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Módosítás 89
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(2a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2a) A 2003/54/EK irányelv végrehajtása 
során szerzett tapasztalatok bizonyítják a 
villamos energia belső piacából származó 
előnyöket a hatékonyság növelése, az árak 
csökkenése, a magasabb szolgáltatási 
színvonal és a nagyobb versenyképesség 
szempontjából. Mindemellett még 
megmaradnak a lényeges hiányosságok és 
a piac működésének fejlesztésére 
vonatkozó igények, nevezetesen konkrét 
intézkedések szükségesek az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítására a 
villamosenergia-termelésben; csökkenteni 
kell a piaci erőfölény és az ellenséges 
felvásárlásra irányuló magatartás 
veszélyét, hatálybalépésüket megelőzően 
nyilvánosságra hozott tarifák révén 
megkülönböztetéstől mentes átviteli és 
elosztási tarifákkal biztosítva a hálózati 
hozzáférést, valamint a kis- és védelemre 
szoruló fogyasztók jogainak védelmét; 
továbbá nyilvánosságra kell hozni a 
villamos energia termelésére használt 
energiaforrásokra vonatkozó 
információkat, valamint, ha rendelkezésre 
állnak, a hivatkozásokat azon forrásokra, 
ahol az energiaforrások környezetre 
gyakorolt hatására vonatkozó információk 
találhatók.

Or. en

Indokolás

A 2003/54/EK irányelv fontos (2) preambulumbekezdésének visszahelyezése. A piac 
mindaddig torz marad, amíg az árba nem kerülnek beépítésre a villamosenergia-termeléssel 
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kapcsolatos környezeti költségek. Mivel a kibocsátáskereskedelmi rendszeren keresztül 
kísérleteket tesznek a CO2-kibocsátás költségeinek a taúsítványokkal való kereskedés útján az 
árba történő beépítésére, egy párhuzamos kezdeményezésnek kell itt szerepelnie a többi 
környezeti költség energiaárba való beépítése érdekében. A Bizottságnak meg kell kezdenie az 
ilyen piactorzulás figyelemmel kísérését.

Módosítás 90
Esko Seppänen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(2a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2a) A villamosenergia-piac átfogó 
harmonizációja a különböző országokban 
kiegyensúlyozatlan árhatásokat okoz.

Or. en

Indokolás

Azon országokban, amelyekben olcsó a villamos energia, a drága villamos energiájú 
országokból érkező kereslet csökkenti a kínálatot a villamos energia kivitelén keresztül, és a 
csökkentett kínálat emeli a fogyasztó által fizetett árakat. Emiatt gyakorol a harmonizáció 
negatív hatásokat is a piacra, amit figyelembe kell venni.

Módosítás 91
Esko Seppänen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(2b) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2b) A harmonizáció hatásait 
körültekintően kell tanulmányozni a 
mesterséges nagykereskedelmi árképzés és 
az emissziós jogok kereskedelmi 
rendszerének nyeresége okán a víz- és 
atomenergia előállítói számára jelentkező 
kiegyensúlyozatlan következmények miatt.
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Or. en

Indokolás

A harmonizált európai villamosenergia-piac árképzési mechanizmusa talált nyereséget 
eredményez a víz- és atomenergiát előállító vállalatoknak, amelyeknek nincs szükségük 
kibocsátási jogokra. A villamosenergia-tőzsdék nagykereskedelmi ára manapság mesterséges 
árakon alapul, amit a legmagasabb termelési költség és a kibocsátási jogok ára határoz meg, 
még ha a termelőnek a kibocsátási jogokra nincs is szüksége. Az árrendszereket úgy kell 
fejleszteni, hogy a villamosenergia-tőzsdék nagykereskedelmi ára vegye figyelembe a 
termelési költségek eltéréseit.

Módosítás 92
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(3) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Jelenleg azonban egyetlen közösségi 
vállalkozás számára sincs biztosítva, hogy 
bármely tagállamban egyenlő feltételekkel 
és megkülönböztetés vagy hátrányok 
nélkül értékesítsen villamos energiát. 
Különösen a hálózathoz való 
megkülönböztetésmentes hozzáférés és az 
egységesen hatékony szabályozói 
felügyelet hiánya jelent több tagállamban is 
problémát, mivel a jelenlegi jogi keret nem 
megfelelő.

(3) Jelenleg azonban egyetlen tagállam egy 
vállalkozása számára sincs biztosítva, hogy 
bármely tagállamban egyenlő feltételekkel 
és megkülönböztetés vagy hátrányok 
nélkül értékesítsen villamos energiát.
Különösen a hálózathoz való 
megkülönböztetésmentes hozzáférés és az 
egységesen hatékony szabályozói 
felügyelet hiánya jelent több tagállamban is 
problémát, mivel a jelenlegi jogi keret nem 
megfelelő.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt megfogalmazás azt a benyomást kelti, mintha a Bizottság által 
említett versenyproblémák az EU-ban mindenütt léteznének.
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Módosítás 93
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(3a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3a) A biztonságos villamosenergia-ellátás 
alapvető fontosságú az európai 
társadalom fejlődése, a fenntartható 
éghajlatváltozási politika, valamint a belső 
piaci versenyképesség támogatása
szempontjából. Erre a célra tovább kell 
fejleszteni a határon átnyúló 
összeköttetéseket valamennyi 
energiaforrásnak az Európai Unión belüli 
fogyasztóknak és iparnak egyaránt a 
lehető legalacsonyabb költség melletti 
biztosítása/szállítása érdekében.

Or. en

Módosítás 94
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(3a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3a) Az új európai megújuló villamos 
energia létrehozásához alapvető a 
tulajdonjogi szétválasztás a villamos 
energiát termelő és szállító vállalatok, 
illetve azon vállalkozások között, amelyek 
az átviteli hálózatok tulajdonosai.

Or. es
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Módosítás 95
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(3b) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3b) A villamos energia működő belső 
piacának biztosítania kell a termelők 
számára a megfelelő ösztönzőket az új 
villamosenergia-termelésbe történő 
beruházáshoz, és a fogyasztók számára az 
energia hatékonyabb felhasználásának 
előmozdítását célzó megfelelő 
intézkedéseket; a biztonságos 
energiaellátás ennek előfeltétele.

Or. en

Módosítás 96
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(3b) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3c) Mivel a megújuló erőforrások 
folyamatos energiaforrások, alapvető 
fontosságú az összeköttetési kapacitás 
Európai Unió szintjén történő fejlesztése, 
külön figyelmet fordítva az Unió 
energiapiacán a legelszigeteltebb 
országokra és régiókra, annak érdekében, 
hogy a tagállamok számára biztosítottak 
legyenek a 20%-os megújulóenergia-
felhasználásra vonatkozó célkitűzés 2020-
ra történő eléréséhez szükséges eszközök.

Or. es

Indokolás

Az összeköttetési százalék és a megújulóenergia-termelés telepített kapacitásai közötti 



PE404.393v01-00 8/116 AM\713546HU.doc

Külső fordítás

HU

kapcsolat létfontosságú a megújuló energiára vonatkozó 20%-os célkitűzés eléréséhez. 

Módosítás 97
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(3c) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3c) A belső piacnak fokoznia kell a 
villamos energia határon átnyúló 
kereskedelmét és áramlását a 
rendelkezésre álló villamosenergia-
termelés legjobb kihasználásának és a 
lehető legalacsonyabb áraknak a 
biztosítására. Ugyanakkor ez nem lehet 
kifogás a tagállamok és a termelők 
számára ahhoz, hogy ne ruházzanak be a 
villamosenergia-termelés új és modern 
technológiáiba. Azon tagállamoknak, 
amelyek jogalkotás vagy politikai döntés 
révén CO2-t nem kibocsátó 
villamosenergia-termelésük 
kapacitásának csökkentését választották, 
ugyanolyan mennyiségű megújuló 
energiából nyert villamosenergia-
termeléssel kell kompenzálniuk, és 
magyarázatot kell adniuk arra, hogy 
miként fogják elérni ezt a célkitűzést.

Or. en

Indokolás

Az energiaellátás iránti -kereslet garantálása érdekében kiemelkedő fontosságú, hogy 
fennmaradjanak a CO2-t nem kibocsátó villamosenergia-termelésbe való beruházás 
ösztönzői.
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Módosítás 98
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(4) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Bizottság 2007. január 10-i „Európai 
energiapolitika”: című közleménye 
kiemelte annak fontosságát, hogy 
megvalósuljon a villamos energia belső 
piaca, és hogy a Közösségben letelepedett 
valamennyi villamosenergia-ipari 
vállalkozás számára egyenlő feltételeket 
teremtsenek. Az energia belső piacáról 
szóló közlemény és a verseny ágazati 
vizsgálatáról szóló végleges jelentés
rámutatott arra, hogy a jelenlegi szabályok 
és intézkedések nem szolgálnak megfelelő 
keretéül a jól működő belső piac 
megvalósításának.

(4) A Bizottság 2007. január 10-i „Európai 
energiapolitika”: című közleménye 
kiemelte annak fontosságát, hogy 
megvalósuljon a villamos energia belső 
piaca, és hogy a Közösségben letelepedett 
valamennyi villamosenergia-ipari 
vállalkozás számára egyenlő feltételeket 
teremtsenek. Az energia belső piacáról 
szóló közlemény rámutatott arra, hogy a 
jelenlegi szabályok és intézkedések nem 
szolgálnak megfelelő keretéül a jól 
működő belső piac megvalósításának. A 
verseny ágazati vizsgálatáról szóló 
végleges jelentés és a harmadik belső 
piaci jogalkotási csomag alátámasztására 
végzett hatásvizsgálat nem szolgált 
meggyőző bizonyítékkal azon egyetlen út 
meghatározásához, hogy miként kell a 
belső piac működésének módján javítani.

Or. fr

Indokolás

A verseny ágazati vizsgálatáról szóló végleges jelentést erős bírálattal illették annak az ITRE 
Bizottság előtti bemutatásakor, különösen erősen vitatható statisztikai összefüggései, valamint 
hiányos és hivatkozásokkal alá nem támasztott adatsorai miatt. A jelentés az európai 
villamosenergia-hálózatok valós működését csak részben mutatta be, ezért nem tette lehetővé 
a villamos energia belső piaca működési módjának javítására egyetlen út meghatározását.
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Módosítás 99
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(4a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4a) A verseny és a lehető legalacsonyabb 
áron történő villamosenergia-ellátás 
biztosítása, és ugyanakkor a nagy 
szereplők piaci erőfölényének elkerülése 
érdekében a tagállamoknak és a nemzeti 
szabályozó ügynökségeknek lehetővé kell 
tenniük a különféle energiaforrások új 
szolgáltatóinak és az új villamosenergia-
előállítóknak a határon átnyúló piaci 
hozzáférést.

Or. en

Indokolás

Ez megnyitja a tagállamok piacait, különösen azokat, amelyeket meghatározó piaci szereplők 
jellemeznek, és biztosítja a tisztességes hozzáférést a többi piaci szereplő számára.

Módosítás 100
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(5) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha a hálózatok nem különülnek el 
ténylegesen a termelési és ellátási 
tevékenységektől, ez nemcsak a hálózat 
üzemeltetésében jár a hátrányos 
megkülönböztetés kockázatával, hanem a 
vertikálisan integrált vállalkozásoknak 
saját hálózataikba történő megfelelő szintű 
beruházásra való ösztönzésében is.

Ha a hálózatok nem különülnek el 
ténylegesen a termelési és ellátási 
tevékenységektől, ez nemcsak a hálózat 
üzemeltetésében jár a hátrányos 
megkülönböztetés kockázatával, hanem a 
vállalkozásoknak saját hálózataikba történő 
megfelelő szintű beruházásra való 
ösztönzésében is. A beruházás fő 
hajtóereje az üzemeltető által kapott 
díjazás. Ha a nemzeti szabályozó hatóság 
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alacsony szintű díjazást határoz meg, ez a 
beruházások csökkenését fogja 
eredményezni. Másfelől ha olyan 
tisztességes és arányos szintű díjazást 
határoz meg, ami biztosítja, hogy a 
bevételek fedezzék a költségeket és a 
beruházás kifizetődjön, ez automatikusan 
a beruházások növekedését fogja 
előidézni, függetlenül attól, hogy az 
üzemeltető integrált csoporthoz tartozik-e. 
Ezért a beruházások elsődleges fő 
meghatározó tényezője az árképzési 
szabályozásban rejlik, illetve a nemzeti 
szabályozó hatóságok szerepében és 
hatásköreiben, amelyeket érvényre kell 
juttatni a belső piac fogyasztók javára 
történő teljessé tétele érdekében.

Or. fr

Indokolás

A vállalat tulajdonosi struktúrája nem meghatározó tényező a beruházások tekintetében, 
azokat ugyanis a kifizetődés és a nyereségesség valószínűsége alapján hajtják végre. A 
tulajdonlás szétválasztása nem oldja meg az öszes monopólium keltette problémát, ami abban 
a kockázatban rejlik, hogy a helyzetet ki lehet használni a monopóliumból származó 
jövedelem maximalizálása érdekében. A kockázat a tulajdonosi struktúrától függetlenül 
fennáll, legyen szó vertikálisan integrált vagy nem integrált vállalatról.

Módosítás 101
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(6) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A jelenleg hatályos jogi és funkcionális 
szétválasztási szabályok nem vezettek az 
átvitelirendszer-üzemeltetők tényleges 
szétválasztásához. március 8-án és 9-én 
tartott brüsszeli ülésén az Európai Tanács 
felkérte a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
jogalkotási javaslatokat az ellátási és 
termelési tevékenységeknek a 

(6) A jelenleg hatályos jogi és funkcionális 
szétválasztási szabályok még nem vezettek 
minden tagállamban az átvitelirendszer-
üzemeltetők tényleges szétválasztásához, 
részben a meglévő európai jogszabályok 
végrehajtásának hiánya miatt. 2007. 
március 8-án és 9-én tartott brüsszeli 
ülésén az Európai Tanács felkérte a 
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hálózatüzemeltetéstől való tényleges 
elkülönítéséről.

Bizottságot, hogy dolgozzon ki jogalkotási 
javaslatokat az ellátási és termelési 
tevékenységeknek a hálózatüzemeltetéstől 
való tényleges elkülönítéséről.

Or. en

Indokolás

Meg kell említeni, hogy az európai energiapiacok elégtelen működésének egyik oka a jelenlegi 
szabályok elégtelen végrehajtása, amit a verseny ágazati vizsgálatáról szóló, 2007. január 10-
i jelentés 151–153. és 478. szakasza is hangsúlyozott.

Módosítás 102
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(6) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A jelenleg hatályos jogi és funkcionális 
szétválasztási szabályok nem vezettek az 
átvitelirendszer-üzemeltetők tényleges 
szétválasztásához. március 8-án és 9-én 
tartott brüsszeli ülésén az Európai Tanács 
felkérte a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
jogalkotási javaslatokat az ellátási és 
termelési tevékenységeknek a 
hálózatüzemeltetéstől való tényleges 
elkülönítéséről. 

(6) A jelenleg hatályos jogi és funkcionális 
szétválasztási szabályok még nem vezettek 
minden tagállamban az átvitelirendszer-
üzemeltetők tényleges szétválasztásához, 
részben a meglévő európai jogszabályok 
végrehajtásának hiánya miatt. 2007. 
március 8-án és 9-én tartott brüsszeli 
ülésén az Európai Tanács felkérte a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki jogalkotási 
javaslatokat az ellátási és termelési 
tevékenységeknek a hálózatüzemeltetéstől 
való tényleges elkülönítéséről.

Or. en

Indokolás

Meg kell említeni, hogy az európai energiapiacok elégtelen működésének egyik oka a jelenlegi 
szabályok elégtelen végrehajtása, amit a verseny ágazati vizsgálatáról szóló, 2007. január 10-
i jelentés 151–153. és 478. szakasza is hangsúlyozott.
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Módosítás 103
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(6a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6a) A benyújtott hatásvizsgálat nem tudta 
kétséget kizáróan bizonyítani, hogy 
okozati összefüggés lenne a hozzáférés és 
tulajdonosi struktúra, a beruházások 
nagysága és a tulajdonosi struktúra vagy 
pedig az árszínvonal és a tulajdonosi 
struktúra tekintetében való 
megkülönböztetés között. Az empirikus 
adatok sokkal inkább utalnak okozati 
összefüggésre a fent említett összes 
tényező és a hatásos szabályozás között.

Or. de

Indokolás

A benyújtott hatásvizsgálat mutatja be a javaslatok alapját képező empirikus adatokat. A 
hatásvizsgálat tartalmának és hátterének közelebbi vizsgálatát követően kétséges marad, hogy 
a javasolt intézkedések alkalmasak-e ezen intézkedéscsomag céljainak elérésére. 

Módosítás 104
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(7) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Tényleges szétválasztás csak úgy érhető 
el, ha megszűnik a vertikálisan integrált 
vállalkozások ösztönös törekvése a 
versenytársak hálózati hozzáféréssel és 
beruházásokkal kapcsolatos 
megkülönböztetésére. A belső 
érdekellentét feloldására és az ellátás 
biztonságának megvalósítására a 
legeredményesebb és legszilárdabb 

(7) Tényleges szétválasztás csak úgy érhető 
el, ha megszűnik a vertikálisan integrált 
vállalkozások ösztönös törekvése a 
versenytársak hálózati hozzáféréssel és 
beruházásokkal kapcsolatos 
megkülönböztetésére. A Bizottság szerint a 
belső érdekellentét feloldására és az ellátás 
biztonságának megvalósítására tényleges 
és szilárd módszer a tulajdonjogi 
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módszer egyértelműen a tulajdonjogi 
szétválasztás, amelynek során a hálózat 
tulajdonosát jelölik ki ellátási és termelési 
érdekektől független hálózatüzemeltetőnek. 
Az Európai Parlament ezért a földgáz és a 
villamos energia belső piacának jövőbeni 
lehetőségeiről szóló, 2007. július 10-én 
elfogadott állásfoglalásában az átviteli 
szinten megvalósított tulajdonjogi 
szétválasztást nevezte az arra 
legalkalmasabb eszköznek, hogy az 
infrastrukturális beruházásokat 
megkülönböztetéstől mentesen 
ösztönözzék, az új belépőknek tisztességes 
hálózati hozzáférést biztosítsanak és a 
piacot átláthatóvá tegyék. A tagállamoktól 
ezért meg kell követelni annak előírását, 
hogy ugyanazon személy vagy személyek 
ne legyenek jogosultak egy termelési vagy 
ellátási vállalkozás feletti irányítás 
gyakorlására – ideértve például a 
beruházáshoz hasonló stratégiai 
fontosságú döntésekre vonatkozó 
kisebbségi vétójogot –, és ezzel egy időben 
érdekeltség fenntartására egy 
átvitelirendszer-üzemeltetőben vagy 
átviteli rendszerben vagy felette bármely 
jog gyakorlására. Fordított viszonylatban 
is, az átvitelirendszer-üzemeltető feletti 
irányításnak eleve ki kell zárnia az ellátási 
vállalkozásban fenntartott érdekeltség 
vagy a felette történő joggyakorlás 
lehetőségét. 

szétválasztás, amelynek során a hálózat 
tulajdonosát jelölik ki ellátási és termelési 
érdekektől független hálózatüzemeltetőnek. 
Az Európai Parlament a földgáz és a 
villamos energia belső piacának jövőbeni 
lehetőségeiről szóló, 2007. július 10-én 
elfogadott állásfoglalásában az átviteli 
szinten megvalósított tulajdonjogi 
szétválasztást nevezte az arra alkalmas 
eszköznek, hogy az infrastrukturális 
beruházásokat megkülönböztetéstől 
mentesen ösztönözzék, az új belépőknek 
tisztességes hálózati hozzáférést 
biztosítsanak és a piacot átláthatóvá 
tegyék. Mivel a Közösségnek nincs 
hatásköre vállalkozások és 
termelőeszközök kisajátításának 
elrendelésére és kötve van a tulajdonhoz 
fűződő alapvető joghoz, a tagállamoknak 
azonban jogosultnak kell lenniük kevésbé 
beavatkozó és terhes mechanizmusokat is 
alkalmazni az érdekütközések feloldására 
és a beruházások biztosítására. Emellett 
csak ilyen alternatívák biztosíthatják az 
állami és magántulajdonú vállalkozások 
tekintetében az egyenlő elbánást, ami a 
közösségi jog egyik mögöttes elve.

Or. en

Indokolás

Bár a tulajdonlás szétválasztása hatékony módnak tekinthető az integrált vállalkozásokon 
belüli érdekellentétek feloldására, a tulajdonjogi szétválasztás egy szószólója sem igazolta 
eddig, hogy az európai energiapiacok meglévő versenyproblémái csak az átvitelirendszer-
üzemeltetők tulajdonosi leválasztásával lennének megoldhatóak. Emellett a tulajdonlás 
szétválasztása komoly aggályokat vet fel a közösségi hatásköröket illetően, a közösségi jog 
megfelelő garancia.
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Módosítás 105
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(7) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Tényleges szétválasztás csak úgy érhető 
el, ha megszűnik a vertikálisan integrált 
vállalkozások ösztönös törekvése a 
versenytársak hálózati hozzáféréssel és 
beruházásokkal kapcsolatos 
megkülönböztetésére. A belső 
érdekellentét feloldására és az ellátás 
biztonságának megvalósítására a 
legeredményesebb és legszilárdabb 
módszer egyértelműen a tulajdonjogi 
szétválasztás, amelynek során a hálózat 
tulajdonosát jelölik ki ellátási és termelési 
érdekektől független hálózatüzemeltetőnek. 
Az Európai Parlament ezért a földgáz és a 
villamos energia belső piacának jövőbeni 
lehetőségeiről szóló, 2007. július 10-én 
elfogadott állásfoglalásában az átviteli 
szinten megvalósított tulajdonjogi 
szétválasztást nevezte az arra 
legalkalmasabb eszköznek, hogy az 
infrastrukturális beruházásokat 
megkülönböztetéstől mentesen 
ösztönözzék, az új belépőknek tisztességes 
hálózati hozzáférést biztosítsanak és a 
piacot átláthatóvá tegyék. A tagállamoktól 
ezért meg kell követelni annak előírását, 
hogy ugyanazon személy vagy személyek 
ne legyenek jogosultak egy termelési vagy 
ellátási vállalkozás feletti irányítás 
gyakorlására – ideértve például a 
beruházáshoz hasonló stratégiai 
fontosságú döntésekre vonatkozó 
kisebbségi vétójogot –, és ezzel egy időben 
érdekeltség fenntartására egy 
átvitelirendszer-üzemeltetőben vagy 
átviteli rendszerben vagy felette bármely 
jog gyakorlására. Fordított viszonylatban
is, az átvitelirendszer-üzemeltető feletti 
irányításnak eleve ki kell zárnia az ellátási 

(7) Tényleges szétválasztás csak úgy érhető 
el, ha megszűnik a vertikálisan integrált 
vállalkozások ösztönös törekvése a 
versenytársak hálózati hozzáféréssel és 
beruházásokkal kapcsolatos 
megkülönböztetésére. A Bizottság szerint a 
belső érdekellentét feloldására és az ellátás 
biztonságának megvalósítására tényleges 
és szilárd módszer a tulajdonjogi 
szétválasztás, amelynek során a hálózat 
tulajdonosát jelölik ki ellátási és termelési 
érdekektől független hálózatüzemeltetőnek. 
Az Európai Parlament a földgáz és a 
villamos energia belső piacának jövőbeni 
lehetőségeiről szóló, 2007. július 10-én 
elfogadott állásfoglalásában az átviteli 
szinten megvalósított tulajdonjogi 
szétválasztást nevezte az arra 
legalkalmasabb eszköznek, hogy az 
infrastrukturális beruházásokat 
megkülönböztetéstől mentesen 
ösztönözzék, az új belépőknek tisztességes 
hálózati hozzáférést biztosítsanak és a 
piacot átláthatóvá tegyék, a tagállamoknak 
azonban jogosultnak kell lenniük kevésbé 
beavatkozó és terhes mechanizmusokat is 
alkalmazni az érdekütközések feloldására 
és a beruházások egyedi feltételek mellett 
történő biztosításához.
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vállalkozásban fenntartott érdekeltség 
vagy a felette történő joggyakorlás 
lehetőségét.

