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Módosítás 314
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/54/EK irányelv
12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A piaci versenyhelyzet szempontjából 
létfontosságú kereskedelmi 
információknak elérhetőnek kell lenniük 
a piac valamennyi villamosenergia-
szolgáltatója számára, különös tekintettel 
a szállítási hely meghatározását lehetővé 
tevő információkra, a telepített 
kapacitásra és az előfizetett kapacitásra 
vonatkozó információkra. Amennyiben 
szükséges, a nemzeti szabályozó hatóság 
követelheti a piacon jelen lévő 
szolgáltatóktól, hogy adják meg ezeket az 
információkat az érintetteknek.

Or. fr

Módosítás 315
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/54/EK irányelv
12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az elosztórendszer-üzemeltetők 
biztosítják, hogy a piaci versenyhelyzet 
szempontjából létfontosságú kereskedelmi 
információknak, vagyis a szállítási hely 
meghatározását lehetővé tevő 
információknak, a telepített kapacitásra és 
az előfizetett kapacitásra vonatkozó 
információknak megkülönböztetés nélkül 
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elérhetőnek kell lenniük a piac 
valamennyi villamosenergia- szolgáltatója 
számára.

Or. fr

Indokolás

A piacon jelen lévő szolgáltatók átfogó információkkal rendelkeznek az előfizetőkről, egyrészt 
mert adatbázisokat hoztak létre, másrészt pedig mert szabályozott tarifák alapján látják el az 
előfizetőket. A szállítási helyre, a telepített kapacitásra és az előfizetett kapacitásra vonatkozó 
információknak az „érzékeny kereskedelmi információk” köréből történő kivétele 
egészségesebb versenyhelyzetet biztosítana.

Módosítás 316
Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 a pont (új)
2003/54/EK irányelv
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. A szöveg a következő cikkel egészül ki: 
„12a. cikk

1. Az átvitelirendszer-üzemeltetők a 
villamos energia belső piacára vonatkozó 
közös szabályokról szóló 2003/54/EC 
irányelvet módosító …/…/EK irányelv 
hatályba lépésétől számított egy éven belül 
Összeköttetési Koordinációs Központot 
hoznak létre. 
2. Az Összeköttetési Koordinációs 
Központnak jogi személyiséggel kell 
rendelkeznie, és függetlennek kell lennie.  
3. Az Összeköttetési Koordinációs 
Központnak rendelkeznie kell a szükséges 
informatikai és kommunikációs 
forrásokkal, valamint a megfelelő 
szakértelemmel.
4. Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
kötelesek ellátni az Összeköttetési 
Koordinációs Központot minden fontos 
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információval a saját rendszereiket érintő 
működési tervezéssel és valós időben 
történő működéssel kapcsolatban, melybe 
bele tartozik napi szinten minden egyes 
rendszerösszekötő esetében a várhatóan 
rendelkezésre álló kapacitás, a kapacitás 
tényleges felhasználása, a szűk 
keresztmetszetek kezeléséből származó 
bevételek és a korlátozott áram. Ezt az 
információlistát az ügynökségnek jóvá 
kell hagynia, majd az Összeköttetési 
Koordinációs Központnak elektronikus 
formában közzé kell tennie. 
5. Az Összeköttetési Koordinációs Központ 
felelős a vészhelyzetek és a helyreállítási 
helyzetek előzetesen jóváhagyott eljárások 
szerint történő kezeléséért. Az eljárásokat 
az 1228/2003/EK rendelet 2e. cikke
alapján kell meghatározni és jóváhagyni. 
6. Az Összeköttetési Koordinációs 
Központnak éves jelentést kell benyújtania 
az Ügynökség és a Bizottság számára, 
melyben leírja a rendszerösszekötők 
hasznosítását, beleértve az ezekhez
kapcsolódó szűk keresztmetszetek 
kezeléséből származó bevételeket, 
valamint minden egyes összekapcsolt 
rendszerben az előforduló 
áramkimaradásokat és zavarokat, továbbá 
az átvitelirendszer-üzemeltetők a normális 
működés helyreállítása érdekében tett 
intézkedéseit.”

Or. en

Indokolás

Az Összeköttetési Koordinációs Központ kialakítása rendkívül fontos a belső piac fejlődése 
szempontjából. A belső energiapiac átláthatóságának növelése érdekében minden egyes 
résztvevő számára elérhetővé kell tenni a rendszerösszekötők hasznosításával kapcsolatos 
aktuális és összefüggő információkat. Ezt az átvitelirendszer-üzemeltetőknek kell kialakítaniuk 
és kezelniük.
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Módosítás 317
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 b bekezdés (új)
2003/54/EK irányelv
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9b. A 14. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
"3. Az elosztórendszer-üzemeltető a 
rendszerhasználókat megfelelő módon 
tájékoztatja annak érdekében, hogy 
azok hatékonyan hozzáférhessenek a 
hálózathoz és használhassák azt.

Or. en

Indokolás

A hatékonyság nemcsak a hálózathoz való hozzáférés, hanem a hálózat felhasználása 
szempontjából is jelentős. Ezért ki kell bővíteni e rendelkezést annak érdekében, hogy lehetővé 
váljon a felhasználók és az üzemeltetők számára az elosztórendszer használatának 
optimalizálása.

Módosítás 318
Erika Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9c. A 14. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„3a. Az elosztórendszer-üzemeltető a 
villamos energia belső piacára vonatkozó 
közös szabályokról szóló 2003/54/EC 
irányelvet módosító  …/…/EK irányelv 
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hatályba lépésétől számított egy éven belül 
az illetékes szabályozó hatóság számára 
javaslatot nyújt be, amely leírja, hogy 
milyen informatikai és kommunikációs 
rendszereket kell bevezetni a (3) 
bekezdésben említett információk 
biztosítása érdekében. Ez a javaslat 
elősegíti – többek között – a kétirányú 
elektromos mérőberendezések 
használatát, a végső fogyasztók és az 
elosztott termelők aktív részvételét a 
rendszerüzemeltetésben, valamint a valós 
idejű információ áramlását az 
elosztórendszer-üzemeltetők és az 
átvitelirendszer-üzemeltetők között, 
melynek célja az összes rendelkezésre álló 
termelési, hálózati és keresleti forrás 
felhasználásának optimalizálása.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 14. cikkének kiegészítése az új (3a) bekezdéssel)

Indokolás

Az összes forrás – beleértve a szükséglet, az elosztott termelés és az elosztóhálózatok –
hatékony felhasználásának biztosításához alapvető fontosságú, hogy az elosztórendszer-
üzemeltetők alkalmazzák a legújabb informatikai és kommunikációs technológiákat, mellyel 
az elosztóhálózatokat egy fenntartható energiarendszer aktív résztvevőjévé alakítják. Az 
intelligens hálózatok elengedhetetlenek a megújuló energiaforrások költséghatékony 
felhasználásához és a hatékony keresletoldali szabályozás széleskörű alkalmazásához, amely 
elősegíti az új energiaszolgáltatások bevezetését.

Módosítás 319
Erika Mann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9d. A 14. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
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„3b. A nemzeti szabályozó hatóságok a 
villamos energia belső piacára vonatkozó 
közös szabályokról szóló 2003/54/EC 
irányelvet módosító …/…/EK irányelv 
hatályba lépésétől számított két éven belül 
jóváhagyják a (3a) bekezdésben említett 
javaslatokat. A nemzeti szabályozó 
hatóságok biztosítják a bevezetendő 
informatikai és kommunikációs 
rendszerek teljes együttműködtethetőségét.
Ebből a célból iránymutatásokat 
bocsáthatnak ki és módosításokat 
rendelhetnek el a (3a) bekezdésben 
említett javaslatokkal kapcsolatban.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 14. cikkének kiegészítése új bekezdéssel)

Indokolás

Lásd az előző módosítás indokolását.

Módosítás 320
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 e pont (új)
2003/54/EK irányelv
14 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9e. A 14. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„3c. A nemzeti szabályozó hatóság a (3) 
bekezdésben említett javaslattal 
kapcsolatos döntéséről szóló, az 
elosztórendszer-üzemeltetőnek történő 
értesítését megelőzően tájékoztatja az 
Ügynökséget, vagy ha az még nem 
működik, a Bizottságot. Az Ügynökség 
vagy a Bizottság biztosítja, hogy a 
bevezetendő informatikai és 
kommunikációs rendszerek elősegítik a 
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villamos energia belső piacának 
fejlődését, és nem állítanak újabb 
technikai akadályokat.” 

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 14. cikkének kiegészítése új bekezdéssel)

Módosítás 321
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 f pont (új)
2003/54/EK irányelv
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9f. A 14. cikk (4) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„4. Egy tagállam megköveteli az 
elosztórendszer-üzemeltetőtől, hogy a 
termelőlétesítmények teherelosztása 
során adjon elsőbbséget a megújuló 
energiaforrást [...] használó, esetleg a 
kapcsolt hő- és villamos energiát termelő 
termelőlétesítményeknek.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 14. cikke (4) bekezdésének módosítása egy szó módosításával és két 
szó törlésével)

Indokolás

Annak a célkitűzésnek az elérése érdekében, amely szerint 2020-ra az EU energiájának 20%-
át megújuló energiaforrásból kell fedeznie, biztosítani kell a megújulóenergia-hálózatokhoz 
való elsőbbségi hozzáférést.

Módosítás 322
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 f pont (új)
2003/54/EK irányelv
14 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9f. A 14. cikk (4) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

„4. A tagállam megköveteli az 
elosztórendszer-üzemeltetőtől, hogy a 
termelőlétesítmények teherelosztása 
során adjon elsőbbséget az új
termelőlétesítményeknek, kivéve ha ez 
veszélyezteti a műszaki kiegyensúlyozási 
követelményeket, vagy a hálózat 
biztonságát és megbízhatóságát.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 14. cikke (4) bekezdésének kiegészítése új elemekkel)

Indokolás

Az új termelőlétesítményeknek elsőbbségi hozzáférést kell biztosítani a hálózathoz, feltéve, 
hogy nincsenek ehhez kapcsolódó kiegyensúlyozási problémák. Ez lehetőséget ad a 
tagállamoknak, hogy elérjék a megújuló energiára vonatkozó céljaikat.

Módosítás 323
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 g pont (új)
2003/54/EK irányelv
14 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9g. A 14. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki: 
„4a. A tagállamoknak szintén 
támogatniuk kell az intelligens 
mérőberendezések és hálózatok 
fejlesztését, amiért a villamosenergia-
elosztó társaságok felelősek. A nemzeti 
szabályozó hatóságoknak kell felelniük e 
fejlesztési folyamat figyelemmel 
követéséért és a szükséges közös 
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szabványok előírásáért.

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 14. cikkének kiegészítése az új (4a) bekezdéssel)

Indokolás

A tagállamoknak támogatniuk kell az intelligens mérőberendezések és hálózatok fejlesztését, a 
nemzeti szabályozó hatóságoknak pedig nyomon kell követniük a folyamatot.

Módosítás 324
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 g pont (új)
2003/54/EK irányelv
14 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9g. A 14. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki: 

„4a. A tagállamoknak ezen kívül a 
villamos energia belső piacára vonatkozó 
közös szabályokról szóló 2003/54/EC 
irányelvet módosító …/…/EK irányelv 
hatályba lépésétől számított tíz éven belül 
biztosítaniuk kell az intelligens 
mérőberendezések és hálózatok 
fogyasztóközpontú információs 
technológiák széleskörű használatával 
történő telepítését, azzal a feltétellel, hogy 
e telepítésért a villamosenergia-elosztó 
társaságok felelősek. A nemzeti 
szabályozó hatóságok a határidő 
betartásának biztosítására gördülő 
programot határoznak meg.”

Or. en

Indokolás

Az Európai Uniónak ösztönöznie kell tagállamait intelligens mérőberendezések és hálózatok 
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telepítésére a megállapított időkereten belül; a tapasztalatok azt sugallják, hogy a fogyasztók 
profitálnak abból, és sokkal energiatudatosabbá válnak, ha valós időben ismeretet 
szerezhetnek személyes energiafogyasztásukról. 

Módosítás 325
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 h pont (új)
2003/54/EK irányelv
14 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9h. A 14. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„6a. Az elosztórendszer-üzemeltetők 
támogatják a nagy végső fogyasztók, a 
végső fogyasztók csoportosulásai és az 
elosztott termelők számára a részvételt a 
tartalékpiacokon és a kiegyenlítő 
piacokon, amennyiben rendelkeznek ezzel 
a hatáskörrel. Amennyiben a termelési és 
a szükségleti ajánlat azonos árú, a 
szükséglet kap elsőbbséget.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 14. cikkének kiegészítése az új (6a) bekezdéssel)

Indokolás

Az energiahatékonyság javítása érdekében fontos, hogy a fogyasztók és az elosztott termelők 
aktívan részt vegyenek a kiegészítő szolgáltatások piacán, különösen akkor, ha bizonyos 
kritikus pillanatokban (terhelési csúcsok, vészhelyzetek esetén) csökkenteni tudják a rendszer 
szükségletét. A nagy fogyasztók részt vehetnek az ilyen piacokon, viszont a kis fogyasztók 
közvetlenül nem, hacsak valaki (például a szolgáltató) össze nem tud kapcsolni belőlük 
viszonylag sokat, és szabályozza szükségletük egy részét.
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Módosítás 326
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 i pont (új)
2003/54/EK irányelv
14 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9i. A 14. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„6b. A nemzeti szabályozó hatóságok 
biztosítják, hogy az átvitelirendszer-
üzemeltetők és az elosztórendszer-
üzemeltetők által alkalmazott 
kiegyensúlyozó szabályokat és tarifákat –
amennyiben rendelkeznek ezzel a 
hatáskörrel – a villamos energia belső 
piacára vonatkozó közös szabályokról 
szóló 2003/54/EC irányelvet 
módosító…/…/EK irányelv hatályba 
lépésétől számított két éven belül 
harmonizálják. Különösen arról kell 
gondoskodni, hogy a nagy végső 
fogyasztók, a végső fogyasztók 
csoportosulásai és az elosztott termelők 
hatékonyan hozzá tudjanak járulni a 
tartalék- és kiegyenlítő 
szolgáltatásokhoz.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 14. cikkének kiegészítése az új (6b) bekezdéssel)

Indokolás

A 23. cikk szerint a szabályozó hatóságok felelősek legalább „a kiegyenlítő szolgáltatások 
nyújtásának feltételei” „kiszámításához és meghatározásához használt módszerek… 
megállapításáért vagy jóváhagyásáért”. Mivel a kiegyenlítő szolgáltatások harmonizációja 
elengedhetetlen eleme a villamos energia belső piaca megfelelő működésének, a szabályozó 
hatóságoknak az átvitelirendszer-üzemeltetőkkel és az elosztórendszer-üzemeltetőkkel szoros 
együttműködésben nemzeti és uniós szinten végre kell hajtania a megfelelő mértékű 
harmonizációt.
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Módosítás 327
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 i pont (új)
2003/54/EK irányelv
14 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9j. A 14. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„7a.  A megújuló energiaforrásokból, 
kombinált hő- és villamos erőművekből, 
valamint integrált erőművekből származó 
villamos energiának prioritást kell 
élveznie, és a megújuló 
energiaforrásokból és kombinált hő- és 
villamos erőművekkel villamos energiát 
előállító új termelők hálózatba kapcsolási 
költségeinek objektívnek, átláthatónak és 
megkülönböztetés-mentesnek kell lenniük. 
Egy európai teljesítménymérő rendszer 
felügyeli azt, hogy ne álljanak akadályok 
az alternatív villamosáram-termelés 
ösztönzésének útjában.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 14. cikkének kiegészítése az új (7a) bekezdéssel)

Indokolás

Az új megújuló energiaforrások bekapcsolásának költségei, különös tekintettel a tengerpartok 
mentén található szélerőművekre és a koprodukciós erőművekre, csökkenthetik e területeken a 
beruházások vonzerejét. Világos és méltányos árakat kell megállapítani, az e technológiák 
nyújtotta további előnyök figyelembevételével.

Módosítás 328
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 k pont (új)
2003/54/EK irányelv
14 cikk – 7 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9k. A 14. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:

„7b. Az elosztórendszer-üzemeltetők 
finanszírozásának függetlennek kell 
lennie eladási szintjüktől az árak olyan 
használatával, amely különválasztja az ő 
költségvetésüket és fogyasztóik 
energiafelhasználását.

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 14. cikkének kiegészítése az új (7b) bekezdéssel)

Indokolás

A „szétválasztás” ezen elve elengedhetetlen ahhoz, hogy elsőbbséget kaphasson a hasznosítás 
hatékonysága. Így megszűnik az elosztórendszer-üzemltetők indítéka az eladások növelésére, 
függetlenül attól, hogy milyen a kapcsolat a termelő energiaszolgáltatókkal. Ezt az elvet be 
lehet vezetni függetlenül attól, hogy milyen az elosztórendszer-üzemeltetők szétválasztásának 
helyzete.

Módosítás 329
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont – c pont
2003/54/EK irányelv
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az elosztórendszer-üzemeltető egy 
vertikálisan integrált vállalkozás részét 
alkotja, a tagállamoknak tevékenységei 
felügyelete révén gondoskodniuk kell arról, 
hogy az elosztórendszer-üzemeltető a 
vertikális integrációt ne használhassa ki a 
verseny torzítására. A vertikálisan integrált 
elosztórendszer-üzemeltetők 
kommunikációjukban és a márkaépítés 
során nem kelthetnek zavart a vertikálisan 

(3) Ha az elosztórendszer-üzemeltető egy 
vertikálisan integrált vállalkozás 
alkotórésze, a tagállamoknak 
tevékenységei felügyelete révén 
gondoskodniuk kell arról, hogy az 
elosztórendszer-üzemeltető a vertikális 
integrációt ne használhassa ki a verseny 
torzítására. A vertikálisan integrált 
elosztórendszer-üzemeltetők 
kommunikációs tevékenységeik során nem 
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integrált vállalkozás ellátó ágának 
különállósága tekintetében.

kelthetnek zavart a vertikálisan integrált 
vállalkozás ellátó ágának különállósága 
tekintetében.

