардың көшірмелері. 
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Өтініш Бас дирекциямен қабылданғаннан кейін үш күн 
ішінде ұсынылған құжаттардың көшірмелері монополияға қарсы 
ұлттық органдарға жіберіледі, ал Еуропалық Комиссияның 
ресми сайтында және Ресми журналында қосылуға қатысушы 
компаниялар дайындаған жоспарланған мәміле туралы қысқаша 
хабарлама орналастырылады. 

Бұл хабарламада әдетте келесі мәліметтер болады: жоспар-
ланған мәміленің мәні (қосылу, бірлесу немесе бірлескен кәсіп-
орын құру), мәміле тараптарын бақылайтын адамдар, мәмілеге 
қатысушы компаниялардың негізгі қызметі. Сонымен қатар, 
мәмілеге қатысушы компаниялар дайындаған ақпараттан басқа, 
Комиссия аталған істі қарау туралы болжамын аталған хабарла-
мада жариялайды. Сондай-ақ, бұл хабарламада Еуропалық 
Комиссия барлық үшінші тұлғалар он күн ішінде, осы өтінімді 
хабарламада көрсетілген мекен-жайға Еуропалық комиссия үшін 
маңызы бар ақпаратты мәлімдей алатынын көрсетеді. 

Аумағында кәсіпорын бірігуі жүзеге асырылып жатқан мүше 
мемлекетке бірігудің Еуропалық Одақтың ішкі нарығымен 
сәйкессіздігі туралы алаңдаушылықтарын Еуропалық Комиссия-
ның Бас дирекциясына білдіру үшін 15 жұмыс күні беріледі. 

Өтінім берілгеннен кейін 25 жұмыс күні ішінде Еуропалық 
Комиссияның Бас дирекциясы, өтінімді келесі әдістерді қолдана 
отырып қарайды: ақпарат сұрау, сауалнама, Бас дирекция 
ұйымдастырған инспекция немесе ұлттық бәсекелестік органның 
инспекциясы. Егер өтінім ұлттық бәсекелестік органымен жібе-
рілсе, Еуропалық Комиссия өтінімді қарау мерзімін тағы 15 
жұмыс күніне дейін ұзарта алады. 

Бірінші кезеңде өтінімді қарау нәтижелері бойынша 
Еуропалық Комиссия келесі шешімдердің бірін қабылдайды: 

1) бірігу Ереженің реттеуіне жатпайды; 
2) жарияланған бірігу Ереженің реттеуіне жатады, бірақ 

Комиссия бұл бірігудің Еуропалық Одақтың ортақ нарығымен 
үйлесімділігіне күмәнданбайды 

3) Комиссия мұндай бірігудің ЕО нарықпен үйлесімділігіне 
қатысты үлкен алаңдаушылық білдіріп, тергеуді бастау қажет 
деп санайды. Егер Еуропалық Комиссия жоспарланған бірігудің 
ЕО-тың ішкі нарығымен үйлесімділігіне қатысты үлкен 
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алаңдаушылыққа байланысты тергеу жүргізу қажет деп шешсе, 
өтінімді қарау мерзімі 90 – 125 жұмыс күніне ұзартылады және 
тараптардан қатысушы компаниялардың қызметіне қатысты 
қосымша ақпарат сұралуы мүмкін.  

Қараудың екінші кезеңі келесіден тұрады: 
Біріншіден, Комиссия осы экономикалық шоғырланудан 

бәсекелестік туралы «елеулі алаңдаушылық» бар деп шешеді 
және шешімді тек өтініш берушілерге жібереді. 

Содан кейін, он жұмыс күні ішінде Бас дирекция «алаңдау-
шылықтың маңыздылығын» түсіндіру үшін өтініш беруші-
лермен бірлескен кездесу күнін белгілейді. Комиссия шешімі 
жіберілген күннен кейін он бес жұмыс күні ішінде тараптар 
өтінімді қарауды тоқтата тұру туралы Еуропалық Комиссияға 
жүгіне алады. 

Үшінші қадам мәміле тараптарының, өтінім берген үшінші 
тұлғалардың және Еуропалық Комиссияның үшжақты кездесу-
лері болуы мүмкін. 

Еуропалық комиссия бірігуге, оның тараптарына, бірігуге қа-
тысқан компаниялардың түпкілікті бенефициарларына, бірігудің 
жоспарланған мақсаттарына, нарықтағы жағдайға және бәсеке-
лестермен қарым-қатынасына қатысты кез-келген сұрақ қоюға 
құқылы. Сондай-ақ, Еуропалық Комиссия өтініш берушінің 
бәсекелестеріне ақпарат сұратуларын немесе ұлттық бә-
секелестік органының қорытындысы туралы қосымша сұра-
нысты жіберуі мүмкін. Сонымен қатар, Еуропалық Комиссия, 
егер біртұтас энергетикалық нарыққа әсер етуі мүмкін бірігу 
жоспарланған болса, электр энергиясын бақылау жөніндегі 
ұлттық органнан қосымша пікір сұрауға құқылы. 

Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамада белгіленген 
тәртіпке сәйкес, Еуропалық Комиссия жария етілмеген 
ақпаратты сұрауға құқылы екенін атап өту маңызды. 

Егер өтінім берілгеннен кейін контрагенттер мәмілені жасау 
шарттарына өзгертулер енгізген болса, бұл туралы Бас 
дирекцияға дереу хабарлау қажет, өйткені өтінімді қарау мерзімі 
қажетті шарттар анықталғанға дейін тоқтатыла тұрады. 

Осы бірігудің ЕО-тың жалпы нарығымен үйлесімділігін зерт-
теу қажеттілігі туралы шешім қабылдағаннан кейін, Еуропалық 
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Комиссия 90 жұмыс күні ішінде Еуропалық Одақтың ресми 
журналында келесі шешімдердің бірін қабылдағаны туралы 
жариялайды: 

1) бірігудің ЕО-тың ортақ нарығымен үйлесімді болғаны 
үшін, бірігуге рұқсат беру, 

2) ЕО-тың ортақ нарығымен үйлесімді болған бірігуге 
қосымша міндеттемелер орындау шартын қоя отырып, рұқсат 
беру; 

3) ортақ нарыққа сәйкес келмеуіне байланысты бірігуге 
тыйым салу; 

4) Еуропалық Комиссияның рұқсатын алғанға дейін бірік-
тірудің аяқталғанын ескере отырып, мәмілені (бірігуді) 
жарамсыз деп тану; 

5) уақытша шараларды енгізу; 
6) егер өтінім шеңберінде берілген ақпарат сенімсіз деп та-

нылса, Комиссияның бұдан бұрын берген рқұсатының күшін 
жою. 

Өтініш бойынша шешім қабылданғаннан кейін, бірігу тарап-
тары, егер олар шешіммен келіспесе, екі ай ішінде трибуналға 
шағым жіберуге, сондай-ақ барлық тиісті инстанциялардан 
өткеннен кейін ЕО әділет сотына жіберуге құқылы. 

Еуропалық Комиссияның Бас дирекциясы сонымен қатар 
кәсіпорындардың бірігуіне Еуропалық Одақтың ортақ нары-
ғымен үйлесімділігін сеніммен айтуға мүмкіндік беретін 
бірқатар шарттарды орындау міндеттемесін жүктей отырып, 
рұқсат бере алады. Мәміле тараптары осы нұсқауды 
орындамаған жағдайда, мәміле жарамсыз деп танылуы мүмкін. 
Сонымен қатар, Бас дирекция егер компаниялар ұсынған 
мәліметтер шындыққа сәйкес келмеген болса, бірігу рұқсатын 
қайтарып алу құқығын өзіне қалдырады. 

Қорытындылай келе, 139/2004 және 802/2004 ережелерінде 
ЕО ортақ нарығындағы бәсекелестікке тікелей немесе жанама 
әсер етуі мүмкін барлық трансшекаралық операциялар қамтыл-
ғанын ескереміз.  
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2.4. Еуропалық Одақтағы монополияға қарсы заң 
ережелеріне сәйкес электр энергетикасы саласындағы 
кәсіпорындарға мемлекеттік көмек көрсетуді шектеу  
 
Еуропалық Одақ құқығындағы бәсекелестік институтын қа-

растыра отырып, Еуропалық Одақтың монополияға қарсы реттеу 
субъектілері болып заңды тұлғалар мен ЕО мүше-мемлекеттері 
де табылатынын ескеру қажет. Мемлекет экономикалық қаты-
настарда бірнеше нысанда әрекет ете алады: инвестор ретінде, 
шаруашылық жүргізуші субъектінің жарғылық капиталына 
қатысу арқылы және шаруашылық жүргізуші субъект үшін 
неғұрлым қолайлы жағдай жасайтын реттеуші ретінде. Шын 
мәнінде, мемлекеттік көмек – бұл ЕО-қа мүше елдің ішкі 
нарығын тұрақтандыру арқылы Еуропалық Одақтың ішкі 
нарығына әсер етуі мүмкін қуатты құрал. 

Осылайша, ЕО-қа мүше елдер ұлттық компанияларға Еуро-
палық Одақ нарығындағы позициясын нығайту немесе қайта 
құрылымдауды кейінге қалдыру үшін субсидиялар ұсынады. 
Еуропалық Одаққа мүше мемлекеттер ұсынатын субсидиялар 
көбінесе жағымсыз салдар тудыруы мүмкін, мысалы: бұрмалан-
ған баға көрсеткіштеріне байланысты қаражаттың тиімсіз 
бөлінуі, инновациялар мен жаңа өндірістік технологияларды 
қолдану арқылы бизнесті дамыту мотивациясының төмендеуі, 
интеграцияны саяси қолдаудың бұзылуы. 

ЕО-тың жұмыс істеуі туралы шартының 106-109 баптарының 
талаптары ЕО-қа мүше мемлекеттердің арнайы немесе айрықша 
құқықтар берілген мемлекеттік кәсіпорындарға мемлекеттік 
көмек көрсету тәртібін белгілейді. Алайда, тұтастай алғанда, 
мемлекеттік көмек көрсету бірыңғай нарықпен сыйыспайды 
және ол тек қана келесідегідей шектеулі жағдайларда: «мақсат-
тарға жету үшін және бүкіл Еуропалық Одақтың мүддесі үшін» 
болса, және сауда мен бәсекелестікке қатысты бұрмалау-
шылықтар барынша азайтылған жағдайда ғана қабылданады.  

ЕО-тың жұмыс істеуі туралы шартының 106 бабының 2-
тармағы жалпы экономикалық маңызы бар қызметтерді басқару 
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сеніп тапсырылған немесе салықтық монополия сипатына ие 
кәсіпорындарға Шарттарда қамтылған бәсекелестік ережелері 
осы ережелерді қолдану көрсетілген тапсырманы орындауға 
кедергі жасамайтын болса, сәйкес келеді деп белгіленген. Құқық 
қолдану практикасы осындай кәсіпорындардың ауқымын анық-
тады, оларға «қоғам үшін маңызды функцияларды» орындайтын 
кәсіпорындар кіреді: сумен жабдықтауды, тауарлар мен жолау-
шыларды тасымалдауды, телекоммуникацияларды (телефон бай-
ланысы, теледидар арналары арқылы ақпарат беру) және электр 
энергиясын жеткізуді қамтамасыз ететін кәсіпорындар. 

ЕО-тың жұмыс істеуі туралы шартының 106-бабында «қоғам 
үшін маңызды функциялар» тұжырымдамасы жасалды. Мұндай 
функциялар қоғамның мүдделері үшін жүзеге асырылатын 
нарықтық қызмет ретінде түсініледі, ал мемлекеттік органдар та-
рапынан мемлекеттік міндеттемелер ретінде сипатталуы мүмкін. 
Құқық қолдану практикасы бапының екінші абзацындағы жеңіл-
діктерге жоғары талаптар қояды. ЕО-тың жұмыс істеуі туралы 
шартының 106-шы бабы Мемлекеттік көмек көрсетуді 
қадағалауға жауапты орган – Еуропалық Комиссия деп атады. 

Мемлекеттік көмек көрсетуді бақылау төрт критерий 
жинақталған жағдайда жүзеге асырылады: 

1) мемлекеттік көмекті мүше мемлекеттер тікелей немесе 
мемлекеттік қорлар арқылы көрсетеді; 

2) мемлекеттік көмек көрсету экономикалық субъектіні 
нарықта анағұрлым тиімді жағдайға қояды; 

3) мемлекеттік көмек арнайы шаруашылық жүргізуші 
субъектіге беріледі 

4) мемлекеттік көмек көрсету мүше мемлекеттер арасындағы 
саудаға кері әсер етеді. 

Бұл критерийлердің барлығы бір уақытта орындалуы керек 
екенін ескеру маңызды. Осылайша, егер салыстырмалы пайда 
шығындардан асып түсетін болса, кәсіпорындарға мемлекеттік 
көмек беру ЕО нормаларына қайшы келмейді. 

Мемлекеттік көмектің ішкі нарықтағы еркін бәсекелестікке 
сәйкестігін анықтағанда, Еуропалық Комиссия әдетте тергеу 
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барысында келесі сұрақтарға жауап береді: мемлекеттік көмек 
қоршаған ортаны қорғау және энергетикалық қауіпсіздікке ке-
пілдік беру сияқты нақты белгіленген мақсатқа жету үшін көр-
сетіле ме? Мақсатқа жету үшін мемлекеттік көмек түрі жет-
кілікті ме? Нарық үшін жағымсыз салдар барынша азайтылды 
ма? 

Мемлекеттік көмек шараларының мысалдары: компаниялар-
ға субсидиялар беру, әлеуметтік және зейнетақы сақтандыру 
қорларына салықты төмендету, жерді нарықтық құннан төмен 
бағаға сату т.б. 

