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Módosítás 16
Mariela Velichkova Baeva

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003/EK rendelet
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az éves munkaprogramot; d) az éves munkaprogram elfogadása;

Or. en

Módosítás 17
Mariela Velichkova Baeva

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003/EK rendelet
2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az éves jelentést; e) az éves jelentés elfogadása;

Or. en

Módosítás 18
Mariela Velichkova Baeva

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003EK rendelet
2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) évente nyári és téli előrejelzést a 
termelés kielégítő voltáról.

f) évente nyári és téli előrejelzés
elfogadása a termelés kielégítő voltáról.

Or. en
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Módosítás 19
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003/EK rendelet
2 e cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság – az ügynökséggel folytatott 
konzultációt követően, ésszerű határidőn 
belül – felkérheti a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózatát a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken műszaki és piaci 
előírások kidolgozására, ha úgy véli, hogy 
a piac hatékony működése érdekében 
ilyen előírásokra szükség van.

1. A Bizottság – az ügynökség javaslatára, 
amely konzultál az érintettekkel –
stratégiai iránymutatásokat dolgoz ki a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata számára a 
2c. cikk (1) bekezdésének c) pontjában és
a 2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt 
területekre, amelyek alapján a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
meghatározza a 2c. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjában és a 2c. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt területekre 
vonatkozó előírásokat.

Or. en

Indokolás

A verseny (a diszkriminációmentesség, a hatékony verseny és az egységes piac hatékony 
működésének biztosítása) érdekében az ügynökségnek nagyobb hatáskört kell biztosítani az 
ENTSO szabályozása terén. Ennek érdekében a szabályozási folyamat elején az ügynökségnek 
kell hivatalos javaslatot tennie a Bizottság számára stratégiai iránymutatások formájában, 
amely alapján az ENTSO ki tudja dolgozni a műszaki előírásokat. E folyamat révén 
elkerülhető, hogy az ERÜ-k önmagukat szabályozzák. Ugyanezt a folyamatot kell alkalmazni 
a tízéves beruházási terv esetében is (2c. cikk (1) bekezdés c) pont).

Módosítás 20
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003/EK rendelet
2 e cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata kidolgozza és jóváhagyásra az 
ügynökség elé terjeszti az (1) bekezdésben 
hivatkozott részletes szabályokat.  

Or. en

Indokolás

A verseny (a diszkriminációmentesség, a hatékony verseny és az egységes piac hatékony 
működésének biztosítása) érdekében az ügynökségnek nagyobb hatáskört kell biztosítani az 
ENTSO szabályozása terén. Ennek érdekében a szabályozási folyamat elején az ügynökségnek 
kell hivatalos javaslatot tennie a Bizottság számára stratégiai iránymutatások formájában, 
amely alapján az ENTSO ki tudja dolgozni a műszaki előírásokat. E folyamat révén 
elkerülhető, hogy az ERÜ-k önmagukat szabályozzák. Ugyanezt a folyamatot kell alkalmazni 
a tízéves beruházási terv esetében is (2c. cikk (1) bekezdés c) pont).

Módosítás 21
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003/EK rendelet
2 e cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az ügynökség ellenőrzi, hogy a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata által 
benyújtott szabályok összhangban 
vannak-e az (1) bekezdésben hivatkozott 
stratégiai iránymutatásokkal. 

Or. en

Indokolás

A verseny (a diszkriminációmentesség, a hatékony verseny és az egységes piac hatékony 
működésének biztosítása) érdekében az ügynökségnek nagyobb hatáskört kell biztosítani az 
ENTSO szabályozása terén. Ennek érdekében a szabályozási folyamat elején az ügynökségnek 
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kell hivatalos javaslatot tennie a Bizottság számára stratégiai iránymutatások formájában, 
amely alapján az ENTSO ki tudja dolgozni a műszaki előírásokat. E folyamat révén 
elkerülhető, hogy az ERÜ-k önmagukat szabályozzák. Ugyanezt a folyamatot kell alkalmazni 
a tízéves beruházási terv esetében is (2c. cikk (1) bekezdés c) pont).