Or. de

Módosítás 330
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont – c pont
2003/54/EK irányelv
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az elosztórendszer-üzemeltető egy 
vertikálisan integrált vállalkozás részét
alkotja, a tagállamoknak tevékenységei 
felügyelete révén gondoskodniuk kell arról, 
hogy az elosztórendszer-üzemeltető a 
vertikális integrációt ne használhassa ki a 
verseny torzítására. A vertikálisan integrált 
elosztórendszer-üzemeltetők 
kommunikációjukban és a márkaépítés 
során nem kelthetnek zavart a vertikálisan 
integrált vállalkozás ellátó ágának 
különállósága tekintetében.

(3) Ha az elosztórendszer-üzemeltető egy 
vertikálisan integrált vállalkozás részét
alkotja, a tagállamoknak tevékenységei 
felügyelete révén gondoskodniuk kell arról, 
hogy az elosztórendszer-üzemeltető a 
vertikális integrációt ne használhassa ki a 
verseny torzítására. A vertikálisan integrált 
elosztórendszer-üzemeltetők 
kommunikációs tevékenységeik során nem 
kelthetnek zavart a vertikálisan integrált 
vállalkozás ellátó ágának különállósága 
tekintetében.

Or. de

Módosítás 331
Catherine Stihler, David Martin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont – c pont
2003/54/EK irányelv
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az elosztórendszer-üzemeltető egy 
vertikálisan integrált vállalkozás részét 
alkotja, a tagállamoknak tevékenységei 

(3) Ha az elosztórendszer-üzemeltető egy 
vertikálisan integrált vállalkozás részét 
alkotja, a tagállamoknak tevékenységei 
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felügyelete révén gondoskodniuk kell arról, 
hogy az elosztórendszer-üzemeltető a 
vertikális integrációt ne használhassa ki a 
verseny torzítására. A vertikálisan 
integrált elosztórendszer-üzemeltetők 
kommunikációjukban és a márkaépítés 
során nem kelthetnek zavart a vertikálisan 
integrált vállalkozás ellátó ágának 
különállósága tekintetében.

felügyelete révén gondoskodniuk kell arról, 
hogy az elosztórendszer-üzemeltető a 
vertikális integrációt ne használhassa ki a 
verseny torzítására.

Or. en

Indokolás

A tagállamok feladata intézkedéseket végrehajtani a vertikálisan integrált vállalatok 
elosztásának az egyéb tevékenységektől való tényleges elkülönítésének biztosítására.

Módosítás 332
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont – c pont
2003/54/EK irányelv
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el annak biztosítása érdekében, 
hogy az elosztórendszer-üzemeltető teljes 
körűen és ténylegesen betartsa e cikk (2) 
bekezdését az elosztórendszer-üzemeltető 
teljes függetlenségének, a 
megkülönböztető magatartás hiányának 
és annak tekintetében, hogy a vertikálisan 
integrált vállalkozás ellátási tevékenységei 
a vertikális integráció révén nem 
juthatnak tisztességtelen előnyhöz. A 
szóban forgó intézkedést, amely ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú elemeit 
hivatott módosítani kiegészítés útján, a 
27a. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
meghozni.

törölve
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Or. en

Indokolás

E rendelkezés értelmében az Európai Bizottság komitológiai eljárásban útmutatókat fogad 
majd el (i) az elosztórendszer-üzemeltetők függetlenségének, (ii) a megkülönböztető 
magatartás hiányának és annak biztosítására, hogy (iii) a vertikálisan integrált vállalkozás 
ellátási tevékenységei a vertikális integráció révén nem juthatnak tisztességtelen előnyhöz. 
Ezen intézkedések mindegyikét a Tanács és az Európai Parlament bevonásával kell elfogadni, 
mivel a komitológia túlzott használata növelheti a szabályozási bizonytalanságot.

Módosítás 333
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont – c pont
2003/54/EK irányelv
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el annak biztosítása érdekében, 
hogy az elosztórendszer-üzemeltető teljes 
körűen és ténylegesen betartsa e cikk (2) 
bekezdését az elosztórendszer-üzemeltető 
teljes függetlenségének, a 
megkülönböztető magatartás hiányának 
és annak tekintetében, hogy a vertikálisan 
integrált vállalkozás ellátási tevékenységei 
a vertikális integráció révén nem 
juthatnak tisztességtelen előnyhöz. 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.

törölve

Or. de
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Indokolás

A komitológiai eljárás eredményei igen távolra mutathatnak. Az ilyen rendelkezések az 
elosztórendszer-üzemeltetőkre vonatkozó szétválasztási rendelkezések lényegét érintik. A 
Bizottság által e tárgyban javasolt szabályozási bizottsági eljárás csökkenti az Európai 
Parlament hatáskörét.

Ennek eredményeként a Bizottság ily módon a lényegi döntéseket a rendes demokratikus 
jogalkotási folyamat helyett komitilógiai eljárás alá veti.

Módosítás 334
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont – c pont
2003/54/EK irányelv
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el annak biztosítása érdekében, 
hogy az elosztórendszer-üzemeltető teljes 
körűen és ténylegesen betartsa e cikk (2) 
bekezdését az elosztórendszer-üzemeltető 
teljes függetlenségének, a 
megkülönböztető magatartás hiányának 
és annak tekintetében, hogy a vertikálisan 
integrált vállalkozás ellátási tevékenységei 
a vertikális integráció révén nem 
juthatnak tisztességtelen előnyhöz. 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.

törölve

Or. de

Indokolás

A komitológiai eljárás eredményei igen távolra mutathatnak. Az ilyen rendelkezések az 
elosztórendszer-üzemeltetőkre vonatkozó szétválasztási rendelkezések lényegét érintik. A 
Bizottság által e tárgyban javasolt szabályozási bizottsági eljárás csökkenti az Európai 



PE404.525v01-00 20/105 AM\714880HU.doc

HU

Parlament hatáskörét.

Ennek eredményeként a Bizottság ily módon a lényegi döntéseket a rendes demokratikus 
jogalkotási folyamat helyett komitilógiai eljárás alá veti.

Módosítás 335
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont – c pont
2003/54/EK irányelv
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el annak biztosítása érdekében, 
hogy az elosztórendszer-üzemeltető teljes 
körűen és ténylegesen betartsa e cikk (2) 
bekezdését az elosztórendszer-üzemeltető 
teljes függetlenségének, a 
megkülönböztető magatartás hiányának 
és annak tekintetében, hogy a vertikálisan 
integrált vállalkozás ellátási tevékenységei 
a vertikális integráció révén nem 
juthatnak tisztességtelen előnyhöz. 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.

törölve

Or. de

Indokolás

A szétválasztási kötelezettségek a villamos energia piacának alapvető kötelezettségei, ezért 
nem tekinthetők „nem lényeges“ elemnek. Mindez továbbá a társasági jog módosítását vonja 
maga után, amely tekintve e jog gazdaságra gyakorolt hatását tekintve szintén nem lehet 
„nem lényeges”.
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Módosítás 336
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont – c pont
2003/54/EK irányelv
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el annak biztosítása érdekében, 
hogy az elosztórendszer-üzemeltető teljes 
körűen és ténylegesen betartsa e cikk (2) 
bekezdését az elosztórendszer-üzemeltető 
teljes függetlenségének, a 
megkülönböztető magatartás hiányának 
és annak tekintetében, hogy a vertikálisan 
integrált vállalkozás ellátási tevékenységei 
a vertikális integráció révén nem 
juthatnak tisztességtelen előnyhöz. 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.

törölve

Or. de

Indokolás

A Bizottságra az elosztórendszer-üzemeltetőkre vonatkozó iránymutatások efogadása 
tekintetében a bizottsági ellenőrzési eljárás bevezetésével ruházott ily mértékű hatalom nem 
demokratikus, ezért vissza kell utasítani.

Módosítás 337
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont – c pont
2003/54/EK irányelv
15. cikk – (4a) bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(4a) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
nem alkalmazzák az (1)–(4) bekezdést 
azokra az integrált villamosenergia-ipari 
vállalkozásokra, amelyek százezernél 
kevesebb fogyasztót vagy szigetüzemben 
működő rendszert látnak el.”

Or. de

Módosítás 338
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont – c pont
2003/54/EK irányelv
15 cikk – 4a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(4a) A tagállamok saját hatáskörükben 
dönthetnek úgy, hogy nem alkalmazzák az 
(1)–(4) bekezdést azokra az integrált 
villamosenergia-ipari vállalkozásokra, 
amelyek százezernél kevesebb fogyasztót 
vagy szigetüzemben működő rendszert 
látnak el.”

Or. de

Módosítás 339
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont – c pont
2003/54/EK irányelv
15 cikk – 4a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(4a) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
nem alkalmazzák az (1)–(4) bekezdést 
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azokra az integrált villamosenergia-ipari 
vállalkozásokra, amelyek százezernél 
kevesebb fogyasztót vagy szigetüzemben 
működő rendszert látnak el.”

Or. de

Módosítás 340
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A 19 cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(3) A villamosenergia-ipari 
vállalkozások belső számvitelükben 
külön elszámolást vezetnek az átviteli és 
elosztási tevékenységük mindegyikéről, 
mintha a szóban forgó tevékenységeket 
különálló vállalkozások végeznék, a 
hátrányos megkülönböztetés, a 
keresztfinanszírozás és a versenytorzulás 
elkerülése céljából. Elszámolást kell 
készíteniük – amely lehet összevont is –
az átvitelhez vagy elosztáshoz nem 
kapcsolódó, valamennyi villamosenergia-
ipari tevékenységükről is. 2007. július 1-
jéig külön elszámolást kell vezetniük a 
feljogosított, illetve a nem feljogosított 
fogyasztóknak nyújtott ellátási 
tevékenységről. Az elszámolásokban 
részletezni kell az átviteli/elosztóhálózat 
tulajdonlásából származó bevételeket. 
Adott esetben összevont elszámolást kell 
vezetni az egyéb, nem villamosenergia-
ipari tevékenységekről is. A belső 
számvitelnek tartalmaznia kell minden 
egyes tevékenység mérlegét és 
eredménykimutatását.”
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Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 19. cikke (3) bekezdésének módosítása (egyenként) egy szó 
módosításával)

Indokolás

A nemzetközi energiavállatok Európában való elszaporodása miatt fontos meghatározni, hogy 
a nemzeti energiavállalatok elszámolását egyenként kell közzétenni és nem szabad összevonni 
azokat az anyavállalat elszámolásával.

Módosítás 341
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 b pont (új)
2003/54/EK irányelv
19 cikk – 4a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 19. cikk 11b. pontja a következő 
bekezdéssel egészül ki:  
„(4a) A tagállamok külön elszámolást 
fogadnak el a villamosenergia-
szolgáltatók jövőbeli leszerelése vagy 
hulladékkezelése tekintetében. Az e 
jövőbeli tevékenységekre felhalmozott 
bevételeket egy független nemzeti hatóság, 
vagy egy külön kezelővállalat felügyelete 
alá vagy letétjébe kell helyezni és nem a 
létesítmény szolgáltatójához vagy 
tulajdonosához.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 19. cikkének kiegészítése új bekezdéssel)

Indokolás

A tagállamok valamennyi energiaágazatban különböző pénzügyi igazgatási módszereket 
fogadtak el a leszerelési alapok tekintetében. Néhány villamosenergia-termelő tevékenység és 
a velük járó nyersanyag-kitermelés helyreállító munkát igényel a létesítmény bezárása után. A 
„szennyező fizet” elvének érdekében az üzemeltetőnek bizonyítania kell, hogy a fenti 
tevékenységek költségeit a létesítmény működése során kitermeli.
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Módosítás 342
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 c pont (új)
2003/54/EK irányelv
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11c) A 20. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
"2. Az átviteli- vagy az elosztórendszer-
üzemeltető megtagadhatja a hálózati 
hozzáférést, ha fizikailag nem áll 
rendelkezésre a szükséges kapacitás. A 
megtagadást objektív, technikailag és 
gazdaságilag alátámasztott kritériumokkal
kellőképpen megalapozott indokokkal 
kell alátámasztani. A nemzeti szabályozó 
hatóság biztosítja, hogy ezeket a 
kritériumokat következetesen 
alkalmazzák, illetve hogy a 
rendszerhasználónak, akinek 
megtagadták a hozzáférést, van 
jogorvoslati lehetősége. Megtagadás 
esetén és adott esetben a nemzeti 
szabályozó hatóságok gondoskodnak 
arról, hogy az átviteli- vagy az 
elosztórendszer-üzemeltető érdemi 
információt nyújtson azokról az 
intézkedésekről, amelyek a hálózat 
megerősítéséhez szükségesek lennének. 
Az információt kérő féltől az 
információnyújtás költségeinek 
megfelelő, méltányos díj kérhető.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 20. cikke (2) bekezdésének új elemekkel történő kiegészítése.)

Indokolás

A hozzáférést csak a rendszerüzemeltető tagadhatja meg, alaposan alátámasztott technikai és 
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gazdasági szempontból érvényes kritériumok alapján. Hozzáférést megtagadni akkor lehet, 
amennyiben elégtelen a rendelkezésre álló fizikai kapacitás. A szabályozó hatóság feladatai 
közé kellene tartozzon egyrészt annak biztosítása, hogy a hozzáférés megtagadásának 
kritériumait következetesen alkalmazzák, másrészt kapacitáshoz vagy csatlakozáshoz 
kapcsolódó befektetés javasolása a csatlakozás nyújtásának javítása érdekében, amennyiben 
az gazdaságilag indokolt.

Módosítás 343
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 d pont (új)
2003/54/EK irányelv
20 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11d) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

„20a. cikk

A végső fogyasztók csoportosulásai

(1) A szolgáltatók csoportosíthatják a 
végső felhasználókat annak érdekében, 
hogy az igényekre adott válasz 
tekintetében ajánlataikat közvetlenül a 
szervezett piacon tegyék, beleértve a 
kiegyenlítő piacokat.

(2) A tagállamok engedélyezhetik a végső 
felhasználók nem szolgáltató jellegű 
csoportosítói számára, hogy a 
kiskereskedelmi fogyasztók nevében az 
igényekre adott válasz tekintetében 
ajánlataikat közvetlenül a szervezett 
piacon tegyék, beleértve a kiegyenlítő 
piacokat.
(3) A tagállamok vagy a nemzeti 
szabályozó hatóságok a tagállamban 
szerződött igényre adott válasz 
mennyiségében maximálhatják a végső 
fogyasztók szolgáltató és nem szolgáltató 
csoportosítóinak lehetőségeit az igényre 
adott válasszal kapcsolatos piaci 
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ajánlattétel tekintetében.”

Or. en

(A 2003/54/EGK irányelv kiegészítése az új 20a. cikkel)

Indokolás

A villamosenergia-piacok működésében való részvétel – beleértve a nagykereskedelmi és a 
kiegyenlítő piacokat – szükséges lépés az energiahatékonyság javításának és a jelenlegi 
termelők piaci hatalma csökkentésének megvalósításához. A kis fogyasztóknak azonban nincs 
lehetőségük egyénileg részt venni a piac működésében. Ezérta hatékonyabb belső piac 
megvalósítása érdekében szükséges lehetővé tenni a végső fogyasztók csoportosítói számára, 
hogy a kiskereskedelmi fogyasztók nevében az igényekre adott válasz tekintetében ajánlataikat 
közvetlenül a szervezett piacon tegyék.

Módosítás 344
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 e pont (új)
2003/54/EK irányelv
21 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11e) A 21. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A feljogosított fogyasztók több 
ellátóval egyszerre is szerződhetnek .”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 21. cikkének kiegészítése az új (2a) bekezdéssel)

Indokolás

A fogyasztóknak meg kell adni azt a lehetőséget, hogy egyszerre több szolgáltatóval 
szerződjenek.
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Módosítás 345
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 e pont (új)
2003/54/EK irányelv
21 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11e) A 21. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A piac elégtelen működése esetén a 
tagállamok szükséges és arányos átmeneti 
intézkedéseket hozhatnak a 2003/96/EK 
irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) 
pontjában meghatározott nagy 
energiaintenzitású vállalkozások 
tekintetében abból a célból, hogy 
elősegítsék beilleszkedésüket a teljesen 
piaci alapú versenyhelyzetbe.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 21. cikkének kiegészítése az új (2a) bekezdéssel)

Indokolás

A magas elektromosáram-igényű termékeket gyártó európai uniós vállalatok számára az 
elektromos áram ára versenyhátrány forrása. Ezeknek a vállalatoknak nincs más lehetőségük, 
mint energiaigényüket a liberalizált energiapiacokon olyan árakon beszerezni, amelyek még 
nem teljesen tükrözik a teljes és tisztességes versenyt. Az átmeneti intézkedések hozzáférést 
biztosítanak a magas elektromosáram-igényű vállalatok számára a versenyképes árú 
energiához addig, amíg nem hajtanak végre hatékony szétválasztási intézkedéseket, a 
független nemzeti szabályozó hatóságok működése el nem éri a teljes intenzitását és az EU 
piaca nem válik teljesen versenyalapúvá.

Módosítás 346
Pia Elda Locatelli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 e pont (új)
2003/54/EK irányelv
21 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11e) A 21. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki: 
„(2a) Az Ügynökség valós időben felügyeli 
az Unióban, az EGT-ben és a szomszédos 
országokban szervezetten működő 
nagykereskedelmi villamosenergia-
piacokat abból a célból, hogy feltárja a 
piaci pozícióval való visszaéléseket, illetve 
a piac működési hiányosságait, valamint 
hogy a belső piac működésének 
hatékonyságát elősegítse.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 21. cikkének kiegészítése az új (2a) bekezdéssel)

Indokolás

A piac figyelemmel kísérése hatásos eszköz a piaci erővel történő visszaélések felderítésére. 
Biztosítani kell, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok összehangolt kritériumok és módszertan 
alapján végezzék a nemzeti piacok figyelemmel kísérését. A nemzeti szabályozó hatóságoknak 
azonban nem mindig állnak rendelkezésükre a piac állandó, valós időben történő 
felügyeletéhez szükséges erőforrások, ezért inkább havi vagy akár éves elemzésekre 
támaszkodnak. Az ügynökség számára ezért biztosítani kell e rendkívül fontos feladat 
elvégzéséhez szükséges összes erőforrást.