Мемлекеттік көмек болып экономиканың барлық салаларын-
дағы барлық компанияларға бірдей көрсетілген көмек, сондай-ақ 
реттеу шаралары жатпайды. Мемлекеттік көмек көрсетудің ең 
қауіпті шараларының қатарына көбінесе үкіметтің кәсіпорын-
дарды жүйелі түрде қаржыландыруы- «жедел көмек» деп атала-
тындар жатады. Осылайша, жедел көмек көрсету нарықтағы 
бәсекелестік жағдайына, кәсіпорын қызметіне және салық төлеу-
шілердің мүдделеріне кері әсерін тигізеді. Өзін бәсекелестерге 
қатысты неғұрлым тиімді жағдайда ұстай отырып, компания 
басшылығы бизнесті басқарудың инновациялық модельдерін 
құруға және инвесторларды тартуға мүдделі болмай қалады, ал 
салық төлеушілер өздерін қолайсыз жағдайда ұстайды. 

Мемлекеттік көмек көрсету ережелерін бұзғаны үшін 
санкция ЕО нормаларында белгіленген ережелерді бұза отырып, 
кәсіпорынға көрсеткен мемлекеттік көмектің орнын толтыру 
ұшін қарастырылған. 

Қорытынды 

Еуропалық Одақ энергетика саласындағы заңнамасының да-
муы маңызды болды. 1980 жылдары Еуропалық Одақтың 
заңдары мен саясаты ЕО-тың энергетикалық нарықтар мен олар-
дың құрылымына аз әсер етті, бірақ бүгінде жағдай басқаша. 
Энергия нарықтары Еуропалық Одақ деңгейіндегі құқықтың 
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қайнар көздері арқылы және Еуропалық Одақтың жұмыс істеуі 
туралы шартта белгіленген бәсекелестік пен ішкі нарық ере-
желерін қолдану арқылы реттеледі. Ұлттық энергиямен жабдық-
тау құрылымдары мен энергиямен жабдықтау көздерін сияқты, 
энергетикалық саясаттың кейбір салалары ЕО-тың жұмыс істеуі 
туралы шартының құрамынан шығарылды. Алайда, ЕО-тың 
энергетикалық заңы осы салаларға да әсер етеді. Ұлттық энер-
гетикалық араласудың бір бөлігі ретінде жаңартылатын энергия 
көздерін ілгерілету бойынша мүше мемлекеттердің міндет-
темелері осыған мысал бола алады. Осылайша, ЕО заңнамасы 
бұл салаға тікелей және өте маңызды әсер ететіндігін байқауға 
болады. Реттеудің өсуінен басқа, инвестор және реттеуші ретін-
дегі мемлекеттің рөлі күн санап артып келеді. Осылайша, 
«мемлекеттен нарыққа» жасалған алғашқы ілгерілеу кері бағыт-
та басталып, үкіметтің бақылауына қайта оралуда. Алайда, 
бұрынғыдан айырмашылығы, реттеу қазір ұлттық деңгейде емес, 
ЕО деңгейінде жүреді. Дамудың бұл бағытын оң немесе теріс 
деп сипаттауға болмайды, бірақ оның әсерін мұқият бағалау 
қажет. Мүше мемлекеттер ЕО деңгейіндегі ынтымақтастық 
арқылы халықаралық энергетикалық мәселелерге әсер ете алады. 
ЕО деңгейіндегі реттеуден туатын әсер кейде мүше мемлекеттер 
арасындағы айырмашылықтар толық ескерілмеген жағдайларда 
жағымсыз болуы мүмкін. Осылайша, Еуропалық Одақтың 
энергетикалық заңнамасы мен саясаты үнемі өзгеріп отыратын 
жүйе болып қала береді.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

В 1950 году, после окончания Второй мировой войны, в 
условиях тяжелого экономического кризиса в Европе, министр 
иностранных дел Франции Роберт Шуман предложил план по 
совместному использованию запасов стали и угля из Франции и 
Германии. В то время сталь была необходима для строительства 
военной техники, а уголь был основным сырьем для 
производства энергии, и поэтому оба они были жизненно важны 
для развития национальной экономики. 

Европейское сообщество угля и стали (ECSC) было основано 
в 1951 году. Его первоначальными участниками были Германия 
и Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Вскоре 
после этого, в 1957 году, в соответствии с Римским договором 
было создано Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) с 
упором на экономическую интеграцию. Европейское сооб-
щество по атомной энергии было создано в том же году на 
основе Договора о Евратоме. 

Таким образом, вопросы энергетики с самого начала зани-
мали центральное место в процессе европейской интеграции. 
Два из трех учредительных соглашений были посвящены энер-
гетике: Договор о Сообществе угля и стали и Договор по 
атомной энергии. 

Даже после постоянных изменений и усовершенствований, 
вносимых в нормативно правовую базу и политику, энергетика 
остается одной из самых важных тем в ЕС. 
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Глава 1 
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  

ПРАВА И ПОЛИТИКИ ЕС 
 
 
В 1950 году, после окончания Второй мировой войны, в 

условиях тяжелого экономического кризиса в Европе, министр 
иностранных дел Франции Роберт Шуман предложил план по 
совместному использованию запасов стали и угля из Франции и 
Германии. 

В 1951 году было сформировано Европейское объединение 
угля и стали [1]. В Договоре об учреждении этого сообщества 
говорилось о свободном доступе и свободном перемещении угля 
и стали, которые были основами экономики того времени [2]. 
Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды и Фран-
ция, которые стали участниками нового сообщества, договори-
лись о свободном перемещении угля и стали. Таким образом, 
идея экономической интеграции легла в основу первого 
Европейского сообщества. 

В ходе быстрого послевоенного экономического развития ев-
ропейских стран стало очевидно, что угольной энергии недоста-
точно для удовлетворения потребностей экономики и необхо-
димо разрабатывать новые источники энергии. Энергия атома 
стала еще одним этапом развития европейской интеграции. 
Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды и Фран-
ция решили учредить Европейское сообщество по атомной энер-
гии, чтобы устранить проблему энергетической зависимости. 
Целью создания Сообщества было развитие отрасли атомной 
энергетики в Европе. Но в силу высокой стоимости инвес-
тиционных проектов в этой отрасли, ни одно государство было 
готово самостоятельно освоить отрасль высокотехнологичной 
ядерной энергетики. 

Целями Римского договора 1957 года о создании Европей-
ского сообщества по атомной энергии [3], были поддержка 
ядерных исследований, установление единых стандартов безо-
пасности для рабочих на всех атомных электростанциях и 
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научно- исследовательских институтах на территории стран-
участниц Сообщества, создание единых условий поставки атом-
ной электроэнергии потребителям, создание совместных 
предприятий в области инновационных разработок по ядерной 
энергетике. 

В 1957 году был подписан Договора об учреждении Евро-
пейского экономического сообщества [4], который не содержал 
норм, регулирующих полномочия Европейского экономического 
сообщества в области энергетики. Но положения этого договора 
регулировали вопросы построения общего рынка товаров, 
поэтому имели большое значение в создании общего рынка 
энергии и в его либерализации [5]. 

Необходимость либерализации рынка энергии в Европей-
ском сообществе ярко проявилась в ходе энергетического кри-
зиса 1970-х годов. 1973-1974 гг. арабские государства – члены 
ОПЕК из-за политических причин стали сокращать объем 
производимой нефти на 5% каждый месяц, что привело к 
острому энергетическому кризису во всем мире. В результате 
экономике не хватало энергетических ресурсов для развития, 
многие предприятия вынуждены были ввести 3-х дневной 
рабочей недели, снизить заработную плату. К тому же, в декабре 
1973 г. наступили аномальные морозы на территории Централь-
ной Европы. 

Энергетический кризис 1970-х годов закончился переос-
мыслением энергетической политики, европейские страны стали 
инвестировать в атомную энергетику. 

 
 
1.1 Договор о функционировании Европейского Союза 

как правовая основа для создания единого 
энергетического рынка 

 
После принятия Лиссабонского договора [6] Договор об 

учреждении Европейского сообщества был переименован в 
Договор о функционировании Европейского Союза (далее – 
ДФЕС) и в нее был включен новый раздел XXI 

«Энергетика», состоящий из статьи 194, которая гласит: 
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«В рамках создания и функционирования внутреннего рынка 
и с учетом потребности в сохранении и улучшении качества 
окружающей среды политика Союза в энергетической сфере 
ставит целями в духе солидарности между государствами-
членами: (a) обеспечить функционирование энергетического 
рынка; (б) обеспечить надежность энергоснабжения в Союзе; (c) 
содействовать энергетической эффективности и экономии энер-
гии, а также развитию новых и возобновляемых видов энергии; 
и (д) содействовать межсоединению энергетических сетей» [7]. 

Меры, необходимые для достижения целей политики, 
установленных в статье 194 ДФЕС, принимаются в соответствии 
с обычной законодательной процедурой. Принятые меры не 
должны влиять на право государства-члена определять условия 
использования своих энергетических ресурсов, его выбор между 
различными источниками энергии и общую структуру энерго-
снабжения [8]. Это положение, изложенное в статье 194 (2) 
ДФЕС, оставляет двусмысленное впечатление, что государства-
члены имеют широкую свободу усмотрения при независимом 
определении мер, которые влияют на национальную эксплуа-
тацию энергетических ресурсов и выбор между этими 
ресурсами, а также структуру энергоснабжения. 

Более того, широкое толкование этого положения предпо-
лагает, что государства-члены могут отказаться от применения 
законодательства ЕС, которое эффективно ограничивает эту 
свободу усмотрения. 

Статья 114 ДФЕС позволяет ЕС принимать меры с целью 
создания или обеспечения функционирования внутреннего рын-
ка, области, которая также подпадает под действие общих пол-
номочий. Внутренний рынок должен включать территорию без 
внутренних границ, в которой обеспечивается свободное 
движение товаров, людей, услуг и капитала. 

В дополнение к принципу присвоения, ДФЕС устанавливают 
принцип субсидиарности и соразмерности. Согласно принципу 
соразмерности, содержание и форма действий Союза не могут 
выходить за рамки того, что необходимо для достижения целей, 
установленных в энергетической политике ЕС. В контексте 
достижения целей энергетической политики ЕС было установле-
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но, что безопасность электроснабжения не может быть обеспе-
чена в достаточной степени только государствами-членами и 
может быть лучше достигнута на уровне Союза. В рамках 
субсидиарности ЕС может действовать только в том случае, если 
цели предлагаемого действия не могут быть в достаточной 
степени достигнуты государствами-членами. 

С юридической точки зрения процесс определения и 
разделения ответственности между ЕС и государствами-членами 
начинается с соответствующих положений о компетенции в 
области энергетики. Общие компетенции позволяют как ЕС, так 
и странам-членам принимать юридически обязательные акты в 
энергетическом секторе. Компетенция государств-членов в этом 
аспекте вторична по сравнению с компетенцией ЕС в том 
смысле, что они могут осуществлять свою компетенцию в отно-
шении конкретного предмета только в той степени, в которой 
ЕС не реализовал свою компетенцию. Это ограничение может 
иметь значение при определении того, регулируется ли безо-
пасность поставок в ЕС настолько широко, что ограничивает 
способность государств-членов осуществлять свою общую 
компетенцию. 

 
 
1.2 Первый этап либерализации энергетического рынка 

ЕС 
 
В последние годы 1980-х и в начале 1990-х годов Евро-

пейская Комиссия рассматривала возможность введения чего-то 
похожего на американские концепции «общей перевозки» 
нефтепроводов и «открытого доступа» к газу применительно к 
европейским линиям электропередачи и газа, с целью создания 
внутреннего рынка и повышения глобальной конкурентоспособ-
ности европейских промышленных и коммерческих участников 
рынка. Намерение состояло в том, чтобы положить конец 
десятилетнему периоду, в течение которого были предоставлены 
исключительные права на предприятия по производству 
электроэнергии и газа. Комиссия также надеялась закрыть 
лазейки в национальном конкурентном законодательстве в 
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отношении исключительных концессий и соглашений о 
вертикальной и горизонтальной демаркации. С этой целью она 
опиралась на несколько внешних исследований, учредила 
комитеты заинтересованных сторон и решила распространить и 
внести предложения по директивам Комиссии по конкуренции 
на рынках электроэнергии и природного газа. 

Результатом стал рабочий документ Европейской комиссии 
под названием 

«Внутренний энергетический рынок» 1988 года [9]. До-
кумент содержал описание основных проблем, которые 
существовали на тот момент при формировании единого 
энергетического рынка. 

В документе говорилось, что создание единого энергетичес-
кого рынка сделает рынок энергетических ресурсов более кон-
курентоспособным, снизятся цены на энергию, получится опти-
мизировать производство, передачу и распределение энергии, 
можно будет обеспечить надежность поставки энергии для всех 
государств-членов Сообщества. 

Положения 38-70 содержат меры, которых необходимо 
предпринять для создания единого энергетического рынка: 

Во-первых, удаление технических барьеров с помощью 
гармонизации технических регламентов; 

во-вторых, удаление ненужного налогового бремени, от кос-
венных налогов на импорт энергии; 

в-третьих, предлагается провести анализ ценообразования на 
единицу энергии, произведенной государственными предприя-
тиями. В рамках этого анализа Европейской комиссии надо было 
определить, не создают ли государственные предприятия 
препятствия для свободной конкуренции на энергетическом 
рынке Европейского сообщества. 

В 1990 году Европейской комиссией были приняты две 
директивы: Директива Совета 90/377 / EEC от 29 июня 1990 г., о 
процедурах Сообщества по повышению прозрачности цен на газ 
и электроэнергию, взимаемых с промышленных конечных 
потребителей. (далее – Директива о прозрачности цен) [10] и 
Директива Совета 90/547 / EEC от 29 октября 1990 г. о транзите 
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электроэнергии по передающим сетям (далее – Директива о 
транзите электроэнергии по энергосистемам) [11]. 

Директива о прозрачности цен содержит положения, ка-
сающиеся прозрачности. Директива направлена на предоставле-
ние через Статистическое управление ЕС (Евростат) информа-
ции о ценах, условиях и объемах продаж газа и электроэнергии 
для групп основных промышленных конечных потребителей. 

