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Módosítás 464
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22c cikk – 4 bekezdés - a) és b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
az átviteli és elosztási tarifákat is. A 
tarifákat vagy úgy kell meghatározni, hogy 
a hálózatok működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen végezni;

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
az átviteli és elosztási tarifákat, valamint 
azok módszereit vagy, alternatívaként, az 
átviteli és elosztási tarifák 
megállapításának vagy jóváhagyásának 
módszereit és azok figyelemmel kísérését
is. Ezek a tarifák a tényleges költségeket 
tükrözik, amennyiben az ilyen költségek 
megfelelnek egy hatékony és szerkezetileg 
összehasonlítható hálózat üzemeltető 
költségeinek, illetve átláthatóak. A 
tarifákat vagy úgy kell meghatározni, hogy 
a hálózatok működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen végezni;

b) a kiegyenlítő szolgáltatások
nyújtásának feltételei.

b) a kiegyenlítő szolgáltatások nyújtása, 
amelynek a lehetséges mértékben 
költségalapúnak, ugyanakkor megfelelő 
ösztönzőknek kell lenniük annak 
érdekében, hogy a rendszerhasználók 
kiegyensúlyozzák az általuk betáplált és 
vételezett mennyiséget. Elfogulatlannak és 
diszkriminációtól mentesnek kell lenniük, 
és objektív kritériumokon kell alapulniuk.

Or. en

Indokolás

A módosítás újból bevezeti a 2003/54/EK irányelv feltételét, amely szerint a szabályozó 
hatóságok jóváhagyhatják a hozzáférési tarifákat, vagy legalábbis a kiszámításuk alapjául 
szolgáló tarifamódszereket. Az a) pont szövegezése a jelenlegi joghézagot érinti, amennyiben 
nincs követelmény arra nézve, hogy az elosztási díjszabásokban tükröződjenek a költségek.  A 
b) pont szövegezése a független szabályozó szervek európai hálózatának (ERGEG) a 
gázkiegyenlítés terén jelentkező jó gyakorlatára vonatkozó iránymutatásain alapul, és 
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megerősíti azt az elvet, miszerint az átvitelirendszer-üzemeltetők kiegyensúlyozó 
tevékenységeinek nagyjából bevétel semlegesnek kell lenniük.

Módosítás 465
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (4) bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A szabályozó hatóságok felelősek a 
következő feltételeknek azok
hatálybalépése előtt történő 
megállapításáért vagy jóváhagyásáért:

4. A szabályozó hatóságok felelősek
legalább a következő feltételek 
kiszámításához vagy meghatározásához 
használt módszereknek – a feltételek
hatálybalépése előtt történő –
megállapításáért vagy jóváhagyásáért:

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
az átviteli és elosztási tarifákat is. A 
tarifákat vagy úgy kell meghatározni, hogy 
a hálózatok működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen végezni;

a) az országos hálózatokhoz való 
csatlakozás és a hálózati hozzáférés 
feltételei, beleértve az átviteli és elosztási 
tarifákat, vagy az ezekre vonatkozó 
módszereket is. A tarifákat vagy
módszereket úgy kell meghatározni, hogy a 
hálózatok működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen végezni;

b) a kiegyenlítő szolgáltatások nyújtásának 
feltételei.

b) a kiegyenlítő szolgáltatások nyújtásának 
feltételei.

Or. en

Módosítás 466
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22c cikk – 4 bekezdés – bevezető rész és a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A szabályozó hatóságok felelősek a 4. A szabályozó hatóságok felelősek
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következő feltételeknek azok
hatálybalépése előtt történő 
megállapításáért vagy jóváhagyásáért:

legalább a következő feltételek 
kiszámításához vagy meghatározásához 
használt módszereknek – a feltételek
hatálybalépése előtt történő –
megállapításáért vagy jóváhagyásáért:

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
az átviteli és elosztási tarifákat is. A 
tarifákat vagy úgy kell meghatározni, hogy 
a hálózatok működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen végezni;

a) az országos hálózatokhoz való 
csatlakozás és a hálózati hozzáférés 
feltételei, beleértve az átviteli és elosztási 
tarifákat, vagy az ezekre vonatkozó 
módszereket is. A tarifákat vagy
módszereket úgy kell meghatározni, hogy a 
hálózatok működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen végezni;