Módosítás 22
Mariela Velichkova Baeva, John Purvis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003/EK rendelet
2 e cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ügynökség ellenőrzi, hogy a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata miként 
hajtja végre e szabályokat, és a 
szabálytalanságokat jelenti a 
Bizottságnak, amely megteszi a szükséges 
lépéseket a megfelelő végrehajtás 
biztosítása érdekében. 

Or. en

Indokolás

Az irányelvjavaslat túl nagy hatáskört biztosít az ENTSO számára. A fent említett szabályok 
ellenőrzésének tisztességesnek és objektívnek kell lennie a diszkriminációmentesség, a 
hatékony verseny és a piac hatékony működésének biztosítása érdekében. Ezért azt nem lehet 
magukra az ERÜ-kre bízni, hanem az ügynökség feladata kell legyen.

Módosítás 23
Daniel Dăianu

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003/EK rendelet
2 h cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az átvitelirendszer-üzemeltetők a 1. Az átvitelirendszer-üzemeltetők a 
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Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatán belül, a 2c. 
cikk (1) bekezdésében előírt feladatokhoz 
való hozzájárulás céljából regionális 
együttműködést alakítanak ki. Ennek 
keretében különösen kétévente regionális 
beruházási tervet tesznek közzé, és a 
regionális beruházási terv alapján 
beruházási döntéseket hozhatnak.

Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatán belül, a 2c. 
cikk (1) bekezdésében előírt feladatokhoz 
való hozzájárulás céljából regionális 
együttműködést alakítanak ki. Ennek 
keretében különösen tájékoztatást 
nyújtanak fejlesztési terveikről, kétévente 
regionális beruházási tervet tesznek közzé, 
és a regionális beruházási terv alapján 
beruházási döntéseket hozhatnak az 
Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökség előzetes jóváhagyásával.

Or. en

Indokolás

A megfelelő szétválaszthatóság érdekében a szállítórendszer-üzemeltetőknek beruházási 
döntéseket kell tudniuk hozni.  Az energiapiac megfelelő működése érdekében a koordinációt 
európai szinten kell biztosítani.

Módosítás 24
Daniel Dăianu

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 pont
1228/2003/EK rendelet
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
kötelesek releváns adatokat közzétenni az 
előre jelzett és a tényleges keresletről, a 
termelési és a terhelést befolyásoló 
eszközök rendelkezésre állásáról és 
tényleges kihasználtságáról, a hálózat és a 
rendszerösszekötők rendelkezésre állásáról 
és kihasználtságáról, valamint a kiegyenlítő 
és a tartalékkapacitásról.

(4) Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
kötelesek releváns adatokat közzétenni az 
előre jelzett és a tényleges keresletről, a 
hálózat és a rendszerösszekötők 
rendelkezésre állásáról és 
kihasználtságáról, valamint a kiegyenlítő és 
a tartalékkapacitásról. A termeléssel és a 
terheléssel kapcsolatos egyedi adatokat, 
valamint az átviteli hálózattal kapcsolatos 
adatokat bizalmasan lehet kezelni, 
amennyiben a kritikus infrastruktúra 
védelme azt megkívánja.  Ez a 
bizalmasság azonban nem alkalmazható 
az Európai Parlament, a Tanács, a 
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Bizottság és az Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökség esetében.

Or. en

Indokolás

A bizalmasságra vonatkozó rendelkezések biztonsági és nemzetbiztonsági okokkal
indokolhatók. Azonban mivel a nemzeti hálózatok erős kölcsönös függőségben állnak 
egymással és növelni kell biztonságukat, alapvető fontosságú, hogy a megfelelő információk 
eljussanak európai szintre. Európai szinten megfelelő stratégiákat kell kidolgozni a válságok 
megelőzése érdekében.
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