Módosítás 347
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 f pont (új)
2003/54/EK irányelv
22a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11f) A határozat a 22. cikk után az alábbi 
5a. cikkel egészül ki:

„22. cikk a) pont

Mérés
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(1) A villamos energia belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló 
2003/54/EC irányelvet módosító …/…/EK 
irányelv hatályba lépésétől számított hat 
éven belül a végső fogyasztók elektromos 
mérőberendezésüket bármely szolgáltatótól 
vagy elosztótól megvásárolhatják vagy 
bérelhetik.

2. A villamos energia belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló 
2003/54/EK irányelvet módosító
…/…/EK irányelv hatályba lépésétől 
számított hat éven belül valamennyi a 
villamosenergia-fogyasztónak 
rendelkeznie kell kétirányú elektromos 
mérőberendezéssel.
(3) A tagállamok előírhatják, hogy a végső 
menedékes szolgáltató kétirányú 
elektromos mérőberendezést bocsásson a 
fogyasztó rendelkezésére.
(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
mérőberendezésekre vonatkozó 
kivitelezési és üzemeltetési minimum-
követelmények a mérőműszerekről szóló, 
2004. március 31-i 98/34/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1

értelmében kerüljenek meghatározásra és 
kihirdetésre. Ezek az objektív és 
megkülönböztetéstől mentes műszaki 
szabályok biztosítják a hálózatok közötti 
együttműködést. Ezekről a szabályokról a 
műszaki szabványok és szabályok terén 
történő információszolgáltatási eljárás és 
az információs társadalom 
szolgáltatásaira vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv2 8. cikkének megfelelően értesítik 
a Bizottságot.”
1       HL L 135., 2004.4.30., 1. o.
2       HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv kiegészítése az új 22a. cikkel)
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Indokolás

A kétirányú elektromos mérőberendezések (intelligens mérőberendezések) a modern 
villamosenergia-rendszer sarokkövei. Aktív párbeszédet tesznek lehetővé a fogyasztó és a 
szolgáltató között, így biztosítva az általános hatékonyságot. Pontosabb információval 
szolgálnak a fogyasztók, szolgáltatók és elosztórendszer-üzemeltetők számára, növelik a 
fogyasztók tájékozottságát az energiafelhasználás tekintetében, lehetővé teszik a szolgáltatók 
számára, hogy optimalizálják a szerződéseket és az ajánlatokat, valamint értékes adatokat 
nyújtanak az elosztórendszerek tervezéséhez és működéséhez.

Módosítás 348
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam kijelöl egy-egy 
nemzeti szabályozó hatóságot.

(1) Minden tagállam kijelöl egy-egy 
nemzeti szabályozó hatóságot.

2. A tagállamok szavatolják a nemzeti 
szabályozó hatóság függetlenségét, és 
biztosítják, hogy a hatóság részrehajlás 
nélkül és átlátható módon gyakorolja 
hatáskörét. E célból a tagállamok 
biztosítják, hogy az ezen irányelv által 
ráruházott szabályozói feladat végrehajtása 
során a szabályozó hatóság jogilag 
elkülönüljön és funkcionálisan független 
legyen bármely más köz- vagy 
magánszektorbeli jogalanytól, valamint
személyzete és az igazgatásáért felelős 
személyek minden piaci érdektől 
függetlenül tevékenykednek, és ne 
kérjenek vagy fogadjanak el utasítást 
semmilyen kormánytól vagy egyéb köz-
vagy magánszektorbeli jogalanytól.

2. A tagállamok szavatolják a nemzeti 
szabályozó hatóság függetlenségét, és 
biztosítják, hogy a hatóság részrehajlás 
nélkül és átlátható módon gyakorolja 
hatáskörét. E célból a tagállamok 
biztosítják, hogy az ezen irányelv és a 
kapcsolódó jogszabályok által ráruházott 
szabályozói feladat végrehajtása során a 
szabályozó hatóság 

a) jogilag elkülönüljön és funkcionálisan 
független legyen bármely más köz- vagy 
magánszektorbeli jogalanytól,

b) személyzete és az igazgatásáért felelős 
személyek minden piaci érdektől 
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függetlenül tevékenykednek, és

c) személyzete és az igazgatásért felelős 
személyek – adott esetben a többi érintett 
nemzeti hatósággal folytatott szoros 
együttműködés sérelme nélkül – ne 
kérjenek vagy fogadjanak el közvetlen
utasítást semmilyen kormánytól vagy 
egyéb köz- vagy magánszektorbeli 
jogalanytól szabályozói feladataik 
végrehajtása során.

(3) A szabályozó hatóság függetlenségének 
védelme érdekében a tagállamok 
különösen ügyelnek arra, hogy:

(3) A szabályozó hatóság függetlenségének 
védelme érdekében a tagállamok 
különösen ügyelnek arra, hogy:

a) a szabályozó hatóság jogi 
személyiséggel, költségvetési önállósággal, 
továbbá megfelelő emberi és pénzügyi 
erőforrásokkal rendelkezzen feladatai 
végrehajtásához; 

a) a szabályozó hatóság bármely más 
politikai szervtől függetlenül önálló 
döntéseket hozhasson, a költségvetés 
végrehajtásában önállósággal, továbbá
megfelelő emberi és pénzügyi 
erőforrásokkal rendelkezzen feladatai 
végrehajtásához,

b) vezetőségének kinevezése legalább 
ötéves, meg nem hosszabbítható 
határozott időtartamra szóljon, amely 
időtartam alatt a vezetőség csak akkor 
menthető fel hivatalából, ha már nem 
teljesíti az e cikkben meghatározott 
feltételeket vagy ha súlyos 
kötelességszegést követ el.

b) felső vezetésének kinevezése legalább 
ötéves időtartamra szóljon, amely 
időtartam alatt a vezetőség csak akkor 
menthető fel hivatalából, ha már nem 
teljesíti az e cikkben meghatározott 
feltételeket, vagy ha a nemzeti jog 
értelmében súlyos kötelességszegést követ 
el.

Or. en

Módosítás 349
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam kijelöl egy-egy 
nemzeti szabályozó hatóságot.

(1) A közösségi szintű képviselet és 
kapcsolattartás céljából minden tagállam 
kijelöl egy-egy nemzeti szabályozó 



AM\714880HU.doc 33/105 PE404.525v01-00

HU

hatóságot. 
(2) A tagállamok szavatolják a nemzeti 
szabályozó hatóság függetlenségét, és 
biztosítják, hogy a hatóság részrehajlás 
nélkül és átlátható módon gyakorolja 
hatáskörét. E célból a tagállamok 
biztosítják, hogy az ezen irányelv által 
ráruházott szabályozói feladat végrehajtása 
során a szabályozó hatóság jogilag 
elkülönüljön és funkcionálisan független 
legyen bármely más köz- vagy 
magánszektorbeli jogalanytól, valamint
személyzete és az igazgatásáért felelős 
személyek minden piaci érdektől 
függetlenül tevékenykednek, és ne 
kérjenek vagy fogadjanak el utasítást 
semmilyen kormánytól vagy egyéb köz-
vagy magánszektorbeli jogalanytól.

(2) A tagállamok szavatolják a nemzeti 
szabályozó hatóság függetlenségét, és 
biztosítják, hogy a hatóság részrehajlás 
nélkül és átlátható módon gyakorolja 
hatáskörét. E célból a tagállamok 
biztosítják, hogy az ezen irányelv és a 
kapcsolódó jogszabályok által ráruházott 
szabályozói feladat végrehajtása során a 
szabályozó hatóság

a) jogilag elkülönüljön és funkcionálisan 
független legyen bármely más köz- vagy 
magánszektorbeli jogalanytól, 
b) személyzete és az igazgatásáért felelős 
személyek minden piaci érdektől 
függetlenül tevékenykednek, és 

c) személyzete és az igazgatásért felelős 
személyek – adott esetben a többi érintett 
nemzeti hatósággal folytatott szoros 
együttműködés sérelme nélkül – ne 
kérjenek vagy fogadjanak el közvetlen
utasítást semmilyen kormánytól vagy 
egyéb köz- vagy magánszektorbeli 
jogalanytól szabályozói feladataik 
végrehajtása során.

(3) A szabályozó hatóság függetlenségének 
védelme érdekében a tagállamok 
különösen ügyelnek arra, hogy:

(3) A szabályozó hatóság függetlenségének 
védelme érdekében a tagállamok 
különösen ügyelnek arra, hogy:

a) a szabályozó hatóság jogi 
személyiséggel, költségvetési önállósággal, 
továbbá megfelelő emberi és pénzügyi 
erőforrásokkal rendelkezzen feladatai 
végrehajtásához;

a) a szabályozó hatóság bármely más 
politikai szervtől függetlenül önálló 
döntéseket hozhasson, a költségvetés 
végrehajtásában önállósággal, továbbá 
megfelelő emberi és pénzügyi 
erőforrásokkal rendelkezzen feladatai 
végrehajtásához,

b) vezetőségének kinevezése legalább b) felső vezetésének kinevezése legalább 
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ötéves, meg nem hosszabbítható 
határozott időtartamra szóljon, amely 
időtartam alatt a vezetőség csak akkor 
menthető fel hivatalából, ha már nem 
teljesíti az e cikkben meghatározott 
feltételeket vagy ha súlyos 
kötelességszegést követ el.

ötéves időtartamra szóljon, amely 
időtartam alatt a vezetőség csak akkor 
menthető fel hivatalából, ha már nem 
teljesíti az e cikkben meghatározott 
feltételeket, vagy ha a nemzeti jog 
értelmében súlyos kötelességszegést követ 
el.

Or. en

Indokolás

Preambulumbekezdés jelezné, hogy az egyetlen nemzeti szabályozó hatóság kijelölésére 
vonatkozó kötelezettség nem összeférhetetlen az egyes tagállamokban szövetségi/regionális 
szinten meglévő több szabályozóval. A kérdés további megfontolást és megbeszélést igényel, 
különösen a 22c. cikkel való összhang biztosítása céljából. A tagállamok/a Biz. várhatóan 
észrevételeket fűznek a több szabályozó kérdéséhez.

A szabályozó költségvetésének a jogalkotó általi jóváhagyása nem akadályozza a 
költségvetési önállóságot.

Módosítás 350
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22a cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szabályozó hatóság jogi 
személyiséggel, költségvetési önállósággal, 
továbbá megfelelő emberi és pénzügyi 
erőforrásokkal rendelkezzen feladatai 
végrehajtásához; 

a) a szabályozó hatóság jogi 
személyiséggel, pénzügyi önállósággal, 
továbbá megfelelő emberi és pénzügyi 
erőforrásokkal rendelkezzen feladatai 
végrehajtásához;

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságnak vállalatoktól és kormányoktól függetlennek kell lennie, 
különösen, ha a termelővállalat egy része állami tulajdonban van. A nemzeti szabályozó 
hatóságok funkcionális önállósága csökenthető továbbá azáltal, hogy költségvetéseiket az 
állami költségvetésbe illesztik. Ettől fogva a nemzeti szabályozó hatóságoknak rendelkezniük 
kell olyan eszközökkel, amelyek nem függenek az állami költségvetéstől. Ezért a „költségvetési 
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önállóság" kifejezést – amely a költségvetés államtól való függésének tekintetében nem 
egyértelmű – a „pénzügyi önállóság" kifejezéssel kell helyettesíteni.

Módosítás 351
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22a cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) vezetőségének kinevezése legalább 
ötéves, meg nem hosszabbítható 
határozott időtartamra szóljon, amely 
időtartam alatt a vezetőség csak akkor 
menthető fel hivatalából, ha már nem 
teljesíti az e cikkben meghatározott 
feltételeket vagy ha súlyos 
kötelességszegést követ el.

b) vezetőségének kinevezése legalább 
ötéves, csak egyszer meghosszabbítható 
(vagy legfeljebb tízéves, meg nem 
hosszabbítható) határozott időtartamra 
szóljon, amely időtartam alatt a vezetőség 
csak akkor menthető fel hivatalából, ha 
már nem teljesíti az e cikkben 
meghatározott feltételeket vagy ha súlyos 
kötelességszegést követ el.

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó ötéves hivatali idejének egy alkalommal meghosszabbíthatónak kell 
lennie, az energiapiac hosszú távú jellege és stabilitásának szükségessége miatt; a hosszabb 
kinevezéseknek nem szabadna meghosszabbíthatónak lenniük.

Módosítás 352
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22a cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) vezetőségének kinevezése legalább
ötéves, meg nem hosszabbítható határozott 

b) vezetőségének kinevezése ötéves, 
egyszer hosszabbítható, vagy legfeljebb 
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időtartamra szóljon, amely időtartam alatt a 
vezetőség csak akkor menthető fel 
hivatalából, ha már nem teljesíti az e 
cikkben meghatározott feltételeket vagy ha 
súlyos kötelességszegést követ el.

tízéves, meg nem hosszabítható határozott 
időtartamra szóljon, amely időtartam alatt a 
vezetőség csak akkor menthető fel 
hivatalából, ha már nem teljesíti az e 
cikkben meghatározott feltételeket vagy ha 
súlyos kötelességszegést követ el.

Or. de

Indokolás

A nemzeti szabályozó ötéves határozott időtartamra történő megbízása esetén a kinevezésnek 
egyszer öt évvel meghosszabíthatónak kellene lennie, mivel az energiapiac általában hosszú 
távú döntéseket és egy bizonyos szintű stabilitást igényel. A hosszabb megbízatásoknak nem 
meghosszabbíthatónak kell lenniük.

Módosítás 353
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22a cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) vezetőségének kinevezése legalább 
ötéves, meg nem hosszabbítható 
határozott időtartamra szóljon, amely 
időtartam alatt a vezetőség csak akkor 
menthető fel hivatalából, ha már nem 
teljesíti az e cikkben meghatározott 
feltételeket vagy ha súlyos 
kötelességszegést követ el.

b) vezetőségének kinevezése legalább 
ötéves, egyszer meghosszabbítható
időtartamra szóljon, amely időtartam alatt a 
vezetőség csak akkor menthető fel 
hivatalából, ha már nem teljesíti az e 
cikkben meghatározott feltételeket vagy ha 
súlyos kötelességszegést követ el.

Or. en

Módosítás 354
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22a cikk – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) vezetőségének kinevezése legalább 
ötéves, meg nem hosszabbítható 
határozott időtartamra szóljon, amely 
időtartam alatt a vezetőség csak akkor 
menthető fel hivatalából, ha már nem 
teljesíti az e cikkben meghatározott 
feltételeket vagy ha súlyos 
kötelességszegést követ el.

b) vezetőségének kinevezése legalább 
ötéves, csak egyszer meghosszabbítható 
(vagy legfeljebb tízéves, meg nem 
hosszabbítható) határozott időtartamra 
szóljon, amely időtartam alatt a vezetőség 
csak akkor menthető fel hivatalából, ha 
már nem teljesíti az e cikkben 
meghatározott feltételeket vagy ha súlyos 
kötelességszegést követ el.

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó ötéves hivatali idejének egy alkalommal meghosszabbíthatónak kell 
lennie, az energiapiac hosszú távú jellege és stabilitásának szükségessége miatt; a hosszabb 
kinevezéseknek nem szabadna meghosszabbíthatónak lenniük.

Módosítás 355
Šarūnas Birutis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22a cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) vezetőségének kinevezése legalább öt 
éves, meg nem hosszabbítható határozott 
időtartamra szóljon, amely időtartam alatt
a vezetőség csak akkor menthető fel 
hivatalából, ha már nem teljesíti az e 
cikkben meghatározott feltételeket vagy ha 
súlyos kötelességszegést követ el.

b) vezetőségének kinevezése legalább öt 
éves, egyszer meghosszabítható 
időtartamra szóljon; amennyiben a 
vezetőséget több személy alkotja, ők adott 
esetben különböző időpontokban 
kinevezhetők; a vezetőség csak akkor 
menthető fel hivatalából, ha már nem 
teljesíti az e cikkben meghatározott 
feltételeket vagy ha súlyos 
kötelességszegést követ el.

Or. en
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Indokolás

A szabályozó hatóság munkájában folytonosságot kell biztosítani. Amennyiben a testületet 
(bizottság) több személy alkotja, őket a munka folyamatossága érdekében különböző 
időpontokban kell kinevezni. Az újrakinevezés lehetőséget teremt arra, hogy a legjobb 
jogalkotók hosszabb ideig maradjanak a helyükön (különösen fontos a kisebb országokban).

Módosítás 356
Šarūnas Birutis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 a cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) vezetőségének kinevezése legalább öt 
éves, meg nem hosszabbítható határozott 
időtartamra szóljon, amely időtartam alatt
a vezetőség csak akkor menthető fel 
hivatalából, ha már nem teljesíti az e 
cikkben meghatározott feltételeket vagy ha 
súlyos kötelességszegést követ el.

b) vezetőségének kinevezése legalább öt 
éves határozott időtartamra szóljon, ennek 
az időtartamnak azonban mindenesetre 
meg kell haladnia az érintett nemzeti 
parlamentek képviselőinek megbízatási 
idejét; a vezetőség csak akkor menthető fel 
hivatalából, ha már nem teljesíti az e 
cikkben meghatározott feltételeket vagy ha 
súlyos kötelességszegést követ el.

Or. en

Indokolás

A szabályozó hatóság munkájában csökkentett politikai befolyásnak kell jelen lennie. A 
Szabályozók Tanácsa (a hatóság vezetősége) meghosszabbítási idejének különböznie kell az 
általános választások idejétől.

Módosítás 357
Šarūnas Birutis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 a cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„ba) a szabályozó hatóság költségvetési 
szükségleteit a szabályozott üzemeltetőkre 
kivetett közvetlen illetékből fedezik.”

Or. en

Indokolás

A szabályozó hatóság valódi függetlenségét azáltal biztosítják, hogy független költségvetési 
bevételi forrást adnak neki az állami költségvetésből kiutalt pénzeszközök helyett. Ezt a 
különböző országok legjobb példái megerősítik.