Or. en

Módosítás 467
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (4) bekezdés – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
az átviteli és elosztási tarifákat is. A 
tarifákat vagy úgy kell meghatározni, hogy 
a hálózatok működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen végezni;

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
az átviteli és elosztási tarifákat, valamint 
azok módszereit vagy, alternatívaként, az 
átviteli és elosztási tarifák 
megállapításának vagy jóváhagyásának 
módszereit és azok figyelemmel kísérését
is. A tarifákat vagy úgy kell meghatározni, 
hogy a hálózatok működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen végezni;

Or. en

Indokolás

Szükséges biztosítani, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok legyenek felelősek a következők 
meghatározásáért vagy jóváhagyásáért: átviteli és elosztási díjszabási rendszerek és azok 
módszerei, vagy alternatív módon az átviteli és elosztási díjszabási rendszerek 
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meghatározására vagy jóváhagyására vonatkozó módszereket, beleértve a díjszabások 
meghatározása módszerei alkalmazásának figyelemmel kísérését.

Módosítás 468
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (4) bekezdés – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
az átviteli és elosztási tarifákat is. A 
tarifákat vagy úgy kell meghatározni, hogy 
a hálózatok működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen végezni;

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
az átviteli és elosztási tarifák 
kiszámításának módszerét is. A tarifákat 
vagy úgy kell meghatározni, hogy a 
hálózatok működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen végezni;

Or. en

Módosítás 469
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (4) bekezdés – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
az átviteli és elosztási tarifákat is. A 
tarifákat vagy úgy kell meghatározni, hogy 
a hálózatok működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen végezni;

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
az átviteli és elosztási tarifákat is. Ezek a 
tarifák a tényleges költségeket tükrözik, 
amennyiben az ilyen költségek 
megfelelnek egy hatékony és szerkezetileg 
összehasonlítható hálózat üzemeltető 
költségeinek, illetve átláthatóak. A 
tarifákat vagy úgy kell meghatározni, hogy 
a hálózatok működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
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lehessen végezni;

Or. en

Indokolás

Az a) pont szövegezése az irányelvekben/rendeletekben meglévő jelenlegi joghézagot érinti, 
amennyiben nincs követelmény arra nézve, hogy az elosztási díjszabásokban tükröződjenek a 
költségek.  A javasolt szöveg kiterjeszti a gázátviteli rendelet jelenlegi rendelkezéseit a 
villamos áram elosztásra.

Módosítás 470
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (4) bekezdés – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
az átviteli és elosztási tarifákat is. A 
tarifákat vagy úgy kell meghatározni, hogy 
a hálózatok működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen végezni;

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
az átviteli és elosztási tarifákat, és az ilyen 
tarifák kiszámítására használt 
módszereket is. A tarifákat és módszereket
úgy kell meghatározni, hogy a hálózatok 
működőképességének biztosításához 
szükséges beruházásokat el lehessen 
végezni;

Or. en

Indokolás

Csakúgy, mint a jelenlegi szabályozási rendszer alapján, a tagállamok választhatnak, hogy 
maguk a tarifák vagy a tarifa módszerek feletti szabályozási ellenőrzést építik ki. Emellett a 
szabályozó hatóság tarifameghatározásra vonatkozó illetékessége ellentétes a 20. cikkel, 
amely szerint a hozzáférést a jóváhagyott tarifák alapján kell biztosítani. 
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Módosítás 471
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (4) bekezdés – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
az átviteli és elosztási tarifákat is. A 
tarifákat vagy úgy kell meghatározni, hogy 
a hálózatok működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen végezni;

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
az átviteli és elosztási tarifákat, valamint 
azok módszereit vagy, alternatívaként, az 
átviteli és elosztási tarifák 
megállapításának vagy jóváhagyásának 
módszereit és azok figyelemmel kísérését
is. A tarifákat vagy úgy kell meghatározni, 
hogy a hálózatok működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen végezni; Ez kiterjedhet az új 
beruházások különleges szabályozási 
bánásmódjára.