Or. en

Indokolás

Bár a tulajdonlás szétválasztása hatékony módnak tekinthető az integrált vállalkozásokon 
belüli érdekellentétek feloldására, a tulajdonjogi szétválasztás egy szószólója sem igazolta 
eddig, hogy az európai energiapiacok meglévő versenyproblémái csak az átvitelirendszer-
üzemeltetők tulajdonosi leválasztásával lennének megoldhatóak.

Módosítás 106
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(7) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Tényleges szétválasztás csak úgy
érhető el, ha megszűnik a vertikálisan 
integrált vállalkozások ösztönös törekvése 
a versenytársak hálózati hozzáféréssel és 
beruházásokkal kapcsolatos 
megkülönböztetésére. A belső 
érdekellentét feloldására és az ellátás 
biztonságának megvalósítására a 
legeredményesebb és legszilárdabb 
módszer egyértelműen a tulajdonjogi 
szétválasztás, amelynek során a hálózat 
tulajdonosát jelölik ki ellátási és termelési 
érdekektől független hálózatüzemeltetőnek. 
Az Európai Parlament ezért a földgáz és a 
villamos energia belső piacának jövőbeni 
lehetőségeiről szóló, 2007. július 10-én 
elfogadott állásfoglalásában az átviteli 
szinten megvalósított tulajdonjogi 
szétválasztást nevezte az arra 
legalkalmasabb eszköznek, hogy az 
infrastrukturális beruházásokat 
megkülönböztetéstől mentesen 
ösztönözzék, az új belépőknek tisztességes 

(7) Tényleges szétválasztás úgy érhető el, 
ha megszűnik a vertikálisan integrált 
vállalkozások ösztönös törekvése a 
versenytársak hálózati hozzáféréssel és 
beruházásokkal kapcsolatos 
megkülönböztetésére. A belső 
érdekellentét feloldására egy módszer a 
tulajdonjogi szétválasztás, amelynek során 
a hálózat tulajdonosát jelölik ki ellátási és 
termelési érdekektől független 
hálózatüzemeltetőnek. Az Európai 
Parlament a földgáz és a villamos energia 
belső piacának jövőbeni lehetőségeiről 
szóló, 2007. július 10-én elfogadott 
állásfoglalásában az átviteli szinten 
megvalósított tulajdonjogi szétválasztást 
nevezte az arra legalkalmasabb eszköznek, 
hogy az infrastrukturális beruházásokat 
megkülönböztetéstől mentesen 
ösztönözzék, az új belépőknek tisztességes 
hálózati hozzáférést biztosítsanak és a 
piacot átláthatóvá tegyék.
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hálózati hozzáférést biztosítsanak és a 
piacot átláthatóvá tegyék. A tagállamoktól 
ezért meg kell követelni annak előírását, 
hogy ugyanazon személy vagy személyek 
ne legyenek jogosultak egy termelési vagy 
ellátási vállalkozás feletti irányítás 
gyakorlására – ideértve például a 
beruházáshoz hasonló stratégiai 
fontosságú döntésekre vonatkozó 
kisebbségi vétójogot –, és ezzel egy időben 
érdekeltség fenntartására egy 
átvitelirendszer-üzemeltetőben vagy 
átviteli rendszerben vagy felette bármely 
jog gyakorlására. Fordított viszonylatban 
is, az átvitelirendszer-üzemeltető feletti 
irányításnak eleve ki kell zárnia az ellátási 
vállalkozásban fenntartott érdekeltség 
vagy a felette történő joggyakorlás 
lehetőségét.

Or. fr

Indokolás

A tulajdonlás szétválasztása a Bizottság által előterjesztett egyik mód a vertikálisan integrált 
vállalkozásokra jellemző érdekellentét feloldására. Ez nem az egyetlen mód ennek elérésére,
és meg kell maradnia választási lehetőségként az irányelvben meghatározott egyéb 
lehetőségek között. Nincs meggyőző bizonyíték arra nézve, hogy a tulajdonlás szétválasztása
lehetővé teszi az ellátás biztonságát. Komoly hatásvizsgálat ilyen bizonyítékot nem nyújtott.

Módosítás 107
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(7a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7a) A végrehajtandó rendszernek 
hatásosnak kell lennie a termelők és az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
érdekellentét megszüntetésében a 
szükséges beruházások biztosítása és az új 
szereplők átlátható és hatékony 
szabályozói rendszer melletti 
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hozzáférésének garantálása érdekében.

Or. en

Indokolás

A bevezetett rendszernek hatékonynak és átláthatónak kell lennie – másfelől viszont 
biztosítania kell a szükséges beruházások elvégzését.

Módosítás 108
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(8) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Mivel a tulajdonjogi szétválasztáshoz 
egyes esetekben a vállalkozások 
szerkezetátalakítása szükséges, a 
vonatkozó rendelkezések alkalmazására 
többletidőt kell engedélyezni a tagállamok 
részére. A villamosenergia- és a gázszektor 
közötti vertikális kapcsolatok miatt a 
szétválasztási rendelkezéseket mind a két 
szektorban alkalmazni kell.

(8) Mivel a tulajdonjogi szétválasztáshoz 
egyes esetekben a vállalkozások 
szerkezetátalakítása szükséges, a 
vonatkozó rendelkezések alkalmazására 
többletidőt kell engedélyezni a
tulajdonjogi szétválasztás végrehajtása 
mellett döntő tagállamok részére. A 
villamosenergia- és a gázszektor közötti 
vertikális kapcsolatok miatt a szétválasztási 
rendelkezéseket mind a két szektorban 
alkalmazni kell.

Or. en

Indokolás

Az új szóhasználat figyelembe veszi, hogy a tulajdonlás szétválasztása csak egy lehetőség.
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Módosítás 109
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(8a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8a) Azok a tagállamok, amelyek úgy 
kívánják, alkalmazhatják az irányelv 
átviteli rendszerek és átvitelirendszer-
üzemeltetők hatékony és tényleges 
szétválasztására vonatkozó rendelkezéseit. 
Ez a szétválasztás tényleges, mert segíti az 
átvitelirendszer-üzemeltetők 
függetlenségének biztosítását. Hatékony, 
mivel megfelelőbb szabályozói keretet 
nyújt a tisztességes verseny, a megfelelő 
beruházások, az új belépők hozzáférése és 
a villamosenergia-piacok integrációja 
garantálásához. Alapja a szervezeti 
intézkedések és az átvitelirendszer-
üzemeltetők irányítására vonatkozó 
intézkedések pillére, valamint a 
beruházásokra, az új kapacitások 
hálózathoz való kapcsolására és a 
regionális együttműködésen keresztül 
megvalósuló piaci integrációra vonatkozó 
rendelkezések pillére. Ez összhangban áll 
az Európai Tanács 2007. március 8-9-i 
brüsszeli ülésén megállapított 
követelményekkel.

Or. fr

Indokolás

Az átviteli rendszerek és az átvitelirendszer-üzemeltetők tényleges és hatékony szétválasztása 
segít az átvitelirendszer-üzemeltetők függetlenségének olyan rendelkezések sora révén történő 
garantálásában, amelyek összeegyeztethetők a nemzeti alkotmányokkal és összhangban 
vannak az arányosság elvével és a tőke szabad mozgásával. A beruházásokat és a piaci 
integrációt ösztönző intézkedésekkel párosulva átfogó választ nyújt, amelyet az irányelvnek 
követnie kell.



PE404.393v01-00 20/116 AM\713546HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás 110
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(10) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az ellátási és termelési érdekektől 
független rendszerüzemeltetők létrehozása 
révén a vertikálisan integrált 
vállalkozások az érdekek tényleges 
elkülönítése mellett fenntarthatják a 
hálózati vagyonban meglévő tulajdonukat, 
feltéve hogy a független 
rendszerüzemeltető minden 
hálózatüzemeltetői feladatot ellát és 
működése részletes szabályoknak, 
valamint széles körű szabályozói 
ellenőrzési mechanizmusoknak van 
alávetve.

törölve

Or. en

Indokolás

A nemzeti szállítási hálózatok tulajdonlásának szétválasztása az egyetlen lehetőség a nemzeti 
szállítási hálózatok kezelőinek függetlensége garantálására és az átláthatóság fokozására. Ez 
lehetővé tenné a nemzeti szállítási hálózatok üzemeltetői számára azt is, hogy hatékonyabb 
piacalakítóvá válhassanak. Egy ISO rendszerben a nemzeti szállítási hálózatok tulajdona és a 
kereskedelmi tevékenység egy kézben maradnak. Bár a nemzeti szállítási tevékenységek 
szigorúan szabályozottak, ez többféle szabályt eredményez.

Módosítás 111
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(10) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az ellátási és termelési érdekektől 
független rendszerüzemeltetők létrehozása 
révén a vertikálisan integrált vállalkozások 
az érdekek tényleges elkülönítése mellett 

(10) Az ellátási és termelési érdekektől 
független rendszerüzemeltetők létrehozása 
révén a vertikálisan integrált vállalkozások 
az érdekek tényleges elkülönítése mellett 



AM\713546HU.doc 21/116 PE404.393v01-00

Külső fordítás

HU

fenntarthatják a hálózati vagyonban 
meglévő tulajdonukat, feltéve hogy a 
független rendszerüzemeltető minden 
hálózatüzemeltetői feladatot ellát és 
működése részletes szabályoknak, valamint 
széles körű szabályozói ellenőrzési 
mechanizmusoknak van alávetve.

fenntarthatják a hálózati vagyonban 
meglévő tulajdonukat, feltéve hogy a 
független rendszerüzemeltető minden 
hálózatüzemeltetői feladatot ellát vagy 
bevezetésre kerül a hatékony és tényleges 
szétválasztás, és működése részletes 
szabályoknak, valamint széles körű 
szabályozói ellenőrzési 
mechanizmusoknak van alávetve.

Or. en

Indokolás

A preambulumbekezdések között ezen a helyen kell hangsúlyozni, hogy a tulajdonjogi 
szétválasztással nem érintett átvitelirendszer-tulajdonosoknak választási lehetőséggel kell 
rendelkezniük a független rendszerüzemeltető és a tényleges szétválasztás modellje között.

Módosítás 112
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(10) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az ellátási és termelési érdekektől 
független rendszerüzemeltetők létrehozása 
révén a vertikálisan integrált vállalkozások 
az érdekek tényleges elkülönítése mellett 
fenntarthatják a hálózati vagyonban 
meglévő tulajdonukat, feltéve hogy a 
független rendszerüzemeltető minden 
hálózatüzemeltetői feladatot ellát és 
működése részletes szabályoknak, valamint 
széles körű szabályozói ellenőrzési 
mechanizmusoknak van alávetve.

(10) Az ellátási és termelési érdekektől 
független rendszerüzemeltetők létrehozása 
révén a vertikálisan integrált vállalkozások 
az érdekek tényleges elkülönítése mellett 
fenntarthatják a hálózati vagyonban 
meglévő tulajdonukat, feltéve hogy a 
független rendszerüzemeltető minden 
hálózatüzemeltetői feladatot ellát vagy 
bevezetésre kerül a hatékony és tényleges 
szétválasztás, és működése részletes 
szabályoknak, valamint széles körű 
szabályozói ellenőrzési 
mechanizmusoknak van alávetve.

Or. en
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Indokolás

A preambulumbekezdések között ezen a helyen kell hangsúlyozni, hogy a tulajdonjogi 
szétválasztással nem érintett átvitelirendszer-tulajdonosoknak választási lehetőséggel kell 
rendelkezniük a független rendszerüzemeltető és a tényleges szétválasztás modellje között.

Módosítás 113
Norbert Glante, Robert Goebbels, Herczog Edit, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(10a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10a) Az tényleges és hatékony jogi 
szétválasztásra vonatkozó szabályozásnak 
való megfelelés esetén, és feltéve, hogy a 
hálózati vállalkozás ellátja a 
hálózatüzemeltető valamennyi feladatát, 
valamint részletes szabályozást és kiterjedt 
szabályozói ellenőrzési mechanizmust 
vezetnek be, a vertikálisan integrált 
vállalkozások tulajdonosai maradhatnak 
hálózati eszközeiknek és biztosíthatják 
egyidejűleg az érdekek tényleges 
szétválasztását.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 8. cikk módosított (1) bekezdésére utal.

Módosítás 114
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(11) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Ezért, amennyiben egy átviteli törölve
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rendszert tulajdonló vállalkozás egy 
vertikálisan integrált vállalkozás része, a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni a 
tulajdonjogi szétválasztás, valamint –
eltérésként – az ellátási és termelési 
érdekektől független rendszerüzemeltetők 
létrehozása közötti választásra. A 
független rendszerüzemeltetői megoldás 
teljes körű eredményességét 
meghatározott kiegészítő szabályokkal kell 
biztosítani. A vertikálisan integrált 
vállalkozások részvényeseinek teljes körű 
érdekvédelme céljából a tagállamok 
választására kell bízni, hogy a 
tulajdonjogi szétválasztást közvetlen 
elidegenítéssel vagy az integrált 
vállalkozás részvényeinek a hálózati 
vállalkozás részvényeire és a fennmaradó 
ellátási és termelési társaság részvényeire 
való bontással valósítják-e meg, feltéve
hogy teljesülnek a tulajdonjogi 
szétválasztásból eredő követelmények.

Or. en

Indokolás

A nemzeti szállítási hálózatok tulajdonlásának szétválasztása az egyetlen lehetőség a nemzeti 
szállítási hálózatok kezelőinek függetlensége garantálására és az átláthatóság fokozására. Ez 
lehetővé tenné a nemzeti szállítási hálózatok üzemeltetői számára azt is, hogy hatékonyabb 
piacalakítóvá válhassanak. Egy ISO rendszerben a nemzeti szállítási hálózatok tulajdona és a 
kereskedelmi tevékenység egy kézben maradnak. Bár a nemzeti szállítási tevékenységek 
szigorúan szabályozottak, ez többféle szabályt eredményez.

Módosítás 115
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(11) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezért, amennyiben egy átviteli rendszert 
tulajdonló vállalkozás egy vertikálisan 
integrált vállalkozás része, a tagállamoknak 

Ezért, amennyiben egy átviteli rendszert 
tulajdonló vállalkozás egy vertikálisan 
integrált vállalkozás része, a tagállamoknak 
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lehetőséget kell adni a tulajdonjogi 
szétválasztás, valamint – eltérésként – az 
ellátási és termelési érdekektől független 
rendszerüzemeltetők létrehozása közötti 
választásra. A független 
rendszerüzemeltetői megoldás teljes körű 
eredményességét meghatározott kiegészítő 
szabályokkal kell biztosítani. A 
vertikálisan integrált vállalkozások 
részvényeseinek teljes körű érdekvédelme 
céljából a tagállamok választására kell 
bízni, hogy a tulajdonjogi szétválasztást 
közvetlen elidegenítéssel vagy az integrált 
vállalkozás részvényeinek a hálózati 
vállalkozás részvényeire és a fennmaradó 
ellátási és termelési társaság részvényeire 
való bontással valósítják-e meg, feltéve 
hogy teljesülnek a tulajdonjogi 
szétválasztásból eredő követelmények.

lehetőséget kell adni a különböző 
lehetőségek közötti választásra.

Or. de

Módosítás 116
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(11) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezért, amennyiben egy átviteli rendszert 
tulajdonló vállalkozás egy vertikálisan 
integrált vállalkozás része, a tagállamoknak 
lehetőséget kell adni a tulajdonjogi 
szétválasztás, valamint – eltérésként – az 
ellátási és termelési érdekektől független 
rendszerüzemeltetők létrehozása közötti 
választásra. A független 
rendszerüzemeltetői megoldás teljes körű 
eredményességét meghatározott kiegészítő 
szabályokkal kell biztosítani. A 
vertikálisan integrált vállalkozások 
részvényeseinek teljes körű érdekvédelme 
céljából a tagállamok választására kell 
bízni, hogy a tulajdonjogi szétválasztást 

Ezért, amennyiben egy átviteli rendszert 
tulajdonló vállalkozás egy vertikálisan 
integrált vállalkozás része, a tagállamoknak 
lehetőséget kell adni a különböző 
lehetőségek közötti választásra.



AM\713546HU.doc 25/116 PE404.393v01-00

Külső fordítás

HU

közvetlen elidegenítéssel vagy az integrált 
vállalkozás részvényeinek a hálózati 
vállalkozás részvényeire és a fennmaradó 
ellátási és termelési társaság részvényeire 
való bontással valósítják-e meg, feltéve 
hogy teljesülnek a tulajdonjogi 
szétválasztásból eredő követelmények.

Or. de

Indokolás

A szubszidiaritás elve értelmében a javaslatban meghatározott célok elérésnek módját a 
tagállamokra kell hagyni.

Módosítás 117
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(11) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Ezért, amennyiben egy átviteli 
rendszert tulajdonló vállalkozás egy 
vertikálisan integrált vállalkozás része, a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni a 
tulajdonjogi szétválasztás, valamint –
eltérésként – az ellátási és termelési 
érdekektől független rendszerüzemeltetők 
létrehozása közötti választásra. A 
független rendszerüzemeltetői megoldás 
teljes körű eredményességét 
meghatározott kiegészítő szabályokkal kell 
biztosítani. A vertikálisan integrált 
vállalkozások részvényeseinek teljes körű 
érdekvédelme céljából a tagállamok 
választására kell bízni, hogy a 
tulajdonjogi szétválasztást közvetlen 
elidegenítéssel vagy az integrált 
vállalkozás részvényeinek a hálózati 
vállalkozás részvényeire és a fennmaradó 
ellátási és termelési társaság részvényeire 
való bontással valósítják-e meg, feltéve 
hogy teljesülnek a tulajdonjogi 

(11) Ezért, amennyiben egy átviteli 
rendszert tulajdonló vállalkozás egy 
vertikálisan integrált vállalkozás része, a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni három 
lehetőség közötti választásra: tulajdonjogi 
szétválasztás, a független 
rendszerüzemeltető létrehozása vagy a 
tényleges és hatékony szétválasztás.
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szétválasztásból eredő követelmények.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak választási lehetőséggel kell rendelkezniük az átviteli hálózatok 
szétválasztásának három lehetősége között: tulajdonjogi szétválasztás, a független 
rendszerüzemeltető létrehozása, valamint a tényleges és hatékony szétválasztás. Mindhárom 
lehetőség egyformán megfelelő a rendszerhez való megkülönböztetésmentes hozzáférés 
garantálására, az integrált vállalkozáson belüli érdekellentét feloldására és a hálózatba való 
beruházások ösztönzésére.

Módosítás 118
Miloslav Ransdorf

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(11) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Ezért, amennyiben egy átviteli 
rendszert tulajdonló vállalkozás egy 
vertikálisan integrált vállalkozás része, a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni a 
tulajdonjogi szétválasztás, valamint –
eltérésként – az ellátási és termelési 
érdekektől független rendszerüzemeltetők 
létrehozása közötti választásra. A független 
rendszerüzemeltetői megoldás teljes körű 
eredményességét meghatározott kiegészítő 
szabályokkal kell biztosítani. A 
vertikálisan integrált vállalkozások 
részvényeseinek teljes körű érdekvédelme 
céljából a tagállamok választására kell 
bízni, hogy a tulajdonjogi szétválasztást 
közvetlen elidegenítéssel vagy az integrált 
vállalkozás részvényeinek a hálózati 
vállalkozás részvényeire és a fennmaradó 
ellátási és termelési társaság részvényeire 
való bontással valósítják-e meg, feltéve 
hogy teljesülnek a tulajdonjogi 
szétválasztásból eredő követelmények.

(11) Amennyiben egy átviteli rendszert 
tulajdonló vállalkozás egy vertikálisan 
integrált vállalkozás része vagy 
amennyiben a tagállam a 
villamosenergia-átviteli rendszereket 
üzemeltetők európai hálózatának 
hatékony működéséhez a megfelelő 
feltételek biztosítása vagy egy nemzeti 
feletti átvitelirendszer-üzemeltető 
létrehozása biztosításának céljából 
megfelelőnek tartja, a tagállamoknak 
lehetőséget kell adni a tulajdonjogi 
szétválasztás, valamint – eltérésként – az 
ellátási és termelési érdekektől független 
rendszerüzemeltetők létrehozása közötti 
választásra. A vertikálisan integrált 
vállalkozások részvényeseinek teljes körű 
érdekvédelme céljából a tagállamok 
választására kell bízni, hogy a tulajdonjogi 
szétválasztást közvetlen elidegenítéssel 
vagy az integrált vállalkozás részvényeinek 
a hálózati vállalkozás részvényeire és a 
fennmaradó ellátási és termelési társaság 
részvényeire való bontással valósítják-e 
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meg, feltéve hogy teljesülnek a 
tulajdonjogi szétválasztásból eredő 
követelmények.

Or. en

Indokolás

A tulajdonjogi szétválasztás mindkét lehetőségét és a független rendszerüzemeltetőt is azonos 
alapokra kell helyezni. A tagállamoknak választási joggal kell rendelkezniük – az irányelv 
hatálybalépésének pillanatában – e lehetőségek között, függetlenül a területükön akkor 
meglévő piaci struktúrától.