Национальные коммунальные предприятия обязаны предос-
тавлять такую информацию два раза в год, но формат раскрытия 
защищает коммерческую конфиденциальность. Важно отметить, 
что ничто в директиве не обязывает государства-члены требо-
вать от крупных коммунальных предприятий, продающих элек-
троэнергию или газ региональным коммунальным предприятиям 
(последние снабжают население электроэнергией или газом) 
предоставлять какую-либо информацию. Директива включает в 
себя довольно проработанную систему, предусматривающую 
предоставление обширных отраслевых консультаций относитель-
но формата, в котором должна быть предоставлена информация. 
Согласно директиве, ее целью является обеспечение прозрач-
ности цен в той степени, в которой это необходимо для функ-
ционирования конкуренции на едином рынке, путем оказания 
помощи в выявлении недостатков рынка в отношении цен и 
условий сетевых поставок энергии предприятиям. Прозрачность 
цен рассматривается как инструмент увеличения свободы 
выбора для промышленных потребителей. С этой целью она 
способствует достижению бесперебойного функционирования 
внутреннего энергетического рынка. 

Директива о транзите электроэнергии через энергетичес-
кие системы. Между основными странами ЕС в течение дли-
тельного времени существовал международный обмен электро-
энергией и транспортировка газа. Но проблема заключалась в 
существовании транспортных монополий, которые представляли 
собой серьезное препятствие для создания внутреннего энерге-
тического рынка. Хотя даже такие монополии в принципе дол-
жны иметь коммерческий интерес в более широком исполь-
зовании своих транспортных сетей, их коммерческие стратегии 
часто преобладают над простыми интересами в увеличении 



159 

доходов за счет платы за доставку. Как правило, они будут 
использовать свои рычаги влияния на транзит, чтобы помешать 
фактическим или потенциальным конкурентам получить доступ 
на новый рынок, где транзитная компания должна выступать в 
качестве поставщика. Такое препятствие создается путем пол-
ного отказа от транспортировки, обычно ссылаясь на ограни-
чения пропускной способности и обязательства по пропускной 
способности. 

Само существование этого серьезного камня преткновения, 
препятствующего энергетической интеграции ЕС, побудило 
Комиссию что-то предпринять. Ключевые моменты Директив по 
транзиту заключаются в следующем: 

• Государства-члены должны обязать операторов транзита 
вести переговоры о справедливом доступе к сети и соглашениях 
об использовании, а также соблюдать юридически необяза-
тельную согласительную процедуру с участием Комиссии. 

• Комиссия должна получать уведомления: о запросах на 
транзит, о транзитных контрактах и о срывах переговоров, и 
Комиссия возглавляет согласительный орган; 

• Директива охватывает только передачу электроэнергии 
высокого напряжения, газопроводы высокого давления и 
долгосрочные контракты на транзит электроэнергии. 

Директива 94/22/EC об условиях предоставления и 
использования разрешений на поиск, разведку и добычу 
углеводородов 

Директива о лицензировании [12] охватывает процесс 
выдачи разрешений на углеводороды. Правительства должны 
публично объявить об открытии территории на разработку и 
добычу углеводородов. Существенное правило состоит в том, 
что лицензирующий орган может выбирать между конкурирую-
щими предложениями и компаниями только на основе 
ограниченного числа технических и финансовых критериев. 
Конкретные критерии должны быть сформулированы заранее и 
доведены до сведения потенциальных участников торгов. Они 
не могут быть изменены без уведомления заинтересованных 
сторон. Контроль важнейших критериев отбора включает запрет 
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на чрезмерно длительные сроки или большие площади и 
перечень критериев. 

Заявитель, которому отказано в лицензировании, имеет 
право узнать о причинах отказа. Это, опять же, процедурное тре-
бование, направленное на то, чтобы усложнить процесс необъек-
тивного отбора и повысить подотчетность лицензирующего 
органа перед информированной публикой, заявителями и 
Комиссией. Таким образом, Директива о лицензировании 
направлена на создание системы, основанной на технической и 
профессиональной оценке компетентности заявителя и его 
рабочей программы. Он также позволяет выбирать участника 
торгов на основе его финансового предложения. 

Директивы, устанавливающие общие правила для 
рынков электроэнергии и газа 

19 декабря 1996 г. была принята Директива 96/92 / EC (далее 
– первая Директива по электроэнергии), устанавливающая 
общие правила для внутреннего рынка электроэнергии [15], а 22 
июня 1998 г. была принята Директива 98 / 30 / ЕС (далее – 
первая газовая директива), устанавливающая общие правила для 
внутреннего рынка природного газа [16]. 

В 1992 году Комиссия выступила с предложением принять 
директивы, устанавливающие общие правила для внутреннего 
рынка электроэнергии и газа. После этого начались длительные 
переговоры по обеим директивам, в ходе которых были 
достигнуты компромиссы и были внесены изменения в текст 
первоначального предложения Комиссии. 

В преамбулах обеих директив указано, что они представляют 
собой новый этап либерализации рынков газа и электроэнергии 
в ЕС после Директивы о повышении прозрачности и Директив 
по транзиту. Также было сказано, что процесс создания единого 
энергетического рынка должен быть постепенным, и то, что 
даже после того, как директивы будут выполнены, некоторые 
препятствия все еще останутся. 

Директивы содержали положения об обеспечении доступа 
третьих сторон к сетям транспортировки и распределения 
энергии. 
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Первая Директива по электроэнергии предусматривала три 
альтернативных подхода к доступу: модель единого покупателя, 
доступ на договорной основе и регулируемый доступ. 

Единый покупатель – это организация, которая работает от-
дельно от производства и поставки; он обязан покупать любую 
электроэнергию, предлагаемую ему производителями или тор-
говцами, в соответствии с условиями, согласованными между 
производителями / торговцами и потребителями; затем он пере-
продает электроэнергию потребителям на условиях, согла-
сованных между производителями и потребителями. Единый 
покупатель имеет право вычесть из контрактной цены за 
продажу электроэнергии расходы на использование сети. 

Доступ третьих сторон на договорной основе означал, что 
энергетические (газовые и электроэнергетические) компании и 
покупатели должны были заключить контракты на поставку 
электроэнергии или газа, где предусматривались бы условия 
доступа к системе. 

В соответствии с моделью регулируемого доступа газовые 
компании были обязаны предоставлять доступ на основе опуб-
ликованных тарифов и других возможных условий исполь-
зования системы. 

Статьи 13-15 Первой директивы по электроэнергии и статьи 
12-13 Первой газовой директивы устанавливали правила по 
раздельному ведению бухгалтерского учета внутри вертикально 
интегрированных предприятий. 

Предприятия по производству, транспортировке и распреде-
лению газа и электроэнергии должны были вести отдельные бух-
галтерские счета для каждого из перечисленных видов 
деятельности. 

Первые энергетические директивы установили следующее: 
а) государства-члены ЕС и операторы транспортных систем 

обязуются не допускать дискриминацию в отношении третьих 
лиц; 

б) участники рынка обязуются обеспечить конфиденциаль-
ность коммерческой информации; 

c) стороны договорных отношений обязуются вести пере-
говоры добросовестно; 
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г) государства-члены ЕС обязуются создать орган по раз-
решению споров. 

Процесс либерализации должно был проходить применением 
принципа взаимности. 

Первые директивы по внутреннему энергетическому рынку 
можно рассматривать только как первый шаг к режиму регули-
рования, способному усилить и поддерживать свободную конку-
ренцию в ЕС, вместо национальных и жестко регулируемых и 
контролируемых рынков. В то время более сильный и более 
четкий правовой режим регулирования энергетического рынка 
был просто невозможен. Однако даже с учетом известных 
недостатков этих первых директив, они представляют собой 
важный старт на пути к конкурентным рынкам в ЕС. 

 
 
1.3. Второй этап либерализации рынков газа и 

электроэнергии ЕС 
 
В марте 2000 года, на очередном заседании, Европейский 

совет выпустил призыв ускорить процесс создания единого 
энергетического рынка ЕС. В ответ на это, 26 июня 2003 г. Ко-
миссия приняла Директиву 2003/54 / EC, о новых общих пра-
вилах регулирования внутреннего рынка электроэнергии, ко-
торая отменила действие Первой Директивы по электроэнергии 
(далее – Вторая Директива по электроэнергии) [17]. Вслед за 
этим Комиссия приняла Директиву 2003/55 / EC о новых общих 
правилах функционирования внутреннего рынка газа, которая 
отменила юридическую силу Первой газовой директивы (далее – 
Вторая газовая директива) [18]. 

Директивы, устанавливающие общие правила для 
рынков электроэнергии и газа 

Вторые энергетические директивы подтолкнули энергетичес-
кий рынок к возникновению большей конкуренции и содержали 
больше положений о регулировании конкуренции. 

Во вторых энергетических директивах были включены нор-
мы о доступе третьих лиц, о юридическом разделении верти-
кально интегрированных предприятий, защита прав потреби-
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телей. Ожидалось, что с принятием новых правил за счет 
конкуренции цены снизятся, повысится качество услуг, что 
приведет к постепенному росту количества потребителей. 

В статье 3 указывалось, что на предприятия могут быть воз-
ложены обязательства по предоставлению социально значимых 
услуг, если: (а) это будет способствовать энергетической безо-
пасности; б) регулярность поставок, их качество и ценооб-
разование оказались под риском; c) охрана окружающей среды и 
борьба с изменением климата могут быть затронуты. 

В интересах защиты прав потребителей, социально значимые 
услуги должны предоставляться, основываясь на принципах 
прозрачности, недопустимости дискриминации и контро-
лироваться регулирующими национальными органами. 

Статья 3 обеих директив разрешала государствам-членам не 
распространять действие статей 6, 7, 20, 22 Второй Директивы 
по электроэнергии и статьи 4 Второй Директивы по газу, в отно-
шении компаний, предоставляющих социально значимые 
услуги, при условии того, что это не будет противоречить 
интересам ЕС. Особенное внимание также уделялось проблемам 
защиты уязвимых потребителей. 

Во вторую директиву по энергетике были также включены 
нормы по защите прав потребителей, согласно которым потре-
битель имел право получать электроэнергию по прозрачным и 
легко сопоставимым ценам, получать информацию об источ-
никах энергии, из которых она была получена. 

Для обеспечения бесперебойных поставок энергии потреби-
телям Вторая Директива наделяла государств-членов правом 
определить «поставщика последней инстанции». 

До либерализации рынка энергоснабжение гарантировала 
государственная монополия. Это изменилось с либерализацией 
рынка. В результате либерализации участники рынка стали под-
вержены ряду рисков, присущих рыночному механизму, таким 
как, к примеру, к банкротство поставщика. По этой причине 
государства-члены получали право назначить поставщика по-
следней инстанции, который должен вмешаться и обеспечить 
затронутых потребителей энергией до тех пор, пока не будет 
определен новый поставщик. 
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Кроме того, следующие меры по защите прав потребителей 
были предусмотрены в Приложении А вторых директив: а) ус-
ловия контрактов должны быть справедливыми и опубликован-
ными заранее; б) поставщик обязуется уведомлять потребителя 
заранее о своем решении расторгнуть договор или изменить 
стоимость, и в случае увеличения стоимости потребитель полу-
чает право расторгнуть договор; в) информация о ценообразо-
вании должна быть прозрачна; г) потребитель должен получить 
широкий выбор способов оплаты; д) не должна взиматься плата 
за смену поставщика; е) необходимо разработать механизм для 
справедливого разрешения споров; ж) потребители должны быть 
обеспечены энергией определенного качества по разумным 
ценам. 

Директивами было регламентировано строительство новых 
мощностей. Статья 4 Второй газовой директивы предписывает 
правила выдачи разрешений, необходимые для строительства 
новых газовых объектов. Устанавливается, что уполномоченные 
органы государств-членов обязаны выдавать разрешения на ос-
нове объективных, недискриминационных и открытых 
критериев. 

Вторая Директива по электроэнергии содержала обязанность 
государств- членов установить разрешительную процедуру. В 
директиве было установлено о том, что торги проводятся 
именно тогда, когда разрешительная процедура не могла 
гарантировать надежность поставок. 

Вторые энергетические директивы возложили на 
государства-члены обязательство по системному наблюдению за 
соотношением предложения и потребления на национальных 
рынках; за уровнем ожидаемого потребления в будущем; за 
необходимостью строительства новых объектов и за 
техническим состоянием сетей. 

Вторые энергетические директивы установили следующие 
задачи операторов транспортных и распределительных систем: 
а) гарантировать надлежащее функционирование систем транс-
портировки энергии; б) устранить дискриминацию в отношениях 
с разными пользователями системы; в) предоставление другим 
операторам и пользователям необходимой информации. 
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Новые директивы ввели правила юридического разделения 
вертикально интегрированных предприятий. Как результат, опе-
раторы, входившие в вертикально интегрированное предприя-
тие, должны были реструктурированы в качестве юридического 
лица отдельного от других подразделений этого предприятия. 

Кроме того, было предусмотрена возможность функцио-
нального разделения: когда операторы были способны прини-
мать независимые решения внутри вертикально интегриро-
ванных предприятий. Государствам-членам ЕС предоставлялось 
право не применять правила о разделении в отношении 
предприятий, которые обслуживали менее ста тысяч клиентов. 

Кроме того, государства-члены ЕС имели право назначить 
единого оператора систем транспортировки и распределения 
электроэнергии, а также единого оператора систем транспорти-
ровки, сжижения, хранения и распределения газа. Такой единый 
оператор должен был соответствовать требованиям юридичес-
кого и функционального разделения. 

1.4 Общая характеристика третьего энергетического 
пакета, устанавливающего основные правила 
функционирования рынков газа и электроэнергии в 
ЕС 

8 марта 2006 г. Комиссия опубликовала Зеленую книгу «Ев-
ропейская стратегия устойчивой, конкурентоспособной и безо-
пасной энергетики», в котором давался анализ текущего 
состояния положения энергетических рынков в ЕС [20]. 

10 января 2007 года Комиссия выпустила сообщение под 
названием 

«Энергетическая политика для Европы» [21] . В нем в 
очередной раз отмечалось насколько это важно развивать 
единые рынки электроэнергии и газа в ЕС. 