Or. en

Indokolás

A rendszer átláthatóságát garantálni kell, biztosítva a hozzáférést valamennyi piaci szereplő 
számára; a hatékony tervezés lehetőségét a nemzeti szabályozó hatóságoknak kell 
biztosítaniuk. Emellett a beruházások egyértelműen szabályozási stabilitást követelnek meg a 
tarifák tekintetében, és ezáltal mentességet indokolhatnak a szabályozási tarifa felülvizsgálata 
alól. A szabályozókat képessé kell tenni arra, hogy ösztönzőket teremtsenek az új beruházások 
számára a harmadik személyek hozzáférésének mentesítése nélkül.

Módosítás 472
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (4) bekezdés – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
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az átviteli és elosztási tarifákat is. A 
tarifákat vagy úgy kell meghatározni, hogy 
a hálózatok működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen végezni;

az átviteli és elosztási tarifákat is. A 
tarifákat vagy úgy kell meghatározni, hogy 
a hálózatok működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen végezni; ezek a tarifák nem 
tesznek hátrányos megkülönböztetést a 
piac azon újonnan belépőivel szemben, 
akiknek ugyanazon feltételekből kell, 
hogy előnyük származzon, mint 
versenytársaiknak korábban.

Or. en

Indokolás

Egyes tagállamokban a piacra újonnan belépőknek, különösen a megújuló energia erőművek 
esetében, a hálózathoz való csatlakozás teljes költségét meg kell fizetniük, míg az 
átvitelirendszer-üzemeltetők az infrastruktúra teljes költségét fizetik meg, amikor a jelenlegi 
erőmőművek növelik méretüket és átviteli igényeiket. Ez a szabad infrastruktúra érvényes 
akkor is, amikor a jelenlegi üzemeltetők tulajdonviszonyaiban változás áll be. Ez hátrányos 
megkülönböztetést eredményez az új belépőkkel szemben, különösen a jelenlegi, központosított 
erőművek javára. 

Módosítás 473
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (4) bekezdés – b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kiegyenlítő szolgáltatások
nyújtásának feltételei.

b) a kiegyenlítő szolgáltatások nyújtása, 
amelynek a lehetséges mértékben 
költségalapúnak, ugyanakkor megfelelő 
ösztönzőknek kell lenniük annak 
érdekében, hogy a rendszerhasználók 
kiegyensúlyozzák az általuk betáplált és 
vételezett mennyiséget. Elfogulatlannak és 
diszkriminációtól mentesnek kell lenniük, 
és objektív kritériumokon kell alapulniuk.

Or. en
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Indokolás

A b) pont szövegezése a független szabályozói szervek európai hálózatának (ERGEG) a 
gázkiegyenlítés terén jelentkező jó gyakorlatára vonatkozó iránymutatásain alapul, és 
megerősíti azt az elvet, miszerint az átvitelirendszer-üzemeltetők kiegyensúlyozó 
tevékenységeinek nagyjából bevétel semlegesnek kell lenniük (csak a teljesítmény ösztönzők 
lehetőségének függvényében).

Módosítás 474
Nicole Fontaine and Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22c cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A szabályozó hatóságok felelősek a 
határokon átnyúló infrastuktúrákhoz való 
hozzáférés feltételeinek azok 
hatálybalépése előtt történő 
megállapításáért vagy jóváhagyásáért, 
beleértve a kapacitás elosztásra és a 
túlterheltség elhárításra vonatkozó 
eljárásokat. Hatáskörrel rendelkeznek, 
hogy megköveteljék a szállítási 
rendszerüzemeltetőktől, hogy szükség 
esetén módosítsák ezeket a feltételeket.

Or. fr

Indokolás

A szabályozóknak felelősséggel kell tartozniuk azért, hogy milyen módon ellenőrzik a 
határokon átnyúló infrastruktúrák kezelését.  