Módosítás 119
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(11) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Ezért, amennyiben egy átviteli 
rendszert tulajdonló vállalkozás egy 
vertikálisan integrált vállalkozás része, a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni a 
tulajdonjogi szétválasztás, valamint –
eltérésként – az ellátási és termelési 
érdekektől független rendszerüzemeltetők 
létrehozása közötti választásra. A független 
rendszerüzemeltetői megoldás teljes körű 
eredményességét meghatározott kiegészítő 
szabályokkal kell biztosítani. A 
vertikálisan integrált vállalkozások 
részvényeseinek teljes körű érdekvédelme 
céljából a tagállamok választására kell 
bízni, hogy a tulajdonjogi szétválasztást 
közvetlen elidegenítéssel vagy az integrált 
vállalkozás részvényeinek a hálózati 
vállalkozás részvényeire és a fennmaradó 
ellátási és termelési társaság részvényeire 
való bontással valósítják-e meg, feltéve 
hogy teljesülnek a tulajdonjogi 
szétválasztásból eredő követelmények.

(11Ezért, amennyiben egy átviteli rendszert 
tulajdonló vállalkozás egy vertikálisan 
integrált vállalkozás része, a tagállamoknak 
lehetőséget kell adni a tulajdonjogi 
szétválasztás vagy az ellátási és termelési 
érdekektől független rendszerüzemeltetők
létrehozása közötti választásra, illetve a 
tényleges és hatékony szétválasztás között, 
ami biztosítja az átvitelirendszer-
üzemeltető hatékony szétválasztását a 
hálózat tulajdonlásának sérelme nélkül, 
illetve anélkül, hogy az átviteli rendszer 
vagy az energiatermelés eladására 
késztetne. A független rendszerüzemeltetői 
megoldás teljes körű eredményességét 
meghatározott kiegészítő szabályokkal kell 
biztosítani. A vertikálisan integrált 
vállalkozások részvényeseinek teljes körű 
érdekvédelme céljából a tagállamok 
választására kell bízni, hogy a tulajdonjogi 
szétválasztást közvetlen elidegenítéssel 
vagy az integrált vállalkozás részvényeinek 
a hálózati vállalkozás részvényeire és a 
fennmaradó ellátási és termelési társaság 
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részvényeire való bontással valósítják-e 
meg, feltéve hogy teljesülnek a 
tulajdonjogi szétválasztásból eredő 
követelmények.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás tényleges és hatékony szétválasztást harmadik lehetőségként vezeti be, a 
tulajdonjogi szétválasztás és a független rendszerüzemeltető alternatívájaként.

Módosítás 120
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(11) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Ezért, amennyiben egy átviteli 
rendszert tulajdonló vállalkozás egy 
vertikálisan integrált vállalkozás része, a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni a 
tulajdonjogi szétválasztás, valamint –
eltérésként – az ellátási és termelési 
érdekektől független rendszerüzemeltetők 
létrehozása közötti választásra. A 
független rendszerüzemeltetői megoldás 
teljes körű eredményességét meghatározott 
kiegészítő szabályokkal kell biztosítani. A 
vertikálisan integrált vállalkozások 
részvényeseinek teljes körű érdekvédelme 
céljából a tagállamok választására kell 
bízni, hogy a tulajdonjogi szétválasztást 
közvetlen elidegenítéssel vagy az integrált 
vállalkozás részvényeinek a hálózati 
vállalkozás részvényeire és a fennmaradó 
ellátási és termelési társaság részvényeire 
való bontással valósítják-e meg, feltéve 
hogy teljesülnek a tulajdonjogi 
szétválasztásból eredő követelmények.

(11) Ezért, amennyiben egy átviteli 
rendszert tulajdonló vállalkozás egy 
vertikálisan integrált vállalkozás része, a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni három 
lehetőség közötti választásra: tulajdonjogi 
szétválasztás, a független 
rendszerüzemeltető létrehozása vagy a 
tényleges és hatékony szétválasztás. A 
független rendszerüzemeltetői megoldás és 
a tényleges és hatékony szétválasztás teljes 
körű eredményességét meghatározott 
kiegészítő szabályokkal kell biztosítani. A 
vertikálisan integrált vállalkozások 
részvényeseinek teljes körű érdekvédelme 
céljából a tagállamok választására kell 
bízni, hogy a tulajdonjogi szétválasztást 
közvetlen elidegenítéssel vagy az integrált 
vállalkozás részvényeinek a hálózati 
vállalkozás részvényeire és a fennmaradó 
ellátási és termelési társaság részvényeire 
való bontással valósítják-e meg, feltéve 
hogy teljesülnek a tulajdonjogi
szétválasztásból eredő követelmények.
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Or. en

Indokolás

A preambulumbekezdések között ezen a helyen kell hangsúlyozni, hogy a tulajdonosi 
szétválasztással nem érintett átvitelirendszer-tulajdonosoknak választási lehetőséggel kell 
rendelkezniük a független rendszerüzemeltető és a tényleges szétválasztás modellje között.

Módosítás 121
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(11) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Ezért, amennyiben egy átviteli 
rendszert tulajdonló vállalkozás egy 
vertikálisan integrált vállalkozás része, a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni a 
tulajdonjogi szétválasztás, valamint –
eltérésként – az ellátási és termelési 
érdekektől független rendszerüzemeltetők 
létrehozása közötti választásra. A független 
rendszerüzemeltetői megoldás teljes körű 
eredményességét meghatározott kiegészítő 
szabályokkal kell biztosítani. A 
vertikálisan integrált vállalkozások 
részvényeseinek teljes körű érdekvédelme 
céljából a tagállamok választására kell 
bízni, hogy a tulajdonjogi szétválasztást 
közvetlen elidegenítéssel vagy az integrált 
vállalkozás részvényeinek a hálózati 
vállalkozás részvényeire és a fennmaradó 
ellátási és termelési társaság részvényeire 
való bontással valósítják-e meg, feltéve 
hogy teljesülnek a tulajdonjogi 
szétválasztásból eredő követelmények.

(11) Ezért, amennyiben egy átviteli 
rendszert tulajdonló vállalkozás egy 
vertikálisan integrált vállalkozás része, a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni a 
tulajdonjogi szétválasztás, az átviteli 
rendszerek és az átvitelirendszer-
üzemeltetők tényleges és hatékony 
szétválasztása, valamint az ellátási és 
termelési érdekektől független 
rendszerüzemeltetők létrehozása közötti 
választásra. A független 
rendszerüzemeltetői megoldás teljes körű 
eredményességét meghatározott kiegészítő 
szabályokkal kell biztosítani. A 
vertikálisan integrált vállalkozások 
részvényeseinek teljes körű érdekvédelme 
céljából a tagállamok választására kell 
bízni, hogy a tulajdonjogi szétválasztást 
közvetlen elidegenítéssel vagy az integrált 
vállalkozás részvényeinek a hálózati 
vállalkozás részvényeire és a fennmaradó 
ellátási és termelési társaság részvényeire 
való bontással valósítják-e meg, feltéve 
hogy teljesülnek a tulajdonjogi 
szétválasztásból eredő követelmények.

Or. fr
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Indokolás

Az átvitelirendszer-üzemeltetők függetlenségének garantálása érdekében a tagállamok 
biztosítják, hogy a vertikálisan integrált vállalkozások feleljenek meg a tulajdonjogi 
szétválasztásra, a tényleges és hatékony szétválasztásra vagy a független hálózathasználókra 
vonatkozó rendelkezéseknek. E három lehetőség azonos értékű és az irányelvtervezetben 
ekként is jelenik meg.

Módosítás 122
Norbert Glante, Robert Goebbels, Herczog Edit, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(11) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Ezért, amennyiben egy átviteli 
rendszert tulajdonló vállalkozás egy 
vertikálisan integrált vállalkozás része, a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni a 
tulajdonjogi szétválasztás, valamint –
eltérésként – az ellátási és termelési 
érdekektől független rendszerüzemeltetők 
létrehozása közötti választásra. A független 
rendszerüzemeltetői megoldás teljes körű 
eredményességét meghatározott kiegészítő 
szabályokkal kell biztosítani. A 
vertikálisan integrált vállalkozások 
részvényeseinek teljes körű érdekvédelme 
céljából a tagállamok választására kell 
bízni, hogy a tulajdonjogi szétválasztást 
közvetlen elidegenítéssel vagy az integrált 
vállalkozás részvényeinek a hálózati 
vállalkozás részvényeire és a fennmaradó 
ellátási és termelési társaság részvényeire 
való bontással valósítják-e meg, feltéve 
hogy teljesülnek a tulajdonjogi 
szétválasztásból eredő követelmények.

(11) Ezért, amennyiben egy átviteli 
rendszert tulajdonló vállalkozás egy 
vertikálisan integrált vállalkozás része, a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni a 
tulajdonjogi szétválasztás az ellátási és 
termelési érdekektől független 
rendszerüzemeltetők létrehozása és az 
átvitelirendszer-üzemeltetők tényleges és 
hatékony szétválasztása közötti 
választásra. A független 
rendszerüzemeltetői megoldás teljes körű 
eredményességét meghatározott kiegészítő 
szabályokkal kell biztosítani. A 
vertikálisan integrált vállalkozások 
részvényeseinek teljes körű érdekvédelme 
céljából a tagállamok választására kell 
bízni, hogy a tulajdonjogi szétválasztást 
közvetlen elidegenítéssel vagy az integrált 
vállalkozás részvényeinek a hálózati 
vállalkozás részvényeire és a fennmaradó 
ellátási és termelési társaság részvényeire 
való bontással valósítják-e meg, feltéve 
hogy teljesülnek a tulajdonjogi 
szétválasztásból eredő követelmények.

Or. en
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Indokolás

A független rendszerüzemeltetők létrehozásának ugyanolyan értékű lehetőségnek kell lennie. 
Emellett ez a módosítás a 8. cikk módosított (1) bekezdésére utal.

Módosítás 123
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(11a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11a) A villamos energia belső piacán a 
verseny kialakításának érdekében a nem 
háztartási fogyasztóknak lehetőséget kell 
kapniuk arra, hogy választhassanak több 
szolgáltató közül, valamint több 
szolgáltatóval köthessenek szerződést 
villamosenergia-szükségletük 
kielégítésére.

Or. en

Indokolás

A fogyasztóknak a többféle szolgáltató választása lehetőségének garantálása segíteni fog a 
villamos energia szabad mozgásának és a belső piaci versenynek a fejlesztésében.

Módosítás 124
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(12) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A tényleges szétválasztás végrehajtása 
során be kell tartani a köz- és a 
magánszektor közötti megkülönböztetés 
tilalmának elvét. E célból ugyanazon 
személy – sem magában, sem mással 
közösen – nem gyakorolhat befolyást 

(12) A tényleges szétválasztás végrehajtása 
során be kell tartani a köz- és a 
magánszektor közötti megkülönböztetés 
tilalmának elvét is. E célból ugyanazon 
személy – sem magában, sem mással 
közösen – nem gyakorolhat befolyást 
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egyrészt átvitelirendszer-üzemeltetők, 
másrészt ellátó vállalkozások testületeinek 
összetételére, szavazására vagy döntésére. 
Amennyiben az adott tagállam bizonyítani 
tudja e követelmény betartását, úgy két 
különálló állami szerv ellenőrizheti 
egyfelől a termelési és ellátási 
tevékenységeket, másfelől az átviteli 
tevékenységeket.

egyrészt átvitelirendszer-üzemeltetők, 
másrészt ellátó vállalkozások testületeinek 
összetételére, szavazására vagy döntésére.

Or. de

Indokolás

Megülönböztetést jelent az állami és magán átvitelirendszer-tulajdonosok tekintetében az 
egyenlőtlen elbánás, mivel megoldatlan marad az egyes tagállamok politikai 
befolyásgyakorlásának problémája. Az állami és magánvállalatok eltérő szétválasztási 
rendelkezései a liberalizáció eredet célja ellen hatnak és sértik az egyenlőség elvét. A 
megkülönböztetésmentes hálózati hozzáférés biztosítható a társasági jog által szabályozott 
magántulajdonú vállalatokkal is.

Módosítás 125
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(12) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A tényleges szétválasztás végrehajtása 
során be kell tartani a köz- és a 
magánszektor közötti megkülönböztetés 
tilalmának elvét. E célból ugyanazon 
személy – sem magában, sem mással 
közösen – nem gyakorolhat befolyást 
egyrészt átvitelirendszer-üzemeltetők, 
másrészt ellátó vállalkozások testületeinek 
összetételére, szavazására vagy döntésére. 
Amennyiben az adott tagállam bizonyítani 
tudja e követelmény betartását, úgy két 
különálló állami szerv ellenőrizheti 
egyfelől a termelési és ellátási 
tevékenységeket, másfelől az átviteli 
tevékenységeket.

(12) A tényleges szétválasztás végrehajtása 
során be kell tartani a köz- és a 
magánszektor közötti megkülönböztetés 
tilalmának elvét. E célból ugyanazon 
személy – sem magában, sem mással 
közösen – nem gyakorolhat befolyást 
egyrészt átvitelirendszer-üzemeltetők, 
másrészt ellátó vállalkozások testületeinek 
összetételére, szavazására vagy döntésére.
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Or. de

Indokolás

Megkülönböztetést valósít meg és indokolatlan az állami és magántulajdonú vállalatok 
tekintetében az egyenlőtlen elbánás.

Módosítás 126
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(12) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A tényleges szétválasztás végrehajtása 
során be kell tartani a köz- és a 
magánszektor közötti megkülönböztetés 
tilalmának elvét. E célból ugyanazon 
személy – sem magában, sem mással 
közösen – nem gyakorolhat befolyást 
egyrészt átvitelirendszer-üzemeltetők, 
másrészt ellátó vállalkozások testületeinek 
összetételére, szavazására vagy döntésére. 
Amennyiben az adott tagállam bizonyítani 
tudja e követelmény betartását, úgy két 
különálló állami szerv ellenőrizheti 
egyfelől a termelési és ellátási 
tevékenységeket, másfelől az átviteli 
tevékenységeket.

(12) A tényleges szétválasztás végrehajtása 
során be kell tartani a köz- és a 
magánszektor közötti megkülönböztetés 
tilalmának elvét. E célból ugyanazon 
személy – sem magában, sem mással 
közösen – nem gyakorolhat befolyást 
egyrészt átvitelirendszer-üzemeltetők, 
másrészt ellátó vállalkozások testületeinek 
összetételére, szavazására vagy döntésére.

Or. en

Indokolás

Megkülönböztetést valósít meg az állami és magántulajdonú átvitelirendszer-tulajdonosok 
tekintetében az egyenlőtlen elbánás. A Bizottság javaslatának preambulumbekezdései 
megkülönböztetést tesznek az állami és a magántulajdon között. Ezért megoldatlan marad a 
párhozamos tagállami politikai befolyás problémája az energiaágazat versennyel érintett és 
szabályozott részében egyaránt.
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Módosítás 127
Paul Rübig, Herbert Reul, Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(12) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A tényleges szétválasztás végrehajtása 
során be kell tartani a köz- és a 
magánszektor közötti megkülönböztetés 
tilalmának elvét. E célból ugyanazon 
személy – sem magában, sem mással 
közösen – nem gyakorolhat befolyást 
egyrészt átvitelirendszer-üzemeltetők, 
másrészt ellátó vállalkozások testületeinek 
összetételére, szavazására vagy döntésére. 
Amennyiben az adott tagállam bizonyítani 
tudja e követelmény betartását, úgy két 
különálló állami szerv ellenőrizheti 
egyfelől a termelési és ellátási 
tevékenységeket, másfelől az átviteli 
tevékenységeket.

(12) A tényleges szétválasztás végrehajtása 
során be kell tartani a köz- és a 
magánszektor közötti megkülönböztetés 
tilalmának elvét. E célból ugyanazon 
személy – sem magában, sem mással 
közösen – nem gyakorolhat befolyást 
egyrészt átvitelirendszer-üzemeltetők, 
másrészt ellátó vállalkozások testületeinek 
összetételére, szavazására vagy döntésére.

Or. de

Indokolás

Az EKSz 295. cikke érintetlenül hagyja a tagállamokban a tulajdont. A Bíróság ítélkezési 
gyakorlata szerint a rendelkezés az EK-Szerződés tagállami tulajdon tekintetében fennálló 
semlegességét tükrözi. Ezt az államosítás és az állami vállalkozások között a tagállamokban 
fennálló különbség összefüggéseiben kell vizsgálni. Az EGK létrehozásakor a szándék az volt, 
hogy meggátolják a Közösséget az államgazdasággal rendelkező tagállamokban az 
intézkedési hatáskörök korlátozásában. 

Módosítás 128
 Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(12) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A tényleges szétválasztás végrehajtása 
során be kell tartani a köz- és a 

(12) A tényleges szétválasztás végrehajtása 
során be kell tartani a köz- és a 
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magánszektor közötti megkülönböztetés 
tilalmának elvét. E célból ugyanazon 
személy – sem magában, sem mással 
közösen – nem gyakorolhat befolyást 
egyrészt átvitelirendszer-üzemeltetők, 
másrészt ellátó vállalkozások testületeinek 
összetételére, szavazására vagy döntésére. 
Amennyiben az adott tagállam bizonyítani 
tudja e követelmény betartását, úgy két 
különálló állami szerv ellenőrizheti 
egyfelől a termelési és ellátási 
tevékenységeket, másfelől az átviteli 
tevékenységeket.

magánszektor közötti megkülönböztetés 
tilalmának elvét. E célból ugyanazon 
személy – sem magában, sem mással 
közösen – nem gyakorolhat befolyást 
egyrészt átvitelirendszer-üzemeltetők, 
másrészt ellátó vállalkozások testületeinek 
összetételére, szavazására vagy döntésére. 
Amennyiben az adott tagállam bizonyítani 
tudja e követelmény betartását, úgy két 
különálló állami szerv ellenőrizheti 
egyfelől a termelési és ellátási 
tevékenységeket, másfelől az átviteli 
tevékenységeket. Abban az esetben, ha a 
tagállamban a vertikális integráció 
fennmarad úgy, hogy a tagállam ellenőrzi 
az átvitelirendszer-üzemeltetőt és a 
termelés vagy ellátás feladatát ellátó 
vállalkozásokat, a tényleges jogi 
szétválasztás követelménye kötelező marad 
ezen jogalanyok számára.

Or. en

Indokolás

Feltétlenül szükséges az egyenlő elbánás az állami és magántulajdonban álló vállalkozások 
tekintetében.

Módosítás 129
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(13) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A hálózatok és az ellátási 
tevékenységek teljes elkülönítését a 
Közösség egészében meg kell valósítani 
annak érdekében, hogy a közösségi 
hálózatüzemeltetők vagy kapcsolt 
vállalkozásaik egyik tagállamban se 
végezhessenek ellátási vagy termelési 
tevékenységet. Ez az uniós és nem uniós 
vállalkozásokra egyaránt alkalmazandó. A 

(13) A hálózatok és az ellátási 
tevékenységek elkülönítését a Közösség 
egészében meg kell valósítani annak 
érdekében, hogy a közösségi 
hálózatüzemeltetők vagy kapcsolt 
vállalkozásaik egyik tagállamban se 
végezhessenek ellátási vagy termelési 
tevékenységet. Ez az uniós és nem uniós 
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hálózatok és az ellátási tevékenységeknek 
a Közösség egészében való 
elkülönítésének biztosítása érdekében a 
szabályozó hatóságokat fel kell jogosítani 
arra, hogy megtagadják a szétválasztási 
szabályokat be nem tartó átvitelirendszer-
üzemeltetők tanúsítását. A Közösség 
egészében való következetes alkalmazás 
biztosítása és a Közösség nemzetközi 
kötelezettségeinek betartása érdekében a 
Bizottság számára jogot kell adni a 
szabályozó hatóságok tanúsításról hozott 
határozatainak felülvizsgálatára.

vállalkozásokra egyaránt alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Túlzottan terhes és bürokratikus a Bizottság részéről a tulajdonlásban szétválasztott 
átvitelirendszer-üzemeltetőkre és független rendszerüzemeltetőkre vonatkozó tanúsítási 
eljárás iránti javaslat. A szétválasztási szabályok megfelelő végrehajtása garantálható az 
átvitelirendszer-üzemeltetők szabályozó hatóságok általi folyamatos figyelemmel kísérésével 
és felügyeletével is.

Módosítás 130
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(13) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A hálózatok és az ellátási 
tevékenységek teljes elkülönítését a 
Közösség egészében meg kell valósítani 
annak érdekében, hogy a közösségi 
hálózatüzemeltetők vagy kapcsolt 
vállalkozásaik egyik tagállamban se 
végezhessenek ellátási vagy termelési 
tevékenységet. Ez az uniós és nem uniós 
vállalkozásokra egyaránt alkalmazandó. A 
hálózatok és az ellátási tevékenységeknek 
a Közösség egészében való 
elkülönítésének biztosítása érdekében a 
szabályozó hatóságokat fel kell jogosítani 

(13) A hálózatok és az ellátási 
tevékenységek elkülönítését a Közösség 
egészében meg kell valósítani annak 
érdekében, hogy a közösségi 
hálózatüzemeltetők vagy kapcsolt 
vállalkozásaik egyik tagállamban se 
végezhessenek ellátási vagy termelési 
tevékenységet. Ez az uniós és nem uniós 
vállalkozásokra egyaránt alkalmazandó. A 
Közösség egészében való következetes 
alkalmazás biztosítása és a Közösség 
nemzetközi kötelezettségeinek betartása 
érdekében a Bizottság számára jogot kell 
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arra, hogy megtagadják a szétválasztási 
szabályokat be nem tartó átvitelirendszer-
üzemeltetők tanúsítását. A Közösség 
egészében való következetes alkalmazás 
biztosítása és a Közösség nemzetközi 
kötelezettségeinek betartása érdekében a 
Bizottság számára jogot kell adni a 
szabályozó hatóságok tanúsításról hozott 
határozatainak felülvizsgálatára.

adni a szabályozó hatóságok tanúsításról 
hozott határozatainak felülvizsgálatára.

Or. en

Indokolás

A preambulumbekezdések között ezen a helyen kell hangsúlyozni, hogy a tulajdonosi 
szétválasztással nem érintett átvitelirendszer-tulajdonosoknak választási lehetőséggel kell 
rendelkezniük a független rendszerüzemeltető és a tényleges szétválasztás modellje között.

Módosítás 131
Eugenijus Maldeikis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(13) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A hálózatok és az ellátási 
tevékenységek teljes elkülönítését a 
Közösség egészében meg kell valósítani 
annak érdekében, hogy a közösségi 
hálózatüzemeltetők vagy kapcsolt 
vállalkozásaik egyik tagállamban se 
végezhessenek ellátási vagy termelési 
tevékenységet. Ez az uniós és nem uniós 
vállalkozásokra egyaránt alkalmazandó. A 
hálózatok és az ellátási tevékenységeknek a 
Közösség egészében való elkülönítésének 
biztosítása érdekében a szabályozó 
hatóságokat fel kell jogosítani arra, hogy 
megtagadják a szétválasztási szabályokat 
be nem tartó átvitelirendszer-üzemeltetők 
tanúsítását. A Közösség egészében való 
következetes alkalmazás biztosítása és a 
Közösség nemzetközi kötelezettségeinek 
betartása érdekében a Bizottság számára 

(13) A hálózatok és az ellátási 
tevékenységek elkülönítését a Közösség 
egészében meg kell valósítani. Ez az uniós 
és nem uniós vállalkozásokra egyaránt 
alkalmazandó. A hálózatok és az ellátási 
tevékenységeknek a Közösség egészében 
való elkülönítésének biztosítása érdekében 
a szabályozó hatóságokat fel kell jogosítani 
arra, hogy megtagadják a szétválasztási 
szabályokat be nem tartó átvitelirendszer-
üzemeltetők tanúsítását. A Közösség 
egészében való következetes alkalmazás 
biztosítása és a Közösség nemzetközi 
kötelezettségeinek betartása érdekében az 
Ügynökség számára jogot kell adni a 
szabályozó hatóságok tanúsításról hozott 
határozatainak felülvizsgálatára.
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jogot kell adni a szabályozó hatóságok 
tanúsításról hozott határozatainak 
felülvizsgálatára.