В 2007 году Комиссия обнародовала предложение, в котором 
были представлены слабые стороны энергетического законода-
тельства ЕС. К недостаткам было отнесено следующее: а) 
регулируемые цены; б) неэффективное разделение операторов 
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различных систем; в) неравноправные условия для доступа 
третьих лиц к системам; г) слабые полномочия регулирующих 
органов; д) отсутствие у Комиссии информации по оказанию 
социально значимых услуг. 

Для устранения вышеназванных недостатков Комиссия 
предложила пакет законодательных актов, которые получили 
название Третий энергетический пакет. 

Акты третьего энергетического пакета были приняты 13 
июля 2009 года и вступили в силу 3 сентября 2009 года. В пакет 
были включены две директивы и три регламента: Директива 
2009/72 / EC об общих правилах для внутреннего рынка электро-
энергии и отменяющая Директиву 2003/54 / EC [22]; Директива 
2009/73 / EC об общих правилах для внутреннего рынка природ-
ного газа и отменяющая Директиву 2003/55 / EC [23], Регламент 
(ЕС) № 713/2009 об учреждении Агентства по сотрудничеству 
органов регулирования энергетики [24]; Регламент (ЕС) № 
714/2009 об условиях доступа к сети для трансграничного 
обмена электроэнергией и отменяющий Регламент (ЕС) № 
1228/2003 [25] и Регламент (ЕС) № 715/2009 об условиях 
доступа к естественному газотранспортных сетей и отмены 
Постановления (ЕС) № 1775/2005 [26]. 

Основные нововведения 
Третий энергетический пакет был призван исключить недос-

татки предыдущих актов энергетического сектора и создать 
надлежащие условия для функционирования энергетического 
рынка ЕС. Для этого в него были включены ряд нововведений. 

Правила защиты прав потребителей 
Статья 3 пункт 3 Директивы о рынке электроэнергии обязы-

вает государства- члены принимать соответствующие меры для 
защиты конечных потребителей и обеспечивать наличие 
адекватных мер защиты уязвимых потребителей, включая меры, 
помогающие им избежать отключения. 

В связи с этим Европейский парламент настаивал на внесе-
нии нового положения в третью директиву о рынке электро-
энергии, которая запрещает отключение электроэнергии от 
«уязвимых потребителей» в критические моменты, т.е. он 
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призван предотвратить отключение пенсионеров и инвалидов 
зимой. 

Определение значения «уязвимого потребителя» на основе 
принципа субсидиарности остается на усмотрение государств-
членов. 

Назначение поставщика последней инстанции – еще одна 
новая и связанная с этим концепция, которая возникла во 
многом из-за либерализации и связана с безопасностью поставок 
с точки зрения конечного потребителя. В соответствии со ста-
тьей 3 (3) директив по рынку электроэнергии и газа, государ-
ства-члены могут назначить поставщика последней инстанции 
для потребителей, подключенных к энергетическим сетям. 

Правила функционирования розничных рынков 
электроэнергии и газа 

В третьих энергетических директивах говорится, что для 
надлежащего функционирования розничных рынков необходимо 
обеспечить четкое распределение ответственности между а) 
операторами; б) предприятиями, осуществляющими поставки 
энергии; в) потребителями; г) и другими участниками рынка. 

В целях обеспечения энергетической безопасности крупных 
потребителей, таким потребителям разрешается покупать 
электроэнергию у нескольких поставщиков одновременно. 

Правовое регулирование строительства новых 
энергетических объектов  

Процедура о порядке авторизации строительства  новых 
мощностей 

Третья директива устанавливает следующие критерии, 
которые могут применяться государствами-членами при 
установлении процедуры авторизации. 

а) Безопасность и надежность системы электроснабжения, 
установки и ассоциативного оборудования; 

б) охрана здоровья и безопасности населения;  
в) охрана окружающей среды; 
г) землепользование и размещение; 
д) использование общественной земли;  
е) энергоэффективность; 
ж) характер первоисточников; 
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з) характеристики, присущие заявителю, такие как техни-
ческие, экономические и финансовые возможности; 

и) соблюдение мер, принятых в соответствии со статьей 9; 
к) вклад генерирующих мощностей в достижение общей 

цели Союза по обеспечению не менее 32% доли энергии из 
возобновляемых источников в валовом конечном потреблении 
энергии Союза в 2030 году; 

л) вклад генерирующих мощностей в сокращение выбросов; 
и (l) альтернативы строительству новых генерирующих мощнос-
тей, такие как решения по реагированию на спрос и накопление 
энергии. 

Процедура авторизации может быть предметом активной 
процедуры лицензирования, обычно проводимой регулирующим 
органом. Предоставление лицензии может быть предваритель-
ным условием для получения разрешения на строительство 
генерирующих мощностей. 

Однако такая система лицензирования должна соблюдать 
ряд процедурных гарантий, в частности, государства-члены дол-
жны обнародовать требования, которым должен соответствовать 
любой потенциальный производитель. 

В первой директиве по электроэнергии государства-члены 
должны были направлять в Комиссию копию любого отказа в 
выдаче разрешения. 

Третья директива по электроэнергетике требует, чтобы про-
цедуры обжалования были доступны заявителю в случае отказа 
в лицензии. 

Право на апелляцию в соответствии с национальным законо-
дательством не препятствует подаче жалобы в Комиссию, в то 
время как Комиссия должна будет проверить, соответствует ли 
процедура лицензирования требованиям директивы. 

Государства-члены не обязаны устанавливать какую-либо 
конкретную процедуру разрешения на строительство новой 
инфраструктуры, они могут применять местные или регио-
нальные правила планирования. 

Если существует особая процедура авторизации, она должна 
быть опубликована и должна быть недискриминационной. Такие 
процедуры авторизации могут иметь отношение не только к 
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строительству новой инфраструктуры, но и к поставкам, т.е. 
любая компания, желающая продавать газ в государстве-члене, 
может быть обязана получить лицензию на поставку. 

Любые изменения критериев авторизации должны быть 
опубликованы заблаговременно до их вступления в силу. 

Государства-члены могут отказать в разрешении на строи-
тельство новых распределительных мощностей только в том 
случае, если существующие предлагаемые мощности не за-
полнены. 

Если потенциальный строитель конкурирующей системы 
распределения запросил доступ к системе распределения и 
получил отказ на основании отсутствия пропускной способ-
ности, и если перегрузка не будет устранена в разумные сроки 
из-за запланированного усиления сети, необходимо 
предоставить разрешение. 

Статьи 7 и 8 Директивы о рынке электроэнергии позволяют 
государствам- членам выбирать между процедурой авторизации 
и процедурой тендера. Процедура авторизации обязывает пра-
вительства применять ограниченное количество объективных 
критериев при выдаче разрешений на объекты новых мощнос-
тей, принимать решение прозрачным образом и предоставлять 
причины и механизм обжалования отказов. 

Похоже, что в соответствии с этими положениями новые 
участники должны иметь законное право на получение разре-
шения при условии, что они соответствуют изложенным 
критериям. 

Процедура не зависит от долгосрочного государственного 
планирования необходимых мощностей, но позволяет рынку 
прогнозировать будущий спрос, конкуренцию и коммерческую 
осуществимость. 

В принципе, это облегчает создание электростанций, 
превосходящих существующие предприятия в технологическом, 
коммерческом и экологическом отношении. 

Тендерная процедура предназначена только для крайних 
случаев, когда рынки терпят неудачу и под риском оказалась 
надежность поставок. 
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Правила о тендерных процедурах 
В третьих энергетических директивах предусмотрен следую-

щий порядок проведения тендеров: 
1) публикация в Официальном журнале Европейского Союза 

подробной информации о проведении конкурса не позднее, чем 
за шесть месяцев до даты окончания конкурса; 

2) заблаговременная публикация тендерной спецификации 
для внимания всех заинтересованных предприятий, учрежден-
ных в ЕС; 

3) условия контракта, порядок его заключения и критерии 
отбора должны быть изложены в тендерной спецификации; 

4) специальный орган, который будет ответственен за 
организацию тендерной процедуры, за ее мониторинг и надзор 
должен быть создан каждым государством членом ЕС. 

Правовое регулирование разделения операторов 
транспортных и распределительных систем 

Обязанности операторов сети передачи и распределения 
Директивы по электроэнергии и газу перечисляют минималь-

ный набор задач операторов систем передачи и распределения. 
Государства-члены вправе возлагать на них дополнительные 
обязанности. 

Конфиденциальность 
Операторы систем передачи и распределения несут ответ-

ственность за соблюдение конфиденциальности коммерчески 
важной информации 

Закупка энергии для покрытия потерь и резервов 
мощности 

Электроэнергия, передаваемая по сети, всегда подвержена 
потерям. Чем дальше физически передается электричество, тем 
больше потери. По контракту с этим можно справиться двумя 
способами. Сетевой оператор может потребовать, чтобы постав-
щики поставляли больше электроэнергии, чем они продают, 
(пропорционально потерям), или он может сам добавить 
электричество в сеть и взимать плату за эту услугу. 

Аналогичная проблема существует в отношении резервной 
мощности, которая требуется для защиты от неожиданных собы-
тий. Хотя теоретически с этим можно справиться, потребовав от 
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всех продавцов электроэнергии поддерживать минимальный 
уровень доступной резервной мощности, более распространен-
ный подход заключается в том, чтобы доверить эти расходы 
оператору системы передачи или распределения, перекладывая 
расходы на сетевой тариф. Это связано с тем, что в конечном 
итоге сетевой оператор несет ответственность за балансировку 
сети на постоянной основе. 

Если оператор системы передачи или распределения несет 
ответственность за компенсацию потерь или обеспечение 
резервной мощности, ему необходимо закупить необходимый 
объем электроэнергии. Директива по электроэнергии требует, 
чтобы в таких обстоятельствах соответствующая электроэнергия 
приобреталась на конкурсной основе, что означает, что сетевой 
оператор не может просто покупать электроэнергию у дочерней 
компании-поставщика. 

Способ начисления платы за дисбаланс является ключевым 
фактором, определяющим нормативную базу, и часто опреде-
ляет привлекательность соответствующего рынка для новых 
инвесторов. Если производителям или поставщикам придется 
платить чрезмерно высокую цену за вызванный ими дисбаланс, 
это может представлять серьезный риск для прибыльности их 
инвестиций. С другой стороны, слишком низкая плата за 
дисбаланс оставит финансовое бремя за балансировку оператору 
сети. Директива по электроэнергии гласит, что условия предос-
тавления услуг по балансировке должны отражать затраты. Там, 
где рынки еще недостаточно ликвидны, предоставление услуг по 
балансировке требует регулирующего надзора. После того, как 
рынок балансирования будет создан, следует определить плату 
за дисбаланс. 

Одна из важнейших задач оператора системы передачи – 
диспетчеризация электроэнергии. До либерализации это предпо-
лагало проявление определенной степени субъективного суж-
дения, определение порядка, в котором должны быть размещены 
генерирующие установки вертикально интегрированной компа-
нии, чтобы максимизировать эффективность и безопасность 
системы. В случае либерализации, рынок открывается для 
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конкуренции, и разные производители конкурируют за поставку 
своих соответствующих генерирующих блоков. 

В государствах-членах, которые сохраняют структуру пуло-
вого типа на своем рынке электроэнергии, процесс диспетчери-
зации имеет важное значение. Однако вместо того, чтобы опера-
торы сети транспортировки субъективно оценивал качество 
различных заводов, отгрузка определяется ценовыми предложе-
ниями производителей в пул. 

Однако подход централизованного пула все чаще заменяется 
децентрализованной системой, при которой генерирующие уста-
новки отправляются только в той степени, в какой они были наз-
начены для отправки их владельцами. В этом случае участники 
рынка должны убедиться, что у них есть заказчик для всех заво-
дов, которые они назначили для отправки, в противном случае 
они выйдут из равновесия и столкнутся с платой за дисбаланс. 

Основные причины введения новых правил разделения 
Из-за характера как электрических, так и газовых сетей, этот 

сегмент энергетической отрасли является неконкурентным рын-
ком и должен быть отделен от конкурентных сегментов, таких 
как производство и поставка. Это основная цель разделения: 
отделить конкурентный сегмент от неконкурентного, чтобы 
предотвратить злоупотребление за счет контроля над последним. 
Эта цель лежит в основе текущего регулирования энергетичес-
кого рынка: все обязательства по разделению связаны с 
отделением сетевой деятельности от других возможных видов 
деятельности. Таким образом, предприятие может заниматься 
различными видами деятельности, пока оно не участвует в 
деятельности распределения. 

Проще говоря, разделение необходимо, потому что сущес-
твует внутренний конфликт интересов внутри вертикально 
интегрированной компании: разрешая доступ к сети, пере-
дающий / распределительный филиал компании создает 
конкуренцию для поставщика, что будет иметь негативные 
последствия на общую доходность компании. С логической 
точки зрения компания будет стремиться к максимальному 
увеличению доходов группы (у руководства также есть это 
обязательство перед акционерами). Эта идея вступает в 
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противоречие с идеей либерализации рынка: доведенная до 
крайности, она устранит любую конкуренцию и закроет вход на 
рынок. 

Первые директивы внутреннего рынка содержали просто 
«разделение руководства», т.е. передача должна была быть орга-
низована как отдельное подразделение с отдельными счетами 
внутри корпоративной системы. Такие искусственные структуры 
могут в лучшем случае привести к квазинезависимости. По 
общему признанию, существовали также правила для его уси-
ления, такие как отчет об операциях с аффилированными ли-
цами. Но, это было нереалистично ожидать, что руководство 
корпоративного подразделения пренебрежет собственной 
карьерой и коллегиальностью, чтобы отдать предпочтение 
конкурентам, угрожающим существованию этого предприятия. 

Директивы 2003 г. ознаменовали значительное и необхо-
димое улучшение по сравнению с предыдущим режимом. По 
сути, они предусматривали как разделение собственности, так и 
функциональное разделение, как для операторов передающей 
системы, так и для более крупных операторов распределитель-
ной системы. Это означало, что там, где операторы системы 
были частью вертикально интегрированного предприятия, право 
собственности должно было быть юридически отделено от 
других видов деятельности группы. Операторы системы должны 
быть независимыми, по крайней мере, с точки зрения его 
правовой формы, в организации и принятия решений, от других 
видов деятельности, не связанных с передачей или 
распределением. 