Módosítás 358
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozó hatóság szakpolitikai
célkitűzései

A szabályozó hatóság általános 
célkitűzései

Az ezen irányelvben meghatározott 
szabályozói feladatok végrehajtásában a 
szabályozó hatóság minden indokolt lépést 
megtesz a következő célkitűzések 
megvalósítására:

Az ezen irányelvben meghatározott 
szabályozói feladatok végrehajtásában a 
szabályozó hatóság a 22c. cikkben 
megállapított feladatai és hatáskörei 
keretében és szükség szerint más érintett 
nemzeti hatóságokkal szoros 
együttműködésben, valamint ezen 
hatóságok hatásköreinek sérelme nélkül 
minden indokolt lépést megtesz a 
következő célkitűzések elérésére:

a) versenyképes, biztonságos és 
környezetileg fenntartható belső 
villamosenergia-piac elősegítése a 
Közösségen belül, szoros 
együttműködésben az Ügynökséggel, más 
tagállamok szabályozó hatóságaival és a 
Bizottsággal, valamint a Közösség 

a) versenyképes, biztonságos és 
környezetileg fenntartható belső 
villamosenergia-piac elősegítése a 
Közösségen belül, szoros 
együttműködésben az Ügynökséggel, más 
tagállamok szabályozó hatóságaival és a 
Bizottsággal, valamint a Közösség 
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valamennyi fogyasztójára és ellátójára 
kiterjedő tényleges piacnyitás;

valamennyi fogyasztójára és ellátójára 
kiterjedő tényleges piacnyitás;

b) versenyképes és megfelelően működő 
regionális piacok kialakítása a Közösségen 
belül, az a) pontban említett célkitűzés 
megvalósítása céljából; 

b) versenyképes és megfelelően működő 
regionális piacok kialakítása a Közösségen 
belül, az a) pontban említett célkitűzés 
megvalósítása céljából; 

c) a tagállamok közötti villamosenergia-
kereskedelemre vonatkozó korlátozások 
feloldása, beleértve a megfelelő, határokon 
átnyúló átviteli kapacitásoknak a kereslet 
kielégítése érdekében történő fejlesztését, 
továbbá a nemzeti piacok integrációjának 
fokozása és a villamos energiának az egész 
Közösségben való akadálytalan áramlása;

c) a tagállamok közötti villamosenergia-
kereskedelemre vonatkozó korlátozások 
feloldása, beleértve a megfelelő, határokon 
átnyúló átviteli kapacitásoknak a kereslet 
kielégítése és a nemzeti piacok 
integrációjának fokozása érdekében történő 
fejlesztését, ami megkönnyítheti a 
villamos energiának az egész Közösségben 
való áramlását;

d) biztonságos, megbízható és hatékony 
rendszerek fejlesztésének biztosítása, az 
energiahatékonyság, a kutatás és az 
innováció elősegítése a kereslet kielégítése 
érdekében, és az innovatív megújítható és 
alacsony szénkibocsátású technológiák 
fejlesztése, mind rövid, mind hosszú 
távon; 

d) biztonságos, megbízható és hatékony,
megkülönböztetéstől mentes rendszerek 
fejlesztésének, valamint a rendszer 
megfelelőségének elősegítése;

da) az új termelőkapacitások hálózati 
hozzáférésének megkönnyítése, különösen 
az új piaci szereplők piaci hozzáférését 
esetleg akadályozó tényezők eltávolítása;

(e) annak biztosítása, hogy a 
hálózatüzemeltetők megfelelő – mind 
rövid, mind hosszú távú – ösztönzőket 
kapjanak a hálózati teljesítmény 
hatékonyságának növelésére és a piaci 
integráció elősegítésére;

e) annak biztosítása, hogy a 
hálózatüzemeltetők megfelelő – mind 
rövid, mind hosszú távú – ösztönzőket 
kapjanak a hálózati teljesítmény 
hatékonyságának növelésére és a piaci 
integráció elősegítésére;

f) a saját nemzeti piac hatékony 
működésének biztosítása és a 
versenyhivatalokkal együttműködve a 
tényleges verseny elősegítése.

f) a saját nemzeti piac hatékony 
működésének biztosítása és a tényleges 
verseny elősegítése;

fa) hozzájárulnak a villamosenergia-
ellátásnak mint egyetemes szolgáltatásnak 
és közszolgáltatásnak a magas 
színvonalához, a rászoruló fogyasztók 
védelméhez, és elősegítik az A. 
mellékletben meghatározott 
fogyasztóvédelmi intézkedések 
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eredményességének biztosítását.

Or. en

Indokolás

E területek közül sok vonatkozásában a nemzeti szabályozónak nincs vagy korlátozott a 
hatásköre. Ezért egyértelműen ki kell jelenteni, hogy a nemzeti szabályozók ezen „általános” 
célok „elérésére” törekszenek annak egyértelművé tétele érdekében, hogy ezen célok elérése 
tekintetében nem ők az elsődleges szervek.

Ebből adódóan a tevékenységek egy részét a „biztosításról” mindössze „hozzájárulásra” kell 
változtatni.

Módosítás 359
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelvben meghatározott 
szabályozói feladatok végrehajtásában a 
szabályozó hatóság minden indokolt lépést 
megtesz a következő célkitűzések 
megvalósítására:

A villamosenergia-ellátás terén a 
hatékony és torzulásmentes verseny 
biztosítása érdekében és az energiaellátási 
hálózatok hosszú távú, hatékony és 
megbízható üzemeltetése érdekében 
szabályozni kell a villamosenergia-
hálózatokat. Amennyiben más nemzeti 
hatóságok, különösen a versenyhivatalok 
nem illetékesek az ebben az irányelvben 
felsorolt feladatok elvégzésére, a 
szabályozó hatóság minden indokolt lépést 
megtesz a következő célkitűzések 
megvalósítására:

a) versenyképes, biztonságos és 
környezetileg fenntartható belső 
villamosenergia-piac elősegítése a 
Közösségen belül, szoros 
együttműködésben az Ügynökséggel, más 
tagállamok szabályozó hatóságaival és a 
Bizottsággal, valamint a Közösség 
valamennyi fogyasztójára és ellátójára 
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kiterjedő tényleges piacnyitás;
b) versenyképes és megfelelően működő 
regionális piacok kialakítása a Közösségen 
belül, az a) pontban említett célkitűzés 
megvalósítása érdekében;

a) versenyképes és megfelelően működő 
regionális piacok kialakítása a Közösségen 
belül, a valamennyi fogyasztóra és 
ellátóra kiterjedő tényleges piacnyitás 
érdekében a megfelelő, határokon átnyúló 
hálózati hozzáférés és hálózathasználati 
struktúrák segítségével;

c) a tagállamok közötti villamosenergia-
kereskedelemre vonatkozó korlátozások 
feloldása, beleértve a megfelelő, határokon 
átnyúló átviteli kapacitásoknak a kereslet 
kielégítése érdekében történő fejlesztését, 
továbbá a nemzeti piacok integrációjának 
fokozása és a villamos energiának az 
egész Közösségben való akadálytalan 
áramlása;

b) a megfelelő, határokon átnyúló átviteli 
kapacitásoknak a kereslet kielégítése 
érdekében történő fejlesztése, továbbá a 
nemzeti piacok integrációjának fokozása a 
tagállamok közötti villamosenergia-
kereskedelemre vonatkozó korlátozások 
feloldása érdekében, és olyan 
rendszerösszekötő kapacitásszint 
biztosítása a régióban és adott esetben a 
szomszédos régiókban, amely lehetővé 
teszi a hatékony verseny fejlődését;

d) biztonságos, megbízható és hatékony 
rendszerek fejlesztésének biztosítása, az 
energiahatékonyság, a kutatás és az 
innováció elősegítése a kereslet kielégítése 
érdekében, és az innovatív megújítható és 
alacsony szénkibocsátású technológiák 
fejlesztése, mind rövid, mind hosszú 
távon; 
e) annak biztosítása, hogy a 
hálózatüzemeltetők megfelelő – mind 
rövid, mind hosszú távú – ösztönzőket 
kapjanak a hálózati teljesítmény 
hatékonyságának növelésére és a piaci 
integráció elősegítésére;

c) annak biztosítása, hogy a 
hálózatüzemeltetők megfelelő – mind 
rövid, mind hosszú távú – ösztönzőket 
kapjanak a hálózati teljesítmény 
hatékonyságának növelésére és a piaci 
integráció elősegítésére;

f) a saját nemzeti piac hatékony 
működésének biztosítása és a 
versenyhivatalokkal együttműködve a 
tényleges verseny elősegítése.

d) a hálózathasználók korai bevonásának
biztosítása.

Or. de

Indokolás

Sok tagállamban a versenyhivataloknak van beavatkozási hatáskörük a verseny területein. 
Más tagállamok viszont ezeket a hatásköröket is a szabályozó hatóságoknak juttatták. A 
feladatok jegyzéke megfogalmazásának mindkét szervezeti forma tekintetében megfelelőnek 
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kell lennie a pozitív vagy negatív belföldi hatáskörütközések elkerülése érdekében. A piac 
hatékony működésének biztosítására és a hatékony verseny biztosítására vonatkozó feladatot 
a jegyzék elejére kell felvenni.

Módosítás 360
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelvben meghatározott 
szabályozói feladatok végrehajtásában a 
szabályozó hatóság minden indokolt lépést 
megtesz a következő célkitűzések 
megvalósítására:

A villamosenergia-hálózatok szabályozása 
azt a célt szolgálja, hogy hatékony és 
torzulásmentes versenyt biztosítson a 
villamosenergia-ellátás terén, és hogy 
biztosítsa az energiaellátási hálózatok 
hosszú távú, hatékony és megbízható 
módon történő üzemeltetését. Amennyiben 
más nemzeti hatóságok, különösen a 
versenyhivatalok nem illetékesek az ebben 
az irányelvben felsorolt feladatok 
elvégzésére, a szabályozó hatóság minden 
indokolt lépést megtesz a következő 
célkitűzések megvalósítására:

a) versenyképes, biztonságos és 
környezetileg fenntartható belső 
villamosenergia-piac elősegítése a 
Közösségen belül, szoros 
együttműködésben az Ügynökséggel, más 
tagállamok szabályozó hatóságaival és a 
Bizottsággal, valamint a Közösség 
valamennyi fogyasztójára és ellátójára 
kiterjedő tényleges piacnyitás;
b) versenyképes és megfelelően működő 
regionális piacok kialakítása a Közösségen 
belül, az a) pontban említett célkitűzés 
megvalósítása érdekében;

a) versenyképes és megfelelően működő 
regionális piacok kialakítása a Közösségen 
belül, a valamennyi fogyasztóra és 
ellátóra kiterjedő tényleges piacnyitás 
érdekében a megfelelő, határokon átnyúló 
hálózati hozzáférés és hálózathasználati 
struktúrák segítségével;

c) a tagállamok közötti villamosenergia-
kereskedelemre vonatkozó korlátozások 
feloldása, beleértve a megfelelő, határokon 

b) a megfelelő, határokon átnyúló átviteli 
kapacitásoknak a kereslet kielégítése 
érdekében történő fejlesztése, továbbá a 
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átnyúló átviteli kapacitásoknak a kereslet 
kielégítése érdekében történő fejlesztését, 
továbbá a nemzeti piacok integrációjának 
fokozása és a villamos energiának az 
egész Közösségben való akadálytalan 
áramlása;

nemzeti piacok integrációjának fokozása a 
tagállamok közötti villamosenergia-
kereskedelemre vonatkozó korlátozások 
feloldása érdekében, és olyan 
rendszerösszekötő kapacitásszint 
biztosítása a régióban és adott esetben a 
szomszédos régiókban, amely lehetővé 
teszi a hatékony verseny fejlődését;

d) biztonságos, megbízható és hatékony 
rendszerek fejlesztésének biztosítása, az 
energiahatékonyság, a kutatás és az 
innováció elősegítése a kereslet kielégítése 
érdekében, és az innovatív megújítható és 
alacsony szénkibocsátású technológiák 
fejlesztése, mind rövid, mind hosszú 
távon; 
e) annak biztosítása, hogy a 
hálózatüzemeltetők megfelelő – mind 
rövid, mind hosszú távú – ösztönzőket 
kapjanak a hálózati teljesítmény 
hatékonyságának növelésére és a piaci 
integráció elősegítésére;

c) annak biztosítása, hogy a 
hálózatüzemeltetők megfelelő – mind 
rövid, mind hosszú távú – ösztönzőket 
kapjanak a hálózati teljesítmény 
hatékonyságának növelésére és a piaci 
integráció elősegítésére;

f) a saját nemzeti piac hatékony 
működésének biztosítása és a 
versenyhivatalokkal együttműködve a 
tényleges verseny elősegítése.

d) a hálózathasználók korai bevonásának
biztosítása.

Or. de

Indokolás

Sok tagállamban a versenyhivataloknak van beavatkozási hatáskörük a verseny területein. 
Más tagállamok viszont ezeket a hatásköröket is a szabályozó hatóságoknak juttatták. A 
feladatok jegyzéke megfogalmazásának mindkét szervezeti forma tekintetében megfelelőnek 
kell lennie a pozitív vagy negatív belföldi hatáskörütközések elkerülése érdekében. A piac 
hatékony működésének biztosítására és a hatékony verseny biztosítására vonatkozó feladatot 
a jegyzék elejére kell felvenni.
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Módosítás 361
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelvben meghatározott 
szabályozói feladatok végrehajtásában a 
szabályozó hatóság minden indokolt lépést 
megtesz a következő célkitűzések 
megvalósítására:

Az ezen irányelvben meghatározott 
szabályozói feladatok végrehajtásában a 
szabályozó hatóság a 22c. cikkben 
megállapított feladatai és hatáskörei 
keretében és szükség szerint más érintett 
nemzeti hatóságokkal szoros 
együttműködésben, valamint ezen 
hatóságok hatásköreinek sérelme nélkül 
minden indokolt lépést megtesz a 
következő célkitűzések elérésére:

a) versenyképes, biztonságos és 
környezetileg fenntartható belső 
villamosenergia-piac elősegítése a 
Közösségen belül, szoros 
együttműködésben az Ügynökséggel, más 
tagállamok szabályozó hatóságaival és a 
Bizottsággal, valamint a Közösség 
valamennyi fogyasztójára és ellátójára 
kiterjedő tényleges piacnyitás;

a) versenyképes, biztonságos és 
környezetileg fenntartható belső 
villamosenergia-piac elősegítése a 
Közösségen belül, szoros 
együttműködésben az Ügynökséggel, más 
tagállamok szabályozó hatóságaival és a 
Bizottsággal, valamint a Közösség 
valamennyi fogyasztójára és ellátójára 
kiterjedő tényleges piacnyitás;

b) versenyképes és megfelelően működő 
regionális piacok kialakítása a Közösségen 
belül, az a) pontban említett célkitűzés 
megvalósítása céljából;

b) versenyképes és megfelelően működő 
regionális piacok kialakítása a Közösségen 
belül, az a) pontban említett célkitűzés 
megvalósítása céljából; 

c) a tagállamok közötti villamosenergia-
kereskedelemre vonatkozó korlátozások 
feloldása, beleértve a megfelelő, határokon 
átnyúló átviteli kapacitásoknak a kereslet 
kielégítése érdekében történő fejlesztését, 
továbbá a nemzeti piacok integrációjának 
fokozása és a villamos energiának az egész 
Közösségben való akadálytalan áramlása;

c) a tagállamok közötti villamosenergia-
kereskedelemre vonatkozó korlátozások 
feloldása, beleértve a megfelelő, határokon 
átnyúló átviteli kapacitásoknak a kereslet 
kielégítése és a nemzeti piacok 
integrációjának fokozása érdekében történő 
fejlesztését, ami megkönnyítheti a 
villamos energiának az egész Közösségben 
való áramlását;

d) biztonságos, megbízható és hatékony 
rendszerek fejlesztésének biztosítása, az 
energiahatékonyság, a kutatás és az 
innováció elősegítése a kereslet kielégítése 

d) biztonságos, megbízható és hatékony,
megkülönböztetéstől mentes rendszerek 
fejlesztésének, valamint a rendszer 
megfelelőségének elősegítése; 
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érdekében, és az innovatív megújítható és 
alacsony szénkibocsátású technológiák 
fejlesztése, mind rövid, mind hosszú 
távon;

da) az új termelőkapacitások hálózati 
hozzáférésének megkönnyítése, különösen  
az új piaci szereplők piaci hozzáférését 
esetleg akadályozó tényezők eltávolítása;

e) annak biztosítása, hogy a 
hálózatüzemeltetők megfelelő – mind 
rövid, mind hosszú távú – ösztönzőket 
kapjanak a hálózati teljesítmény 
hatékonyságának növelésére és a piaci 
integráció elősegítésére;

e) annak biztosítása, hogy a 
hálózatüzemeltetők és a felhasználók
megfelelő – mind rövid, mind hosszú távú 
– ösztönzőket kapjanak a hálózati 
teljesítmény hatékonyságának növelésére 
és a piaci integráció elősegítésére;

f) a saját nemzeti piac hatékony 
működésének biztosítása és a 
versenyhivatalokkal együttműködve a 
tényleges verseny elősegítése.

Or. en

Indokolás

Preambulumbekezdésbe lehetne foglalni a következőket (az Európai Tanács 
következtetéseinek megfogalmazása): „A verseny és az ellátási biztonság fokozása” szükséges 
„az új erőművek hálózatba való integrálásának elősegítésével valamennyi tagállamban, 
különösen az új piaci szereplők ösztönzésével”. 

Módosítás 362
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 b cikk – cím és bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályozó hatóság szakpolitikai
célkitűzései

A szabályozó hatóság általános 
célkitűzései

Az ezen irányelvben meghatározott 
szabályozói feladatok végrehajtásában a 
szabályozó hatóság minden indokolt lépést 
megtesz a következő célkitűzések 
megvalósítására:

Az ezen irányelvben meghatározott 
szabályozói feladatok végrehajtásában a 
szabályozó hatóság az ezen irányelv 22c. 
cikkében megállapított feladataival és 
hatásköreivel összhangban és szükség 



AM\714880HU.doc 47/105 PE404.525v01-00

HU

szerint más érintett nemzeti hatóságokkal 
együttműködésben, valamint ezen 
hatóságok hatásköreinek sérelme nélkül
minden indokolt lépést megtesz a 
következő célkitűzések megvalósítására:

Or. es

Indokolás

A javasolt feladatkörök egy része nem alkalmas a nemzeti szabályozó hatóságok számára. Az 
energiapolitikát a nemzeti kormányok állapítják meg.