Or. it

Módosítás 132
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(14) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Az energiaellátás védelme a 
közbiztonság alapvető eleme, ezért 
elválaszthatatlanul kötődik az uniós 
villamosenergia-piac hatékony 
működéséhez. A villamos energia csak 
hálózaton keresztül juthat el az uniós 
polgárokhoz. A működő villamosenergia-
piacok, főként a hálózatok és a 
villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó 
egyéb eszközök, elengedhetetlenek a 
közbiztonság, a gazdaság 
versenyképessége és a Közösség 
polgárainak jóléte szempontjából. A 
Közösség nemzetközi kötelezettségeinek 
sérelme nélkül, a Közösség úgy ítéli meg, 
hogy a villamosenergia-átviteli rendszerek 
ágazata igen fontos a Közösség számára és 
ezért a harmadik országok befolyására 
tekintettel kiegészítő biztosítékokra van 
szükség a közösségi közrendet és 
közbiztonságot, valamint a Közösség 
polgárainak jólétét fenyegető jelenségek 
elkerülése céljából. Ezek az intézkedések a 
tényleges szétválasztás szabályainak való 
megfelelés érdekében is szükségesek.

(14) Az energiaellátás védelme a 
közbiztonság alapvető eleme, ezért 
elválaszthatatlanul kötődik az uniós 
villamosenergia-piac hatékony 
működéséhez. A villamos energia csak 
hálózaton keresztül juthat el az uniós 
polgárokhoz. A működő villamosenergia-
piacok, főként a hálózatok és a 
villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó 
egyéb eszközök, elengedhetetlenek a
közbiztonság, a gazdaság 
versenyképessége és a Közösség 
polgárainak jóléte szempontjából. Csak 
jóval később érzékelhetők a téves irányítás 
esetei. Nemzetközi kötelezettségeinek 
sérelme nélkül a Közösség úgy ítéli meg, 
hogy a villamosenergia-átviteli rendszerek 
ágazata igen fontos a Közösség számára.

Or. de
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Módosítás 133
Eugenijus Maldeikis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(14) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Az energiaellátás védelme a 
közbiztonság alapvető eleme, ezért 
elválaszthatatlanul kötődik az uniós 
villamosenergia-piac hatékony 
működéséhez. A villamos energia csak 
hálózaton keresztül juthat el az uniós 
polgárokhoz. A működő villamosenergia-
piacok, főként a hálózatok és a 
villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó 
egyéb eszközök, elengedhetetlenek a 
közbiztonság, a gazdaság 
versenyképessége és a Közösség 
polgárainak jóléte szempontjából. A 
Közösség nemzetközi kötelezettségeinek 
sérelme nélkül, a Közösség úgy ítéli meg, 
hogy a villamosenergia-átviteli rendszerek 
ágazata igen fontos a Közösség számára és 
ezért a harmadik országok befolyására 
tekintettel kiegészítő biztosítékokra van 
szükség a közösségi közrendet és 
közbiztonságot, valamint a Közösség 
polgárainak jólétét fenyegető jelenségek 
elkerülése céljából. Ezek az intézkedések a 
tényleges szétválasztás szabályainak való 
megfelelés érdekében is szükségesek.

(14) Az energiaellátás védelme a 
közbiztonság alapvető eleme, ezért 
elválaszthatatlanul kötődik az uniós 
villamosenergia-piac hatékony 
működéséhez és földrajzi 
elszigeteltségének felszámolásához. A 
villamos energia csak hálózaton keresztül 
juthat el az uniós polgárokhoz. A működő 
villamosenergia-piacok, főként a hálózatok 
és a villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó 
egyéb eszközök, elengedhetetlenek a 
közbiztonság, a gazdaság 
versenyképessége és a Közösség 
polgárainak jóléte szempontjából. A 
Közösség nemzetközi kötelezettségeinek 
sérelme nélkül, a Közösség úgy ítéli meg, 
hogy a villamosenergia-átviteli rendszerek 
ágazata igen fontos a Közösség számára és 
ezért a harmadik országok befolyására 
tekintettel kiegészítő biztosítékokra van 
szükség a közösségi közrendet és 
közbiztonságot, valamint a Közösség 
polgárainak jólétét fenyegető jelenségek 
elkerülése céljából. Ezek az intézkedések a 
tényleges szétválasztás szabályainak való 
megfelelés érdekében is szükségesek.

Or. it
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Módosítás 134
 Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(15) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Az elosztási hálózathoz való 
megkülönböztetésmentes hozzáférés 
meghatározza a fogyasztókhoz való 
lakossági szintű hozzáférést. A harmadik 
felek hozzáférésére és beruházásaira 
vonatkozó megkülönböztetés lehetősége az 
elosztási szinten nem annyira jelentős, mint 
átviteli szinten, mivel elosztási szinten a 
szűk keresztmetszetek és a termelési 
érdekek általában kisebb hatásúak, mint 
átviteli szinten. Sőt, az elosztórendszer-
üzemeltetők funkcionális szétválasztása az 
54/2003/EK irányelvvel összhangban csak 
2007. július 1-jétől vált kötelezővé, így a 
belső piacra gyakorolt hatásait még 
értékelni kell. A hatályos jogi és 
funkcionális szétválasztási szabályok 
egyértelműbb megfogalmazás, helyes 
végrehajtás és szoros felügyelet mellett 
elvezethetnek a tényleges szétválasztás 
megvalósításához. A lakossági piaci 
egyenlő feltételek megteremtése érdekében 
az elosztórendszer-üzemeltetők 
tevékenységét úgy kell felügyelni, hogy 
azok vertikális integráció révén ne 
juthassanak piaci versenyelőnyhöz, 
különös tekintettel a belső és külső 
kisfogyasztókra. 

(15) Az elosztási hálózathoz való 
megkülönböztetésmentes hozzáférés 
meghatározza a fogyasztókhoz való 
lakossági szintű hozzáférést. A harmadik 
felek hozzáférésére és beruházásaira 
vonatkozó megkülönböztetés lehetősége az 
elosztási szinten nem annyira jelentős, mint 
átviteli szinten, mivel elosztási szinten a 
szűk keresztmetszetek és a termelési 
érdekek általában kisebb hatásúak, mint 
átviteli szinten. Az irányelv rendelkezései 
alól ezért kifejezetten mentesíteni kell az 
elosztási rendszereket. Sőt, az 
elosztórendszer-üzemeltetők funkcionális 
szétválasztása az 54/2003/EK irányelvvel 
összhangban csak 2007. július 1-jétől vált 
kötelezővé, így a belső piacra gyakorolt 
hatásait még értékelni kell. A hatályos jogi 
és funkcionális szétválasztási szabályok 
egyértelműbb megfogalmazás, helyes 
végrehajtás és szoros felügyelet mellett 
elvezethetnek a tényleges szétválasztás 
megvalósításához. A lakossági piaci 
egyenlő feltételek megteremtése érdekében 
az elosztórendszer-üzemeltetők 
tevékenységét úgy kell felügyelni, hogy 
azok vertikális integráció révén ne 
juthassanak piaci versenyelőnyhöz, 
különös tekintettel a belső és külső 
kisfogyasztókra. 

Or. de

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a harmadik belső energiapiaci csomagot az elosztás szintjén 
nem kell alkalmazni. 
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Módosítás 135
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(17) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A belső piac megfelelő működése 
céljából az energiaszabályozóknak 
képesnek kell lenniük a döntéshozatalra 
minden lényeges szabályozási kérdésben, 
továbbá függetlennek kell lenniük minden 
más köz- vagy magánérdektől.

(17) A belső piac megfelelő működése 
céljából az energiaszabályozóknak 
képesnek kell lenniük a döntéshozatalra 
minden lényeges szabályozási kérdésben, 
továbbá függetlennek kell lenniük minden 
köz- vagy magánszervezettől vagy
vállalattól.

Or. en

Indokolás

Az energiaszabályozókat a közérdeknek kell kötnie.

Módosítás 136
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(18) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Az energiaszabályozóknak hatáskörrel 
kell rendelkezniük a villamosenergia-ipari 
vállalkozásokat kötelező határozatok 
kibocsátására, valamint a 
kötelezettségeiket nem teljesítő 
villamosenergia-ipari vállalkozásokkal 
szembeni eredményes, célszerű és 
elrettentő szankciók kiszabására. Hatáskört 
kell adni számukra a tekintetben is, hogy a 
versenyszabályok alkalmazásától 
függetlenül a piac megfelelő működése 
szempontjából szükséges, a tényleges 
versenyt ösztönző minden célszerű 

(18) Az energiaszabályozóknak hatáskörrel 
kell rendelkezniük a villamosenergia-ipari 
vállalkozásokat kötelező határozatok 
kibocsátására, valamint a 
kötelezettségeiket nem teljesítő 
villamosenergia-ipari vállalkozásokkal 
szembeni eredményes, célszerű és 
elrettentő szankciók kiszabására. Hatáskört 
kell adni számukra a tekintetben is, hogy a 
versenyszabályok alkalmazásától 
függetlenül a piac megfelelő működése 
szempontjából szükséges, a tényleges 
verseny ösztönzése révén a fogyasztói 
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intézkedést meghozhassanak; valamint 
hogy a piacnyitáshoz alkalmazkodva 
biztosíthassák az egyetemes és 
közszolgáltatások magas színvonalát, a 
védelemre szoruló fogyasztók védelmét, 
továbbá a fogyasztóvédelmi intézkedések 
teljes körű eredményességét. E 
rendelkezések nem sérthetik sem a 
Bizottságnak a versenyszabályok 
alkalmazására vonatkozó hatáskörét –
beleértve a közösségi szintű 
összefonódások vizsgálatát –, sem a belső 
piacra vonatkozó szabályokat, például a 
tőke szabad mozgását.

előnyöket biztosító minden célszerű 
intézkedést meghozhassanak; valamint 
hogy a piacnyitáshoz alkalmazkodva 
biztosíthassák az egyetemes és 
közszolgáltatások magas színvonalát, a 
védelemre szoruló fogyasztók védelmét, 
továbbá a fogyasztóvédelmi intézkedések 
teljes körű eredményességét. E 
rendelkezések nem sérthetik sem a 
Bizottságnak a versenyszabályok 
alkalmazására vonatkozó hatáskörét –
beleértve a közösségi szintű 
összefonódások vizsgálatát –, sem a belső 
piacra vonatkozó szabályokat, például a 
tőke szabad mozgását.

Or. en

Indokolás

A tényleges verseny ösztönzése önmagában nem lehet cél, hanem annak a nagyobb választék, 
alacsonyabb árak és a jobb szolgáltatási minőség formáját öltő fogyasztói előnyök felé kell 
irányulnia.

Módosítás 137
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(19) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A villamos energia belső piaca a 
likviditás és az átláthatóság hiányától 
szenved, ami gátolja az erőforrások 
hatékony elosztását, a kockázatok 
fedezését és a piacra lépést. Növelni kell a 
piac iránti bizalmat, a piaci likviditást és a 
piaci szereplők számát, ennélfogva növelni 
kell a villamosenergia-ellátásban 
tevékenykedő vállalkozások feletti 
szabályozói felügyeletet. Az ilyen célú 
követelmények nem sérthetik a pénzügyi 
piacokra vonatkozó hatályos közösségi 
jogszabályokat, azokkal összhangban kell 

(1) A villamos energia belső piaca a 
likviditás és az átláthatóság hiányától 
szenved, ami gátolja az erőforrások 
hatékony elosztását, a kockázatok 
fedezését és a piacra lépést. Növelni kell a 
piac iránti bizalmat, a piaci likviditást és a 
piaci szereplők számát.
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lenniük. Az energiaszabályozóknak és a 
pénzügypiaci szabályozóknak együtt kell 
működniük, hogy lehetővé tegyék 
egymásnak a szóban forgó piacok 
áttekintését.

Or. de

Módosítás 138
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(19) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A villamos energia belső piaca a 
likviditás és az átláthatóság hiányától 
szenved, ami gátolja az erőforrások 
hatékony elosztását, a kockázatok 
fedezését és a piacra lépést. Növelni kell a 
piac iránti bizalmat, a piaci likviditást és a 
piaci szereplők számát, ennélfogva növelni 
kell a villamosenergia-ellátásban 
tevékenykedő vállalkozások feletti 
szabályozói felügyeletet. Az ilyen célú 
követelmények nem sérthetik a pénzügyi 
piacokra vonatkozó hatályos közösségi 
jogszabályokat, azokkal összhangban kell 
lenniük. Az energiaszabályozóknak és a 
pénzügypiaci szabályozóknak együtt kell 
működniük, hogy lehetővé tegyék 
egymásnak a szóban forgó piacok 
áttekintését.

(1) A villamos energia belső piaca a 
likviditás és az átláthatóság hiányától 
szenved, ami gátolja az erőforrások 
hatékony elosztását, a kockázatok 
fedezését és a piacra lépést. Növelni kell a 
piac iránti bizalmat, a piaci likviditást és a 
piaci szereplők számát.

Or. de

Indokolás

A pénzügyi piaci szabályozás és az energiapiaci szabályozás hatásköri területeit nem szabad 
összemosni. 
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Módosítás 139
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(20) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Mielőtt a Bizottság elfogadná a 
nyilvántartási követelményeket részletező 
iránymutatásokat, az azok tartalmával 
kapcsolatban folytatott kutatások és a 
Bizottság tanácsokkal való ellátása céljából 
az Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökségnek és az Európai Értékpapír-
piaci Szabályozók Bizottságának (CESR) 
együtt kell működnie. Az ügynökségnek és 
a bizottságnak a célból is együtt kell 
működnie, hogy további kutatásokat 
folytassanak és további tanácsokat adjanak 
a tekintetben, hogy a villamosenergia-
ellátási szerződésekre és a villamosenergia-
derivatívákra vonatkozó ügyleteket alá 
kell-e vetni kereskedés előtti és/vagy utáni 
átláthatósági követelményeknek, és ha 
igen, mi legyen azok tartalma.

(20) Mielőtt a Bizottság elfogadná a 
nyilvántartási követelményeket részletező 
iránymutatásokat azok tartalmának 
ellenőrzése és a Bizottság tanácsokkal való 
ellátása céljából az Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökségnek és az 
Európai Értékpapír-piaci Szabályozók 
Bizottságának (CESR) együtt kell 
működnie. Az ügynökségnek és a 
bizottságnak a célból is együtt kell 
működnie, hogy további kutatásokat 
folytassanak és további tanácsokat adjanak 
a tekintetben, hogy a villamosenergia-
ellátási szerződésekre és a villamosenergia-
derivatívákra vonatkozó ügyleteket alá 
kell-e vetni kereskedés előtti és/vagy utáni 
átláthatósági követelményeknek (és 
szükség szerint a megőrzendő adatokra 
vonatkozó közzétételi követelményeknek), 
és ha igen, mi legyen azok tartalma.

Or. de

Indokolás

Az adatok titkos jellege és közgazdasági fontosságuk miatt egyértelmű megkülönböztetést kell 
tenni az adatok megőrzése és nyilvánosságra hozatala között. 
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Módosítás 140
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(20a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20a) Annak megelőzése érdekében, hogy 
az erőfölényben lévő inkumbens 
szolgáltatók elzárják a piacot, fontos 
lehetővé tenni az új üzleti modellek –
például az egyidejűleg több szolgáltatóval 
való szerződéskötés lehetősége –
kifejlesztését.

Or. en

Módosítás 141
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(21) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A közszolgáltatási kötelezettségeket 
és a belőlük eredő közös minimális 
normákat tovább kell szilárdítani, hogy 
minden fogyasztó biztosan részesüljön a 
verseny előnyeiből. Az ügyfelek 
ellátásában alapvető fontosságú a 
fogyasztási adatokhoz való hozzáférés; a 
fogyasztóknak biztosítani kell az 
adataikhoz való hozzáférést annak 
érdekében, hogy felkérhessék a versengő 
vállalkozásokat az azokon alapuló 
ajánlattételre. A fogyasztóknak jogot kell 
biztosítani arra, hogy kellően 
tájékozódhassanak energiafogyasztásukról. 
Az energiaköltségekről adott rendszeres 
tájékoztatás energiamegtakarításra 
ösztönöz, mivel az ügyfelek általa 
közvetlen visszacsatolást kapnak az 
energiahatékonysági beruházások 

(21) A közszolgáltatási kötelezettségeket 
és a belőlük eredő közös minimális 
normákat tovább kell szilárdítani, hogy 
minden fogyasztó – különösen a védelemre 
szorulók – biztosan részesüljön a verseny 
előnyeiből. A közszolgáltatási követelmény 
értelmezhető nemzeti alapon, a nemzeti 
körülmények figyelembe vételével, 
azonban ugyanakkor a tagállamoknak be 
kell tartaniuk a közösségi jogok és a közös 
minimumelőírásokat. Az EU-polgároknak 
– különösen a háztartásoknak – és az EU 
iparának – különösen a kis- és 
középvállalkozásoknak (KKV-k) –
közszolgáltatási garanciákat kellene 
élvezniük, különösen az ellátás biztonsága 
és az ésszerű tarifák tekintetében. Az 
ügyfelek ellátásában alapvető fontosságú a 
fogyasztási adatokhoz való hozzáférés; a 
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hatásairól és a fogyasztási magatartás 
változásáról. 

fogyasztóknak biztosítani kell az 
adataikhoz való hozzáférést annak 
érdekében, hogy felkérhessék a versengő 
vállalkozásokat az azokon alapuló 
ajánlattételre. A fogyasztóknak jogot kell 
biztosítani arra, hogy kellően 
tájékozódhassanak energiafogyasztásukról. 
A közös kritériumokon alapuló
energiaköltségekről adott rendszeres 
tájékoztatás energiamegtakarításra 
ösztönöz, mivel az ügyfelek általa 
közvetlen visszacsatolást kapnak az 
energiahatékonysági beruházások 
hatásairól és a fogyasztási magatartás 
változásáról.

Or. en

Módosítás 142
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(21a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21b) Az energiaszegénység egyre növekvő 
probléma az Európai Unióban. A 
tagállamoknak ezért nemzeti intézkedési 
terveket kell kidolgozniuk az 
energiaszegénységgel szembeni küzdelem 
érdekében, és biztosítaniuk kell a 
szükséges energiaellátást a védelemre 
szoruló fogyasztók számára. Ennek során
integrált megközelítésre van szükség, és az 
intézkedéseknek magukban kell 
foglalniuk a szociális politikákat, 
tarifákat, illetve a lakások 
energiahatékonyságának javítását. Ennek 
az irányelvnek legalább az árképzési 
modellek tekintetében meg kell engednie a 
védelemre szoruló fogyasztók tekintetében 
a nemzeti pozitív megkülönböztető 
politikákat.
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Or. en

Indokolás

Mivel az energiaszegénység egyre növekvő probléma az Európai Unióban, a mostani 
javaslatnak foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel és az energiát valamennyi európai számára 
megfizethetővé kell tennie.

Módosítás 143
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(21a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21b) Az energiaszegénység egyre növekvő 
probléma az Európai Unióban. A 
tagállamoknak ezért nemzeti intézkedési 
terveket kell kidolgozniuk az 
energiaszegénységgel szembeni küzdelem 
érdekében, és biztosítaniuk kell a 
megfizethető energiaköltségeket a 
védelemre szoruló fogyasztók számára. Az 
intézkedések körébe kell tartoznia a 
védelemre szoruló háztartásokat célzó, 
széles körű energiahatékonysági 
intézkedéseknek abból a célból, hogy 
kiemeljék azokat az energiaszegénységből.

Or. en

Módosítás 144
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(21a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21a) A meglévő fogyasztói jogokat 
garantálni kell, és a fokozódó versennyel, 
a jobb hálózati hozzáféréssel és a 
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fogyasztók rendelkezésére álló nagyobb 
választékkal kell megerősíteni. A piaci 
áraknak megfelelő ösztönzőket kell 
biztosítaniuk a hálózat fejlesztéséhez és az 
új villamosenergia-termelésbe való 
beruházáshoz.

Or. en

Indokolás

A jobb piacrajutás és a fokozottabb verseny természetes módon vezet el a nagyobb fogyasztói 
választékhoz és a jobb minőséhez.

Módosítás 145
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(21b) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21b) A tisztességes verseny és a 
különböző szolgáltatók egyszerű 
elérhetősége, illetve az új villamosenergia-
termelés számára a kapacitás megadása a 
tagállamok számára elsőrendű
fontossággal kell bírjon annak érdekében, 
hogy lehetővé tegyék a fogyasztók 
számára a villamos energia liberalizált 
piaca lehetőségeinek teljes kihasználását. 
A tagállamoknak ugyanakkor 
felelősséggel kell tartozniuk nemzeti 
cselekvési terveik és szociális politikáik 
kidolgozásáért.

Or. en

Indokolás

A szociális politikának tagállami felelősségnek kell lennie.
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Módosítás 146
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(22) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A villamos energia belső piacának 
kialakítása céljából a tagállamoknak 
nemzeti piacaik integrációjára, valamint a 
hálózatüzemeltetők európai és regionális 
szintű együttműködésére kell törekedniük.

(22) A villamos energia belső piacának 
kialakítása céljából a tagállamoknak 
nemzeti piacaik integrációjára, valamint a 
hálózatüzemeltetők európai és nemzeti 
szintű együttműködésére kell törekedniük. 
A regionális integrációs kezdeményezések 
alapvető közbenső lépésnek minősülnek 
az energiapiacok európai integrációjának 
elérésében, ami továbbra is a végső cél. A 
regionális szint hozzájárul az integrációs 
folyamat felgyorsításához az érintett 
szereplők – különösen a tagállamok, a 
nemzeti szabályozó hatóságok és az 
átvitelirendszer-üzemeltetők –számára az 
egyedi kérdésekben való együttműködés 
lehetővé tételével.

Or. fr

Indokolás

A regionális kezdeményezések jelentős és konstruktív közbenső lépések, amelyek lehetővé 
teszik a belső piac európai szintű működési módjának javítását. Az átvitelirendszer-
üzemeltetők és a nemzeti szabályozó hatóságok számára annak lehetővé tételével, hogy az 
érintett régióban harmonizálhassák a hozzáférésre és a kiegyenlítésre vonatkozó szabályokat 
vagy akár regionális átviteli struktúrát hozhassanak létre, ezek a kezdeményezések segíteni 
fogják a hálózat hatékonyabb működését, és elősegítik a határon átnyúló kereskedelmet és 
beruházást.