Эти положения были дополнительно усилены правилами, 
касающимися поведения оператора сети, с упором на управлен-
ческую независимость и программу соответствия. Эти поло-
жения включали ограничения на возможность участвовать в 
управлении как сетевой компанией, так и другими частями 
группы, разделение профессиональных или карьерных интере-
сов (схемы вознаграждения, зарплаты и т. д.), контроль и 
независимость принятия решений в той мере, в какой возможно 
и так далее. Также необходимо было разработать программу 
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соблюдения требований для предотвращения дискримина-
ционного поведения. 

Идея, лежащая в основе положений 2003 года, заключается в 
том, что, можно утверждать, что если разделение управления и 
учета, действительно работает и осуществляется добросовестно, 
на самом деле этого достаточно, и разделение компаний на 
разные дочерние компании мало что добавляют к существо-
вавшей ранее ситуации. 

Исследование сектора 2007 года выявило многочисленные 
примеры того, что существовавший режим разделения, казалось, 
не достиг своей цели. Были выявлены различные проблемы, в 
том числе, предлагались скидки подразделению по поставке, 
оказывалось предпочтение группе компаний при закупках 
сетевых услуг и балансировки, дискриминационное поведение 
при принятии инвестиционных решений, совместные тренинги, 
совместное использование торговых наименований, необхо-
димость получения одобрения для принятия важных 
инвестиционных решений. 

В соответствии с новым режимом государства-члены факти-
чески имеют выбор. Они могут решить выбрать либо юридичес-
кое разделение, либо модель независимого системного 
оператора, либо модель независимого оператора передачи. Эта 
последняя модель, которая не фигурировала в первоначальных 
предложениях Комиссии, позволяет сохранить право собствен-
ности на сеть за поставщиками, но пытается обеспечить 
нейтралитет и независимость оператора передачи посредством 
набора подробных условий, включая независимое управление 
через наблюдательный совет, специалиста по комплаенсу и 
возможность наложения значительных штрафов в случае 
ненадлежащего управления. 

Хотя предложенные альтернативы требуют, чтобы одна 
компания не могла участвовать и в передаче, и в поставке/ 
генерации, одним очевидным недостатком новых директив 
явилось то, что они снова вносят свой вклад в длинный список 
исключений и отступлений от общеприменимых правил. 

Некоторые вертикально интегрированные компании вынуж-
дены продавать свои сетевые активы, а другие – нет. 
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Наиболее важные исключения и отступления: освобождение, 
позволяющее наложить обязательство по предоставлению 
социально значимых услуг; разделение небольших компаний; 
отступление для развивающихся или изолированных рынков; и, 
наконец, освобождение от основной новой инфраструктуры. 

Правила оказания социально–значимых услуг 
В энергетическом секторе не всегда можно гарантировать 

предоставление услуг, основываясь только на чисто рыночных 
механизмах. Это особенно актуально в случае отдаленных и 
малонаселенных территорий. Статья 3 пункт 2 третьей 
директивы о рынке электроэнергии и газа предусматривает, что 
государства-члены могут возлагать на предприятия, работающие 
на рынке природного газа, в общих экономических интересах, 
обязанности по оказанию общественных услуг, которые могут 
касаться безопасности, включая безопасность поставок, регу-
лярности, качества и цены поставок, защиты окружающей 
среды, включая энергетическую эффективность, использование 
энергии от возобновляемых источников и защиту климата. 
Такие обязанности должны быть четко определены, прозрачны, 
не создавать дискриминацию, контролируемы и должны 
гарантировать равенство доступа предприятий, работающим на 
рынке природного газа Сообщества, к национальным потре-
бителям. Кроме того, добавляется, что в отношении безопас-
ности поставок […] государства-члены могут ввести внедрение 
долгосрочного планирования с учетом возможности получения 
доступа к системе третьими сторонами». 

Кроме того, государства-члены должны внедрить соответ-
ствующие меры для достижения целей социальной и экономи-
ческой сплоченности, защиты окружающей среды, которые 
могут включать средства борьбы с изменением климата, и 
обеспечения безопасности поставок. 

В целях обеспечения социально значимых услуг, госу-
дарства-члены могут принять решение не применять ряд поло-
жений директив, если их применение препятствовало бы выпол-
нению, по закону или фактически, обязательств, возложенных на 
предприятия в общих экономических интересах. 
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Если государство-член решает прибегнуть к этим положе-
ниям, требуется, чтобы принятая мера не ограничивала конку-
ренцию и торговлю между государствами-членами больше, чем 
необходимо. 

Выплата компенсации, относящейся к выполнению обяза-
тельства по оказанию социально значимых услуг, в принципе не 
считается государственной помощью. 

Меры, принимаемые различными государствами-членами, 
могут отличаться, но, тем не менее, о них необходимо сообщать 
Комиссии. На основе полученной информации, Комиссия подго-
товит отчет и может выпустить рекомендации по соответствую-
щим мерам, которые необходимо принять на национальном 
уровне для достижения высокого уровня общественных услуг. 

Директивы третьего пакета требуют того, чтобы государства-
члены информировали Комиссию обо всех социально значимых 
услугах. Таким образом, Комиссия получает возможность узна-
вать о мерах, которые могут нарушить конкуренцию, даже если 
эти меры не требуют отступления от директив. Может случиться 
так, что предоставление отдельного специального или исключи-
тельного права не имеет значительного вредного воздействия, но 
совокупность предоставлений аналогичных прав имеет такой 
эффект. Это приводит к необходимости учитывать общие 
последствия различных мер и вариантов на уровне ЕС. 

Разделение малых компаний 
Обе директивы Третьего энергетического пакета предостав-

ляют исключение для малых распределительных компаний. В 
соответствии со статьей 26 директив по электричеству и газу, 
государства-члены могут принять решение не применять требо-
вания разделения, содержащиеся в директивах по энергетическо-
му рынку, к интегрированному предприятию электроэнергии 
или природного газа, обслуживающему менее 100 000 подклю-
ченных потребителей. Однако если компания контролирует 
несколько отдельных сетевых компаний, имеет значение общее 
количество клиентов. 

Основная причина для этого отступления – необходимость 
учитывать особую ситуацию небольших распределительных 
компаний. В этих случаях можно предположить, что 
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добавленная стоимость от внедрения режима разделения не 
является достаточно значительной, чтобы перевесить затраты на 
реструктуризацию компании. 

В связи с этим следует отметить, что даже в этих случаях ос-
вобождение не распространяется на обязательства по 
разделению счетов. 

Развивающиеся и изолированные рынки газа 
Статья 49 Директивы о рынке газа предлагает еще одну воз-

можность отступления от требований о разделении и некоторых 
других положений. Если государство-член не подключено 
напрямую к системе любого другого государства- члена и имеет 
только одного основного внешнего поставщика (что означает, 
что один поставщик имеет более 75 процентов рынка), оно 
может отступить от определенных требований газовой директи-
вы, включая требования о разделении, требование об открытии 
рынка и процедуру авторизации для новых газовых объектов. 

Развивающийся рынок может выиграть от аналогичного, но 
более широкого отступления, если в результате выполнения 
Директивы о рынке газа возникнут существенные проблемы. 
«Возникающий рынок» определяется в статье 2 Директивы о 
рынке газа как государство-член, в котором первая коммер-
ческая поставка на основании его первого долгосрочного 
договора поставки природного газа состоялась не более десяти 
лет назад. 

Это отступление также может применяться к определенному 
региону внутри государства-члена. Государство-член может 
обратиться в Комиссию с просьбой об отступлении от тех же 
положений для нового региона. 

При рассмотрении заявки на развивающийся регион Комис-
сия должна учитывать следующие критерии: потребность в ин-
вестициях в инфраструктуру, которые могут оказаться невы-
годными для работы в условиях конкурентного рынка; уровень 
окупаемости таких инвестиций; размер и зрелость газовой 
системы в соответствующем районе; перспективы данного газо-
вого рынка; географические размеры и характеристики района; и 
социально-экономические и демографические факторы. 
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Комиссия откажет в предоставлении исключения, если в 
этом районе не создана газотранспортная система или если она 
не эксплуатируется менее десяти лет (или 20 лет в случае 
системы распределения). 

Временное освобождение не может превышать десяти лет с 
даты первой подачи газа в район (или 20 лет в случае системы 
распределения). Однако условия отступления рассматриваются в 
индивидуальном порядке, и продолжительность освобождения 
не может превышать периода, объективно необходимого в 
каждом случае. 

Новая инфраструктура 
Оператор должен предоставлять третьим сторонам недискри-

минационный доступ к своим объектам, а взамен оператор 
получает регулируемую прибыль. Тем не менее, в соответствии 
со статьей 17 Регламента по электроэнергии 714/2009 и статьей 
36 третьей Директивы о рынке газа, при соблюдении опреде-
ленных условий, новый крупный элемент газовой инфраструк-
туры, такой как новая соединительная линия или новое храни-
лище сжиженного газа, может быть освобожден от обязатель-
ства по предоставлению доступа третьих лиц на эти 
инфраструктуры, от обязательства по тарифным системам и от 
обязательства по разделению на определенный период времени. 

Это исключение представляет собой компромисс между 
двумя взаимосвязанными целями: продвижение внутреннего 
энергетического рынка и сетевых инвестиций, а также необхо-
димость обеспечения свободной конкуренции и обеспечение 
доступа третьим лицам к необходимой инфраструктуре. 

Логика такого исключения состоит в том, чтобы отдать 
предпочтение долгосрочному повышению эффективности над 
краткосрочным преимуществом. Если приоритетные права 
необходимы для строительства инфраструктуры электроснаб-
жения или газа, то они должны быть предоставлены, но только 
на ограниченный период. 

 
 
 



179 

Порядок назначения операторов системы транспор-
тировки 

Согласно третьей директиве по электроэнергии операторы 
отвечают за сбор платы за управление перегрузкой системы и за 
управление доступом третьих лиц. 

Операторы системы транспортировки назначаются уполно-
моченными органами государств-членов после проверки на 
соответствие критериям. Однако, если даже оператор транс-
портной системы не отвечает критериям, его все равно назна-
чают, так как система не может быть оставлена без контроля. 

Информация о назначении операторов размещается в Офи-
циальном журнале. 

Требуется также уведомить Комиссию о назначении 
оператора. 

В течение 2 месяцев после получения уведомления, 
Комиссия должна выпустить решение о соответствии оператора 
требованиям директив. 

Правила разделения собственности операторов систем 
транспортировки 

Общее правило гласит, что предприятия, владеющие систе-
мами транспортировки и передачи и предприятия, занятые в сек-
торе производства и продажи электроэнергии не должны кон-
тролировать друг друга или иным образом оказывать друг на 
друга влияние. 

Контроль, как это следует из Третьих энергетических дирек-
тив, означает возможность влиять на предприятие посредством: 
a) обладания права собственности на часть или на все активы 
предприятия; б) участия в формировании состава органов пред-
приятия или в принятии решения предприятием. 

Не разрешается одному и тому же лицу или лицам участво-
вать в формировании наблюдательного совета или другого 
руководящего органа или органов предприятия оператора транс-
портной системы или предприятие транспортной системы, и 
одновременно с этим обладать прямым или косвенным контро-
лем в отношении предприятия, занятого в сфере производства 
или продажи. 
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Правила о независимом операторе системы 
Создание конкурентного рынка электроэнергии требует эф-

фективного регулирования сетей передачи и распределения по 
трем причинам: 

1) Предотвращение дискриминации. Там, где разделения соб-
ственности не существует, есть стимул для дискриминации кон-
курентов при доступе к сетям. Чтобы предотвратить это, регули-
рующий орган должен тщательно изучить условия, предлагае-
мые сетевой компанией для доступа к своей энергосистеме, 
чтобы гарантировать отсутствие дискриминации. 

2) Предотвращение перекрестного субсидирования. Верти-
кально интегрированная компания коммерчески заинтересована 
в обеспечении максимально высоких цен на передачу и 
распределение. 

3) Предотвращение завышения цен. 
Электросети принято считать не только естественной моно-

полией, но и совершенной монополией. Это единственный спо-
соб доставки продукта, который нельзя заменить другим, по 
крайней мере, в краткосрочной и даже среднесрочной перспек-
тиве. Аналогичные соображения применимы и к газу. Таким 
образом, независимо от уровня разделения, с учетом монополь-
ного характера деятельности регулирующему органу необходи-
мо обеспечить, чтобы тарифы отражали затраты и не приводили 
к чрезмерному увеличению доходов и монопольной прибыли. 

По состоянию на 3 сентября 2009 года, если распределитель-
ная система находится в собственности вертикально 
интегрированного предприятия, то к ним можно не применять 
правила разделения собственности. 

Это означало, что распределительная сеть будет оставаться в 
составе вертикально интегрированного предприятия. Но управ-
лением сетью должен заниматься полностью независимый от 
вертикально интегрированного предприятия оператор. Предус-
мотрены следующие условия, необходимые для назначения 
оператора: 

1) должна быть продемонстрирована независимость опера-
тора от вертикально интегрированной компании; 
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2) оператор должен обладать финансовыми, техническими и 
иными необходимыми ресурсами для выполнения задач; 

3) оператор должен соблюдать 10-летний плана развития 
сети; 

4) оператор должен подписать договор с владельцем сети; 
5) оператор должен соблюдать условия Регламента (ЕС) 

№714/2009 и Регламента (ЕС) № 715 / 2009 г. 
Независимый системный оператор отвечает за обеспечение 

доступа третьих лиц и за поддержание системы в надлежащем 
техническом состоянии. 

Независимый оператор системы может принимать решения 
по развитию сети только при поддержке владельца, так как не 
является собственником сети. 

У собственника системы также имеются ряд обязательств по 
работе с оператором как сотрудничество и оказание поддержки 
оператору; осуществление инвестиций в развитие системы; 
предоставление гарантий на инвестиции, вложенные в развитие 
системы. 