Módosítás 363
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 b cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelvben meghatározott 
szabályozói feladatok végrehajtásában a 
szabályozó hatóság minden indokolt lépést 
megtesz a következő célkitűzések 
megvalósítására:

Az ezen irányelvben meghatározott 
szabályozói feladatok végrehajtásában a 
szabályozó hatóság – amennyiben más 
nemzeti hatóságok, különösen a 
versenyhivatalok nem illetékesek az ebben 
az irányelvben felsorolt feladatok 
elvégzésére – minden indokolt lépést 
megtesz a következő célkitűzések 
megvalósítására:

Or. de

Módosítás 364
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 b cikk – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) versenyképes, biztonságos és 
környezetileg fenntartható belső 
villamosenergia-piac elősegítése a 
Közösségen belül, szoros 
együttműködésben az Ügynökséggel, más 
tagállamok szabályozó hatóságaival és a 
Bizottsággal, valamint a Közösség 
valamennyi fogyasztójára és ellátójára 
kiterjedő tényleges piacnyitás;

a) versenyképes, biztonságos és 
környezetileg fenntartható belső
villamosenergia-piac elősegítése a 
Közösségen belül, szoros 
együttműködésben az Ügynökséggel, más 
tagállamok szabályozó hatóságaival és a 
Bizottsággal, valamint a Közösség 
valamennyi fogyasztójára és ellátójára 
kiterjedő tényleges piacnyitás, valamint az 
energiaellátási hálózatok hosszú távú, 
hatékony és megbízható módon történő 
üzemeltetésének biztosítása;

Or. de

Indokolás

A szabályozó hatóságoknak annak biztosítására is figyelmet kellene fordítaniuk, hogy az 
energiaellátási hálózatokat hosszú távú, hatékony és megbízható módon üzemeltessék. A 
versenyhivatalok hatásköreitől való elhatárolásra is szükség van.

Módosítás 365
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 b cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a tagállamok közötti villamosenergia-
kereskedelemre vonatkozó korlátozások
feloldása, beleértve a megfelelő, határokon 
átnyúló átviteli kapacitásoknak a kereslet 
kielégítése érdekében történő fejlesztését, 
továbbá a nemzeti piacok integrációjának 
fokozása és a villamos energiának az egész 
Közösségben való akadálytalan áramlása;

c) a tagállamok közötti villamosenergia-
kereskedelemre vonatkozó minden 
korlátozás feloldása, beleértve a megfelelő, 
határokon átnyúló átviteli kapacitásoknak a 
kereslet kielégítése érdekében történő 
fejlesztését, továbbá a nemzeti piacok 
integrációjának fokozása és a villamos 
energiának az egész Közösségben való 
akadálytalan áramlása;

Or. de
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Indokolás

A szabályozó hatóságoknak annak biztosítására is figyelmet kellene fordítaniuk, hogy az 
energiaellátási hálózatokat hosszú távú, hatékony és megbízható módon üzemeltessék. A 
versenyhivatalok hatásköreitől való elhatárolásra is szükség van.

Módosítás 366
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 b cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a tagállamok közötti villamosenergia-
kereskedelemre vonatkozó korlátozások 
feloldása, beleértve a megfelelő, határokon 
átnyúló átviteli kapacitásoknak a kereslet 
kielégítése érdekében történő fejlesztését, 
továbbá a nemzeti piacok integrációjának 
fokozása és a villamos energiának az egész 
Közösségben való akadálytalan áramlása;

c) a tagállamok közötti villamosenergia-
kereskedelemre vonatkozó szabályozási
korlátozások feloldása, beleértve a 
megfelelő, határokon átnyúló átviteli 
kapacitásoknak a kereslet kielégítése 
érdekében történő fejlesztését, továbbá a 
nemzeti piacok integrációjának fokozása és 
a villamos energiának az egész 
Közösségben való akadálytalan áramlása;

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak azon kell dolgozniuk, hogy felszámolják az egész EU-n 
belüli villamosenergia-kereskedelem előtti akadályokat. Míg a hatóságoknak lehet, hogy van 
némi befolyásuk, de nincs hatáskörük más, pl. jogi, szerződéses korlátozások feloldására. 

Módosítás 367
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 b cikk – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) biztonságos, megbízható és hatékony 
rendszerek fejlesztésének biztosítása, az 
energiahatékonyság, a kutatás és az 
innováció elősegítése a kereslet kielégítése 
érdekében, és az innovatív megújítható és 
alacsony szénkibocsátású technológiák 
fejlesztése, mind rövid, mind hosszú távon;

d) biztonságos, megbízható és hatékony 
rendszerek fejlesztésének biztosítása a 
legköltséghatékonyabb módon, a kutatás 
és az innováció elősegítése a kereslet 
kielégítése érdekében, és az innovatív 
megújítható és alacsony szénkibocsátású 
technológiák fejlesztése, mind rövid, mind 
hosszú távon;

Or. en

Módosítás 368
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 b cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) biztonságos, megbízható és hatékony 
rendszerek fejlesztésének biztosítása, az 
energiahatékonyság, a kutatás és az 
innováció elősegítése a kereslet kielégítése 
érdekében, és az innovatív megújítható és 
alacsony szénkibocsátású technológiák 
fejlesztése, mind rövid, mind hosszú 
távon;

d) biztonságos, megbízható és hatékony 
rendszerek fejlesztésének előmozdítása, az 
energiahatékonyság és a rendszer-
megfelelőség elősegítése;

Or. es

Indokolás

A javasolt feladatkörök egy része nem alkalmas a nemzeti szabályozó hatóságok számára. Az 
energiapolitikát a nemzeti kormányok állapítják meg.
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Módosítás 369
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 b cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) biztonságos, megbízható és hatékony 
rendszerek fejlesztésének biztosítása, az 
energiahatékonyság, a kutatás és az 
innováció elősegítése a kereslet kielégítése 
érdekében, és az innovatív megújítható és 
alacsony szénkibocsátású technológiák 
fejlesztése, mind rövid, mind hosszú távon; 

d) biztonságos, megbízható és hatékony 
rendszerek fejlesztésének biztosítása, az 
energiahatékonyság, a kutatás és az 
innováció figyelembevételével a kereslet 
kielégítése érdekében, és az innovatív 
megújítható és alacsony szénkibocsátású 
technológiák fejlesztése, mind rövid, mind 
hosszú távon; 

Or. en

Indokolás

Az energiahatékonyságot, a megújuló energiákat és az alacsony szénkibocsátású 
technológiákat figyelembe kell venniük a nemzeti szabályozó hatóságoknak, de nincs szükség 
az ezek elősegítésére irányuló kifejezett kötelesség hozzáadására, ami ellentétes lenne a 
nemzeti szabályozó hatóságok gazdasági (és verseny-) szabályozói szerepével.

Módosítás 370
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 b cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) biztonságos, megbízható és hatékony 
rendszerek fejlesztésének biztosítása, az 
energiahatékonyság, a kutatás és az 
innováció elősegítése a kereslet kielégítése 
érdekében, és az innovatív megújítható és 
alacsony szénkibocsátású technológiák 
fejlesztése, mind rövid, mind hosszú távon;

d) fogyasztóorientált, biztonságos, 
megbízható és hatékony hálózatrendszerek
fejlesztésének biztosítása, a rendszer-
megfelelőség elősegítése, egyúttal az 
energiahatékonyság, valamint a nagy és a 
kis léptékű megújuló energiák és az 
elosztott termelés integrációjának
biztosítása mind az átviteli-, mind az 
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elosztóhálózatokban;

Or. en

Indokolás

Az új hálózatrendszereket a fogyasztók érdekében kell létrehozni.

Módosítás 371
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 b cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) biztonságos, megbízható és hatékony 
rendszerek fejlesztésének biztosítása, az 
energiahatékonyság, a kutatás és az 
innováció elősegítése a kereslet kielégítése 
érdekében, és az innovatív megújítható és 
alacsony szénkibocsátású technológiák 
fejlesztése, mind rövid, mind hosszú 
távon;

d) biztonságos, megbízható és hatékony 
rendszerek fejlesztésének biztosítása, az 
energiahatékonyság elősegítése, a nagy 
léptékű megújuló energiák és a 
decentralizált energiatermelés 
kezdeményező integrációjának elősegítése, 
valamint a kutatás és az innováció
elősegítése ezen igények kielégítése 
érdekében

Or. en

Indokolás

A szabályozónak az kell, hogy legyen a feladata, hogy szavatolja a hálózat 
megkülönböztetésmentességét, és nem az, hogy meghatározott ellátási lehetőségeket 
támogasson, és ezért befolyásolja a tagállamokon belüli energiamixet.

Módosítás 372
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 b cikk – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) biztonságos, megbízható és hatékony 
rendszerek fejlesztésének biztosítása, az 
energiahatékonyság, a kutatás és az 
innováció elősegítése a kereslet kielégítése 
érdekében, és az innovatív megújítható és 
alacsony szénkibocsátású technológiák 
fejlesztése, mind rövid, mind hosszú 
távon;

d) a hálózathoz történő garantált 
hozzáférés biztosítása a megújuló 
energiák számára;

Or. nl

Indokolás

A gyakorlatban a fenntartható energia termelői néha nagyon nehezen tudnak hozzáférni a 
hálózatokhoz.

Módosítás 373
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 b cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a saját nemzeti piac hatékony 
működésének biztosítása és a 
versenyhivatalokkal együttműködve a 
tényleges verseny elősegítése.

f) a saját nemzeti piac hatékony működése 
révén fogyasztói hasznok biztosítása és a 
versenyhivatalokkal együttműködve a 
tényleges verseny elősegítése.

Or. en

Indokolás

A hatékony verseny elősegítése nem szabad, hogy cél legyen önmagában, a támogatásnak 
ehelyett a fogyasztók érdekeire kell irányulnia a fokozott választék, az alacsonyabb árak és a 
szolgáltatás jobb minősége tekintetében.
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Módosítás 374
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 b cikk – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„fa) az adatcserére vonatkozó eljárások 
harmonizációja a legfontosabb regionális 
szintű piaci eljárások tekintetében.”

Or. de

Indokolás

Az EU határokon átnyúló piaci régiók kialakítására törekszik. E célból létfontosságú az 
adatcserére vonatkozó összes eljárás harmonizációja. A liberalizált piacon az adatcserére 
vonatkozó hatékony eljárások az útiterv-irányítás, az elszámolás, a számlarendezés, az 
ellátóváltás és sok egyéb cél alapvető előfeltételét jelentik Az adatcserére vonatkozó 
koordinált eljárások hiánya akadályozza a határokon átnyúló piaci régiók kialakítását.

Módosítás 375
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 b cikk – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„fa) a saját nemzeti piac hatékony 
működésének biztosítása, valamint a 
tényleges verseny és a fogyasztóvédelem 
elősegítése;”

Or. en
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Módosítás 376
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 b cikk – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„fb) hozzájárulnak a villamosenergia-
ellátásnak mint egyetemes szolgáltatásnak 
és közszolgáltatásnak a magas 
színvonalához, a rászoruló fogyasztók 
védelméhez, és elősegítik az A. 
mellékletben meghatározott 
fogyasztóvédelmi intézkedések 
eredményességének biztosítását.”

Or. en

Módosítás 377
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozó hatóság feladatai a 
következők:

(1) A szabályozó hatóság feladatai, 
amelyeket adott esetben más érintett 
nemzeti és európai hatóságokkal, 
átvitelirendszer-üzemeltetőkkel és más 
piaci érdekelt felekkel szoros 
együttműködésben, valamint az előbbiek 
saját külön hatásköreinek sérelme nélkül 
kell elvégezni, a következők:

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságokkal szükség esetén konzultálni kell a feladataik optimális 
végzésének biztosítása érdekében (például ellentmondás más hatóságokkal, a megállapított 
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intézkedések műszaki és gazdasági megvalósíthatósága stb.), és annak érdekében, hogy a piac 
európai dimenzióját figyelembe vegyék.

Módosítás 378
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozó hatóság feladatai a 
következők:

(1) Más nemzeti hatóságok hatásköreinek 
sérelme nélkül a szabályozó hatóság 
feladatai a következők:

Or. de

Indokolás

 Egy nem megfelelő megfogalmazás tisztázása.

Módosítás 379
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozó hatóság feladatai a 
következők:

(1) Más nemzeti hatóságok hatásköreinek 
sérelme nélkül a szabályozó hatóság 
feladatai a következők:

Or. de
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Módosítás 380
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés –  –a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

–a) szabályozott hálózati díjak és hálózati 
díjösszetevők függetlenül és átlátható 
kritériumoknak megfelelően történő 
meghatározása vagy jóváhagyása;

Or. en

Indokolás

A szabályozott hálózati díjak – külső erők beavatkozása nélküli – meghatározása a valóban 
független hatóság egyik megkülönböztető hatásköre. Ezt az elvet határozott formában ki kell 
jelenteni az irányelvben a nemzeti szabályozási keretek valódi harmonizációjának létrehozása 
felé tett első tényleges lépésként.

Módosítás 381
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) biztosítja, hogy az átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetők, továbbá adott 
esetben a rendszertulajdonosok, valamint a 
villamosenergia-ipari vállalkozások 
teljesítsék az e rendelet és más közösségi 
jogszabályok szerinti kötelezettségeiket, 
beleértve a határokon átnyúló ügyekkel 
kapcsolatosakat is;

a) biztosítja, hogy az átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetők, továbbá adott 
esetben a rendszertulajdonosok, valamint a 
villamosenergia-ipari vállalkozások 
teljesítsék az e rendelet és más közösségi 
jogszabályok szerinti kötelezettségeiket, 
beleértve a határokon átnyúló ügyekkel és 
a szétválasztással kapcsolatosakat is;

Or. en
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Indokolás

A megfogalmazást meg kell erősíteni a szabályozó hatóságok szétválasztással – amely a 3. 
csomag lényeges eleme – kapcsolatos kötelezettségének hangsúlyozása érdekében.

Módosítás 382
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) biztosítja, hogy az átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetők, továbbá adott 
esetben a rendszertulajdonosok, valamint a 
villamosenergia-ipari vállalkozások 
teljesítsék az e rendelet és más közösségi 
jogszabályok szerinti kötelezettségeiket, 
beleértve a határokon átnyúló ügyekkel 
kapcsolatosakat is;

a) biztosítja, hogy az átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetők, továbbá adott 
esetben a rendszertulajdonosok, valamint a 
villamosenergia-ipari vállalkozások 
teljesítsék az e rendelet és más közösségi 
jogszabályok szerinti kötelezettségeiket, 
beleértve a határokon átnyúló ügyekkel és 
a szétválasztással kapcsolatosakat is;

Or. en

Indokolás

A megfogalmazást meg kell erősíteni a szabályozó hatóságok szétválasztással – amely a 3. 
csomag lényeges eleme – kapcsolatos kötelezettségének hangsúlyozása érdekében.  E 
kötelezettség kifejezett megemlítése, valamint e szempont ügynökség általi felülvizsgálatának 
lehetősége és a Bizottság vagy egy nemzeti szabályozó számára formális vélemény készítése 
elő fogja segíteni a megfelelés biztosítását.

Módosítás 383
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Amendment

b) a határokon átnyúló ügyekben 
együttműködik a többi tagállam szabályozó 
hatóságával;

b) a határokon átnyúló ügyekben 
együttműködik a többi tagállam szabályozó 
hatóságával vagy szabályozó hatóságaival, 
beleértve annak biztosítását, hogy az 
átviteli infrastruktúrák között elegendő 
rendszerösszekötő kapacitás legyen a 
hatékony átfogó piaci értékelésnek és az 
ellátásbiztonsági kritériumoknak való 
megfelelés érdekében a különböző 
tagállamokban lévő ellátási vállalkozások 
közötti megkülönböztetés nélkül;

Or. en

Indokolás

A megfogalmazást meg kell erősíteni az ezen együttműködés egyik lényeges céljának pontos 
meghatározása érdekében, amely cél értelmében az infrastrukturális beruházásokra és az 
infrastruktúra használatára vonatkozó döntéseknek azonos mértékben kell figyelembe venniük 
a nemzeti határokon belüli és az összekapcsolt rendszereket használó fogyasztókat.

Módosítás 384
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) betartja és végrehajtja az Ügynökség és 
a Bizottság határozatait;

c) betartja és végrehajtja az Ügynökség és 
a Bizottság minden vonatkozó, jogilag 
kötelező erejű határozatát;

Or. en
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Módosítás 385
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) betartja és végrehajtja az Ügynökség és 
a Bizottság határozatait;

(c) betartja és végrehajtja az Ügynökség és 
a Bizottság minden vonatkozó, jogilag 
kötelező erejű határozatát;

Or. en

Módosítás 386
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) biztosítja, hogy az átviteli, az elosztási 
és az ellátási tevékenységek között ne 
legyen keresztfinanszírozás;

e) ellenőrzi az ezen irányelv szerinti 
szétválasztási körülményeknek és más 
vonatkozó közösségi jogszabályoknak való 
megfelelést, valamint biztosítja, hogy az 
átviteli, az elosztási és az ellátási 
tevékenységek között ne legyen 
keresztfinanszírozás;

Or. en

Indokolás

A megfogalmazást meg kell erősíteni a szabályozó hatóságok szétválasztással – amely a 3. 
csomag lényeges eleme – kapcsolatos kötelezettségének hangsúlyozása érdekében.
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Módosítás 387
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) biztosítja, hogy az átviteli, az elosztási 
és az ellátási tevékenységek között ne 
legyen keresztfinanszírozás;

e) felügyeli, az ezen irányelv szerinti 
szétválasztási kötelezettségeknek és más 
vonatkozó közösségi jogszabályoknak való 
megfelelést, valamint biztosítja, hogy az
átviteli/szállítási, az elosztási és az ellátási 
tevékenységek között ne legyen 
keresztfinanszírozás;

Or. en

Indokolás

Nyomatékos megfogalmazásra van szükség a szabályozó hatóságok szétválasztással – a 
harmadik csomag fő elemével – kapcsolatos kötelességének hangsúlyozása érdekében.  Az 
erre a kötelezettségre való egyértelmű utalás, valamint e szempont Ügynökség általi 
felülvizsgálatának lehetősége és a Bizottságnak eljuttatott hivatalos vélemény meg fogja 
könnyíteni a megfelelés biztosítását. 