PE404.393v01-00 50/116 AM\713546HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás 147
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(22) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A villamos energia belső piacának 
kialakítása céljából a tagállamoknak 
nemzeti piacaik integrációjára, valamint a 
hálózatüzemeltetők európai és regionális 
szintű együttműködésére kell törekedniük.

(22) A villamos energia belső piacának 
kialakítása céljából a regionális 
energiapiacok alkotják az első lépést. A
tagállamoknak ezért európai, de lehetőség 
szerint regionális szinten is nemzeti 
piacaik integrációjára, valamint a 
hálózatüzemeltetők együttműködésére kell 
törekedniük.

Or. en

Módosítás 148
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(22a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22a) Regionális koordinátorokat lehet 
kijelölni az összes jelentős szereplő –
nemzeti hatóságok, átvitelirendszer-
üzemeltetők, rendszerhasználók, 
villamosenergia-tőzsdék és más piaci 
szereplők. – közötti párbeszéd 
elősegítésére. Részvételük különösen 
hasznos lehet a határon átnyúló 
beruházások tervezésében. A 
koordinátorok évente beszámolnak a 
Bizottságnak és a tagállamoknak az elért 
előrehaladásról és a tapasztalt 
nehézségekről.

Or. fr
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Indokolás

A regionális koordinátorok kijelölése egyszerűbbé fogja tenni a regionális kezdeményezések 
létrehozását és az összes piaci szereplő közötti együttműködés végrehajtását. E pozíció
létrehozása ugyancsak lehetővé fogja tenni a regionális kezdeményezések figyelemmel 
kísérését. Különösen a Bizottságnak és a tagállamoknak az eredményekről és az érintett 
szereplők által tapasztalt nehézségekről való beszámolás útján. Ez a tisztség megfelel az 
átláthatóság, a párbeszéd és a felelősségteljes kormányzás szigorú követelményeinek.

Módosítás 149
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(22a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22a) Egy valóban európai piac közös 
szabályainak biztosításához a közös
hálózatnak és a mindenki számára 
elérhető energia széles körű elosztásának 
kell ezen irányelv fő célját képeznie. 
Ehhez a célhoz a torzítatlan piaci árak 
biztosíthatják a határon átnyúló 
összeköttetések és az új villamosenergia-
termelésbe való beruházás tekintetében a 
legjobb ösztönzőt, és ugyanakkor hosszú 
távon árkonvergenciát eredményeznének. 
A határon átnyúló összeköttetések és a 
regionális piacok szabályozói kérdéseinek 
az Ügynökség felelőssége alá kell 
tartozniuk.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy a határon átnyúló összeköttetéseket és a regionális piacokat egyértelmű, 
átlátható és nem diszkriminatív módon fejlesszük és kezeljük, azokat az Ügynökségnek kell 
szabályoznia.
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Módosítás 150
Šarūnas Birutis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(22a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22a) A teljes körűen integrált európai 
villamosenergia-hálózat fejlesztése első 
lépését a jobb regionális 
együttműködésnek kell jelentenie, amely 
végső soron a jelenleg az Unióban létező 
villamosenergia-szigeteket is egyesíti.

Or. en

Indokolás

Ezen irányelv céljának a valódi európai villamosenergia-hálózat kell lennie, és ehhez az ilyen 
régiók összekapcsolása alapvető fontosságú lépés

Módosítás 151
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(22b) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22b) A teljes körűen integrált európai 
villamosenergia-hálózat fejlesztésének 
fokozatosan el kell vezetnie a jobb 
regionális együttműködéshez, ami végső 
soron a jelenleg az Unióban létező 
villamosenergia-szigeteket is egyesíti. Ezt 
lépésről lépésre kell elérni, a piac kínálati 
és keresleti viszonyai alapján. A 
tagállamok, nemzeti szabályozó hatóságok 
és átvitelirendszer-üzemeltetők 
felelősségének kell lennie – az 
Ügynökséggel együttműködésben – a 
regionális piacok fokozatos integrálása 
előmozdításának.
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Or. en

Indokolás

Ezen irányelv céljának a valódi európai villamosenergia-hálózat kell lennie, és ehhez első 
lépésként az ilyen régiók összekapcsolása alapvető fontosságú.

Módosítás 152
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
(23) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) A szabályozó hatóságoknak abból a 
célból is tájékoztatniuk kell a piacot, hogy 
lehetővé tegyék a Bizottság számára az 
európai villamosenergia-piaccal és annak 
rövid, közép- és hosszú távú fejlődésével 
kapcsolatos megfigyelő és felügyeleti 
szerep betöltését, többek között a 
termelőkapacitást, a villamosenergia-
termelés különböző lehetőségeit, az átviteli 
és elosztási infrastruktúrákat, a határokon 
átnyúló kereskedelmet, a beruházásokat, a 
nagykereskedelmi és fogyasztói árakat, a 
piaci likviditást, valamint a 
környezetvédelem és a hatékonyság 
javítását illetően.

(23) A szabályozó hatóságoknak abból a 
célból is tájékoztatniuk kell a piacot, hogy 
lehetővé tegyék a Bizottság számára az 
európai villamosenergia-piaccal és annak 
rövid, közép- és hosszú távú fejlődésével 
kapcsolatos megfigyelő és felügyeleti 
szerep betöltését, többek között a 
termelőkapacitást, a villamosenergia-
termelés különböző lehetőségeit, az átviteli 
és elosztási infrastruktúrákat, a szolgáltatás 
és ellátás minőségét, a határokon átnyúló 
kereskedelmet, a szűk keresztmetszetek 
kezelését, a beruházásokat, a 
nagykereskedelmi és fogyasztói árakat, a 
piaci likviditást, valamint a 
környezetvédelem és a hatékonyság 
javítását illetően.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók fogják élvezni a szabályozó hatóságok szolgáltatásminőség és villamosenergia-
ellátás figyelemmel kísérésében való aktív részvételének előnyeit. Biztosítanunk kell a nemzeti 
szabályozó hatóságok közötti eredményes koordinációt a kapacitáselosztás, és 
általánosabban a szűk keresztmetszetek kezelése terén.
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Módosítás 153
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1. pont (új)
2003/54/EK irányelv
1. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(-1) Az 1. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„ Ez az irányelv az integrált és versengő, 
közös hálózattal összekapcsolt 
energiapiacoknak az Európai Unióban 
történő fejlesztése érdekében közös 
szabályokat állapít meg a 
villamosenergia termelésére, átvitelére, 
elosztására és a villamosenergia-
ellátásra vonatkozóan. Meghatározza a 
villamosenergia-ágazat szervezetével és 
működésével, a nyílt piacra jutással, a 
versenytárgyalási eljárásoknál 
alkalmazandó feltételekkel és 
eljárásokkal, valamint az engedélyek 
kiadásával és a hálózatok működésével 
összefüggő szabályokat.

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 1. cikkével megegyező szöveg, új elemekkel kiegészítve)

Indokolás

A hatályt ki kell terjeszteni a piaci integráció biztosítására. Ugyancsak hangsúlyozni kell a 
versenykötelezettséghez való kapcsolódást.

Módosítás 154
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1. pont, -a. pont (új)
2003/54/EK irányelv
2. cikk – 12. pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

-a) a 12. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„ 12. „feljogosított fogyasztók”: azok a 
fogyasztók, akik szabadon, saját 
választásuk szerinti szolgáltatótól 
vásárolhatnak villamos energiát ezen 
irányelv 21. cikkének értelmében, illetve 
akik több szolgáltatóval párhuzamosan is 
szerződést köthetnek;

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv (12) bekezdésével megegyező szöveg, új elemekkel kiegészítve)

Indokolás

A fogyasztóknak lehetőséggel kell rendelkezniük arra, hogy párhozamosan több szolgáltatóval 
szerződhessenek.

Módosítás 155
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1. pont –ba) pont (új)
2003/54/EK irányelv
2. cikk – 34a. pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ba) Az irányelv szövege a következő 
ponttal egészül ki:
„ 34a. „ipari terület”: olyan 
villamosenergia-hálózattal rendelkező, 
magántulajdonban álló terület, amelynek 
elsődleges funkciója a területen belüli 
ipari fogyasztók ellátása.” 

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 2. cikkének kiegészítése az új 34a. ponttal)
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Indokolás

Az ipari területek villamosenergia-hálózatai üzemeltetőinek nem kell megfelelniük a 
hálózatüzemeltetési kötelezettségnek az Európai Unió valamennyi tagállamában. Ennek nincs 
jogalapja. Az EU-jogszabályoknak lehetőséget kell adniuk a tagállamok számára arra, hogy a 
jogbiztonság biztosítására eltéréseket nyújthassanak Az ipari területeknek. Az ipari hálózatok 
eltérő kezelése biztosítja az arányos erőfeszítéseket, ugyanakkor nem sérti a liberalizáció 
célját. Ez a módosítás nem sérti Az ipari területek végfogysztóinak jogait. Rendszerint van 
néhány olyan független végfogyasztó, aki ipari területről részesül ellátásban.

Módosítás 156
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1. pont –ba) pont (új)
2003/54/EK irányelv
2. cikk – 34a. pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ba) Az irányelv szövege a következő 
ponttal egészül ki:
„ 34a. „ipari terület”: olyan 
villamosenergia-hálózattal rendelkező, 
magántulajdonban álló terület, amelynek 
elsődleges funkciója a területen belüli 
ipari fogyasztók ellátása.” 

Or. xm

(A 2003/54/EK irányelv 2. cikkének kiegészítése az új 34a. ponttal)

Indokolás

Az ipari területek esetében külön szabályoknak kell érvényesülniük, mivel ezek a területeket 
elsősorban ipari fogyasztók általi használatra szánták.
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Módosítás 157
Eugenijus Maldeikis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1. pont – ba) pont (új)
2003/54/EK irányelv
2. cikk – 34a. pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ba) Az irányelv szövege a következő 
ponttal egészül ki:
„ 34a. „átvitelirendszer-tulajdonos”: az a 
természetes vagy jogi személy, aki felel az 
irányelv 10. cikkének (6) bekezdésében 
meghatározott tevékenységek elvégzéséért 
abban a tagállamban, amelyben a 
független rendszerüzemeltetőt a tagállam 
kijelölte és az Ügynökség jóváhagyta a 10. 
cikk (1) bekezdésében meghatározottak 
szerint.” 

Or. xm

(A 2003/54/EK irányelv 2. cikkének kiegészítése az új 35. ponttal)

Módosítás 158
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1. pont – ba) pont (új)
2003/54/EK irányelv
2. cikk – 34a. pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ba) Az irányelv szövege a következő 
ponttal egészül ki:
„ 34a. „átvitelirendszer-tulajdonos”: az a 
természetes vagy jogi személy, aki felel az 
irányelv 10. cikkének (6) bekezdésében 
meghatározott tevékenységek elvégzéséért 
abban a tagállamban, amelyben a 
független rendszerüzemeltetőt a tagállam 
kijelölte és a Bizottság megerősítette a 10. 
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cikk (1) bekezdésében meghatározottak 
szerint.” 

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 2. cikkének kiegészítése az új 34a. ponttal)

Indokolás

 Az átviteli rendszerek üzemeltetésének a vertikálisan integrált gáz- és villamosenergia-
vállalkozásoktól való elválasztása a javasolt „harmadik jogalkotási csomag”: alapvető célja. 
Így alapvető, hogy egyérelműen meghatározásra kerüljön a szétválasztás terjedelme. Az egyik 
olyan terület, ahol a jogszabályi szétválasztási követelmény nem kellően egyértelmű, a 
különböző piaci résztvevőkre vonatkozó titoktartási kötelezettség.

Módosítás 159
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1. pont –ba) pont (új)
2003/54/EK irányelv
2. cikk – 34a. pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ba) Az irányelv szövege a következő 35. 
ponttal egészül ki:
„ 35. „tisztességes és torzítatlan verseny 
egy nyílt piacon”: az Unión belüli összes 
szolgáltató közös lehetőségei és egyenlő 
hozzáférése, ami a tagállamok, nemzeti 
szabályozó hatóságok és az Ügynökség 
által biztosítandó feladat.” 

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 2. cikkének kiegészítése az új 34a. ponttal)
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Módosítás 160
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1. pont – ba) pont (új)
2003/54/EK irányelv
2. cikk – 34a. pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ba) Az irányelv szövege a következő 
ponttal egészül ki:
“35. „tisztességes verseny nyitott piacon”: 
az a piaci helyzet, amelyben egy vállalat 
sem tarthat birtokában 30%-ot meghaladó 
piaci részesedést, és amelyen a három 
legnagyobb vállalat nem rendelkezik50%-
nál nagyobb részesdéssel, illetve az öt 
legnagyobb vállalat részesedése nem 
haladja meg a releváns piac 66,7%-os 
részesedését.” 

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 2. cikkének kiegészítése az új 34a. ponttal)

Indokolás

A releváns piacon a nagykereskedelmi árakkal való piaci manipulációk megelőzése érdekében 
nem csak a legnagyobb vállalat részesedése fontos, hanem a piac többi részén a bizonyos 
mértékű dekoncentráció is; ezt a piaci koncentrációt a versenyhatóságok az 1, 3 és 5 (CR 1, 
CR3, CR5) besorolással mérik.

Módosítás 161
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1. pont – ba) pont (új)
2003/54/EK irányelv
2. cikk – 34a. pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ba) Az irányelv szövege a következő 
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ponttal egészül ki:
„ 34a. „villamosenergia-ipari 
vállalkozás”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki/amely az alábbi funkciók 
közül legalább egyet ellát: 
villamosenergia-termelés, -átvitel, -
elosztás, -ellátás vagy –vásárlás; feladata 
az e funkciókhoz kapcsolódó 
kereskedelmi, műszaki és/vagy 
karbantartási feladatok ellátása is; nem 
tartoznak id a végfogyasztók.” 

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 2. cikkének kiegészítése az új 34a. ponttal)

Módosítás 162
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1. pont – bb) pont (új)
2003/54/EK irányelv
2. cikk – 34b. pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

bb) Az irányelv szövege a következő 
ponttal egészül ki:
„ 34b. „energiaszegénység”: az a 
háztartás, amely nem képes otthonát az 
Egészségügyi Világszervezet által ajánlott 
szintekre felfűteni, ami legalább 18–22 
°C-ot kíván meg minden használatban 
lévő lakóterületen, a szoba funkciójától 
függően. Magában foglalja a lakásban 
más energiaszolgáltatások ésszerű 
költségen történő megvásárlásának 
lehetőségét is. A tagállamoknak meg kell 
adniuk az energiaszegénység nemzeti 
fogalommeghatározását, a háztartások 
által energiára költött jövedelem 
százalékára hivatkozással.” 

Or. en
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(A 2003/54/EK irányelv 2. cikkének kiegészítése az új 34b. ponttal)

Indokolás

Az energiaszegénység harmonizált fogalommeghatározása nem praktikus a tagállami 
háztartások jövedelmének és az energiaköltségeket is tartalmazó megélhetési költségeknek az 
eltérései miatt. Alapvető azonban az energiaszegénység nemzeti fogalmának meghatározása a 
védelemre szoruló fogyasztók körének meghatározása és a szükséges javító intézkedések 
megtétele érdekében.

Módosítás 163
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1. pont – bb) pont (új)
2003/54/EK irányelv
2. cikk – 34b. pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

bb) Az irányelv szövege a következő 
ponttal egészül ki:
„ 34b. „virtuális erőmű”: az a 
villamosenergia-kibocsátási program, 
amelynek révén valamely 
villamosenergia-termelő vállalkozás 
meghatározott időn keresztül köteles 
bizonyos mennyiségű villamos energia 
érdeklődő szolgáltatóknak történő 
eladására vagy rendelkezésre bocsátására, 
vagy termelési kapacitásának bizonyos 
részéhez hozzáférés biztosítására.” 

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 2. cikkének kiegészítése az új 34b. ponttal)

Módosítás 164
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1. pont – bc) pont (új)
2003/54/EK irányelv
2. cikk – 34c. pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

bc) Az irányelv szövege a következő 
ponttal egészül ki:
„ 34c. „megfizethető ár”: a tagállamok 
által nemzeti szinten, a nemzeti szabályozó 
hatóságokkal, a szociális partnerekkel és 
az érintettekkel konzultálva megállapított 
ár, figyelembe véve az 
energiaszegénységnek a 2. cikk 34b. 
pontja szerinti meghatározását;” 

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 2. cikkének kiegészítése az új 34c. ponttal)

Módosítás 165
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1a. pont (új)
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (2) bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1a) A 3. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(2) A Szerződés vonatkozó 
rendelkezéseinek teljes körű tiszteletben 
tartásával – különös tekintettel annak 
86. cikkére – a tagállamok a 
villamosenergia-ágazatban működő 
vállalkozások számára általános 
gazdasági érdekből előírhatnak olyan 
közszolgáltatási kötelezettségeket, 
amelyek a biztonságra, az ellátás 
biztonságát is beleértve, az ellátás 
folyamatosságára, minőségére és árára, 
valamint a környezetvédelemre, 
beleértve az energiahatékonyságot, 
megújuló energiát és az éghajlat 
védelmét, vonatkoznak. Ezeknek a 
kötelezettségeknek világosan 
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meghatározottaknak, átláthatóaknak, 
megkülönböztetéstől menteseknek és 
ellenőrizhetőeknek kell lenniük, és 
garantálniuk kell a nemzeti 
fogyasztókhoz való hozzáférés 
egyenlőségét az Európai Unió 
villamosenergia-ipari vállalkozásai 
számára. Az ellátás biztonsága, az 
energiahatékonysági/keresletoldali 
szabályozás és a környezetvédelmi és 
megújuló energiára vonatkozó célok 
teljesítése vonatkozásában – amint arra 
ez a bekezdés hivatkozik – a tagállamok 
hosszú távú tervezést vezethetnek be, 
figyelembe véve annak lehetőségét, hogy 
harmadik fél is hozzáférést kér a 
hálózathoz.” 

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikke (2) bekezdésének kiegészítése új elemekkel)

Indokolás

A megújuló energia kötelező használatára vonatkozó kötelező célok – 2020-ig 20% –
elfogadására vonatkozó javaslat külön intézkedést fog igényelni a villamosenergia-ágazatban, 
ami eltérhet a környezetvédelemhez kapcsolódó intézkedésektől.

Módosítás 166
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1a. pont (új)
2003/54/EK irányelv
2. cikk – (2) bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1a) A 3. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(2) A Szerződés vonatkozó 
rendelkezéseinek teljes tiszteletben 
tartásával – különös tekintettel annak 
86. cikkére – a tagállamok a 
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villamosenergia-ágazatban működő 
vállalkozások számára általános 
gazdasági érdekből előírhatnak olyan 
közszolgáltatási kötelezettségeket, 
amelyek a biztonságra, az ellátás 
biztonságát is beleértve, az ellátás 
folyamatosságára, minőségére és […]a 
környezetvédelemre, beleértve az 
energiahatékonyságot és az éghajlat 
védelmét […], vonatkoznak.

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésével megegyező szöveg, új elemekkel 
kiegészítve)

Indokolás

Az ellátás árára való hivatkozásnak a közszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó 
megfontolások köréből a védelemre szoruló fogyasztókra való megfontolások körébe való 
áttételével a módosítás célja annak biztosítása, hogy az ellátás árához kapcsolódó 
intézkedések a védelemre szoruló fogyasztókra irányuljanak. A pontosabb célmeghatározással 
a végeredménynek a fogyasztóvédelemre leginkább rászorulóknál kell jelentkeznie.

Módosítás 167
Pia Elda Locatelli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1a. pont (új)
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (3) bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1a. A 3. cikk (3) bekezdésének első 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:
 „(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy minden háztartási fogyasztó, és 
ahol a tagállamok szükségesnek tartják, 
a kisvállalkozások is (nevezetesen azok a 
vállalkozások, amelyek 50 főnél 
kevesebb személyt foglalkoztatnak, és 
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éves forgalmuk vagy mérlegfőösszegük 
nem haladja meg a 10 millió eurót), 
valamint az energiatermékek és a villamos 
energia közösségi adóztatási keretének 
átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 
2003/96/EK tanácsi irányelv 17. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
nagy energiaintenzitású vállalkozok 
egyetemes szolgáltatásban részesüljenek, 
azaz a tagállam területén belül joguk 
legyen a meghatározott minőségű 
villamos energiával való ellátásra, 
méltányos, könnyen és tisztán 
összehasonlítható, átlátható árakon. Az 
egyetemes szolgáltatás biztosítása 
érdekében a tagállamok a fogyasztók 
ellátására kijelölhetnek egy végső 
menedékes szolgáltatót. A tagállamok 
arra kötelezik az elosztóvállalkozásokat, 
hogy fogyasztóikat hálózatukba a 23. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eljárásnak megfelelően meghatározott 
módon, feltételek mellett és tarifák 
alapján bekapcsolják. Ez az irányelv 
nem korlátozza a tagállamokat abban, 
hogy a háztartási, továbbá kis- és 
közepes méretű fogyasztóik piaci 
pozícióját erősítsék azzal, hogy 
támogatják az e fogyasztói csoportok 
önkéntes képviseleti csoportosulásainak 
lehetőségét.” 
1HL L 1., 2003.10.31., 51. o. A legutóbb a 

2004/75/EK irányelvvel (HL L 157., 
2004.4.30., 100. o.) módosított irányelv.

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdésének kiegészítése új elemekkel)

Indokolás

Az irányelvnek figyelembe kell vennie a nagy energiaintenzitású vállalkozásokat is.
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Módosítás 168
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1a. pont (új)
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (3) bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1a. A 3. cikk (3) bekezdésének első 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:
„(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy területükön … a háztartási 
fogyasztóknak … joguk legyen a 
meghatározott minőségű villamos 
energiával való ellátásra könnyen 
összehasonlítható, átlátható 
megkülönböztetésmentes árakon. Az ilyen 
fogyasztók számára biztosítani kell a 
választékot, a korrektséget, a képviseletet 
és a jogorvoslatot. A szolgáltatás 
minősége a villamosenergia-vállalatok 
felelősségének központi eleme. Az 
egyetemes szolgáltatás biztosítása 
érdekében a tagállamok a fogyasztók 
ellátására kijelölhetnek egy végső 
menedékes szolgáltatót. A tagállamok 
arra kötelezik az elosztóvállalkozásokat, 
hogy fogyasztóikat hálózatukba a 23. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eljárásnak megfelelően meghatározott 
módon, feltételek mellett és tarifák 
alapján bekapcsolják. Ez az irányelv 
nem korlátozza a tagállamokat abban, 
hogy a háztartási, továbbá kis- és 
közepes méretű fogyasztóik piaci 
pozícióját erősítsék azzal, hogy 
támogatják az e fogyasztói csoportok 
önkéntes képviseleti csoportosulásainak 
lehetőségét.” 