Общий контроль над деятельностью независимого сис-
темного оператора осуществляется регулирующим органом. 

У регулирующего органа имеются следующие полномочия в 
отношении независимого системного оператора: 

1) контроль за взаимодействием независимого оператора с 
собственником системы; 

2) разрешение споров между оператором и собственником 
системы; 

3) утверждение инвестиционных планов и планов развития 
сети от оператора; 

4) проведение проверок; 
5) контроль за платой за управление перегрузкой системы 
6) взимание штрафов за нарушение требований. 
Правила о независимом операторе транспортировки 
Независимый оператор системы транспортировки нужен, 

когда оператор системы транспортировки остается частью 
вертикально интегрированного предприятия, но соблюдаются 
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правила для достижения его независимости от вертикально 
интегрированного предприятия. 

Использование такой модели разрешается, только если по 
состоянию на 3 сентября 2009 года система транспортировки 
находится в собственности вертикально интегрированного пред-
приятия. 

У оператора должны присутствовать необходимые техничес-
кие, финансовые, кадровые и другие ресурсы. Оператору запре-
щается использовать идентификационные знаки вертикально ин-
тегрированного предприятия, которые могут побудить потреби-
теля к ошибочным предположениям. Помимо этого, предус-
матривается обязательная проверка счетов оператора незави-
симым аудитором. 

Независимость оператора гарантируется а) правом независи-
мого транспортного оператора принимать решения независимо 
от вертикально интегрированного предприятия; б) правом на 
прием средств на рынках капитала. 

Но зависимым компаниям вертикально интегрированных 
предприятий, занимающихся производством или продажей, не 
разрешается иметь доли в уставном капитале независимого 
системного оператора. 

Все коммерческие и финансовые взаимоотношения между 
вертикально интегрированными предприятиями и операторами 
должны отвечать требованиям рынка и контролироваться 
регулирующим органом. 

Для независимости оператора сети транспортировки к его 
должностным лицам предъявляются следующие требования: 

а) такие лица не должны занимать должность или иметь 
иные профессиональные интересы в других подразделениях 
вертикально интегрированного предприятия; 

б) бывшие должностные лица вертикально интегрированного 
предприятия не могут занимать должность в компании неза-
висимого оператора транспортировки в течение трех лет после 
освобождения с должности в вертикально интегрированном 
предприятии; 

в) должностные лица в компании независимого оператора 
транспортировки обладают правом на жалобу. 
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В директивах говорится о создании Наблюдательного Со-
вета, чья обязанность защита интересов участников независи-
мого оператора системы транспортировки. Наблюдательный Со-
вет утверждает финансовые планы, определяет размер диви-
дендов участникам. В наблюдательном совете присутствуют 
представители вертикально интегрированного предприятия, а 
также представители других участников. 

Для устранения дискриминации, необходимо разработать 
программу соответствия, которая утверждается регулирующим 
органом. Наблюдательный совет должен назначить должност-
ного лица (физического лица или юридического лица), чья 
обязанность контроль и мониторинг за выполнением программы 
соответствия. 

Правила разделения операторов системы распределения 
Операторы систем распределения осуществляют поставку 

энергии конечным потребителям. Операторы системы распреде-
ления прямо контактируют с потребителями и поэтому, регу-
лируя их деятельность, необходимо обеспечить защиту прав 
потребителей и устранение дискриминации в их деятельности. 

Согласно третьим энергетическим директивам, требуется, 
чтобы оператор системы распределения обладал финансовыми, 
техническими, человеческими и другими ресурсами для 
качественного исполнения своих задач. 

Вводится необходимость назначения надзорного должност-
ного лица для контроля над соблюдением программы соответ-
ствия оператором системы распределения. 

Регулирующие органы должен проводить мониторинг 
деятельности оператора системы распределения. 

Правовое регулирование обеспечения права доступа 
третьих лиц  

Правила доступа к сети 
Передача и распределение электроэнергии и газа в Европе 

были монопольными видами деятельности и, безусловно, оста-
нутся таковыми. Даже там, где существует законное право на 
строительство параллельной сети, за исключением случайных 
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прямых линий, это обычно экономически нецелесообразно. 
Чтобы иметь эффективную конкуренцию на рынках поставок и 
производства газа и электроэнергии, владелец сети должен 
разрешить любому поставщику электроэнергии или газа 
недискриминационный доступ к своей сети для снабжения 
потребителей. 

Утверждалось, что нет необходимости требовать, чтобы вла-
делец сети разрешал поставщикам доступ к газовым сетям для 
того, чтобы позволить конкуренцию в газовом секторе, посколь-
ку потенциальные конкуренты существующего владельца трубо-
провода могут построить конкурирующую сеть. Именно эта 
аргументация привела к появлению первых директив по 
электроэнергии и газу, позволяющих государствам-членам 
выбирать между согласованным или регулируемым доступом к 
сетям передачи. 

Эта возможность выбора между согласованным и регули-
руемым доступом к газотранспортным сетям была исключена во 
вторых директивах по электроэнергии и газу. Таким образом, 
регулируемый доступ к линиям электропередачи, предоставляе-
мый юридически и организационно отделенными компаниями, 
стал минимальным требованием. Основная причина отказа от 
возможности согласованного доступа заключалась в том, что 
конкуренция на рынках электроэнергии и газа не развивалась 
удовлетворительно. 

Третий пакет директив поддерживает минимальные требо-
вания к системе регулируемого доступа для распределительных 
и передающих сетей. Они также усиливают требования к 
разделению. 

Рынки электроэнергии и газа ЕС являются рынками, свя-
занными с сетью передачи и распределения. Это означает, что 
успех или провал в создании конкуренции на энергетическом 
рынке в значительной степени зависит от положений о доступе 
третьих лиц. 

Таким образом, нормы о доступе третьих лиц являются стер-
жнем, вокруг которого разворачивается движение к открытым и 
конкурентным рынкам. Доступ третьих лиц означает то, что 
владелец и оператор инфраструктуры должны предоставить 
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доступ к мощности, общей или только неиспользованной, право-
мочным третьим сторонам на недискриминационных условиях. 

На общем уровне регулируемый режим доступа третьих лиц 
основан на опубликованных и предварительно утвержденных 
тарифах, которые применяются прозрачным и недискримина-
ционным образом. 

Тарифы на доступ, оплачиваемые поставщиками, варьируют-
ся от государства- члена к государству-члену. Однако директивы 
требуют, чтобы тарифы или методики, лежащие в основе их 
расчета, были утверждены национальными регулирующими ор-
ганами, а затем опубликованы до вступления их в силу. Следо-
вательно, повторные переговоры с конкретными клиентами 
невозможны. В частности, компаниям не могут быть 
предложены скидки или специальные схемы. 

В доступе может быть отказано в следующих случаях: 
(i) отсутствие пропускной способности; 
(ii) обязательство о предоставлении социально значимых 

услуг, наложенное государствами-членами; и 
(iii) «внезапный кризис» в соответствии со Статьей 46 

директивы для рынка газа и Статьей 42 директивы для рынка 
электроэнергии. 

Кроме того, в доступе к газовой сети может быть отказано на 
основании серьезных экономических и финансовых трудностей 
с контрактом «бери или плати». 

Отказ в доступе должен быть мотивирован. Прецедентное 
право Европейского суда указывает, что возможность отказа в 
доступе к системе должна оцениваться в индивидуальном 
порядке. Он не дает государствам-членам права устанавливать 
частичные отступления в общем виде без оценки технических 
возможностей системы для удовлетворения требований доступа 
третьих сторон. 

Государства-члены могут выбрать обеспечение того, чтобы 
оператор системы транспортировки оператор и системы рас-
пределения вносил необходимые улучшения в систему, когда 
это экономически выгодно, или когда заказчик готов платить за 
такое увеличение мощности. 
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Что касается газа, то одним из основных исключений 
является промысловая трубопроводная сеть. При открытии 
новых газовых месторождений доступ к существующей системе 
трубопроводов оговаривался между производителем и трубопро-
водной компанией или оператором. Тем не менее, правитель-
ственный контроль, обусловленный формальным регулиро-
ванием режима доступа к добывающему газу, является 
долгожданным дополнением. 

Статья 34 третьей директивы о рынке газа предусматривает, 
что предприятия, занимающиеся природным газом, и правомоч-
ные потребители должны иметь возможность получить доступ к 
промысловым трубопроводным сетям, включая объекты, 
предоставляющие технические услуги, связанные с таким 
доступом. 

Части промысловых сетей и сооружений, используемые для 
местных производственных операций на участке месторож-
дения, где добывается газ, составляют исключение из 
обязательств, содержащихся в Статье 34. 

Такой доступ должен быть предоставлен в соответствии с 
принципами справедливого и открытого доступа, достижение 
конкурентного рынка природного газа и недопущение злоупот-
реблений доминирующим положением, принимая во внимание, 
надежность и регулярность поставок, объем мощностей и 
защиту окружающей среды. 

В доступе может быть отказано только при соблюдении 
условий, перечисленных в директиве. 

Чтобы укрепить этот режим доступа к промысловым трубам, 
необходимо создать механизм разрешения споров. 

Доступны различные методы – как рыночные, так и другие – 
для распределения доступной пропускной способности. Рыноч-
ный механизм распределения мощности включает аукцион, на 
котором мощность выставляется на аукцион, и самая высокая 
цена – это цена, уплаченная за мощность. 

Другие используемые механизмы включают пропорциональ-
ное распределение, при котором мощность делится дальше по 
запросу участников рынка до тех пор, пока не будет 
распределена вся мощность. 



187 

Если спрос превышает максимальную емкость, запросы 
участников рынка отклоняются с использованием специального 
механизма. Очевидный риск этого механизма распределения 
заключается в том, что возможности поставщика ограничены до 
такой степени, что они теряют коммерческую привлекатель-
ность. Другой риск заключается в том, что поставщик ожидает 
высокого спроса и запрашивает больше мощности, чем ему 
необходимо. 

Механизм «первым пришел – первым обслужен», в котором 
заказы мощности выполняются в порядке получения, является 
еще одним возможным подходом. Накопление мощностей 
является очевидным риском здесь, когда предприятие резер-
вирует больше мощностей, чем фактически необходимо, чтобы 
заблокировать доступ конкурентов к сети. Во всех случаях, 
очевидно, что высокая степень прозрачности может решить эти 
проблемы. 

 
 
1.5 Общая характеристика четвертого пакета по 

энергоресурсам 
 
В 2019 году завершился процесс принятия Четвертого энер-

гетического пакета под названием «Чистая энергия для всех 
европейцев». В его основе лежит цель постепенного перехода к 
«низкоуглеродной экономике», что предполагает сокращение 
выбросов парниковых газов в ЕС не менее чем на 80% к 2050 
году по сравнению с уровнем 1990 года. 

Таким образом, принятый пакет нацелен на реализацию 
положений Стратегии Энергетического союза 2015, а также 
положений Парижского соглашения 2015 года. 

Всего принято 8 документов, которые охватывают такие воп-
росы, как эффективность использования энергии, возобновляе-
мые источники энергии, функционирование рынок электро-
энергии, а также механизмы управления [27-34]. 

Пакет «Чистая энергия» в значительной степени основан на 
политике предыдущих энергетических пакетов, которые уже 
заложили основы свободного интегрированного европейского 
рынка электроэнергии и газа. Однако Пакет чистой энергии 
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содержит новые и обновленные положения, которые оказывают 
важное влияние на функционирование розничных рынков. 

Как и его предшественник, европейские розничные рынки 
электроэнергии остаются открытыми для конкуренции во всех 
государствах-членах, причем цены в значительной степени 
основаны на спросе и предложении и свободном выборе постав-
щика электроэнергии на внутреннем рынке. 

Несмотря на усилия Комиссии по избавлению от фиксиро-
ванных тарифов, государства-члены могут разрешить тарифы, а 
также особые правила и цены для потребителей энергии. 

Кроме того, положения, касающиеся расширения прав и 
возможностей потребителей, были пересмотрены с несколькими 
существенными изменениями и новыми положениями, включен-
ными в главу 3 Директивы по переработке электроэнергии. Как 
указано в самой Директиве, эти изменения направлены на то, 
чтобы «поставить потребителей в центр энергетического рынка» 
в рамках сложного баланса прав, альтернатив и даже обязан-
ностей пользователей системы. 

Таким образом, цель нового пакета – преобразовать рознич-
ную энергетику за счет расширения прав и возможностей потре-
бителей, чтобы еще больше облегчить включение возобнов-
ляемых источников энергии. 

Среди новых правил, включенных в Директиву об утили-
зации электроэнергии, статья 10 устанавливает некоторые мини-
мальные договорные права и обязанности для поставщиков. 
Директива предоставляет потребителям право заключать 
«договор о динамических ценах на электроэнергию» и 
возможность менять поставщиков без дополнительных сборов. 

Кроме того, установлены минимальные требования к выс-
тавлению счетов конечным пользователям, чтобы облегчить их 
понимание затрат. 

Новые правила розничной торговли электроэнергией также 
позволяют потребителям заключать контракты с агрегаторами и 
формировать местные энергетические сообщества. 

Новые положения также в целом касаются возможностей 
реагирования на спрос и измерения, включая интеллектуальные 
счетчики. 
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Одна из определяющих характеристик пакета «Чистая энер-
гия» заключается в том, что она подчеркивает важнейшую роль 
потребителей. Чтобы понять роль потребителя в пакете «Чистая 
энергия», сначала необходимо понять сам термин. Просьюмеры 
электроэнергии» – это «потребители, которые производят и пот-
ребляют электроэнергию. Просьюмеры потребляют часть произ-
водимой ими электроэнергии, но продают излишки на рынке. 

Поскольку просьюмеры по-прежнему подключены к общест-
венной сети, они будут импортировать электроэнергию из сети 
при низком уровне собственного производства, а если будет из-
быток, они будут продавать электроэнергию другим потре-
бителям. 