Módosítás 388
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) felülvizsgálja az átvitelirendszer-
üzemeltetők beruházási terveit, és értékeli 
azokat az éves jelentésben, az 
1228/2003/EK rendelet 2c. cikkének (1) 
bekezdésében említett, tíz évre szóló, az 
egész Közösségre kiterjedő hálózati 
fejlesztési tervnek való megfelelés 

f) felülvizsgálja az átvitelirendszer-
üzemeltetők beruházási terveit, és értékeli 
azokat az éves jelentésben, az 
1228/2003/EK rendelet 2c. cikkének (1) 
bekezdésében említett, tíz évre szóló, az 
egész Közösségre kiterjedő hálózati 
fejlesztési tervnek való megfelelés 
tekintetében; a 10 éves beruházási terv 
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tekintetében; beruházásokat előmozdító intézkedésekre 
ösztönöz, különösen a kis és nem 
jövedelmező energiapiacokon, és 
biztosítja, hogy a munkaerő minősége és 
létszáma elégséges a szolgáltatási 
kötelezettségek teljesítéséhez; a 10 éves 
beruházási terv nem teljesítése arányos, az 
Ügynökség által kibocsátott 
iránymutatásokkal összhangban álló 
szankciók alkalmazásához vezet.

Or. en

Indokolás

Az elszigetelt területeken élő fogyasztókkal szembeni hátrányos megkülönböztetés 
elkerülésére. 

Módosítás 389
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) felülvizsgálja az átvitelirendszer-
üzemeltetők beruházási terveit, és értékeli 
azokat az éves jelentésben, az 
1228/2003/EK rendelet 2c. cikkének (1) 
bekezdésében említett, tíz évre szóló, az 
egész Közösségre kiterjedő hálózati 
fejlesztési tervnek való megfelelés 
tekintetében;

f) felügyeli az átvitelirendszer-üzemeltetők 
beruházási terveit, és értékeli azokat az 
éves jelentésben, az 1228/2003/EK 
rendelet 2c. cikkének (1) bekezdésében 
említett, tíz évre szóló, az egész 
Közösségre kiterjedő hálózati fejlesztési 
tervnek való megfelelés tekintetében;

Or. en



AM\714880HU.doc 63/105 PE404.525v01-00

HU

Módosítás 390
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) jóváhagyja az átvitelirendszer-
üzemeltető éves beruházási terveit; 

Or. fr

Indokolás

Bármely módszert is alkalmazzák az átvitelirendszer-üzemeltetők hatékonyabb 
szétválasztásának biztosítására, az átvitelirendszer-üzemeltető részvényeseinek mindig szembe 
kell nézniük a beruházási program nagysága és a javadalmazásuk mértéke közötti 
érdekellentéttel.

A nemzeti szabályozónak ezért jóvá kell hagynia az átvitelirendszer-üzemeltetők éves 
beruházási programjait, és el kell kerülnie ezt a hálózati biztonságot hátrányosan érintő 
érdekellentétet, amelyet a részvényesek számolnak fel.

Módosítás 391
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) ellenőrzi a "smart grid" (intelligens 
rácshálózat) technológiákba történő 
beruházást a 10 éves fejlesztési terv 
keretében;

Or. en
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Módosítás 392
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) jóváhagyja az átvitelirendszer-
üzemeltető éves beruházási terveit; 

Or. fr

Indokolás

Bármely módszert is alkalmazzák az átvitelirendszer-üzemeltetők semlegességének 
biztosítására, az átvitelirendszer-üzemeltető részvényeseinek mindig szembe kell nézniük a 
beruházási program nagysága, annak jövedelmezősége és az osztalékok mérete közötti 
érdekellentéttel. A nemzeti szabályozónak ezért jóvá kell hagynia az átvitelirendszer-
üzemeltetők éves beruházási programjait, és el kell kerülnie ezt a hálózati biztonságot 
hátrányosan érintő érdekellentétet, amelyet a részvényesek számolnak fel.

Módosítás 393
Nicole Fontaine

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) jóváhagyja az átvitelirendszer-
üzemeltető éves beruházási terveit; 

Or. fr

Indokolás

Bármely módszert is alkalmazzák az átvitelirendszer-üzemeltetők semlegességének 
biztosítására, az átvitelirendszer-üzemeltető részvényeseinek mindig szembe kell nézniük a 
beruházási program nagysága, annak jövedelmezősége és az osztalékok mérete közötti 
érdekellentéttel. A nemzeti szabályozónak ezért jóvá kell hagynia az átvitelirendszer-
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üzemeltetők éves beruházási programjait, és el kell kerülnie ezt a biztonságot hátrányosan 
érintő érdekellentétet, amelyet a részvényesek számolnak fel.

Módosítás 394
Nicole Fontaine

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) felügyeli a hálózat biztonságát és 
megbízhatóságát, továbbá felülvizsgálja a 
hálózat biztonságára és megbízhatóságára 
vonatkozó szabályokat;

törölve

Or. fr

Indokolás

Nem indokolt a nemzeti szabályozó hatóságokra rendszeres és kötelező felelősséget ruházni 
biztonságot érintő ügyekben, ezért ezt a rendelkezést a szubszidiaritás elvével összhangban el 
kell törölni. A villamosenergia-átviteli hálózat biztonsága kulcsfontosságú jelentőségű egy 
ország hatékony mindennapi működése érdekében. Néhány tagállamban ez a felelősség az 
állami hatalom gyakorlásához kapcsolódó jogok vagy hatáskörök egy részét képezi, és így ezt 
a kormány és nem egy független hatóság viseli.

Módosítás 395
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) felügyeli a hálózat biztonságát és 
megbízhatóságát, továbbá felülvizsgálja a 
hálózat biztonságára és megbízhatóságára 
vonatkozó szabályokat;

törölve
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Or. fr

Indokolás

A villamosenergia-átviteli hálózat biztonsága kulcsfontosságú jelentőségű egy ország 
hatékony mindennapi működése érdekében. Ezért néhány tagállamban ez a felelősség az 
állami hatalom gyakorlásához kapcsolódó jogok vagy hatáskörök egy részét képezi. Így ezt a 
felelősséget inkább politikai, mint független hatóságok viselik. A fenti szbályok igen távol 
állnak a versenyt és a hálózathoz való hozzáférést illető kérdésektől, amelyek a nemzeti 
szabályozó hatóságok létrehozásához vezettek, és amelyek e testületek szaktudásának lényegi 
területei.

Módosítás 396
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) felügyeli a hálózat biztonságát és 
megbízhatóságát, továbbá felülvizsgálja a 
hálózat biztonságára és megbízhatóságára 
vonatkozó szabályokat;

g) felügyeli a hálózat biztonságára és 
megbízhatóságára vonatkozó szabályoknak 
való megfelelést, továbbá felügyeli a 
hálózati szolgáltatás minőségére 
vonatkozó előírásokat és követelményeket;

Or. en

Módosítás 397
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) felügyeli a hálózat biztonságát és 
megbízhatóságát, továbbá felülvizsgálja a 
hálózat biztonságára és megbízhatóságára 
vonatkozó szabályokat;

g) felügyeli a hálózat biztonságát és 
megbízhatóságát, szabványokat és 
követelményeket állapít meg, illetve hagy 
jóvá a szolgáltatás és az ellátás minősége 
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tekintetében, továbbá felülvizsgálja a
szolgáltatás és az ellátás minőségi 
teljesítésére és a hálózat biztonságára és 
megbízhatóságára vonatkozó szabályokat;

Or. en

Indokolás

Egyes nemzeti szabályozó hatóságoknak már most is feladata az energiapiac működésének 
figyelemmel kísérése a fogyasztóknak nyújtott ellátás és szolgáltatás minősége tekintetében is, 
akik ezáltal valóban élvezik az egységesebb és átláthatóbb szabályozás előnyeit.

Módosítás 398
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) felügyeli a hálózat biztonságát és 
megbízhatóságát, továbbá felülvizsgálja a 
hálózat biztonságára és megbízhatóságára 
vonatkozó szabályokat;

g) felügyeli a hálózat biztonságát és 
megbízhatóságát, szabványokat és 
követelményeket állapít meg, illetve hagy 
jóvá a szolgáltatás és az ellátás minősége 
tekintetében, továbbá felülvizsgálja a
szolgáltatás és az ellátás minőségi 
teljesítésére és a hálózat biztonságára és 
megbízhatóságára vonatkozó szabályokat;

Or. en

Indokolás

Egyes nemzeti szabályozó hatóságoknak már most is feladata az energiapiac működésének 
figyelemmel kísérése a fogyasztóknak nyújtott ellátás és szolgáltatás minősége tekintetében is, 
akik ezáltal valóban élvezik az egységesebb és átláthatóbb szabályozás előnyeit.
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Módosítás 399
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) felügyeli a hálózat biztonságát és 
megbízhatóságát, továbbá felülvizsgálja a 
hálózat biztonságára és megbízhatóságára 
vonatkozó szabályokat;

g) felügyeli a hálózat biztonságára és 
megbízhatóságára vonatkozó szabályoknak 
való megfelelést, továbbá felügyeli a 
hálózati szolgáltatás minőségére 
vonatkozó előírásokat és követelményeket;

Or. en

Módosítás 400
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) felügyeli az átláthatóság szintjét, 
biztosítja, hogy a villamosenergia-ipari 
vállalkozások megfeleljenek az
átláthatósági követelményeknek;

h) felügyeli az átláthatóság szintjét, 
biztosítja, hogy a hálózat üzemeltetői
megfeleljenek a hálózat számára lényeges
átláthatósági követelményeknek;

Or. de

Indokolás

Egy nem megfelelő megfogalmazás tisztázása.
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Módosítás 401
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) felügyeli az átláthatóság szintjét, 
biztosítja, hogy a villamosenergia-ipari 
vállalkozások megfeleljenek az
átláthatósági követelményeknek;

h) felügyeli az átláthatóság szintjét, 
biztosítja, hogy a hálózat üzemeltetői
megfeleljenek a hálózat számára lényeges
átláthatósági követelményeknek;

Or. de

Módosítás 402
Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 cikk, 1 bekezdés, ha pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ha) ösztönzi az európai megszakítható 
ellátási szerződések létrehozását a 
felhasználatlan elektromos energia 
pénzügyi kompenzációjára vonatkozó 
referenciérték meghatározása révén, 
minden egyes érintett fogyasztói csoport 
számára, a piac energiaárai és a CO2 ára 
alapján kiszámított átlátható 
mutatórendszernek, az elektromos 
gyártási kapacitáshoz szükséges befektetés 
megtakarításának és a villamosenergia-
ipari vállalkozások és végfelhasználók 
képviselőiből álló szaktanácsadói csoport 
javaslatainak megfelelően;

Or. en
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Indokolás

A 2003/54/EK irányelvben meghatározott európai megszakítható ellátási szerződés – az 
energiahatékonyság előmozdítására vonatkozó céloknak megfelelően – előnyben részesíti az 
energiafelhasználás csökkentését.

Az európai megszakítható ellátási szerződés módot teremti arra, hogy a villamosenergia-
fogyasztó az egyensúlyért felelős vezetőjének és/vagy a szabályozó hatóság kérésére 
ideiglenesen megszakítsa a fogyasztást, és így addig szüneteltesse tevékenységét, ameddig a 
villamosenergia-ellátás és villamos energia iránti kereslet újra egyensúlyba nem kerül az 
egyensúlyi zónában és/vagy a hálózaton.

Módosítás 403
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a versenyhivatalokkal együttműködve 
nagy- és kiskereskedelmi szinten 
figyelemmel kíséri a piacnyitást és a 
versenyt – beleértve a villamosenergia-
tőzsdét, a lakossági árakat, a 
szolgáltatóváltás díjait, a kikapcsolási 
díjakat és a meghatározott formátumú
lakossági panaszokat –, valamint a 
verseny bármely torzulását vagy 
korlátozását, beleértve a vonatkozó 
tájékoztatás nyújtását, adott esetben pedig 
felhívja az érintett illetékes hatóságok 
figyelmét a vonatkozó ügyekre.

törölve

Or. de

Módosítás 404
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a versenyhivatalokkal együttműködve 
nagy- és kiskereskedelmi szinten 
figyelemmel kíséri a piacnyitást és a 
versenyt – beleértve a villamosenergia-
tőzsdét, a lakossági árakat, a 
szolgáltatóváltás díjait, a kikapcsolási 
díjakat és a meghatározott formátumú 
lakossági panaszokat –, valamint a 
verseny bármely torzulását vagy 
korlátozását, beleértve a vonatkozó 
tájékoztatás nyújtását, adott esetben pedig 
felhívja az érintett illetékes hatóságok 
figyelmét a vonatkozó ügyekre.

törölve

Or. de

Indokolás

Egy nem megfelelő megfogalmazás tisztázása.

Módosítás 405
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a versenyhivatalokkal együttműködve
nagy- és kiskereskedelmi szinten 
figyelemmel kíséri a piacnyitást és a 
versenyt – beleértve a villamosenergia-
tőzsdét, a lakossági árakat, a 
szolgáltatóváltás díjait, a kikapcsolási 
díjakat és a meghatározott formátumú
lakossági panaszokat –, valamint a verseny 
bármely torzulását vagy korlátozását, 
beleértve a vonatkozó tájékoztatás 
nyújtását, adott esetben pedig felhívja az 
érintett illetékes hatóságok figyelmét a 

i) nagy- és kiskereskedelmi szinten 
figyelemmel kíséri a piacnyitást és a 
versenyt – beleértve a villamosenergia-
tőzsdét, a lakossági árakat, a 
szolgáltatóváltás díjait, a kikapcsolási 
díjakat és a lakossági panaszokat –, 
valamint a verseny bármely torzulását vagy 
korlátozását, beleértve a vonatkozó 
tájékoztatás nyújtását, adott esetben az 
érintett illetékes hatóságok elé tárva a 
vonatkozó ügyeket;
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vonatkozó ügyekre;

Or. en

Módosítás 406
Šarūnas Birutis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) figyelemmel kíséri, hogy az átviteli és 
elosztóvállalkozásoknak mennyi időbe 
telik az összekötetések kialakítása és a 
javítása;

j) figyelemmel kíséri, hogy az átviteli és 
elosztóvállalkozásoknak mennyi időbe 
telik az összekötetések kialakítása és a 
javítása, és az Ügynökség 
iránymutatásaival összhangban 
szankciókat állapít meg a határidő 
indokolatlan túllépése esetén;

Or. en

Indokolás

Az irányelvben foglalt kötelezettségek bármelyikének be nem tartása esetén hatékony, 
helyénvaló és visszatartó hatású szankciókat kell alkalmazni a villamosenergia-ipari 
vállalkozásokkal szemben.

Módosítás 407
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja a 
villamosenergia-ellátásnak mint 
egyetemes szolgáltatásnak és 

törölve
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közszolgáltatásnak a magas színvonalát, a 
védelemre szoruló fogyasztók védelmét, és 
az A. mellékletben meghatározott 
fogyasztóvédelmi intézkedések 
eredményességét;

Or. en

Indokolás

Átkerült a 22b. cikkbe.

Módosítás 408
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja a 
villamosenergia-ellátásnak mint 
egyetemes szolgáltatásnak és 
közszolgáltatásnak a magas színvonalát, a 
védelemre szoruló fogyasztók védelmét, és 
az A. mellékletben meghatározott 
fogyasztóvédelmi intézkedések 
eredményességét;

törölve

Or. fr

Indokolás

A Bizottság arra törekszik, hogy a szabályozókat olyan közszolgáltatási előjogokkal ruházza 
fel, amelyek túlmutatnak a szabályozó hatóságok törvényes hatáskörén.
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Módosítás 409
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja a 
villamosenergia-ellátásnak mint 
egyetemes szolgáltatásnak és 
közszolgáltatásnak a magas színvonalát, a 
védelemre szoruló fogyasztók védelmét, és 
az A. mellékletben meghatározott 
fogyasztóvédelmi intézkedések 
eredményességét;

törölve

Or. en

Indokolás

A 22c. cikk (1) bekezdésének k) pontja átkerült a 22b. cikkbe általános célkitűzésként.

Módosítás 410
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja a 
villamosenergia-ellátásnak mint egyetemes 
szolgáltatásnak és közszolgáltatásnak a 
magas színvonalát, a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét, és az A. mellékletben 
meghatározott fogyasztóvédelmi 
intézkedések eredményességét;

k) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja a 
villamosenergia-ellátásnak mint egyetemes 
szolgáltatásnak és közszolgáltatásnak a 
magas színvonalát, a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét, és az A. mellékletben 
meghatározott fogyasztóvédelmi 
intézkedések eredményességét és 
végrehajtását;
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Or. en

Módosítás 411
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c. cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja a 
villamosenergia-ellátásnak mint egyetemes 
szolgáltatásnak és közszolgáltatásnak a 
magas színvonalát, a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét, és az A. mellékletben 
meghatározott fogyasztóvédelmi 
intézkedések eredményességét;

k) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, felügyeli a 
villamosenergia-ellátásnak mint egyetemes 
szolgáltatásnak és közszolgáltatásnak a 
magas színvonalát és a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét;

Or. en

Indokolás

Néhány feladatot a kormányoknak kell először ellátniuk, mivel ők többet foglalkoznak a 
szociális intézkedéssekkel, mint a kiskereskedelmi piac szabályozásával. A szabályozók nem 
érzik úgy, hogy rendelkeznének megfelelő kompetenciával a szociálpolitika 
meghatározásához. A szabályozókat mégis fel kell ruházni azokkal a hatáskörökkel, amelyek 
révén az A. melléklet rendelkezéseinek hatékony végrehajtása biztosított. Azt kellene legalább 
világossá tenni, hogy a fogyasztóvédelemről szóló A. melléklet végrehajtásának felelősségét a 
szabályozók viselik.