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdésének kiegészítése új elemekkel)
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Módosítás 169
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1a. pont (új)
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (3) bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1a. A 3. cikk (3) bekezdésének első 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép: 
„(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy minden háztartási fogyasztó, és 
ahol a tagállamok szükségesnek tartják, 
a kisvállalkozások is (nevezetesen azok a 
vállalkozások, amelyek 50 főnél 
kevesebb személyt foglalkoztatnak, és 
éves forgalmuk vagy mérlegfőösszegük 
nem haladja meg a 10 millió eurót) 
egyetemes szolgáltatásban részesüljenek, 
azaz a tagállam területén belül joguk 
legyen a meghatározott minőségű 
villamos energiával való ellátásra, 
költségalapú, méltányos, könnyen és 
tisztán összehasonlítható, átlátható 
árakon. Az egyetemes szolgáltatás 
biztosítása érdekében a tagállamok a 
fogyasztók ellátására kijelölhetnek egy 
végső menedékes szolgáltatót. A 
tagállamok arra kötelezik az 
elosztóvállalkozásokat, hogy 
fogyasztóikat hálózatukba a 23. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eljárásnak 
megfelelően meghatározott módon, 
feltételek mellett és tarifák alapján 
bekapcsolják. Ez az irányelv nem 
korlátozza a tagállamokat abban, hogy a 
háztartási, továbbá kis- és közepes 
méretű fogyasztóik piaci pozícióját 
erősítsék azzal, hogy támogatják az e 
fogyasztói csoportok önkéntes 
képviseleti csoportosulásainak 
lehetőségét.” 
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Or. de

Indokolás

Piacgazdasági alapelvként az áraknak a tényleges költségeken kell alapulniuk. Ezért a 
kialakuló energiapiac ellen hat, ha olyan szabályozott fogyasztói árak kerülnek 
megállapításra, amelyek a tényleges költségeknél alacsonyabbak, mivel más módot kell 
találni a különbözet megkeresésére. 

Ez a módosítás Eluned Morgan 15. és 16. módosítását váltja fel. 

Módosítás 170
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1b. pont (új)
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (3a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1b. A 3. cikk az alábbi bekezdéssel egészül 
ki:
„(3a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy minden fogyasztó jogosult legyen 
villamos energiájának szolgáltatótól való 
beszerzésére, a szolgáltató egyetértése 
mellett, függetlenül attól, hogy a 
szolgáltatót melyik tagállamban vették 
nyilvántartásba. E tekintetben a 
tagállamoknak meg kell tenniük minden 
szükséges intézkedést annak biztosítására, 
hogy az országukban nyilvántartásba vett 
vállalatok további feltételek teljesítésének 
szükségessége nélkül elláthassák a 
fogyasztókat.” 

Or. de

Indokolás

A szolgáltatóknak minden egyes tagállamban eltérő feltételeket kell teljesíteniük ahhoz, hogy 
a fogyasztóknak szolgáltathassanak. Ezek az eltérő piaci szabályok és jogi követelmények a 
piacrajutás elé jelentős korlátokat állítanak. A korlátozásmentes piacrajutás lehetővé tétele 
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érdekében a származási ország elvének kell érvényesülnie, azaz a valamely tagállamban 
nyilvántartásba vett szolgáltatónak más tagállamokban lévő fogyasztókat is el kell tudnia 
látni, bármiféle további feltétel teljesítése nélkül. 

Módosítás 171
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1c. pont (új)
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (3b) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1c. A 3. cikk az alábbi bekezdéssel egészül 
ki:
„(3b) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztók jogosultak legyen a 
következőkre:
a) két héten belüli szolgáltatóváltás, a 
szállítási szerződés feltételei szerint; és
b) valamennyi fogyasztási adatuk 
kézhezvétele.
Biztosítani kell, hogy ezek az eljárások 
költségre, erőfeszítésre vagy időre 
tekintettel történő megkülönböztetés 
nélkül valamennyi piaci szereplő számára 
elérhetőek legyenek.” 

Or. de

Indokolás

Amikor a fogyasztó számára bonyolult és időigényes a szolgáltatóváltás, ennek kedvezőtlen 
hatása lehet a váltási hajlandóságra. Ezért biztosítani kell, hogy a fogysztók 
megkülönböztetésmentes hozzáféréssel rendelkezzenek adataikhoz és egyszerá váltási eljárást 
vehessenek igénybe. A váltási folyamatnak a lehető leggyorsabban kell lezajlania, rendszerint 
legfeljebb két héten belül. 
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Módosítás 172
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1d. pont (új)
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (3c) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1d. A 3. cikk az alábbi bekezdéssel egészül 
ki:
A tagállamok nemzeti szinten 
meghatározzák az energiaszegénység 
fogalmát. Az erről folyó konzultációba be 
kell vonni a szabályozó hatóságokat és 
más piaci szereplőket.” 

Or. de

Indokolás

Nézetünk szerint az előadó, Eluned Morgan által az energiaszegénységről beterjesztett 
módosítások nemzeti hatásköröket sértenek (a szubszidiaritás elvét). E módosítás célja ezért a 
14–18. módosítással szembeni alternatíva biztosítása. Az energiaszegénységgel nem az 
energiapiaci, hanem a szociális jogalkotásnak kell foglalkoznia. Ez mindenesetre nemzeti ügy. 

Módosítás 173
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1e. pont (új)
2003/54/EK irányelv
2. cikk – (5) bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1a. A 3. cikk (5) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(5) A tagállamok megfelelő 
intézkedéseket hoznak a végső 
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fogyasztók védelmére, és különösen 
megfelelő biztosítékokat nyújtanak a 
védelemre szoruló fogyasztók védelmére, 
többek között megfelelő fizetési 
feltételekre vonatkozó intézkedésekkel 
előzik meg, hogy az ilyen fogyasztókat 
kizárják az ellátásból….” 

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikkének (5) bekezdésével megegyező szöveg, új elemekkel 
kiegészítve)

Indokolás

Az ellátás árára való hivatkozásnak a közszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó 
megfontolások köréből a védelemre szoruló fogyasztókra való megfontolások körébe való 
áttételével a módosítás célja annak biztosítása, hogy az ellátás árához kapcsolódó 
intézkedések a védelemre szoruló fogyasztókra irányuljanak. A pontosabb célmeghatározással 
a végeredménynek a fogyasztóvédelemre leginkább rászorulóknál kell jelentkeznie.

Módosítás 174
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1f. pont (új)
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (5a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1f. A 3. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) A tagállamok megfelelő 
intézkedéseket irányoznak elő az 
energiaszegénység ellen a nemzeti 
cselekvési terveikben, biztosítva, hogy az 
energiaszegénységben élők száma 
reálszinten csökkenjen, és az ilyen 
intézkedéseket közlik a Bizottsággal. A 
tagállamok integrált megközelítéssel 
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biztosíthatják, hogy az egyetemes 
szolgáltatási kötelezettségeket és a 
közszolgáltatási kötelezettségeket 
teljesítsék. Az ilyen intézkedések közé 
tartozhat a különleges tarifa a védelemre 
szoruló fogyasztók és az egyedülálló 
háztartások számára, valamint az 
energiahatékonyság javítása, illetve az 
alacsony jövedelmű fogyasztók célzott 
szociális támogatása. A Bizottság 
mutatókat biztosít az ilyen intézkedések 
energiaszegénységre gyakorolt hatásának 
figyelemmel kíséréséhez. Az ilyen 
intézkedések azonban nem 
akadályozhatják a 21. cikkben 
megállapított piacnyitást.” 

Or. en

Indokolás

Mivel az energiaszegénység egyre növekvő probléma az Európai Unióban, a mostani 
javaslatnak foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel, és az energiát valamennyi európai számára 
megfizethetővé kell tennie.

Módosítás 175
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1g. pont (új)
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (6) bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1g. A 3. cikk (6) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(6) A tagállamok biztosítják, hogy a 
villamosenergia-szolgáltatók a számlán 
vagy a számlához mellékelve, valamint a 
végső fogyasztók számára készített 
népszerűsítő és reklámanyagokban 
megadják a következőket:
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Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikke (6) bekezdése első albekezdésének kiegészítése új elemekkel)

Indokolás

A villamosenergia-termelés környezeti hatásaira vonatkozó tájékoztatást feltűnően fel kell 
tüntetni minden anyagban és reklámban, hogy a fogyasztónak ne kelljen azokat másutt 
keresnie. Hasonló követelmények léteznek más ágazatokban is, például az autók vagy 
háztartási gépek eladásakor.

Módosítás 176
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1h. pont (új)
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (6) bekezdés – b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1h. A 3. cikk c) pontja helyébe a következő 
szöveg lép:
„(b) […] nyilvánosan hozzáférhető 
információt a szolgáltató által a 
megelőző évben felhasznált, összes 
energiahordozó összetételének 
környezeti hatásairól, de legalább a 
szén-dioxid-kibocsátás és a keletkezett 
radioaktív hulladék mennyiségéről
[…].” 

Or. en

(Egyes elemek törlése a 2003/54/EK irányelv 3. cikke – (6) bekezdésének -b) pontjából)

Indokolás

A villamosenergia-termelés környezeti hatásaira vonatkozó tájékoztatást feltűnően fel kell 
tüntetni minden anyagban és reklámban, hogy a fogyasztónak ne kelljen azokat másutt 
keresnie. Hasonló követelmények léteznek más ágazatokban is, például az autók vagy 
háztartási gépek eladásakor.
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Módosítás 177
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1i. pont (új)
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (7) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1i. A 3. cikk (7) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(7) A tagállamok megfelelő 
intézkedéseket hoznak a gazdasági és 
társadalmi kohézióval, a 
környezetvédelemmel – amelybe 
beletartozhatnak az 
energiahatékonysági/keresletoldali 
szabályozási intézkedés, valamint az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
eszközei is, ideértve például a meglévő 
lakóépületek felújítását – és az ellátás 
biztonságával kapcsolatos célkitűzések 
elérése érdekében. Ezek az intézkedések 
különösen magukban foglalhatják 
megfelelő gazdasági ösztönzők nyújtását, 
felhasználva adott esetben az összes 
létező nemzeti és közösségi eszközt a 
szükséges hálózati infrastruktúra 
karbantartása és kiépítése érdekében, 
beleértve a rendszerösszekötő kapacitást 
is.” 

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikke (7) bekezdésének kiegészítése új elemekkel)

Módosítás 178
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1i. pont (új)
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (7) bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1i. A 3. cikk (7) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(7) A tagállamok megfelelő 
intézkedéseket hoznak a gazdasági és 
társadalmi kohézióval, a 
környezetvédelemmel …
energiahatékonysági/keresletoldali 
szabályozási intézkedésekkel, valamint 
az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
eszközeivel és az ellátás biztonságával 
kapcsolatos célkitűzések elérése 
érdekében. Ezek az intézkedések 
különösen magukban foglalhatják 
megfelelő gazdasági ösztönzők nyújtását, 
felhasználva adott esetben az összes 
létező nemzeti és közösségi eszközt a 
szükséges hálózati infrastruktúra 
karbantartása és kiépítése érdekében, 
beleértve a rendszerösszekötő kapacitást 
is. Amikor a tagállamok jogalkotás vagy 
politikai döntés révén biztonságos és nem 
fosszilis tüzelőanyagon alapuló 
villamosenergia-termelésük 
kapacitásának csökkentését választják, 
megfelelően magasabb szintű megújuló 
energiából nyert villamosenergia-
termelésről kell dönteniük, ezzel 
biztosítva, hogy a széndioxid-kibocsátás 
csökkentéséhez és a belső piachoz való 
hozzájárulásuk ne csökkenjen.” 

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikke (7) bekezdésének kiegészítése új elemekkel)

Indokolás

Az energiaellátás iránti -kereslet garantálása érdekében kiemelkedő fontosságú, hogy 
fennmaradjanak a CO2-t nem kibocsátó villamosenergia-termelésbe való beruházás 
ösztönzői.
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Módosítás 179
Pia Elda Locatelli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1i. pont (új)
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (7) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1i. A 3. cikk (7) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(7) A tagállamok megfelelő 
intézkedéseket hoznak a gazdasági és 
társadalmi kohézióval, a 
környezetvédelemmel – amelybe 
beletartozhatnak az 
energiahatékonysági/keresletoldali 
szabályozási intézkedés, valamint az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
eszközei is – és az ellátás biztonságával 
kapcsolatos célkitűzések elérése 
érdekében. Ezek az intézkedések 
különösen magukban foglalhatják 
megfelelő gazdasági ösztönzők nyújtását, 
felhasználva adott esetben az összes 
létező nemzeti és közösségi eszközt a 
szükséges hálózati infrastruktúra 
karbantartása és kiépítése érdekében, 
beleértve a rendszerösszekötő kapacitást 
is. A Szerződés vonatkozó 
rendelkezéseinek teljes figyelembe 
vételével a tagállamok előmozdíthatják az 
energiafogyasztók és szolgáltatók közötti 
olyan hosszú távú szerződéseket, amelyek 
hozzájárulnak az energiatermelés és 
elosztás javításához, egyidejűleg lehetővé 
téve a fogyasztók számára az ennek 
eredményeként létrejövő előnyökből való 
részesülést, feltéve, hogy ezek a 
megállapodások hozzá tudnak járulni az 
energiaszektor beruházásainak optimális 
szintjéhez.” 

Or. en
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(A 2003/54/EK irányelv 3. cikke (7) bekezdésének kiegészítése új elemekkel)

Indokolás

A tagállamoknak fontos szerepet kell játszaniuk annak biztosításában, hogy a fogyasztók
tényleges előnyökhöz jussanak.

Módosítás 180
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1i. pont (új)
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (7) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1i. A 3. cikk (7) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép: 
„(7) A tagállamok megfelelő 
intézkedéseket hoznak a gazdasági és 
társadalmi kohézióval kapcsolatos 
célkitűzések elérése érdekében, 
különösen az alacsony jövedelműekkel és 
az elszigetelt régiókban élőkkel szembeni 
megkülönböztetés kizárására, a 
környezetvédelem, 
energiahatékonysági/keresletoldali 
szabályozási intézkedések, valamint az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
eszközei és az ellátás biztonsága 
elérésére. Ezek az intézkedések 
különösen magukban foglalhatják 
megfelelő gazdasági ösztönzők nyújtását, 
felhasználva adott esetben az összes 
létező nemzeti és közösségi eszközt a 
szükséges hálózati infrastruktúra 
karbantartása és kiépítése érdekében, 
beleértve a rendszerösszekötő kapacitást 
is.” 

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikke (7) bekezdésének kiegészítése új elemekkel)
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Indokolás

Az elszigetelt helyen (hegyvidéki és szigeti régiókban) élő fogyasztókkal szembeni 
megkülönböztetés elkerülésére

Módosítás 181
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1i. pont (új)
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (7) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1i. A 3. cikk (7) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(7)  A tagállamok megfelelő 
intézkedéseket hoznak a gazdasági és 
társadalmi kohézióval, a 
környezetvédelemmel – amelybe 
beletartozhatnak az 
energiahatékonysági/keresletoldali 
szabályozási intézkedés, valamint az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem eszközei 
is – és az ellátás biztonságával kapcsolatos 
célkitűzések elérése érdekében. Ezek az 
intézkedések különösen magukban 
foglalhatják megfelelő gazdasági 
ösztönzők nyújtását, felhasználva adott 
esetben az összes létező nemzeti és 
közösségi eszközt a szükséges hálózati 
infrastruktúra karbantartása és kiépítése 
érdekében, beleértve a rendszerösszekötő 
kapacitást is. A Szerződés teljes körű 
figyelembe vételével a tagállamok 
előmozdíthatják a fogyasztók és 
szolgáltató vállalatok közötti olyan hosszú 
távú szerződéseket és beszerzési 
társulásokat, amelyek hozzájárulnak az 
energiatermelés és elosztás javításához, 
míg egyidejűleg lehetővé teszik a 
fogyasztók számára az ennek 
eredményeként létrejövő előnyökből való 
méltányos részesedést, feltéve, hogy ezek a 
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megállapodások hozzá tudnak járulni az 
iparág beruházásainak optimális 
szintjéhez.” 

Or. fr

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikke (7) bekezdésének kiegészítése új elemekkel)

Indokolás

Számításba kell venni a hosszú távú megállapodások és beszerzési társulások termelési 
kapacitások fejlesztésére és versenyre gyakorolt hatását.

Módosítás 182
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1j. pont (új)
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (7a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1j. A 3. cikk a következő (7a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(7a) Az energiahatékonyság elősegítése 
és az energiaszegénység csökkentése 
érdekében a nemzeti szabályozó 
hatóságok arra kötelezik a 
villamosenergia-szolgáltatókat, hogy 
olyan árképzési rendszert vezessenek be, 
amelynek révén az ár magasabb szintű 
fogyasztás esetén emelkedik. Az első, 
legalacsonyabb ársáv felel meg egy 
szigetelt lakás fűtéséhez és az alapvető 
funkciókhoz (világítás és főzés) szükséges 
alapvető energiamennyiségnek. Ez az 
alapösszeg változhat az egyszemélyes és 
többszemélyes háztartások esetében. Az 
alapösszeg feletti sávban vagy sávokban 
az ár az alapárnál lényegesen magasabb.” 

Or. nl
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(A 2003/54/EK irányelv 3. cikkének kiegészítése új bekezdéssel)

Indokolás

A differenciált energiaár ösztönzőt nyújt a hatékony energiafelhasználáshoz és garantálja, 
hogy mindenki alacsony áron férhessen hozzá az alapvető energiaszinthez.

Módosítás 183
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1j. pont (új)
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (7a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1j. A 3. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(7a) Az energiahatékonyság elősegítése 
és az energiaszegénység csökkentése 
érdekében a nemzeti szabályozó 
hatóságok arra kötelezik a 
villamosenergia-vállalkozásokat, hogy 
olyan árképzési rendszert vezessenek be, 
amelynek révén az ár magasabb szintű 
fogyasztás esetén emelkedik, az 
energiatakarékos magatartás 
ösztönzésének, a háztartások 
energiaigényének és az ezzel járó 
háztartási CO2 kibocsátás 
csökkentésének, illetve az 
energiaszegénységtől szenvedő 
háztartások energiaköltségei 
csökkentésének kifejezett céljával.” 

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikkének kiegészítése új bekezdéssel)

Indokolás

Ez a tarifamodell a jelenlegi árképzési modellt a feje tetejére állítaná. Bár az 
energiafogyasztás csökkentését próbáljuk elérni, a jelenlegi árképzési modell azokat 
jutalmazza az alacsony árakon keresztül, akik több energiát használnak. Ennek a modellnek a 
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villamosenergia-szolgáltató társaságok szempontjából költségsemlegesnek kell lennie, viszont 
ösztönzőket kell, hogy tartalmazzon az energiahatékonyság érdekében. Ez a modell akkor 
fogja a hatását igazán kifejteni, amikor az intelligens mérőberendezéseket bevezetik.

Módosítás 184
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1j. pont (új)
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (7a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1j. A 3. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(7a) Az energiahatékonyság 
előmozdítása és az energiaszegénység 
csökkentésének támogatása érdekében a 
nemzeti szabályozó hatóságok arra 
kötelezik a villamosenergia-szolgáltatókat, 
hogy növekményes tömbtarifákat is 
tartalmazó árképzési rendszert vezessenek 
be, amelynek révén az ár magasabb szintű 
fogyasztás esetén emelkedik.” 

Or. en

Módosítás 185
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1j. pont (új)
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (7a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1j. A 3. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(7a) A nemzeti szabályozó hatóságok 
ösztönzik a villamosenergia-szolgáltatókat 
olyan árképzés bevezetésére, ami 
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előmozdítja az energiahatékonyságot és a 
lehető legalacsonyabb költségeket.” 

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikkének kiegészítése egy bekezdéssel)

Indokolás

Az árképzésnek biztosítania kell az energiahatékonyságot és az alacsony árakat.

Módosítás 186
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 1k. pont (új)
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (9a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1k. A 3. cikk a következő (9) bekezdéssel 
egészül ki:
„(9a) Amennyiben bizonyítható, hogy 
villamosenergia-szolgáltató társaságok a 
kibocsátáskereskedési egységeik költségét 
a fogyasztókra hárították át, bár ezeket az 
egységeket a tagállamok díjmentesen 
osztották ki számukra, a tagállamok 
kiegészítő adó kivetésével követelhetik a 
visszatérítést ezektől a társaságoktól. A 
bevételeket a beszedő tagállamban az 
energiahatékonyság előmozdítására kell 
felhasználni, illetve a villamosenergia-
piaci verseny hiánya miatt szükségtelenül 
magas energiaárak miatt hátrányos 
helyzetbe került, nagy energiaigényű 
iparágak kompenzálására.” 

Or. nl

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikkének kiegészítése új bekezdéssel)
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Indokolás

A rosszul működő villamosenergia-piacból származó magas energiaárak ronthatják a 
nemzetközi színtéren versengő vállalatok versenyképességét. Helyénvaló bizonyos 
kompenzáció.

Módosítás 187
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2. cikk – 1. pont
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (10) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 3. cikk a következő (10) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„ 10. A Bizottság e cikk végrehajtása 
céljából iránymutatásokat fogadhat el. Az 
ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek – annak kiegészítésével történő 
– módosítására irányuló ezen intézkedést 
a 27b. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
meghozni.” 

Or. en

Indokolás

A komitológiai eljárás törlése.

Módosítás 188
 Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2. cikk – 1. pont
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (10) bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. A 3. cikk a következő (10) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„ 10. A Bizottság e cikk végrehajtása 
céljából iránymutatásokat fogadhat el. Az 
ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek – annak kiegészítésével történő 
– módosítására irányuló ezen intézkedést 
a 27b. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
meghozni.

Or. de

Indokolás

 Jelentősen korlátozza a Parlament jogait, és ezért el kell utasítani a Bizottság azon 
javaslatát, hogy iránymutatásokat az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással 
kell elfogadni. 

Módosítás 189
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2. cikk – 1. pont
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (10) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. A 3. cikk a következő (10) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„ 10. A Bizottság e cikk végrehajtása 
céljából iránymutatásokat fogadhat el. A 
szóban forgó intézkedést, amely ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú elemeit 
hivatott módosítani kiegészítés útján, a 
27b. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
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meghozni.” 

Or. de

Indokolás

A javasolt komitológiai eljrás célja a Parlament befolyásának korlátozása. Ez annyit 
jelentene, hogy a belső energiapiacot formáló fontos döntések kikerülnének a demokratikus 
jogalkotási folyamatból. Mivel a komitológiai eljárás eredménye esetlegesen igen messzire 
nyúló lehet, és mivel az ilyen alapvető szabályok érintenék azokat a szétválasztási 
szabályokat, amelyek jelenleg az elosztási rendszerek üzemeltetőire vonatkoznak, ezt a
javaslatot elvi okokból kell elutasítani. 