Одним из основных соображений Комиссии при реализации 
пакета «Чистая энергия» была интеграция всех типов потре-
бителей на энергетическом рынке. Как описала Комиссия в 
своей публикации по предложению о пакете экологически 
чистой энергии, «(а) стимулирование участия потребителей 
является предпосылкой для успешного и эффективного 
управления энергетическим переходом». 

Директива о возобновляемых источниках энергии впервые 
ввела определение «сообщества возобновляемых источников 
энергии». Директива также ввела дополнительные права для 
энергетических кооперативов в рамках национальных схем 
поддержки возобновляемых источников энергии. 

Возможно, одним из наиболее значительных дополнений к 
директиве является статья 21, которая гарантирует, что домо-
хозяйства, которые самостоятельно потребляют электроэнергию 
из возобновляемых источников, не поставляя электроэнергию в 
общественную сеть, освобождаются от несоразмерных процедур 
или сетевых сборов, которые не отражают затраты. 

Вспомогательные услуги 
Электричество, в отличие от других видов энергии, нельзя 

хранить легко или дешево. Это создает потребность в том, чтобы 
сеть оставалась сбалансированной в реальном времени, чтобы 
спрос на электроэнергию полностью соответствовал поставке 
электроэнергии. Роль балансировки сети в основном выполняли 
операторы системы передачи или аналогичные организации. 
Исторически сложилось так, что эта функция операторов сис-
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темы передачи была простой задачей, поскольку было отно-
сительно легко предсказать спрос и предложение в любой 
конкретный день. Генерация в основном представляла собой 
централизованную тепловую, атомную или большую гидроэлек-
тростанцию, в то время как энергоснабжение было 
неэластичным. 

С ростом использования возобновляемых источников 
энергии в сочетании с достижениями в области цифровых 
технологий, которые позволяют потребителям активно 
участвовать на энергетических рынках, роль балансировки 
энергосистемы изменилась, став более сложной задачей для 
традиционных операторов системы передачи. 

Вспомогательные услуги – это услуги, которые операторы 
системы передачи приобретают у производителей электро-
энергии в рамках рыночной структуры, чтобы иметь 
возможность сбалансировать энергосистему. По мере того как 
возобновляемые источники энергии все больше доминируют в 
сетях, значение и ценность дополнительных услуг будут расти. 

Повышение важности вспомогательных услуг также совпа-
дает с закрытием тепловых электростанций, которые тради-
ционно предоставляли эти услуги. Такая динамика рынка 
создала огромные возможности для новейших инновационных 
технологий. Поскольку эти технологии преимущественно 
расположены в распределительной, а не передающей сети, и 
часто даже «за счетчиком», это создает уникальные 
возможности для потребителей. 

ЕС начал либерализацию и гармонизацию регулирования 
вспомогательных услуг после принятия Регламента по электро-
энергетике, который предусматривал разработку положения, 
направленного на подробное описание сложных правил транс-
граничной торговли электроэнергией и газом, в том числе на 
уровне балансирующих услуг. Например, Регламент, устанавли-
вающий руководящие принципы для балансировки электро-
энергии, устанавливает рыночные правила для операторов сис-
темы передачи при покупке дополнительных услуг и создает 
добровольные балансирующие рынки в масштабах ЕС, 
которыми совместно управляют национальные операторы 
системы передачи. 
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Пакет «Чистая энергия» содержит положения, обеспечиваю-
щие равные условия для вспомогательных услуг, рынок, на 
котором исторически доминировала небольшая группа тради-
ционных производителей тепла. Например, статья 17 Директивы 
о переработке электроэнергии налагает на государства-члены 
обязательство обеспечить, чтобы как операторы системы переда-
чи, так и операторы системы распределения обращались с 
поставщиками услуг реагирования на спрос недискрими-
национным образом при создании технических правил для 
участия в закупке дополнительных услуг. 

«Регулирование реагирования на спрос» – механизм управ-
ления спросом, который направлен на изменение потребления 
электроэнергии на основе колебаний цен – играет более важную 
роль в пакете «Чистая энергия» как механизм управления спро-
сом, построенный на концепции просьюмеров, динамических 
тарифов и интеллектуальных измерений для обеспечения 
гибкость системы, а также для предотвращения скачков цен. 

Регулировка реакции на спрос может привести к большим 
экономическим преимуществам, представляя экономию энергии 
от 10 до 15%, оптимизируя использование ресурсов и обеспечи-
вая гибкость системы. Более того, с точки зрения политики, этот 
механизм хорошо сочетается с двумя ключевыми аспектами но-
вой нормативной базы: стремлением к дальнейшему продви-
жению возобновляемых источников энергии и просьюмерам, 
поскольку он позволяет им играть динамичную, гибкую и 
ориентированную на цену роль. 

Когда клиенты узнают о ценах в режиме реального времени, 
они могут отреагировать, либо изменив время суток, когда им 
требуется электроэнергия, на внепиковое время и / или снизив 
общий или пиковый спрос за счет мер по энергетическая 
эффективности или самогенерации. 

Цена снижается в результате сокращения закупок, потому 
что кривая предложения имеет восходящий наклон (чем больше 
поставки, тем дороже будет установка из-за ограничений 
мощности). 

Поэтому небольшое снижение спроса на электроэнергию 
может означать значительное снижение цены. Это «уравнове-
шивает» нагрузку, ограничивая периоды пиковой нагрузки и 
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волатильность рыночных цен. Управление спросом также может 
сыграть роль в предотвращении проявления рыночной власти со 
стороны основных поставщиков электроэнергии. 

Директива по переработке электроэнергии определяет 
управление спросом как: «Изменение нагрузки электроэнергии 
конечными потребителями от их обычных или текущих моделей 
потребления в ответ на сигналы рынка, включая изменяющиеся 
во времени цены на электроэнергию или стимулирующие пла-
тежи, или в ответ на принятие предложения конечного потре-
бителя, отдельно или посредством агрегирования, для продажи 
спроса снижение или увеличение цены на организованных рын-
ках, как это определено в Исполнительном регламенте Комиссии 
(ЕС) № 1348/2014, отдельно или путем агрегирования». 

Директива включает три различных варианта реагирования 
на спрос: во- первых, «основанный на цене», когда спрос 
изменяется из-за колебаний цен (тарифы на электроэнергию и / 
или транспортировку). 

Во-вторых, механизм на основе стимулов, при котором 
конечный пользователь получает вознаграждение за участие в 
программе снижения нагрузки, организованной их поставщиком 
электроэнергии, оператором системы транспортировки или 
агрегатором. 

В-третьих, механизм, при котором конечные потребители 
индивидуально или через агрегаторов предлагают свои запасы 
поставщику или оператору системы транспортировки в обмен на 
оплату. 
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Глава 2 
РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ 
НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ ЕС 

2.1. Правовое регулирование вертикальных и 
горизонтальных соглашений между энергетическими 
компаниями 

Пункт 1 статьи 101 ДФЕС гласит: «Следующее запрещается 
как несовместимое с внутренним рынком: все соглашения 
между предприятиями, решения ассоциаций предприятий и 
согласованные действия, которые могут повлиять на торговлю 
между государствами-членами и которые имеют своей целью 
или осуществлять предотвращение, ограничение или искажение 
конкуренции на внутреннем рынке, и в частности тех, которые: 

(а) прямо или косвенно устанавливают цены покупки или 
продажи или любые другие торговые условия; 

(б) ограничивают или контролируют производство, рынки, 
техническое развитие или инвестиции; 

(в) разделяют рынки или источники поставок; 
(г) применяют несходные условия к эквивалентным сделкам 

с другими торговыми сторонами, тем самым ставя их в 
невыгодное положение с точки зрения конкуренции; 

(д) обусловливают заключение контрактов принятием 
другими сторонами дополнительных обязательств, которые по 
своему характеру или в соответствии с коммерческим обычаем 
не имеют отношения к предмету таких контрактов». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 101 ДФЕС «Любые согла-
шения или решения, запрещенные в соответствии с настоящей 
статьей, автоматически теряют силу». 

Нормы, рассмотренные выше, регулируют деятельность 
предприятий. 

«Предприятие» означает любое объединение, выполняющее 
экономическую деятельность. Государственные органы, если 
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они вовлечены в экономическую деятельность, преследуют 
коммерческую прибыль и осуществляют деятельность такую же, 
что и частные предприятия, признаются предприятиями. 

Важным признаком предприятия является его независи-
мость, юридическая и экономическая. В случае дочерних 
компаний, не обладающих независимостью, есть критерии для 
определения их взаимосвязи с материнскими компаниями: 

1) материнская компания владеет долей в уставном капитале 
дочерней компании; 

2) существует договор о контроле между материнской 
компанией и дочерней компанией; 

3) Материнская компания издает инструкции, которым 
дочерняя компания следует; 

4) Материнская компания и дочерняя компания на рынке 
действуют как единое целое (критерий экономического 
единства). 

В случае наличия таких связей между двумя компаниями, 
согласно праву ЕС, основная компания считается материнской и 
несет ответственность за действия дочерней компании, нару-
шающие конкурентное право ЕС такие, как заключение 
картельного соглашения или злоупотребление доминирующим 
положением. 

В европейском праве запрещено само заключение картель-
ного соглашения, а не исполнение картельного соглашения. 
Поэтому для привлечения сторон к правовой ответственности, 
Комиссии необходимо доказать сам факт заключения кар-
тельного соглашения. 

Картельные соглашения бывают двух видов: горизонтальные 
и вертикальные. 

Горизонтальные соглашения предполагают соглашения или 
сговор между конкурирующими предприятиями на одном 
экономическом уровне, тогда как вертикальные соглашения это 
соглашения между компаниями на разном уровне. 

Европейская комиссия выделила три основных негативных 
последствий от вертикальных и горизонтальных соглашений: 

1) ограничения доступа на рынок; 
2) снижение конкуренции; 
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3) лишение потребителя широкого выбора товаров и услуг.
Проверка на наличие вертикального сговора проходит таким 

образом: 
1) определение соответствующего рынка;
2) определение доли рынка, которая находится под

контролем каждой компании. Если общая доля рынка компаний 
ниже 30 процентов, то соглашение считается допустимым; 

3) установление размера реального ущерба.
При проведении проверки поведения на нарушение конку-

рентного права ЕС, важно установить, включает ли релевантный 
рынок, на котором поведение оценивается, весь внутренний 
энергетический рынок ЕС, или только внутренний рынок 
электроэнергии или газа государства члена ЕС, или территорию 
какой-либо третьей страны. Если понятие «релевантный рынок» 
определяется слишком узко, деятельность, способствующая 
конкуренции на более широком рынке, может быть запрещена. 
Если понятие «релевантный рынок» определяется слишком 
широко, то регулирующие механизмы рынка могут перестать 
работать. 

Есть три вида релевантных рынков: 
1) Материальный рынок
2) Пространственный (территориальный или

географический) рынок 
3) Временный рынок.
Материальный релевантный рынок состоит из товаров и ус-

луг, которые считаются взаимозаменяемыми. При установлении 
материального релевантного рынка надо изучить взаимозаме-
няемость товаров, поставщиков и потребителей, стоимость 
товара, конкуренция на данном рынке товаров и другие 
факторы. 

Пространственно релевантный рынок это географическая 
территория, где предприятия, однородные по своим структурам 
спроса и предложения, продают свои товары и услуги. Как 
территория одного государства, так и территория города могут 
считаться пространственно релевантным рынком. 
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При определении временного релевантного рынка изучается 
отпускная цена за каждый киловатт электроэнергии, которая 
может варьировать в зависимости от времени года или часа дня. 

Процедура оценки Комиссией релевантного рынка проходит 
в следующих этапах: 

1) установление границ товарного рынка; 
2) анализ релевантного рынка на взаимозаменяемость 

товаров и услуг. 
Критерии для определения взаимозаменяемости товаров: 

характеристика товара, способ применения товара, цена, спрос и 
предложение, условия конкуренции. 

Комиссия должна провести два вида анализа: анализ спроса 
и анализ предложения. 

Анализа спроса означает установление возможности поку-
пателей на данном релевантном рынке покупать те же товары и 
услуги с небольшим повышением цены. 

Анализ предложения означает установление возможности 
конкурентов на свободный вход на рынок, где работает 
компания. 

Помимо этого, Европейская Комиссия осуществляет 
анализы: 

1) установление динамики изменения цены на товары в 
недалеком прошлом, реакция покупателей на это изменение 
цены; 

2) установление структуры спроса с использованием эконо-
мических и статистических тестов; 

3) Опрос потребителей и конкурентов; 
4) определение новых предприятий, вошедших на изучаемый 

рынок товаров в течение последних пяти лет. 
Таким образом, используя различные комплексные методы 

сбора информации и анализа, Европейская комиссия определяет 
географический и товарный рынок, где работают исследуемые 
компании и их конкуренты. 

Установление потенциального вреда на вредный рынок ЕС 
от картельного соглашение является следующим этапом анализа. 
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Анализ потенциального вреда соглашения проводится в 
индивидуальном порядке. 

Для применения статьи 101 ДФЕС необходимо установить 
следующее: 

1) субъектами регулирования статьи 101 ДФЕС являются 
предприятия, выполняющие экономическую деятельность. 

2) предприятия, осуществляющие экономическую деятель-
ность, заключили соглашение, согласно которому ограни-
чивается конкуренция. 

3) вследствие заключения соглашения между предприятиями 
возник ущерб, нанесенный свободной торговле на внутреннем 
рынке ЕС, или существует возможность причинения такого 
ущерба. 
 
 

2.2. Регулирование запрета на злоупотребление 
доминирующим положением электроэнергетической 
компанией в ЕС 

 
Статьей 102 ДФЕС гласит: «Любое злоупотребление одним 

или несколькими предприятиями доминирующим положением 
на внутреннем рынке или в значительной его части должно быть 
запрещено как несовместимое с внутренним рынком в той мере, 
в какой это может повлиять на торговлю между государствами- 
членами. Такое злоупотребление может, в частности, заключать-
ся в: (а) прямом или косвенном навязывании несправедливых 
цен покупки или продажи или других несправедливых торговых 
условий; (б) ограничении производства, рынков или техничес-
кого развития в ущерб потребителям; (в) применении несходных 
условия для эквивалентных сделок с другими торговыми 
сторонами, тем самым ставя их в невыгодное положение с точки 
зрения конкуренции; (г) ставя заключение контрактов в зависи-
мость от принятия другими сторонами дополнительных обяза-
тельств, которые по своему характеру или в соответствии с ком-
мерческим обычаем не связаны с предметом таких договоров». 