Módosítás 412
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – k pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja a 
villamosenergia-ellátásnak mint egyetemes 
szolgáltatásnak és közszolgáltatásnak a 
magas színvonalát, a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét, és az A. mellékletben 
meghatározott fogyasztóvédelmi 
intézkedések eredményességét;

k) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, felügyeli a 
villamosenergia-ellátásnak mint egyetemes 
szolgáltatásnak és közszolgáltatásnak a 
magas színvonalát és a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét;

Or. en

Indokolás

A magas színvonalú egyetemes szolgáltatás és közszolgáltatás megteremtéséhez hasonló 
szociálpolitikai intézkedések elsősorban a kormányokra tartoznak, amennyiben nem érintik a 
kiskereskedelmi piac szabályozását. Mégis a nemzeti szabályozói hatóságoknak kell 
felügyelniük az ilyen normákat a villamosenergia-fogyasztók megfelelő szintű védelmének 
biztosítása érdekében.

Módosítás 413
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja a 
villamosenergia-ellátásnak mint egyetemes 
szolgáltatásnak és közszolgáltatásnak a 
magas színvonalát, a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét, és az A. mellékletben 
meghatározott fogyasztóvédelmi 
intézkedések eredményességét;

k) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, felügyeli a 
villamosenergia-ellátásnak mint egyetemes 
szolgáltatásnak és közszolgáltatásnak a 
magas színvonalát és a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét;

Or. de
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Indokolás

Néhány feladatot a nemzeti kormányoknak kell először teljesíteniük, mivel ők többet 
foglalkoznak a szociális intézkedéssekkel, mint a kiskereskedelmi piac szabályozásával. A 
szabályozók nem érzik úgy, hogy rendelkeznének megfelelő kompetenciával a szociálpolitikai 
intézkedések meghozatalához.

Módosítás 414
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja a 
villamosenergia-ellátásnak mint egyetemes 
szolgáltatásnak és közszolgáltatásnak a 
magas színvonalát, a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét, és az A. mellékletben 
meghatározott fogyasztóvédelmi 
intézkedések eredményességét;

k) az egyéb nemzeti hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja a 
villamosenergia-ellátásnak mint egyetemes 
szolgáltatásnak és közszolgáltatásnak a 
magas színvonalát, a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét, és az A. mellékletben 
meghatározott fogyasztóvédelmi 
intézkedések eredményességét;

Or. de

Módosítás 415
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja a 
villamosenergia-ellátásnak mint egyetemes 
szolgáltatásnak és közszolgáltatásnak a 
magas színvonalát, a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét, és az A. mellékletben 
meghatározott fogyasztóvédelmi 

k) az egyéb nemzeti hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja a 
villamosenergia-ellátásnak mint egyetemes 
szolgáltatásnak és közszolgáltatásnak a 
magas színvonalát, a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét, és az A. mellékletben 
meghatározott fogyasztóvédelmi 
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intézkedések eredményességét; intézkedések eredményességét;

Or. de

Indokolás

Egy nem megfelelő megfogalmazás tisztázása.

Módosítás 416
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) biztosítja az A. mellékletben 
meghatározott fogyasztóvédelmi 
intézkedések eredményességét.

Or. de

Indokolás

Néhány feladatot a nemzeti kormányoknak kell először teljesíteniük, mivel ők többet 
foglalkoznak a szociális intézkedéssekkel, mint a kiskereskedelmi piac szabályozásával. A 
szabályozók nem érzik úgy, hogy rendelkeznének megfelelő kompetenciával a szociálpolitikai 
intézkedések meghozatalához.

Módosítás 417
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) biztosítja a hálózathoz történő 
garantált hozzáférést a megújuló energiák 
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számára;

Or. nl

Indokolás

A gyakorlatban a fenntartható energia termelői néha nagyon nehezen tudnak hozzáférni a 
hálózatokhoz.

Módosítás 418
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) biztosítja az A. mellékletben 
meghatározott fogyasztóvédelmi 
intézkedések eredményességét.

Or. en

Indokolás

Néhány feladatot a kormányoknak kell először ellátniuk, mivel ők többet foglalkoznak a 
szociális intézkedéssekkel, mint a kiskereskedelmi piac szabályozásával. A szabályozók nem 
érzik úgy, hogy rendelkeznének megfelelő kompetenciával a szociálpolitika 
meghatározásához. A szabályozókat mégis fel kell ruházni azokkal a hatáskörökkel, amelyek 
révén az A. melléklet rendelkezéseinek hatékony végrehajtása biztosított. Azt kellene legalább 
világossá tenni, hogy a fogyasztóvédelemről szóló A. melléklet végrehajtásának felelősségét a 
szabályozók viselik.

Módosítás 419
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – k a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) biztosítja az A. mellékletben 
meghatározott fogyasztóvédelmi 
intézkedések eredményességét és 
végrehajtását.

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak kell gondoskodniuk az A. mellékletben meghatározott 
”fogyasztóvédelmi intézkedések„ hatékony végrehajtásáról.

Módosítás 420
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) legalább évente ajánlásokat tesz közzé 
az ellátási tarifák 3. cikknek való 
megfelelőségéről;

törölve

Or. fr

Indokolás

Ez az előjog túlmutat a szabályozó hatóságok törvényes hatáskörén.

Módosítás 421
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – l pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) legalább évente ajánlásokat tesz közzé az 
ellátási tarifák 3. cikknek való
megfelelőségéről;

l) legalább évente ajánlásokat tesznek
közzé az ellátási díjszabások 3. cikknek 
való megfeleléséről; ezekben az 
ajánlásokban kellő figyelmet fordít a 
szabályozott árak (nagykereskedelmi és 
végfelhasználói árak) piacának 
működésére gyakorolt hatásra;

Or. en

Indokolás

Mivel a jóval a piaci árak alatt megállapított szabályozott árak korlátozzák a versenyt, és 
negatív hatást gyakorolnak az ellátás biztonságára, különös figyelmet kell szentelni nekik a 
szabályozó ajánlásaiban.

Módosítás 422
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) biztosítja a fogyasztók fogyasztási 
adataihoz való hozzáférést, a fogyasztási 
adatokra vonatkozó harmonizált formátum 
alkalmazását és az A. melléklet h) 
szakasza alatti adatokhoz való hozzáférést;

m) biztosítja a fogyasztók fogyasztási 
adataihoz való hozzáférést, a fogyasztási 
adatokra vonatkozó, országos szinten
harmonizált – szabadon választhatóan 
alkalmazható – formátumot és az A. 
melléklet h) szakasza alatti adatokhoz való 
hozzáférést;

Or. en
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Módosítás 423
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) biztosítja a fogyasztók fogyasztási 
adataihoz való hozzáférést, a fogyasztási 
adatokra vonatkozó harmonizált formátum 
alkalmazását és az A. melléklet h) 
szakasza alatti adatokhoz való hozzáférést;

m) biztosítja a fogyasztók fogyasztási 
adataihoz való hozzáférést, a fogyasztási 
adatokra vonatkozó, országos szinten
harmonizált – szabadon választhatóan 
alkalmazható – formátumot és az A. 
melléklet h) szakasza alatti adatokhoz való 
hozzáférést;

Or. en

Módosítás 424
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) biztosítja a fogyasztók fogyasztási 
adataihoz való hozzáférést, a fogyasztási 
adatokra vonatkozó harmonizált formátum
alkalmazását és az A. melléklet h) 
szakasza alatti adatokhoz való hozzáférést;

m) létrehozza a végfelhasználó és a 
szállító vagy elosztó, vagy a mérési 
rendszer üzemeltetője közötti kapcsolatra 
vonatkozó egységesített eljárásokat, 
amelyek legalább a fogyasztók fogyasztási 
adataihoz való hozzáféréssel, a fogyasztási 
adatokra vonatkozó harmonizált formátum
alkalmazásával és az A. melléklet h) 
szakasza alatti adatokhoz való
hozzáféréssel foglalkoznának;

Or. en
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Indokolás

A tényleges fogyasztási adatokhoz való hozzáférés biztosítása előfeltétele annak, hogy a 
fogyasztók ellenőrizhessék az energiahatékonyságot, vagy hogy képesek legyenek a 
szolgáltatók összehasonlítására. Mivel a szabályozók az érintett részvényesekkel már 
folytatnak párbeszédet, valamint viselik a kiskereskedelmi energiapiac felügyeletének 
felelősségét, ők lennének az elosztórendszer-üzemeltetők (ERÜ-k), a szállítók és a fogyasztók 
közötti kapcsolat kezelésére legalkalmasabb hatóság (ideértve a szabályokat, a felelősségeket, 
a szerződéses és az adatcserére vonatkozó megállapodásokat, a minőségbiztosítást).

Módosítás 425
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) az ellátás biztonságával összefüggésben 
felügyeli a termelőkapacitásokba történő 
beruházásokat.

törölve

Or. fr

Indokolás

Ez az előjog túlmutat a szabályozó hatóságok törvényes hatáskörén.

Módosítás 426
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) az ellátás biztonságával összefüggésben 
felügyeli a termelőkapacitásokba történő 
beruházásokat.

o) az ellátás biztonságával összefüggésben 
felügyeli a termelőkapacitásokba történő 
beruházásokat, valamint előnyben részesíti 
az elszigetelt régiókhoz hasonló kis és 
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nem jövedelmező piacokra történő 
beruházásokat.

Or. en

Indokolás

Az elszigetelt – hegyvidéki és szigeti – területeken élő fogyasztókkal szembeni hátrányos 
megkülönböztetés elkerülésére. 

Módosítás 427
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – o a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oa) vétójoggal rendelkezik az 
átvitelirendszer-üzemeltető általános 
irányításáért felelős személyek 
kinevezésére vagy felmentésére vonatkozó 
döntések felett; 

Or. fr

Indokolás

Ha a nemzeti szabályozó hatóság vétójoggal bír az átvitelirendszer-üzemeltető igazgatóság 
kinevezései és felmentései tekintetében, az irányelv biztosítja, hogy az átvitelirendszer-
üzemeltetők működtetéséért felelős személyek szakmai érdekeit is megfelelően figyelembe 
veszik, illetve hogy feladataikat teljesen függetlenül látják el.
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Módosítás 428
Šarūnas Birutis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – o a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oa) meghatározza vagy jóváhagyja a 
szolgáltatás minőségi előírásait, felügyeli 
a végrehajtást, és az előírások be nem 
tartása esetén szankciókat alkalmaz.

Or. en

Indokolás

A szolgáltatás minősége egyike azon tényezőknek (a másik az ár), amelyeket szabályozni kell 
(a szábolyaztlanság a minőség romlásához vezethet). A szabályozó hatóság számára 
hatáskört kell biztosítani a minőségi előírások meghatározására és jóváhagyására, az említett 
előírások végrehajtásának felügyeletére, valamint az előírások be nem tartása esetén, 
szankciók alkalmazására.

Módosítás 429
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – o a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oa) felügyeli a 24. cikkben említett 
biztonsági intézkedések végrehajtását.

Or. en

Indokolás

A korábbi (3) bekezdés módosított f) pontja.
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Módosítás 430
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – o a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oa) vétójoga van az igazgatótanács elnöke 
és az átvitelirendszer-üzemeltető 
igazgatósága kinevezéséről és 
felmentéséről szóló határozatok esetében.

Or. fr

Indokolás

Ha a nemzeti szabályozó hatóság vétójoggal bír az igazgatótanács elnöke és az 
átvitelirendszer-üzemeltető igazgatósága kinevezése és felmentése tekintetében, az irányelv 
biztosítja, hogy az átvitelirendszer-üzemeltető működtetéséért felelős személyek szakmai 
érdekeit is megfelelően figyelembe veszik, illetve hogy feladataikat teljesen függetlenül látják 
el.

Módosítás 431
Nicole Fontaine

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – o a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oa) vétójoga van az igazgatótanács elnöke 
és az átvitelirendszer-üzemeltető 
igazgatósága kinevezéséről és 
felmentéséről szóló határozatok esetében.

Or. fr

Indokolás

Ha a nemzeti szabályozó hatóság vétójoggal bír  az igazgatótanács elnöke és az 
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átvitelirendszer-üzemeltető igazgatósága kinevezése és felmentése tekintetében, az irányelv 
biztosítja, hogy az átvitelirendszer-üzemeltető működtetéséért felelős személyek szakmai 
érdekeit is megfelelően figyelembe veszik, illetve hogy feladataikat teljesen függetlenül látják 
el.

Módosítás 432
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – o a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oa) biztosítja, hogy az átvitelirendszer- és 
elosztórendszer-üzemeltetők személyzete 
megfelelő ösztönzőkben részesül az 
energiafelhasználás csökkenésében 
játszott szerepéért, illetve hogy az 
energiaértékesítés növekedésére nem 
vonatkoznak nem megfelelő ösztönzők.

Or. en

Indokolás

A hatékonyság tekintetében az átvitelirendszer- és elosztórendszer-üzemeltetőknek is hozzá 
kell járulniuk az egyes tagállamok célkitűzéseihez.  Az energiafelhasználás növelésére 
irányuló ösztönzőket az uniós célkitűzésekkel –például energiahatékonyság és a kibocsátások 
visszaszorítása – összhangban álló ösztönzőknek kell felváltaniuk.

Módosítás 433
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – o a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oa) az adatcserére vonatkozó eljárások 
harmonizációja a legfontosabb regionális 
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szintű piaci eljárások tekintetében.

Or. de

Indokolás

Az EU határokon átnyúló piaci régiók kialakítására törekszik. E célból létfontosságú az 
adatcserére vonatkozó összes eljárás harmonizációja. A liberalizált piacon az adatcserére 
vonatkozó hatékony eljárások az útiterv-irányítás, az elszámolás, a számlarendezés, az 
ellátóváltás és sok egyéb cél alapvető előfeltételét jelentik. Az adatcserére vonatkozó 
koordinált eljárások hiánya akadályozza a határokon átnyúló piaci régiók kialakítását.

Módosítás 434
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – o a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oa) felügyeli a 24. cikkben említett 
biztonsági intézkedések végrehajtását.

Or. en

Indokolás

Az (1) bekezdés oa) pontja a (3) bekezdés módosított f) pontja.

Módosítás 435
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – o b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ob) az átvitelirendszer-üzemeltetők 
karbantartási politikájának vizsgálata.
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Or. fr

Indokolás

A közelmúltbeli áramkimaradások okainak elemzése azt mutatja, hogy az átvitelirendszer-
üzemeltetők karbantartási politikája alapvető fontosságú az ellátás biztonsága szempontjából. 
A karbantartási politikák összes hálozathasználóval szembeni semlegességének és az ellátás 
biztonságának biztosítás érdekében a nemzeti szabályozó hatóságoknak lehetővé kell tenni e 
politikák vizsgálatát.

Módosítás 436
Nicole Fontaine

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – o b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ob) az átvitelirendszer-üzemeltetők 
karbantartási politikájának vizsgálata.

Or. fr

Indokolás

Az átvitelirendszer-üzemeltetők karbantartási politikája alapvető fontosságú az ellátás 
biztonsága szempontjából E politikák azonban a karbantartási programok meghatározásakor 
megkülönböztetéshez is vezethetnek. A karbantartási politikák összes hálozathasználóval 
szembeni semlegességének és az ellátás biztonságának biztosítás érdekében a nemzeti 
szabályozó hatóságok hatáskörének ki kell terjednie e politikák vizsgálatára is.

Módosítás 437
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – o c pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oc) az összes kért információt továbbítja a 
Bizottságnak, hogy az az általa közzétett 
módszertan alapján elvégezhesse az 
átvitelirendszer-üzemeltetők gazdasági 
teljesítményének a szolgáltatások 
minőségéhez viszonyított, európai szintű 
összehasonlítását.

Or. fr

Indokolás

Az átvitelirendszer-üzemeltetők teljesítményének javítását célzó legfontosabb intézkedések 
azonosítása érdekében a nemzeti szabályozó hatóságnak az átvitelirendszer-üzemeltetők 
gazdasági teljesítményének a szolgáltatások minőségéhez viszonyított, európai szintű 
összehasonlítása kapcsán kért összes információt el kell juttatnia a Bizottsághoz.

Módosítás 438
Nicole Fontaine

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – o c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oc) közzéteszi a megfelelésért felelős 
tisztviselő jelentéséről szóló értékelést.

Or. fr

Indokolás

A hatékony és eredményes szétválasztásra vonatkozó rendelkezések értelmében, a 
megfelelésért felelős tisztviselőnek az átvitelirendszer-üzemeltetők által hozott intézkedések 
megfelelőségéről és végrehajtásáról szóló  jelentést kell benyújtania a nemzeti szabályozó 
hatósághoz, hogy az összes hálozathasználó számára biztosított legyen átlátható és 
megkülönböztetésmentes elbánás. Az ilyen intézkedések nagyobb átláthatósága és jobb 
értékelése érdekében a nemzeti szabályozó hatóságnak jelentést kellene közzétennie az 
intézkedések megfelelőségéről és végrehajtásukról.
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Módosítás 439
Nicole Fontaine

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 bekezdés – o d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

od) az összes szükséges információt 
továbbítja a Bizottságnak, hogy az az 
általa közzétett módszertan alapján 
elvégezhesse az átvitelirendszer-
üzemeltetők gazdasági teljesítményének a 
szolgáltatások minőségéhez viszonyított, 
európai szintű összehasonlítását.

Or. fr

Indokolás

Az átvitelirendszer-üzemeltetők teljesítményének javítását célzó legfontosabb intézkedések 
azonosítása érdekében a nemzeti szabályozó hatóságnak az átvitelirendszer-üzemeltetők 
gazdasági teljesítményének a szolgáltatások minőségéhez viszonyított, európai szintű 
összehasonlítása kapcsán kért összes információt el kell juttatnia a Bizottsághoz. Ez lehet az 
európai energiaügyi megfigyelőközpont feladata.