Módosítás 190
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2. cikk – 1. pont
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (10) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 3. cikk a következő (10) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„ 10. A Bizottság e cikk végrehajtása 
céljából iránymutatásokat fogadhat el. A 
szóban forgó intézkedést, amely ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú elemeit 
hivatott módosítani kiegészítés útján, a 
27b. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
meghozni.” 

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság komitológiai útján iránymutatásokat fog elfogadni a közszolgáltatási 
kötelezettség, az egyetemes szolgáltatás, a végső menedékes szolgáltató, a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét szolgáló védintézkedések, a szolgáltatóváltási folyamat és az információk 
közzététele tekintetében. Az eltérő nemzeti szabályozás teljes harmonizációjának 
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garantálására mindezen témákat a Tanács és az Európai Parlament bevonásával kell 
elfogadni, mivel a komitológia túlzott használata erősítheti a szabályozási bizonytalanságot.

Módosítás 191
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2. cikk – 1. pont
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (10) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. A 3. cikk a következő (10) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„ 10. A Bizottság e cikk végrehajtása 
céljából iránymutatásokat fogadhat el. A 
szóban forgó intézkedést, amely ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú elemeit 
hivatott módosítani kiegészítés útján, a 
27b. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
meghozni.” 

Or. de

Indokolás

A szükséges fogyasztóvédelmi rendelkezéseket magában az irányelvben kell meghatározni. 
Ennélfogva szükségtelen az iránymutatások elfogadására szóló felhatalmazás.

Módosítás 192
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2. cikk – 1. pont
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (10) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„(10) A Bizottság e cikk végrehajtása „(10) Az érdekelt felekkel való 
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céljából iránymutatásokat fogadhat el. Az 
ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek – annak kiegészítésével történő 
– módosítására irányuló ezen intézkedést a 
27b. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
meghozni.” 

konzultációt követően Bizottság e cikk 
végrehajtása céljából iránymutatásokat 
fogadhat el. Az ezen irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 
irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.” 

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak biztosítása, hogy a jó szabályozási gyakorlat elveit kövessék az ilyen 
iránymutatások kialakítása és végrehajtása során.

Módosítás 193
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 2a. pont (új)
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (10a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2a. A 3. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(10a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
10kW kapacitás alatti lakossági 
fogyasztókkal kötött energiaellátási 
szerződések ne kössenek ki fogyasztástól 
független, rögzített minimumdíjat, viszont
tükrözzék az elfogyasztott mennyiségen 
alapuló változó költségtényezőt.” 

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikkének kiegészítése az új (10a) bekezdéssel)
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Indokolás

Mivel a csatlakozási és mérési költségek részei a szabályozott elosztási folyamatnak, a 
lakossági fogyasztókkal való fixdíjas szerződések indokolatlanok. A 10 kW csatlakozási 
kapacitás feletti lakossági ügyfelek számára indokolt a fixáras összetevő, a csúcsidőre 
vonatkozó kiegyensúlyozási igény miatt. Ez az intézkedés az árak nagyobb átláthatóságát is 
biztosítani fogja, mivel a lakossági fogyasztók többségénél alkalmazandó ár egyetlen 
paramétert fog tartalmazni.

Módosítás 194
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 2b. pont (új)
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (3b) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2b. A 3. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(10b) A fogyasztók energiaköltségei 
csökkentésének támogatására a 
tagállamok biztosítják, hogy a lakossági 
ügyfelektől befolyó villamosenergia-
bevételek minimum 2%-át a lakossági 
fogyasztók energiahatékonysági és 
keresleti oldali mérési programok 
finanszírozására fordítsák. Az állami és 
magán villamosenergia-ipari 
vállalkozások, energiaszolgáltató 
vállalatok, regionális és helyi szerek, 
valamint nem kormányzati szervezetek 
ehhez az alaphoz fordulhatnak a 
lakossági fogyasztóknak – külön 
hangsúlyozva a védelemre szoruló 
fogyasztóknak– szóló, hatékony 
energiával kapcsolatos programjaik 
(társ)finanszírozása érdekében. Az alapok 
igazgatásáról és részletes jellemzőiről a 
szubszidiaritás elvének megfelelően kell 
dönteni.” 

Or. en
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(A 2003/54/EK irányelv 3. cikkének kiegészítése az új (10b) bekezdéssel)

Indokolás

A liberalizált energiapiacon a villamosenergia-kereslet növekedésének tendenciája figyelhető 
meg. Mivel a lakossági fogyasztóknak szóló hatékony energiaszolgáltatások bevezetésének 
ügyleti költségei magasabbak, mint a nagyobb villamosenergia-fogyasztók esetében, ezen a 
szinten egy alap létrehozása az energiahetékonyság előmozdításának legmegfelelőbb módja. 
Az ilyen eszközök rendkívül kedvező eredményeket hoztak Dániában, az Egyesült 
Királyságban, Hollandiában és számos USA-államban, a környezet, az átfogó költségek és a 
munkahelyteremtés szempontjából.

Módosítás 195
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 2c. pont (új)
2003/54/EK irányelv
4. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2c. A 4. cikk helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„ A tagállamok biztosítják az ellátás 
biztonságával kapcsolatos kérdések 
felügyeletét. Ahol a tagállamok azt 
szükségesnek tartják, ezt a feladatot a 
23. cikk (1) bekezdésében említett 
szabályozó hatóságokra átruházhatják. 
A felügyelet különösen kiterjed a 
belföldi piac kínálat/kereslet 
egyensúlyára, ideértve a várható jövőbeli 
kereslet részletes előre jelzését, illetve a 
rendelkezésre álló készleteket, és a 
tervezett, vagy építés alatt álló 
többletkapacitásokra, a hálózat 
karbantartásának minőségére és 
szintjére, az elosztott és mikrotermeléshez 
való hozzáférésre, valamint a 
csúcsigények kielégítésére hozott 
intézkedésekre, továbbá egy vagy több 
szolgáltató esetleges kiesésének 
kezelésére. Az illetékes hatóságok évente, 
legkésőbb július 31-ig közzéteszik a 
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felügyelet során szerzett eredményeket, 
és az azoknak megfelelően meghozott 
vagy tervezett intézkedéseket 
körvonalazó jelentésüket, majd a 
jelentést haladéktalanul továbbítják a 
Bizottságnak.” 

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 4. cikkének kiegészítése az előrejelzésre, illetve az elosztott és 
mikrotermelésre vonatkozó egyes új elemekkel)

Indokolás

Az ellátás biztonságára vonatkozó célkitűzés teljesítése érdekében elvárt az elosztott és 
mikrotermelésre való nagyobb fokú hagyatkozás. Ezekhez a fejleményekhez a hálózatokhoz 
való megkülönböztetésmentes hozzáférés és nyomon követés szükséges annak biztosítására, 
hogy ez be is következzen.

Módosítás 196
Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 2d. pont (új)
2003/54/EK irányelv
-5a. cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2d. Az irányelv a következő cikkel egészül 
ki:

 „-5a. cikk
A nemzeti szabályozó hatóságok 
biztosítják, hogy a műszaki üzemeltetési
követelmények megállapításra kerüljenek, 
valamint kidolgozzák, és közzétegyék 
azokat a műszaki szabályokat, amelyek 
előírják a termelőlétesítmények, 
elosztóhálózatok, közvetlenül csatlakozó 
fogyasztói berendezések, 
rendszerösszekötők és közvetlen vezetékek 
villamosenergia-hálózathoz 
kapcsolhatóságának megfelelő 
megbízhatósági és biztonsági szintjére 
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vonatkozó, valamint üzemeltetési 
minimum követelményeit. Ezek az objektív 
és megkülönböztetéstől mentes műszaki 
szabályok biztosítják a hálózatok közötti 
együttműködést. Amennyiben az 
Ügynökség úgy véli, hogy az ilyen 
szabályok harmonizálására van szükség, 
megteszi a megfelelő ajánlásokat az adott 
nemzeti szabályozó hatóságnak.

Or. en

Indokolás

Az 5. cikk csak a kapcsolódási kérdéseket érinti, holott az üzemeltetési kérdések (azaz a 
csatlakozást követő szakasz) ugyanolyan fontosak és azokkal itt kell foglalkozni.

Módosítás 197
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1. cikk – 3. pont 
2003/54/EK irányelv
5a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok együttműködnek nemzeti 
piacaik legalább regionális szintű 
integrálása céljából. A tagállamok 
elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális 
együttműködését és összehangolják a jogi 
és szabályozói keretrendszereket. A 
regionális együttműködésekkel lefedett 
földrajzi térség a villamos energia 
határokon keresztül történő kereskedelme 
esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételekről szóló, 2003. június 26-i 
1228/2005/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2h. cikkének (3) 
bekezdése szerinti bizottsági 
meghatározásnak megfelelő földrajzi 

(1) A tagállamok együttműködnek nemzeti 
piacaik legalább regionális szintű 
integrálása céljából. A tagállamok 
elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális 
együttműködését és összehangolják a jogi 
és szabályozói keretrendszereket.
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térség.” 
(1a) Amikor több tagállam regionális 
szintű együttműködése jelentős 
nehézségeket kelt, a tagállamok közös 
kérésére a Bizottság regionális 
koordinátort jelölhet ki, az összes érintett 
tagállam egyetértésével. 
(1b) A regionális koordinátor regionális 
szinten előmozdítja a nemzeti szabályozó 
hatóságok és minden más illetékes 
hatóság, hálózatüzemeltető, 
villamosenergia-tőzsdék, 
hálózathasználók és piaci szereplők 
együttműködését. A regionális 
koordinátor különösen:
a) előmozdítja az összekapcsolódások 
területén az új eredményes beruházásokat. 
Ebből a célból a regionális koordinátor 
támogatja az átvitelirendszer-
üzemeltetőket regionális 
összekapcsolódási terveik elkészítése révén 
és hozzájárul beruházási döntéseik és 
adott esetben kapacitástendereik 
koordinálásához;
b) előmozdítja a hálózatok eredményes és 
biztonságos használatát. A regionális 
koordinátor ebből a célból hozzájárul az 
átvitelirendszer-üzemeltetők, a nemzeti 
szabályozó hatóságok és más illetékes 
nemzeti hatóságok közötti koordinációhoz 
a közös elosztási és közös védelmi 
mechanizmusok előkészítésével;
c) évente jelentést nyújt be a Bizottságnak 
és az érintett tagállamoknak a régióban 
elért előrehaladásról és a folyamatot 
esetlegesen hátráltató nehézségekről és 
akadályokról.

Or. en

Indokolás

A regionális koordinátorok fontos szerepet tölthetnek be a tagállamok közötti párbeszéd 
elősegítésében, konkrétan a határon átnyúló beruházások vonatkozásában.



AM\713546HU.doc 93/116 PE404.393v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás 198
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1. cikk – 3. pont 
2003/54/EK irányelv
5a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok együttműködnek nemzeti 
piacaik legalább regionális szintű
integrálása céljából. A tagállamok 
elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális 
együttműködését és összehangolják a jogi 
és szabályozói keretrendszereket. A 
regionális együttműködésekkel lefedett 
földrajzi térség a villamos energia 
határokon keresztül történő kereskedelme 
esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételekről szóló, 2003. június 26-i 
1228/2005/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2h. cikkének (3) bekezdése 
szerinti bizottsági meghatározásnak 
megfelelő földrajzi térség.

(1) A tagállamok és a nemzeti szabályozó 
hatóságok együttműködnek nemzeti 
piacaik legalább egy vagy több regionális 
szinten történő integrálása céljából. A 
tagállamok elősegítik a hálózatüzemeltetők 
regionális együttműködését és 
összehangolják a jogi és szabályozói 
keretrendszereket. A regionális 
együttműködésekkel lefedett földrajzi 
térség a villamos energia határokon 
keresztül történő kereskedelme esetén 
alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételekről szóló, 2003. június 26-i 
1228/2005/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2h. cikkének (3) bekezdése 
szerinti bizottsági meghatározásnak 
megfelelő földrajzi térség.

Or. de

Indokolás

Az EU törekszik a határon átnyúló piaci régiók létrehozására. Ezért sürgősen szükséges az 
adatcserére vonatkozó összes eljárás harmonizálása. Egy liberalizált piacon a működő 
adatcsere-eljárások előfeltételei az ütemtervek kezelésének, elszámolásnak, számlázásnak és 
szolgáltatóváltásnak, stb. A harmonizált adatcsere-eljárások hiánya hátráltatja a határon 
átnyúló piaci régiók bevezetését. 
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Módosítás 199
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1. cikk – 3. pont 
2003/54/EK irányelv
5a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok együttműködnek nemzeti 
piacaik legalább regionális szintű 
integrálása céljából. A tagállamok 
elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális 
együttműködését és összehangolják a jogi 
és szabályozói keretrendszereket. A 
regionális együttműködésekkel lefedett 
földrajzi térség a villamos energia 
határokon keresztül történő kereskedelme 
esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételekről szóló, 2003. június 26-i 
1228/2005/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2h. cikkének (3) bekezdése 
szerinti bizottsági meghatározásnak 
megfelelő földrajzi térség.” 

A tagállamok együttműködnek nemzeti 
piacaik legalább regionális szintű 
integrálása céljából. A tagállamok 
elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális 
együttműködését és összehangolják a jogi 
és szabályozói keretrendszereket. Az e 
cikkben említett regionális 
együttműködéssel lefedett földrajzi térség 
megfelel a villamos energia határokon 
keresztül történő kereskedelme esetén 
alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételekről szóló, 2003. június 26-i 
1228/2005/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2h. cikkének (3) bekezdése 
szerinti bizottsági meghatározásnak 
megfelelő földrajzi térségnek, még akkor 
is, ha az együttműködés más földrajzi 
területekre is vonatkozhat.” 

Or. es

Indokolás

Annak szem előtt tartsa mellett, hogy vannak ebben a tárgyban közösségi szabályok, kerülni 
kell azt a helyzetet is, amikor a Bizottság szabja meg elő a jövőben az együttműködő földrajzi 
területeit vagy néhány tagállam dönt úgy, hogy kiterjeszti mechanizmusait és kiveti azokat 
más tagállamokra. 

Módosítás 200
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1. cikk – 3. pont 
2003/54/EK irányelv
5a. cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok együttműködnek nemzeti 
piacaik legalább regionális szintű 
integrálása céljából. A tagállamok 
elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális 
együttműködését és összehangolják a jogi 
és szabályozói keretrendszereket. A 
regionális együttműködésekkel lefedett 
földrajzi térség a villamos energia 
határokon keresztül történő kereskedelme 
esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételekről szóló, 2003. június 26-i 
1228/2005/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2h. cikkének (3) 
bekezdése szerinti bizottsági 
meghatározásnak megfelelő földrajzi 
térség.

A tagállamok és a nemzeti szabályozó 
hatóságok együttműködnek nemzeti 
piacaik elsőként regionális szintű 
integrálása céljából. A tagállamok 
elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális 
együttműködését a versengő európai piac 
megvalósítása, valamint jogi és 
szabályozói keretrendszereik 
harmonizálásának elősegítése, és 
mindenekelőtt az Unióban jelenleg létező 
energiaszigetek integrálása céljából.

Or. en

Indokolás

A regionális piacoknak kell az első lépésnek lenniük a teljesen integrált európai piac 
irányába, és azok földrajzi kiterjedését nem határozhatja meg az Európai Bizottság.

Módosítás 201
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1. cikk – 3. pont 
2003/54/EK irányelv
5a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok együttműködnek nemzeti 
piacaik legalább regionális szintű
integrálása céljából. A tagállamok 
elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális 
együttműködését és összehangolják a jogi 
és szabályozói keretrendszereket. A 
regionális együttműködésekkel lefedett 
földrajzi térség a villamos energia 

A tagállamok és nemzeti szabályozó 
hatóságok elősegítik a hálózatüzemeltetők 
regionális együttműködését a versengő 
európai piac megvalósítása, és ezzel 
versenyképes európai piac létrehozása 
érdekében, és elősegítik jogi és szabályozó
keretrendszereik harmonizációját. A 
regionális átvitelirendszer-üzemeltetőkkel 
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határokon keresztül történő kereskedelme 
esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételekről szóló, 2003. június 26-i 
1228/2005/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2h. cikkének (3) bekezdése 
szerinti bizottsági meghatározásnak 
megfelelő földrajzi térség.

lefedett földrajzi térség a villamos energia 
határokon keresztül történő kereskedelme 
esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételekről szóló, 2003. június 26-i 
1228/2005/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2h. cikkének (3) bekezdése 
szerinti bizottsági meghatározásnak 
megfelelő földrajzi térség.

Or. en

Indokolás

A regionális átvitelirendszer-üzemeltetők létrehozása fontos, mivel a regionális 
átvitelirendszer-üzemeltetők jobben megértik a határon átnyúló regionális infrastruktúra 
fejlesztési igényeit és képesek a regionális piacok szűk keresztmetszeteinek feloldására. A 20 
százalékos megújuló energia célkitűzéssel az infrastrukturális fejlesztések, a hálózat bővítése 
és erősítése iránti igény valóban fontos kérdéssé válhat. Ebben a fejlesztési folyamatban a 
regionális átvitelirendszer-üzemeltető létrehozásának folyamata biztosítaná a leghatékonyabb 
ütköztetést.

Módosítás 202
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1. cikk – 3. pont 
2003/54/EK irányelv
5a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok együttműködnek nemzeti 
piacaik legalább regionális szintű 
integrálása céljából. A tagállamok
elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális 
együttműködését és összehangolják a jogi 
és szabályozói keretrendszereket. A 
regionális együttműködésekkel lefedett 
földrajzi térség a villamos energia 
határokon keresztül történő kereskedelme 
esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételekről szóló, 2003. június 26-i 
1228/2005/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2h. cikkének (3) bekezdése 
szerinti bizottsági meghatározásnak 

Az illetékes hatóságok és a nemzeti 
szabályozó hatóságok együttműködnek 
nemzeti piacaik legalább regionális szintű 
integrálása céljából. A tagállamok 
elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális 
együttműködését és előmozdítják a jogi és 
szabályozói keretrendszerek 
konvergenciáját és összhangját. A 
tagállamok előmozdítják a nemzeti 
szabályozó hatóságok együttműködését 
határon átnyúló és regionális szinten is. A 
regionális együttműködésekkel lefedett 
földrajzi térség a villamos energia 
határokon keresztül történő kereskedelme 
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megfelelő földrajzi térség. esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételekről szóló, 2003. június 26-i 
1228/2005/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2h. cikkének (3) bekezdése 
szerinti bizottsági meghatározásnak 
megfelelő földrajzi térség.

Or. en

Indokolás

A szóhasználat célja, hogy kiemelje annak szükségességét, hogy a tagállami jogszabályok 
tegyék lehetővé tegyék és valóban ösztönözzék a nemzeti szabályozó hatóságok határon 
átnyúló és regionális szintű együttműködését.

Módosítás 203
Eugenijus Maldeikis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1. cikk – 3. pont 
2003/54/EK irányelv
5a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok együttműködnek nemzeti 
piacaik legalább regionális szintű 
integrálása céljából. A tagállamok 
elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális 
együttműködését és összehangolják a jogi 
és szabályozói keretrendszereket. A 
regionális együttműködésekkel lefedett 
földrajzi térség a villamos energia 
határokon keresztül történő kereskedelme 
esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételekről szóló, 2003. június 26-i 
1228/2005/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2h. cikkének (3) bekezdése 
szerinti bizottsági meghatározásnak 
megfelelő földrajzi térség.

A tagállamok és a nemzeti szabályozó 
hatóságok együttműködnek nemzeti 
piacaik legalább regionális szintű 
integrálása céljából. A tagállamok 
biztosítják a hálózatüzemeltetők regionális 
együttműködését a versengő európai piac 
megvalósítása és a jogi és szabályozó
keretrendszereik harmonizációjának 
elősegítése céljából. A regionális 
együttműködésekkel lefedett földrajzi 
térség a villamos energia határokon 
keresztül történő kereskedelme esetén 
alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételekről szóló, 2003. június 26-i 
1228/2005/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2h. cikkének (3) bekezdése 
szerinti bizottsági meghatározásnak 
megfelelő földrajzi térség.
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Or. en

Indokolás

A páneurópai versenyképes energiapiac eléréséhez a tapasztalatok szerint a regionális 
integráció egy szükséges közbenső lépés.

A regionális szintű együttműködés alapvető, és annak nem csak a tagállamok, hanem a 
szabályozók és az érdekeltek feladatát is kell képeznie. Különösen azt kell biztosítani, hogy a 
rendszerüzemeltetők fokozzák együttműködésüket, mivel a piacok támogatásában, az átviteli 
hálózatok üzemeltetésében és fejlesztésében betöltött szerepük kulcsfontosságú a piacok 
integrációja szempontjából. Ennek el kell vezetnie a hálózatüzemeltetési funkciók regionális 
szintű integrációjához.

Módosítás 204
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1. cikk – 3. pont 
2003/54/EK irányelv
5a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok együttműködnek nemzeti 
piacaik legalább regionális szintű 
integrálása céljából. A tagállamok 
elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális 
együttműködését és összehangolják a jogi 
és szabályozói keretrendszereket. A 
regionális együttműködésekkel lefedett 
földrajzi térség a villamos energia 
határokon keresztül történő kereskedelme 
esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételekről szóló, 2003. június 26-i 
1228/2005/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2h. cikkének (3) bekezdése 
szerinti bizottsági meghatározásnak 
megfelelő földrajzi térség.

A tagállamok együttműködnek nemzeti 
piacaik legalább regionális szintű 
harmonizálása és integrálása céljából. A 
tagállamok elősegítik a hálózatüzemeltetők 
regionális együttműködését és 
összehangolják a jogi és szabályozói 
keretrendszereket. A regionális 
együttműködésekkel lefedett földrajzi 
térség a villamos energia határokon 
keresztül történő kereskedelme esetén 
alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételekről szóló, 2003. június 26-i 
1228/2005/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2h. cikkének (3) bekezdése 
szerinti bizottsági meghatározásnak 
megfelelő földrajzi térség.

Or. en
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Indokolás

A prioritás a nemzeti szabályozói keretrendszerek regionális együttműködésen keresztül is 
történő harmonizációja és általánosan egyenlő versenyfeltételek megteremtése a bevált 
gyakorlatoknak megfelelően. Például többé nem elfogadható, hogy egyes üzemeltetőkre 
nemzeti piacukon szigorú korlátozások vonatkoznak, míg mások a saját piacukon rendkívül 
kedvező feltételeket tartanak fenn és a szomszédos piac felé való terjeszkedéskor hasznot 
húzhatnak e versenyelőnyükből.