Необходимо отметить, что список, представленный в статье 
102 ДФЕС, не является исчерпывающим. 
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Под доминирующим положением понимается экономическое 
доминирование одного предприятия, которое дает ему 
возможность действовать на релевантном рынке без учета 
интересов других предприятий и потребителей. 

Процесс анализа поведения на нарушение статьи 102 ДФЕС 
состоит из установления положительных ответов на следующие 
вопросы: 

1) обладает ли определенное предприятие доминирующим 
положением на товарном рынке? 

2) есть ли злоупотребление своим доминирующим поло-
жением со стороны этого предприятия? 

3) есть ли нарушение конкуренции на рынке вследствие 
злоупотребления доминирующим положением? 

4) Причиняет ли это нарушение вред внутреннему рынку 
ЕС? Существуют следующие распространенные виды 
нарушений: 

1) Установление монопольно высоких цен; 
2) отказ в доступе к инфраструктуре; 
3) установление монопольно низких цен с целью создания 

препятствии конкурентам на рынке. 
Доминирование может быть коллективным, когда присут-

ствует экономическая связь между разными компаниями на 
одном рынке, позволяющая им действовать как «единый фронт». 

В качестве примера нарушений статьи 102 ДФЕС о 
доминирующем положении можно привести следующее: 

1) Запрет последующей перепродажи мощности; 
2) Запрет на доставку товара в определенную территорию. 
3) Запрет получение потребителем товара от другого 

поставщика. 
4) Обязательство потребителя принять и оплатить товар, 

даже если товар не были фактически доставлены или не были 
приняты клиентом. 
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2.3. Правовое регулирование трансграничных слияний и 
поглощений в энергетическом секторе 

 
На сегодняшний день основным правовым актом ЕС, регули-

рующим вопрос экономической концентрации, является Рег-
ламент ЕС № 139/2004 «О контроле концентраций между 
предприятиями» (далее – Регламент № 139/2004) [35]. 

Сделки о слиянии предприятий, один из которых зарегис-
трирован либо осуществляет коммерческую деятельность на 
территории ЕС, в некоторых случаях должны получить утверж-
дение от Генерального директората по конкуренции, который 
является главным антимонопольным органом ЕС. 

Предприятия должны отправить совместную заявку в Гене-
ральный директорат ЕС по конкуренции с запросом разрешить 
слияние компаний с предоставлением следующей информации: 

1) описание планируемой сделки; 
2) сведения об предприятиях; 
3) Реквизиты планируемой сделки; 
4) информация о собственниках предприятий, список лиц в 

составе совета директоров, наблюдательного совета и 
коллегиального исполнительного органа; 

5) Документы сделки; 
6) Описание релевантного рынка. 
Генеральный директорат отправляет копии документов в на-

циональные антимонопольные органы, в течение трех дней 
после получения документов. После этого в Официальном 
журнале ЕС будет опубликовано объявление о планируемой 
сделке. 

Генеральный директорат выносит предварительное решение 
в течение 25 рабочих дней. Этот срок может быть продлен еще 
на 15 рабочих дней, если заявление было направлено в 
национальный орган по антимонопольному регулированию. 

На предварительном этапе, Комиссия принимает одно из 
следующих решений: 

1) слияние не относится к объекту регулирования 
Регламента; 
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2) планируемая сделка регулируется Регламентом, но К-
миссия находит, что слияние не противоречит с интересами 
общего рынка ЕС; 

3) Комиссия инициирует расследование. 
Если будет организовано расследование о совместимости 

сделки с общим рынком ЕС, то срок рассмотрения заявки будет 
продлен на 90-125 рабочих дней. 

Второй этап рассмотрения заявки начинается, как только Ко-
миссия решает, что планируемая сделка о слиянии может пред-
ставлять серьезное беспокойство по поводу конкуренции на 
общем рынке ЕС. Как только такое решение принимается, 
Комиссия уведомляет стороны планируемой сделки о слиянии о 
своем решении. 

Затем в течение 10 рабочих дней Генеральный директорат 
назначает день для встречи со сторонами планируемой сделки. 

После публикации информации о планируемой сделке в 
Официальном Журнале ЕС, если третьи стороны подали заявку в 
Комиссию, то Комиссия может организовать встречи с участием 
сторон сделки и третьих лиц, подавших заявку. 

Комиссия имеет право запросить документы и задавать 
вопросы о конечных бенефициарах, о структуре акционерного 
капитала и о другой информации, которая в обычных случаях не 
подлежит раскрытию. 

По окончанию вышеуказанных процедур, Комиссия имеет 
право выносит одно из следующих решений: 

1) Разрешение на слияние; 
2) Разрешение на слияние при наложении условий; 
3) Запрещение слияний; 
4) Признание сделки (слияния) недействительной; 
5) применение обеспечительных мер; 
6) Отмена разрешения ЕС, если в заявку была включена 

неправдивая информация. 
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2.4. Ограничения на оказание государственной помощи 
коммерческим предприятиям в соответствии с 
конкурентным правом ЕС 

 
Право, регулирующее предоставление государственной 

помощи в Европейском Союзе является неотъемлемой частью 
стандартов, используемых для защиты конкуренции. 

Понятие государственной помощи определяется пунктом 1 
статьи 107 ДФЕС, который гласит: «Любая помощь, предостав-
ляемая государством-членом или через государственные 
ресурсы в любой форме, которая искажает или угрожает 
исказить конкуренцию, отдавая предпочтение определенным 
предприятиям или производству определенных товаров, которая 
влияет на торговлю между государствами-членами, признается 
несовместимым с общим рынком». 

Существуют следующие четыре признака государственной 
помощи:  

1) помощь, предоставляемая государством или через госу-
дарственные ресурсы в любой форме; 

2) Экономическое преимущество для конкретного предприя-
тия или сектора;  

3) Угроза нарушения или искажения конкуренции на 
внутреннем рынке ЕС;  

4) Влияние на торговлю между государствами-членами ЕС. 
Для того, чтобы мера была квалифицирована как государ-

ственная помощь, все указанные выше характеристики должны 
быть собраны кумулятивно. 

Для целей применения норм о государственной помощи 
понятие «государство» должно рассматриваются как регио-
нальные, территориальные или местные органы власти, государ-
ственные учреждения, институты, государственные учреждения, 
общественные школы и университеты, а также другие органи-
зации, которые прямо или косвенно контролируются государ-
ственной администрацией. 

Понятие «государственные ресурсы» необходимо снова ин-
терпретировать широко; в него входят не только «государ-
ственные фонды», но также «государственные средства» и 
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«средства из государственных ресурсов», т.е. средства 
государственного бюджета и самоуправления. 

Государственными ресурсами также считаются фонды ЕС 
или международных фондов. 

Государственная помощь может распределяться государ-
ством, общественными органами и / или частными организа-
циями, по поручению государства. Даже не важно, какое 
влияние имеет государство в организации, которая управляет и 
распределяет помощь. Достаточно, если есть влияние на процесс 
принятия решений, которые могут повлиять на условия предос-
тавления государственной помощи 

С другой стороны, меры, принятые этим органом может 
считаться государственной помощью только в том случае, если 
государство может влиять на денежный поток и тем самым на 
предприятие, получающее пособие. Следовательно, если пред-
приниматель действует сам без привлечения государственных 
ресурсов и его поведение приносит пользу другому предприни-
мателю, это не может считаться государственной помощью. 

Таким образом, понятие «государственная помощь» шире, 
чем понятие «субсидия», потому что оно включает не только 
выплаты или пожертвования, но также включает меры, которые 
снижают затраты предпринимателя различными способами. 

Для целей правил государственной помощи, конкурентным 
преимуществом считается ситуация, когда предприятие 
получает выгоды, которые не были бы ему предоставлены в 
соответствии с общими условиями рынка. 

Вид предоставленного преимущества не имеет решающего 
значения. Речь идет не только о субсидиях или грантах, но и о 
мерах, снижающих обычные коммерческие расходы, которые, 
как правило, несет предприятие как бенефициар. 

Конкурентное преимущество в этом случае заключается в 
том, что такая поддержка экономит средства бенефициаров. 
Кроме того, конкурентное преимущество может быть менее оче-
видной поддержкой, например, бесплатное обучение работников 
или предоставление государственного имущества на выгодных 
условиях. 
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Государственная помощь должна быть избирательной (т.е. 
она дает преимущество определенным предприятиям, секторам 
или территориям) и, таким образом, влияет на баланс между 
предприятиями. 

Избирательность отличает государственную помощь от так 
называемых общих мер, которые применяются по всем 
направлениям для всех предприятий во всех секторах экономики 
в государстве-члене ЕС. 

Об избирательности можно говорить, если государственная 
помощь предоставляется только определенным предприятиям 
(например, только тем компаниям, у которых есть определенное 
количество сотрудников), а также если государственная помощь 
предоставляется только при соблюдении бенефициарами опре-
деленных условий. 

Бенефициаром может быть также иностранное предприятие, 
действующее в государстве, предоставляющем государственную 
помощь. 

Избирательность может проявиться в отношении меры, дос-
тупной для всех предприятий на равной основе, однако компе-
тентный национальный орган может в рамках администра-
тивного усмотрения отдать предпочтение конкретному пред-
приятию. 

Чтобы эту меру можно было квалифицировать как государ-
ственную помощь, она также должна нарушать конкуренцию 
или, по крайней мере, угрожать с нарушением конкуренции, и, 
кроме того, это должно влиять на торговлю между 
государствами-членами ЕС. 

Понятие «торговли между государствами-членами ЕС» под-
разумевает, что должна существовать трансграничная экономи-
ческая деятельность с участием как минимум двух государств-
членов ЕС. Влияние на торговлю между государствами- членами 
ЕС происходит, прежде всего, в тех случаях, когда получатель 
поддержки «экспортирует» его продукцию или услуги; т.е. он 
продает товары или предоставляет услуги в другом государстве-
члене ЕС или клиентам из этих государств. 

Если государство-член ЕС предоставляет государственную 
помощь предприятию, то нет необходимости, чтобы предприя-
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тие-получатель сам участвовал в межгосударственной торговле. 
Помощь, предоставляемая государством-членом ЕС предприя-
тию, может поддерживать деятельность предприятия, в резуль-
тате чего предприятия, созданные в других государствах- членах 
ЕС, теряют шанс войти на рынок соответствующего госу-
дарства-члена ЕС. 

Государственная помощь обычно несовместима с внут-
ренним рынком ЕС и может быть объявлена совместимой только 
в соответствии с условиями, указанными ниже. 

Статья 107 п. 2 ДФЕС указывает на случаи государственной 
помощи, которые совместимы с внутренним рынком, т.е. 
которые автоматически освобождаются от общего запрета, 
упомянутого выше. Эти случаи включают а) помощь, имеющую 
социальный характер, адресованная индивидуальным потребите-
лям, при условии, что такая помощь предоставляется без дис-
криминации, связанной с происхождением соответствующих то-
варов; б) помощь в возмещении ущерба, причиненного стихий-
ными бедствиями или исключительными происшествиями; и 

c) помощь, предоставленная экономике определенных 
регионов Федеративной Республики Германия, пострадавших от 
разделения Германии. 

Пункт 3 статьи 107 ДФЕС также перечисляет случаи 
государственной помощи, которые могут рассматриваться Ко-
миссией как совместимые с внутренним рынком ЕС: помощь 
для содействия экономическому развитию регионов с аномально 
низким уровнем жизни или регионов, где существует серьезная 
неполная занятость, и регионов, указанных в статье 349 ДФЕС, 
ввиду их структурной, экономической и социальной ситуации; 
помощь для содействия осуществлению важного проекта, пред-
ставляющего общеевропейский интерес, или для устранения се-
рьезного нарушения в экономике государства-члена ЕС; помощь 
для содействия развитию определенных видов экономической 
деятельности или определенных экономических областей, если 
такая помощь не оказывает отрицательного влияния на торговые 
условия до степени, противоречащей общим интересам; помощь 
для содействия сохранению культуры и наследия, если такая 
помощь не влияет на условия торговли и конкуренция в ЕС в 
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степени, противоречащей общим интересам; другие виды 
помощи, которые могут быть определены решением Совета по 
предложению Комиссии. 

Однако исключение из этого общего запрета на государ-
ственную помощь может быть сделано только на основании 
решения Комиссии, полномочия которой проистекают из ДФЕС. 

 
 
Заключение 
 
Развитие права ЕС имело большое значение в энергетичес-

ком секторе. В 1980-е годы законы и политика ЕС мало влияли 
на энергетические рынки ЕС и их структуру, но сегодня ситуа-
ция резко изменилась. Энергетические рынки регулируются на 
уровне ЕС посредством отраслевого регулирования и приме-
нения правил конкуренции и внутреннего рынка, изложенных в 
Договоре о функционировании Европейского Союза. Энергети-
ческой политики были исключены из ДФЕС, включая нацио-
нальные структуры энергоснабжения и источники энергоснаб-
жения. Однако энергетический закон ЕС также влияет на эти 
области. 

Таким образом, видно, что законы ЕС имеют прямое и очень 
значительное влияние на эту сферу. Это общее развитие нельзя 
охарактеризовать как положительное или отрицательное, но его 
влияние необходимо тщательно оценивать. Государства-члены 
могут влиять на международные энергетические вопросы по-
средством сотрудничества на уровне ЕС, если они могут 
договориться о своих общих подходах. В пределах ЕС воздей-
ствие может иногда быть отрицательным в ситуациях, когда раз-
личия между государствами-членами не полностью прини-
маются во внимание в процессе регулирования. Таким образом, 
законы и политика ЕС в области энергетики остаются системой, 
которая постоянно развивается. 
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