Módosítás 440
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben a tagállam úgy 
rendelkezik, az (1) bekezdésben említett 
felügyeleti feladatokat a szabályozó 
hatóságtól eltérő, más hatóság is 
elláthatja. Ilyen esetben a felügyeletből 
származó információt a lehető 
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leggyorsabban a szabályozó hatóság 
rendelkezésére kell bocsátani.
A szabályozó hatóság – függetlenségét 
megőrizve, saját egyedi hatásköreinek 
sérelme nélkül és a jobb szabályozás 
elveivel összhangban – az (1) bekezdésben 
említett feladatinak elvégzésekor szükség 
esetén konzultációt folytat az átviteli 
rendszerek üzemeltetőivel, és szorosan 
együttműködik a többi érintett nemzeti 
hatósággal.

Or. en

Indokolás

A szövegrész a bevezető részből került át az (1a) bekezdésbe.

Módosítás 441
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben a tagállam úgy 
rendelkezik, az (1) bekezdésben említett 
felügyeleti feladatokat a szabályozó 
hatóságtól eltérő, más hatóság is 
elláthatja. Ilyen esetben a felügyeletből 
származó információt a lehető 
leggyorsabban a szabályozó hatóság 
rendelkezésére kell bocsátani. 
A szabályozó hatóság – függetlenségét 
megőrizve, saját egyedi hatásköreinek 
sérelme nélkül és a jobb szabályozás 
elveivel összhangban – az (1) bekezdésben 
említett feladatinak elvégzésekor szükség 
esetén konzultációt folytat az átviteli 
rendszerek üzemeltetőivel, és szorosan 
együttműködik a többi érintett nemzeti 
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hatósággal.

Or. en

Indokolás

Az (1a) bekezdés a bevezető részből lett áthelyezve.

Módosítás 442
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) biztosítja, hogy a független 
rendszerüzemeltető által beszedett 
hálózathasználati tarifákban benne legyen
a hálózattulajdonos vagy 
hálózattulajdonosok olyan mértékű 
díjazása is, amely megfelel a hálózati 
eszközök használatának és az abban 
eszközölt új beruházásoknak;

d) biztosítja, hogy a független 
rendszerüzemeltető által beszedett 
hálózathasználati díjak tartalmazzák a 
hálózattulajdonos vagy 
hálózattulajdonosok olyan mértékű 
díjazását is, amelyből a hálózati eszközök 
és az új beruházások megfelelően 
finanszírozhatók, feltéve, hogy erre 
gazdaságos és hatékony módon kerül sor;

Or. en

Módosítás 443
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) biztosítja, hogy a független 
rendszerüzemeltető által beszedett 
hálózathasználati tarifákban benne legyen
a hálózattulajdonos vagy 

d) biztosítja, hogy a független 
rendszerüzemeltető által beszedett 
hálózathasználati díjak tartalmazzák a 
hálózattulajdonos vagy 



PE404.525v01-00 94/105 AM\714880HU.doc

HU

hálózattulajdonosok olyan mértékű 
díjazása is, amely megfelel a hálózati 
eszközök használatának és az abban 
eszközölt új beruházásoknak;

hálózattulajdonosok olyan mértékű 
díjazását is, amelyből a hálózati eszközök 
és az új beruházások megfelelően 
finanszírozhatók, feltéve, hogy erre 
gazdaságos és hatékony módon kerül sor;

Or. en

Módosítás 444
Pia Elda Locatelli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(2a) A nemzeti villamosenergia-piacok –
beleértve a kis- és nagykereskedelmi árak 
– (1) bekezdés i) pontja szerinti 
figyelemmel kísérésekor a nemzeti 
szabályozó hatóságok az Ügynökség által 
meghatározott és jóváhagyott 
összehangolt módszertant követnek.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 22c. cikkének kiegészítése az új (2a) bekezdéssel)

Indokolás

A piac figyelemmel kísérése hatásos eszköz a piaci erővel történő visszaélések felderítésére. 
Biztosítani kell, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok összehangolt kritériumok és módszertan 
alapján végezzék a nemzeti piacok figyelemmel kísérését. A nemzeti szabályozó hatóságoknak 
azonban nem mindig állnak rendelkezésükre a piac állandó, valós időben történő 
felügyeletéhez szükséges erőforrások, ezért inkább havi vagy akár éves elemzésekre 
támaszkodnak. Az ügynökség számára ezért biztosítani kell e rendkívül fontos feladat 
elvégzéséhez szükséges összes erőforrást. 
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Módosítás 445
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szabályozó hatóságok az (1) és (2) 
bekezdésben említett feladatok gyors és 
hatékony végrehajtását lehetővé tevő 
hatáskörrel rendelkezzenek E célból a 
szabályozó hatóságok legalább a következő 
hatáskörökkel rendelkeznek:

(3) A tagállamok szavatolják, hogy a 
szabályozó hatóságok az (1) és (2) 
bekezdésben említett feladatok gyors és 
hatékony végrehajtását lehetővé tevő 
hatáskörrel rendelkezzenek E célból a 
szabályozó hatóságok legalább a következő 
hatáskörökkel rendelkeznek:

Or. de

Indokolás

A Bizottság javaslata lehetővé teszi a nemzeti szabályozó hatóságok számára, hogy 
strukturális intézkedéseket hozzanak az energiaipari vállalkozások ellen, és rontsák azok piaci 
helyzetét még olyan esetekben is, ha a vállalkozás tiszteletben tartotta a versenyszabályokat.   
Az ilyen beavatkozási jogosultságok, valamint többek között a virtuális erőművek 
létrehozására vonatkozó kötelezettség a teljes termelési láncot befolyásolja. Nem világos, 
hogy a szabályozó hatóságnak miért kellene olyan beavatkozási jogosultságokkal bírniuk, 
amelyeknek kevesebb előfeltétele van, mint az eredetileg felelős kartellhatóságoknak.

Módosítás 446
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kibocsáthatnak villamosenergia-ipari 
vállalkozásokat kötelező határozatokat;

a) kibocsáthatnak hálózatüzemeltetőket
kötelező határozatokat;

Or. de
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Indokolás

A Bizottság javaslata lehetővé teszi a nemzeti szabályozó hatóságok számára, hogy 
strukturális intézkedéseket hozzanak az energiaipari vállalkozások ellen, és rontsák azok piaci 
helyzetét még olyan esetekben is, ha a vállalkozás tiszteletben tartotta a versenyszabályokat.   
Az ilyen beavatkozási jogosultságok, valamint többek között a virtuális erőművek 
létrehozására vonatkozó kötelezettség a teljes termelési láncot befolyásolja. Nem világos, 
hogy a szabályozó hatóságnak miért kellene olyan beavatkozási jogosultságokkal bírniuk, 
amelyeknek kevesebb előfeltétele van, mint az eredetileg felelős kartellhatóságoknak.

Módosítás 447
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kibocsáthatnak villamosenergia-ipari 
vállalkozásokat kötelező határozatokat;

a) kibocsáthatnak hálózatüzemeltetőket
kötelező határozatokat;

Or. de

Indokolás

A Bizottság javaslata lehetővé teszi a nemzeti szabályozó hatóságok számára, hogy 
strukturális intézkedéseket hozzanak az energiaipari vállalkozások ellen, és rontsák azok piaci 
helyzetét még olyan esetekben is, ha a vállalkozás tiszteletben tartotta a versenyszabályokat.   
Az ilyen beavatkozási jogosultságok, valamint többek között a virtuális erőművek 
létrehozására vonatkozó kötelezettség a teljes termelési láncot befolyásolja. Nem világos, 
hogy a szabályozó hatóságnak miért kellene olyan beavatkozási jogosultságokkal bírniuk, 
amelyeknek kevesebb előfeltétele van, mint az eredetileg felelős kartellhatóságoknak.

Módosítás 448
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 3 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kibocsáthatnak villamosenergia-ipari 
vállalkozásokat kötelező határozatokat;

a) kibocsáthatnak hálózatüzemeltetőket
kötelező határozatokat;

Or. de

Indokolás

Az intézkedéseket csak akkor kell végrehajtani, ha a szabályozást valóban megsértették. Nem 
kívánatos a virtuális erőművek bevezetése.

Módosítás 449
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a 
villamosenergia-piacok működését, a 
versenyszabályok megsértésének 
hiányában pedig dönthetnek a tényleges 
verseny elősegítéséhez és a piac megfelelő 
működéséhez szükséges és arányos 
intézkedésekről, köztük virtuális 
erőművekről;

törölve

Or. fr

Indokolás

A verseny ilyen felügyelete túlmutat a szabályozó hatóságok törvényes hatáskörén.
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Módosítás 450
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a 
villamosenergia-piacok működését, a 
versenyszabályok megsértésének 
hiányában pedig dönthetnek a tényleges 
verseny elősegítéséhez és a piac megfelelő 
működéséhez szükséges és arányos 
intézkedésekről, köztük virtuális 
erőművekről;

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a 
villamosenergia-piacok működését.

Or. de

Indokolás

A Bizottság javaslata lehetővé teszi a nemzeti szabályozó hatóságok számára, hogy 
strukturális intézkedéseket hozzanak az energiaipari vállalkozások ellen, és rontsák azok piaci 
helyzetét még olyan esetekben is, ha a vállalkozás tiszteletben tartotta a versenyszabályokat.   
Az ilyen beavatkozási jogosultságok, valamint többek között a virtuális erőművek 
létrehozására vonatkozó kötelezettség a teljes termelési láncot befolyásolja. Nem világos, 
hogy a szabályozó hatóságnak miért kellene olyan beavatkozási jogosultságokkal bírniuk, 
amelyeknek kevesebb előfeltétele van, mint az eredetileg felelős kartellhatóságoknak.

Módosítás 451
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a 
villamosenergia-piacok működését, a 

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a 
villamosenergia-piacok működését;



AM\714880HU.doc 99/105 PE404.525v01-00

HU

versenyszabályok megsértésének 
hiányában pedig dönthetnek a tényleges 
verseny elősegítéséhez és a piac megfelelő 
működéséhez szükséges és arányos 
intézkedésekről, köztük virtuális 
erőművekről;

Or. de

Indokolás

A Bizottság javaslata lehetővé teszi a nemzeti szabályozó hatóságok számára, hogy 
strukturális intézkedéseket hozzanak az energiaipari vállalkozások ellen, és rontsák azok piaci 
helyzetét még olyan esetekben is, ha a vállalkozás tiszteletben tartotta a versenyszabályokat.   
Az ilyen beavatkozási jogosultságok, valamint többek között a virtuális erőművek 
létrehozására vonatkozó kötelezettség a teljes termelési láncot befolyásolja. Nem világos, 
hogy a szabályozó hatóságnak miért kellene olyan beavatkozási jogosultságokkal bírniuk, 
amelyeknek kevesebb előfeltétele van, mint az eredetileg felelős kartellhatóságoknak.

Módosítás 452
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a 
villamosenergia-piacok működését, a 
versenyszabályok megsértésének 
hiányában pedig dönthetnek a tényleges 
verseny elősegítéséhez és a piac megfelelő 
működéséhez szükséges és arányos 
intézkedésekről, köztük virtuális 
erőművekről;

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a 
villamosenergia-piacok működését, a 
versenyszabályok megsértésének 
hiányában pedig dönthetnek a tényleges 
verseny elősegítéséhez és a piac megfelelő 
működéséhez szükséges és arányos 
intézkedésekről;

Or. en

Indokolás

Preambulumbekezdésben lehetne kifejteni, hogy a virtuális erőművek a valóságos verseny 
elősegítését és a piac megfelelő működését szolgáló egyik lehetséges intézkedésnek 
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minősülnek.

Módosítás 453
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a 
villamosenergia-piacok működését, a 
versenyszabályok megsértésének 
hiányában pedig dönthetnek a tényleges 
verseny elősegítéséhez és a piac megfelelő 
működéséhez szükséges és arányos 
intézkedésekről, köztük virtuális 
erőművekről;

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a 
villamosenergia-piacok működését;

Or. de

Indokolás

A Bizottság javaslata lehetővé teszi a nemzeti szabályozó hatóságok számára, hogy saját 
belátásuk szerint hozzanak strukturális intézkedéseket az energiaipari vállalkozások ellen. 
Nem világos, miért lehet ilyen intézkedéseket hozni még akkor is, ha a versenyszabályokat 
tiszteletben tartották.

Módosítás 454
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a 
villamosenergia-piacok működését, a 

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a 
villamosenergia-piacok működését, 
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versenyszabályok megsértésének 
hiányában pedig dönthetnek a tényleges 
verseny elősegítéséhez és a piac megfelelő 
működéséhez szükséges és arányos 
intézkedésekről, köztük virtuális 
erőművekről;

valamint dönthetnek a tényleges verseny 
elősegítéséhez és a piac megfelelő 
működéséhez szükséges és arányos 
intézkedésekről;

Or. en

Indokolás

A módosított szöveg az eredeti javaslatnak megfelelően megőrzi a piac szigorú és 
kiegyensúlyozott felügyeletét (ideértve az előzetes intézkedéseket is), elkerülve a szabályozó 
hatóságok és a versenyhivatalok szerepe összekeveredésének veszélyét.

Módosítás 455
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a 
villamosenergia-piacok működését, a 
versenyszabályok megsértésének 
hiányában pedig dönthetnek a tényleges 
verseny elősegítéséhez és a piac megfelelő 
működéséhez szükséges és arányos 
intézkedésekről, köztük virtuális 
erőművekről;

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a 
villamosenergia-piacok működését, a 
szabályozás megsértésekor pedig 
dönthetnek a tényleges hálózatüzemeltetés
elősegítéséhez szükséges és arányos 
intézkedésekről;

Or. de

Indokolás

Az intézkedéseket csak akkor kell végrehajtani, ha a szabályozást valóban megsértették. Nem 
kívánatos a virtuális erőművek bevezetése.
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Módosítás 456
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a
villamosenergia-piacok működését, a 
versenyszabályok megsértésének 
hiányában pedig dönthetnek a tényleges 
verseny elősegítéséhez és a piac megfelelő 
működéséhez szükséges és arányos
intézkedésekről, köztük virtuális 
erőművekről;

b) támogatják a nemzeti versenyhivatalok
villamosenergia-piacok működésére 
irányuló ellenőrzéseit;

Or. en

Indokolás

A bekezdés a jogalkotókra jellemző hatáskörrel ruházza fel a szabályozókat (azaz a piaci 
részesedés csökkentésére irányuló előzetes intézkedéseket tesz lehetővé). Torzítja a szabad 
piac megfelelő működését, ami különösen veszélyes a már érett piacok esetében. Amennyiben 
viszont a rendelkezéssel utólagos intézkedésekre szándékoztak utalni (azaz a bizonyítottan 
versenyellenes fellépések kiigazítása a cél), úgy ez nem eshet a szabályozók illetékességi 
körébe, mivel ezek az intézkedések a trösztellenes hatóságokra tartoznak.

Módosítás 457
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a 
villamosenergia-piacok működését, a 
versenyszabályok megsértésének 
hiányában pedig dönthetnek a tényleges 

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a 
villamosenergia-piacok működését, a 
versenyszabályok megsértésének 
hiányában pedig dönthetnek a tényleges 
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verseny elősegítéséhez és a piac megfelelő
működéséhez szükséges és arányos 
intézkedésekről, köztük virtuális 
erőművekről;

verseny elősegítéséhez és a piac megfelelő 
működéséhez szükséges és arányos 
intézkedésekről;

Or. en

Módosítás 458
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) feladataik teljesítéséhez bármilyen
szükséges tájékoztatást megkérhetnek a 
villamosenergia-ipari vállalkozásoktól;

c) feladataik teljesítéséhez szükséges 
tájékoztatást kérhetnek a villamosenergia-
ipari vállalkozásoktól;

Or. en

Indokolás

Az új megfogalmazás nyomatékosítja, hogy a tájékoztatás kérésének kapcsolódnia kell a 
szabályozó hatóság feladatához.

Módosítás 459
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) eredményes, célszerű és elrettentő 
szankciókat szabhatnak ki azokra a 
villamosenergia-ipari vállalkozásokra, 
amelyek nem teljesítik az ezen irányelv 
szerinti kötelezettségeiket vagy a 
szabályozó hatóság vagy az Ügynökség 

d) hatékony, arányos és visszatartó erejű 
büntetéseket szabhatnak ki azokra a 
villamosenergia-ipari vállalkozásokra, 
amelyek nem teljesítik az ezen irányelv 
szerinti kötelezettségeiket vagy a 
szabályozó hatóság vagy az Ügynökség 
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határozatát; vonatkozó, jogilag kötelező erejű
határozatát; 

Or. en

Módosítás 460
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) eredményes, célszerű és elrettentő 
szankciókat szabhatnak ki azokra a 
villamosenergia-ipari vállalkozásokra, 
amelyek nem teljesítik az ezen irányelv 
szerinti kötelezettségeiket vagy a 
szabályozó hatóság vagy az Ügynökség 
határozatát;

d) hatékony, arányos és visszatartó erejű 
büntetéseket szabhatnak ki azokra a 
villamosenergia-ipari vállalkozásokra, 
amelyek nem teljesítik az ezen irányelv 
szerinti kötelezettségeiket vagy a 
szabályozó hatóság vagy az Ügynökség 
vonatkozó, jogilag kötelező erejű
határozatát; 

Or. en

Módosítás 461
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) jóváhagyják a 24. cikkben említett 
biztonsági intézkedéseket.

törölve

Or. en
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Módosítás 462
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) jóváhagyják a 24. cikkben említett 
biztonsági intézkedéseket.

törölve

Or. en

Módosítás 463
Šarūnas Birutis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 3 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a meghatározó piaci szereplők 
esetében átmenetileg maximálhatják az 
árakat.

Or. en

Indokolás

E cikk b) pontjában meghatározottaknak megfelelő, versenyt ösztönző általános intézkedések 
nem feltétlenül elégségesek, és a szabályozó hatóságnak lehetőséget kell biztosítani, hogy 
átmeneti, de hatékony intézkedéseket – az árak maximálása – hozhasson.
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