Módosítás 205
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1. cikk – 3. pont 
2003/54/EK irányelv
5a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok együttműködnek nemzeti 
piacaik legalább regionális szintű 
integrálása céljából. A tagállamok
elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális 
együttműködését és összehangolják a jogi 
és szabályozói keretrendszereket. A 
regionális együttműködésekkel lefedett 
földrajzi térség a villamos energia 
határokon keresztül történő kereskedelme 
esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételekről szóló, 2003. június 26-i 
1228/2005/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2h. cikkének (3) bekezdése 
szerinti bizottsági meghatározásnak 
megfelelő földrajzi térség.” 

(1) A megfelelő nemzeti hatóságok és a
nemzeti szabályozó hatóságok
együttműködnek nemzeti piacaik legalább 
regionális szintű integrálása céljából. A 
hatóságok elősegítik a hálózatüzemeltetők 
regionális együttműködését és 
előmozdítják a jogi és szabályozói 
keretrendszerek konvergenciáját és 
összhangját. A regionális 
együttműködésekkel lefedett földrajzi 
térség a villamos energia határokon 
keresztül történő kereskedelme esetén 
alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételekről szóló, 2003. június 26-i 
1228/2005/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 2h. cikkének (3) bekezdése 
szerinti bizottsági meghatározásnak 
megfelelő földrajzi térség.” 

Or. fr

Indokolás

A regionális együttműködés a tagállamok, de különösen megfelelő hatóságaik és nemzeti 
szabályozó hatóságaik részvételére és intézkedéseire támaszkodik. E regionális 
kezdeményezések célja a különféle szabályozói keretrendszerek és joghatóságok közelítése: 
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ezek így támogatni fogják a piaci integráció ösztönzését és a belső piac elérését.

Módosítás 206
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 3a. pont (új)
2003/54/EK irányelv
5a. cikk – (1a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3a. A szöveg az 5a. cikkben a következő 
bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben megállapított 
regionális együttműködés céljának elérése 
tekintetében a tagállamok előnyben 
részesítik és támogatják az 
átvitelirendszer-üzemeltetők és a nemzeti 
szabályozó hatóságok azt célzó 
együttműködését, hogy több tagállamon 
belül és azok között harmonizálásra
kerüljenek a hozzáférési és kiegyenlítési 
szabályok (előnyben részesítve a 
kiegyenlítési övezetek integrációját) a 
1228/2003/EK rendelet 2h. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban. Ez az 
együttműködés öltheti az érintett 
átvitelirendszer-üzemeltetők tekintetében 
közös struktúra formáját több szomszédos 
területet lefedéséhez. Ebben az esetben a 
tagállamok biztosítják, hogy az 
átvitelirendszer-üzemeltetők e közös 
struktúrája feleljen meg a 8. cikknek és a 
10a. cikknek.

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 5a. cikkének kiegészítése az új (1a) bekezdéssel)

Indokolás

A nagyobb és likvidebb piacok felépítésének kihívása határozott irányítást tesz szükségessé. 
Jóllehet a rendszerüzemeltetők regionális szintű önkéntes együttműködése bizonyos esetekben 
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eredményre vezethet, úgy véljük azonban, hogy ezért szükséges a regionális 
rendszerüzemeltetés szigorúbb keretrendszere.

Az irányelven meg kell adni a lehetőséget végső soron a regionális rendszerüzemeltető 
létrehozására. A régióközi együttműködés biztosítása ugyancsak alapvető fontosságú a 
valóban páneurópai piac létrejöttének lehetővé tételéhez.

Módosítás 207
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 3a. pont (új)
2003/54/EK irányelv
5a. cikk – (1a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3a. A szöveg az 5a. cikkben a következő 
bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az Ügynökség együttműködik a 
nemzeti szabályozó hatóságokkal és az 
átvitelirendszer-üzemeltetőkkel (az 
irányelv IV. fejezete szerint) a versengő 
európai piac létrehozásának érdekében, 
biztosítva a régiók között a szabályozási 
keretek konvergenciáját. Amennyiben az 
Ügynökség úgy véli, hogy az ilyen 
együttműködéshez kötelező érvényű 
szabályokra van szükség, megteszi a 
megfelelő ajánlásokat. A regionális 
piacokon az Ügynökség a felelős 
szabályozó hatóság.” 

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 5a. cikkének kiegészítése az új (1a) bekezdéssel)

Indokolás

A tényleges európai piac elérése érdekében kiemelkedő fontosságú az Ügynökség nemzeti 
szabályozó hatóságokkal való szoros és eredményes együttműködésének biztosítása.
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Módosítás 208
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 3a. pont (új)
2003/54/EK irányelv
5a. cikk – (1a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3a. A szöveg az 5a. cikkben a következő 
bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A határon átnyúló villamosenergia-
áramlás biztonságos és megbízható 
irányítása kialakításának támogatása 
céljából az átvitelirendszer-üzemeltetők a 
1228/2003/EK rendelet 2h. cikke (3) 
bekezdésben meghatározott minden 
földrajzi területen belül létrehoznak egy 
koordinációs központot, amely:
i. közös kommunikációs platformot nyújt 
vészhelyzet esetére;
ii. elvégzi a határmenti szűk 
keresztmetszetek regionális kutatását.” 

Or. fr

(A 2003/54/EK irányelv 5a. cikkének kiegészítése az új (1a) bekezdéssel)

Indokolás

A villamosenergia-átviteli rendszerek egymástól erősen függenek Mindazonáltal a közöttük 
folyó regionális együttműködés erősítésre szorul a nagyobb zavarok vagy a szolgáltatás 
kimaradása kockázatának csökkentése és az egységes villamosenergia-piac létrehozása
érdekében. Ez az együttműködés megerősíthető az európai villamosenergia-átviteli 
koordinációs központ létrehozásával, amelynek feladata vészhelyzetben a biztonsági kérdések 
kezelése és az összeköttetéseknél a szűk keresztmetszetek előfordulásának kutatása lenne.
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Módosítás 209
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 3a. pont (új)
2003/54/EK irányelv
5a. cikk – (1a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3a. A szöveg az 5a. cikkben a következő 
bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A tagállamok., szabályozó 
hatóságok és az összes piaci szereplő 
együttműködik a legfontosabb piaci 
folyamatok tekintetében adatcsere-
eljárásaik harmonizálásában.” 

Or. xm

(A 2003/54/EK irányelv 5a. cikkének kiegészítése az új (1a) bekezdéssel)

Indokolás

Az EU törekszik a határon átnyúló piaci régiók létrehozására. Ezért sürgősen szükséges az 
adatcserére vonatkozó összes eljárás harmonizálása. Egy liberalizált piacon a működő 
adatcsere-eljárások előfeltételei az ütemtervek kezelésének, elszámolásnak, számlázásnak és 
szolgáltatóváltásnak stb. A harmonizált adatcsere-eljárások hiánya hátráltatja a határon 
átnyúló piaci régiók bevezetését.

Módosítás 210
Eugenijus Maldeikis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 3a. pont (új)
2003/54/EK irányelv
5a. cikk – (1a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3a. A szöveg az 5a. cikkben a következő 
bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Bizottság és az Ügynökség 
előmozdítja a régióközi együttműködést a 
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villamosenergia-piacok között, és felel 
azoknak az egységes európai 
villamosenergia-piacba történő 
integrálásáért.” 

Or. xm

(A 2003/54/EK irányelv 5a. cikkének kiegészítése az új (1a) bekezdéssel)

Módosítás 211
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 3a. pont (új)
2003/54/EK irányelv
5a. cikk – (1a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3a. A szöveg az 5a. cikkben a következő 
bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A tagállamok előírják 
villamosenergia-előállító vállalataiknak a 
villamos energia egy részének 
fenntartható előállítását. A fenntartható 
energia arányának alapja a tagállam által 
az XXXX/XX/EC* irányelv felülvizsgálata 
eredményeként tett kötelezettségvállalás.;
* később kiegészítendő, amikor ismertté 
válik a megújuló energiaforrásokra 
vonatkozó irányelv száma.” 

Or. xm

(A 2003/54/EK irányelv 5a. cikkének kiegészítése az új (1a) bekezdéssel)

Indokolás

A megújuló energia az esetek többségében drágább, mint a nem megújuló energia. Annak 
elkerülése érdekében, hogy a tagállamok támogatásokat nyújtsanak nagy villamosenergia-
ipari vállalkozások számára az XXXX/XX/EK irányelv (a megújuló energia irányelv) alapján 
a fenntartható termeléshez, jogi kötelezettségről kell rendelkezni.
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Módosítás 212
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 3b. pont (új)
2003/54/EK irányelv
5a. cikk – (1b) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3b. A szöveg az 5a. cikkben a következő 
bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Az új regionális rendszerüzemeltető 
körébe tartozó, vonatkozó nemzeti 
hatóságok az Ügynökséggel közölt 
kötelező menetrendnek megfelelően 
harmonizálják a következőkre vonatkozó 
szabályokat:
– a határon átnyúló kapacitások elosztása 
minden időtávra;
– az összeköttetés használói számára 
egységes csatlakozási felület létrehozása;
– a másodlagos piac közös irányítása;
– a rendszerösszekötők napon belüli 
kapacitásai integrált rendszerének 
létrehozása;
- korrekció és biztonság.

Or. fr

(A 2003/54/EK irányelv 5. cikkének kiegészítése az új (1b) bekezdéssel)

Indokolás

Az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti regionális együttműködés erősítése segíteni fog a 
hálózathasználati és különösen a rendszer-összekötési szabályok harmonizálásában. Ezért 
javasoljuk a rendszer-összeköttetések irányítására, a kiegyenlítésre és a hálózatbiztonságra 
vonatkozó szabályok kötelező harmonizálását.
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Módosítás 213
Eugenijus Maldeikis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 3b) pont (új)
2003/54/EK irányelv
5a. cikk – (1b) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3b. A szöveg az 5a. cikkben a következő 
bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A Bizottság előkészíti az európai 
villamosenergia-piacok elszigeteltségének 
megszüntetését segítő műszaki és pénzügyi 
intézkedéseket.” 

Or. xm

(A 2003/54/EK irányelv 5. cikkének kiegészítése az új (1b) bekezdéssel)

Módosítás 214
Nicole Fontaine

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 3c. pont (új)
2003/54/EK irányelv
5b. cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3c. Az irányelv a következő cikkel egészül 
ki:

„ 5b. cikk
A határon átnyúló villamosenergia-
áramlás biztonságos és megbízható 
irányítása kialakításának támogatása 
céljából az átvitelirendszer-üzemeltetők a 
1228/2003/EK rendelet 2h. cikke (3) 
bekezdésben meghatározott minden 
földrajzi területen belül létrehoznak egy 
koordinációs központot, amely:
i. vészhelyzeti kommunikációs platformot 
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nyújt;
ii. regionális nem valós idejű 
tanulmányokat végez a határokon 
fennálló szűk keresztmetszetekről.” 

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv kiegészítése az új 5b. cikkel)

Indokolás

A hálózatok között zajló regionális együttműködés erősítésre szorul a nagyobb zavarok vagy a 
szolgáltatás kimaradása kockázatának lehetőség szerinti csökkentése és az egységes 
villamosenergia-piac létrehozása érdekében. Ez az együttműködés megerősíthető az európai 
villamosenergia-átviteli koordinációs központ létrehozásával, amelynek feladata 
vészhelyzetben a biztonsági kérdések kezelése és az összeköttetéseknél a szűk keresztmetszetek 
előfordulásának kivizsgálása.

Módosítás 215
Nicole Fontaine

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 3d. pont (új)
2003/54/EK irányelv
5c. cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3d. Az irányelv a következő cikkel egészül 
ki:

5c. cikk
„ Az új regionális rendszerüzemeltető 
körébe tartozó, vonatkozó nemzeti
hatóságok az Ügynökséggel közölt 
kötelező menetrendnek megfelelően 
harmonizálják a következőkre vonatkozó 
szabályokat:
– a határon átnyúló kapacitások elosztása 
minden időtávra;
– az összeköttetés használói számára 
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egységes csatlakozási felület létrehozása;
– a másodlagos piac közös irányítása;
– a rendszerösszekötők napon belüli 
kapacitásai integrált rendszerének 
létrehozása;
- korrekció és biztonság.” 

Or. xm

(A 2003/54/EK irányelv kiegészítése az új 5c. cikkel)

Indokolás

Az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti regionális együttműködés erősítése segíteni fog a 
hálózathasználati és különösen a rendszer-összekötési szabályok harmonizálásában. Ezért 
javasoljuk a rendszer-összeköttetések irányítására, a kiegyenlítésre és a hálózatbiztonságra 
vonatkozó szabályok kötelező harmonizálását.

Módosítás 216
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 3e. pont (új)
2003/54/EK irányelv
6. cikk – (2) bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3e. A 6. cikk (2) bekezdésének bevezető 
szövege helyébe a következő szöveg lép:
„2. A tagállamok meghatározzák azokat a 
követelményeket, amelynek alapján 
területükön a termelői kapacitások 
létesítésére vonatkozó engedélyeket 
megadják. Ezek a kritériumok a következő 
kérdésekre vonatkozhatnak:” 

Or. xm

(A 2003/54/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdése első albekezdésének kiegészítése új elemekkel)
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Indokolás

Az engedély megadására vonatkozó kritériumoknak kötelező jellegűeknek kell lenniük.

Módosítás 217
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 3f. pont (új)
2003/54/EK irányelv
6. cikk – (2) bekezdés – g) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3f. A 6. cikk (2) bekezdésének g) pontja 
helyébe a következő szöveg lép:
„g) az elsődleges erőforrások jellege, 
azzal, hogy fosszilis energiaforrásokból 
való villamosenergia-termelésre csak azok 
a vállalatok kapnak engedélyt, amelyek 
legalább a tagállam által a fenntartható 
energiára megállapított százalékot 
megtermelik, és amelyek a legfejlettebb 
technológiát használják a CO2-kibocsátás 
csökkentésére;”

Or. xm

(A 2003/54/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdése g) pontjának kiegészítése új elemekkel)

Indokolás

Engedélyt csak olyan vállalatoknak szabad adni, amelyek a legtisztább technológiát 
használják és hozzájárulnak a nemzeti fenntarthatóenergia-célkitűzés eléréséhez.

Módosítás 218
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 3g. pont (új)
2003/54/EK irányelv
6. cikk – (3) bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3g. A 6. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kisméretű decentralizált és/vagy a 
megosztott termelők egyszerűsített 
engedélyezési eljárásokat vehessenek 
igénybe. Ezeknek az egyszerűsített 
eljárásoknak kell vonatkozniuk az 50 MW 
alatti létesítményekre és minden 
beágyazott termelőre.” 

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikkének (6) bekezdésének módosítása)

Indokolás

A decentralizált energiaforrások fejlesztésének ösztönzésére – egyidejűleg elismerve a kisebb 
erőművek korlátozottabb környezeti hatásait – gyorsított eljárások sorát kell kialakítani.

Módosítás 219
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 3h. pont (új)
2003/54/EK irányelv
11. cikk – (7a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3h. Az irányelv a következő cikkel egészül 
ki:
„7a. cikk
A magas CO2-kibocsátású új kapacitások 
tilalma
A 6. és a 7. cikk követelményeinek 
teljesítésekor a tagállamok nem 
engedélyeznek olyan új 
termelőkapacitásokat, amelyeknél a 
kapacitás működése közben a termelt 
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kilowattóránkénti 350 grammos légköri 
CO2-kibocsátást meghaladja.” 

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv kiegészítése az új 7a. cikkel)

Indokolás

A 2006. évi Stern-jelentés azt állapította meg, hogy az üvegházhatást okozó gázok légköri 
koncentrációja stabilizálásának elmaradása a világ GDP-je legalább 20%-ának elvesztését 
okozhatja. Egy ilyen veszteség, ami részben annak az eredménye, hogy az EU gazdasága 
beszorult a magas CO2-kibocsátású energiainfrastruktúrába, jelentős kedvezőtlen hatást 
gyakorolna a belső piac működésére. Ezért az egységnyi termelésre jutó magas CO2-
kibocsátású új termelőkapacitásokat be kell tiltani.

Módosítás 220
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 3h. pont (új)
2003/54/EK irányelv
11. cikk – (7a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3h. Az irányelv a következő cikkel egészül 
ki:
„ 7a. cikk
A magas CO2-kibocsátású új kapacitások 
tilalma
A 6. és a 7. cikk követelményeinek 
teljesítésekor a tagállamok nem 
engedélyeznek olyan új 
termelőkapacitásokat, amelyeknél a 
kapacitás működése közben a termelt 
energia tekintetében a kilowattóránkénti 
420 grammos légköri CO2-kibocsátást 
meghaladja.” 

Or. en



PE404.393v01-00 112/116 AM\713546HU.doc

Külső fordítás

HU

(A 2003/54/EK irányelv kiegészítése az új 7a. cikkel)

Indokolás

A 2006. évi Stern-jelentés azt állapította meg, hogy az üvegházhatást okozó gázok légköri 
koncentrációja stabilizálásának elmaradása a világ GDP-je legalább 20%-ának elvesztését 
okozhatja. Egy ilyen veszteség jelentős kedvezőtlen hatásokat gyakorolna a belső piac 
működésére és így ellentétes lenne az Uniónak a Szerződés 2. cikkében meghatározott 
elsődleges feladatával. Ezért az egységnyi termelésre jutó magas CO2-kibocsátású új 
termelőkapacitásokat be kell tiltani.

Módosítás 221
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 3h. pont (új)
2003/54/EK irányelv
11. cikk – (7a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3h. Az irányelv a következő cikkel egészül 
ki:
„7a. cikk
A felelősség korlátai nukleáris balesetek 
esetében
Az atomerőművet üzemeltetők évente 
igazoják az illetékes nemzeti hatóságnak 
és a Bizottságnak, hogy 
káreseményenként legalább 2,8 milliárd 
EUR értékre szóló biztosítással 
rendelkeznek a nukleáris balesetekből 
eredő felelősségi és biztosítási igények 
tekintetében.” 

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv kiegészítése az új 7a. cikkel)

Indokolás

Az EU nukleáris felelősségi rendszerét jelenleg a jogrendszerek és alrendszerek tarkasága 
jellemzi. A belső piac működésének javítására és a verseny torzulásainak csökkentésére –
különösen a határon átnyúló kereskedelem vonatkozásában – az EU-nak meg kell határoznia 



AM\713546HU.doc 113/116 PE404.393v01-00

Külső fordítás

HU

egy harmonizált fedezeti minimumösszeget. A javasolt összeg a jelenleg Németországban már 
alkalmazott összeg.

Módosítás 222
Avril Doyle, Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 3h. pont (új)
2003/54/EK irányelv
11. cikk – (7a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3h. Az irányelv a következő cikkel egészül 
ki:
„7a. cikk
Az üzemeltető felelősségének korlátai 
súlyos nukleáris baleset esetében
Az atomerőmű üzemeltetéséért felelős 
vállalkozás évente igazolja az illetékes 
nemzeti hatóságnak és a Bizottságnak, 
hogy érvényes felelősségbiztosítási 
kötvénnyel rendelkezik a súlyos nukleáris 
balesetekből eredő igényekre 
káreseményenként 2500 millió EUR 
minimumszintig.” 

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv kiegészítése az új 7a. cikkel)

Indokolás

A felelőségbiztosítási értékhatárok jelenleg jelentősen eltérőek az EU-n belül. Az 
atomerőművel rendelkező legtöbb tagállamban a vállalkozásoktól megkövetelt 
minimumfedezet káreseményenként 500 millió EUR alatt van. E határértékek harmonizálása 
és ezzel a belső piac működésének javítása, valamint a verseny torzulásainak csökkentése 
érdekében – különösen a határon átnyúló kereskedelem vonatkozásában – az EU-nak meg kell 
határoznia egy egységes minimumösszeget. A javasolt összeg a jelenleg Németországban már 
alkalmazott összeg.
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Módosítás 223
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 3h. pont (új)
2003/54/EK irányelv
11. cikk – (7a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3h. Az irányelv a következő cikkel egészül 
ki:
„7a. cikk
Az átvitelirendszer-üzemeltetés nemzeti 
modelljeinek meghatározásakor a 
tagállamok a következők közül 
választhatnak:
a) a 8. cikkben meghatározott egy vagy 
több átvitelirendszer-üzemeltető létezése, 
vagy a 10. cikkben meghatározott egy 
vagy több független rendszerüzemeltető 
megléte;
b) egy vagy több átvitelirendszer-
üzemeltető megléte, és egy vagy több 
független rendszerüzemeltető megléte.” 

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv kiegészítése az új 7a. cikkel)

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a 8.1 cikk alóli kivétel nem jelenti automatikusan egy független 
rendszerüzemeltető létrehozását minden vertikálisan integrált vállalkozás tekintetében, ha azt 
a 10. cikk keretében kérik.
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Módosítás 224
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 3h. pont (új)
2003/54/EK irányelv
11. cikk – (7a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3h. Az irányelv a következő cikkel egészül 
ki:
„7a. cikk
Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
függetlenségének biztosítása érdekében a 
tagállamok tagállamok [az átültetés 
dátuma plusz egy év]-tól/től 
gondoskodnak arról, hogy a vertikálisan 
integrált vállalkozások feleljenek meg a 8. 
cikk (1) bekezdése a)–d) pontjának vagy a 
10. cikknek vagy a 8ba. cikk 
rendelkezéseinek:

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv kiegészítése az új 7a. cikkel)

Indokolás

Ez a módosítás tényleges és hatékony szétválasztást vezet be a tulajdonlás szétválasztásának 
és a független rendszerüzemeltetőnek az alternatívájaként. Biztosítja az átvitelirendszer-
üzemeltetők eredményes szétválasztását a tulajdonjog sérelme nélkül és anélkül, hogy ez az 
átviteli rendszer vagy az energiatermelés értékesítéséhez vezetne.

Módosítás 225
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 3i. pont (új)
2003/54/EK irányelv
7b. cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3i. Az irányelv a következő cikkel egészül 
ki:
„7b. cikk
Az üzemeltető felelőssége súlyos nukleáris 
baleset esetében
Az atomerőmű üzemeltetéséért felelős 
vállalkozás évente igazolja az illetékes 
nemzeti hatóságnak és a Bizottságnak, 
hogy érvényes pénzügyi biztosítékkal 
rendelkezik a súlyos nukleáris 
balesetekből eredő valamennyi esetleges 
felelősségi igényre.” 

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv kiegészítése a 7a. cikk után az új 7b. cikkel)

Indokolás

A felelőségbiztosítási értékhatárok jelenleg jelentősen eltérőek az EU-n belül. E határértékek 
harmonizálása és ezzel a belső piac működésének javítása, valamint a verseny torzulásainak 
csökkentése érdekében – különösen a határon átnyúló kereskedelem vonatkozásában – az EU-
nak elő kell írnia, hogy megfelelő kártérítési rendszereket vezessenek be annak érdekében, 
hogy valamennyi lehetséges károsult kártérítést kaphasson, továbbá a villamosenergia-
termelők közötti egyenlő versenyfeltételek biztosítására.
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