Módosítás 475
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (5) bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tarifák meghatározásakor vagy 
jóváhagyásakor a szabályozó hatóságok 
biztosítják, hogy a hálózatüzemeltetők 
rövid és hosszú távon is ösztönözve 
legyenek a hatékonyság javítására, a piaci
integráció elősegítésére, valamint a 
kapcsolódó kutatási tevékenységek 
támogatására.

5. A tarifák vagy módszerek
meghatározásakor vagy jóváhagyásakor a 
szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a 
hálózatüzemeltetők rövid és hosszú távon
egyaránt megfelelően ösztönözve legyenek 
a hatékonyság javítására, a piaci
integrációnak és az ellátás biztonságának 
az elősegítésére valamint a kapcsolódó 
kutatási tevékenységek támogatására.

Or. en

Módosítás 476
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (5) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tarifák meghatározásakor vagy 
jóváhagyásakor a szabályozó hatóságok 
biztosítják, hogy a hálózatüzemeltetők 
rövid és hosszú távon is ösztönözve 
legyenek a hatékonyság javítására, a piaci
integráció elősegítésére, valamint a 
kapcsolódó kutatási tevékenységek 
támogatására.

5. A tarifák vagy módszerek
meghatározásakor vagy jóváhagyásakor a 
szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a 
hálózatüzemeltetők rövid és hosszú távon
egyaránt megfelelően ösztönözve legyenek 
a hatékonyság javítására, a piaci
integrációnak és az ellátás biztonságának 
az elősegítésére valamint a kapcsolódó 
kutatási tevékenységek támogatására.

Or. en

Módosítás 477
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (5) bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tarifák meghatározásakor vagy 
jóváhagyásakor a szabályozó hatóságok 
biztosítják, hogy a hálózatüzemeltetők 
rövid és hosszú távon is ösztönözve
legyenek a hatékonyság javítására, a piaci 
integráció elősegítésére, valamint a 
kapcsolódó kutatási tevékenységek 
támogatására.

5. A tarifák meghatározásakor vagy 
jóváhagyásakor a szabályozó hatóságok 
biztosítják, hogy a hálózatüzemeltetők 
rövid és hosszú távon is ösztönözve
vannak a hatékonyság javítására, a
rendszer működése során történt szén-
dioxid kibocsátások korlátozására, a piaci 
integráció elősegítésére, valamint a 
kapcsolódó kutatási tevékenységek
támogatására.

Or. en

Indokolás

A hálózatüzemeltetők befolyással rendelkeznek a szén-dioxid kibocsátásokra a meglévő 
források optimális felhasználása révén. 

Módosítás 478
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (5) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tarifák meghatározásakor vagy 
jóváhagyásakor a szabályozó hatóságok 
biztosítják, hogy a hálózatüzemeltetők 
rövid és hosszú távon is ösztönözve
legyenek a hatékonyság javítására, a piaci 
integráció elősegítésére, valamint a 
kapcsolódó kutatási tevékenységek 
támogatására.

5. A tarifák vagy módszerek
meghatározásakor vagy jóváhagyásakor a 
szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a 
hálózatüzemeltetők rövid és hosszú távon 
is ösztönözve vannak a hatékonyság 
javítására, a piaci integráció elősegítésére, 
valamint a kapcsolódó kutatási 
tevékenységek támogatására.

Or. en

Indokolás

Csakúgy, mint a jelenlegi szabályozási rendszer alapján, a tagállamok választhatnak, hogy 
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maguk a tarifák vagy a tarifa módszerek feletti szabályozási ellenőrzést építik ki. Emellett a 
szabályozó hatóság tarifameghatározásra vonatkozó illetékessége ellentétes a 20. cikkel, 
amely szerint a hozzáférést a jóváhagyott tarifák alapján kell biztosítani. 

Módosítás 479
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (5) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tarifák meghatározásakor vagy 
jóváhagyásakor a szabályozó hatóságok 
biztosítják, hogy a hálózatüzemeltetők 
rövid és hosszú távon is ösztönözve
legyenek a hatékonyság javítására, a piaci 
integráció elősegítésére, valamint a 
kapcsolódó kutatási tevékenységek 
támogatására.

5. A tarifák meghatározásakor vagy 
jóváhagyásakor a szabályozó hatóságok 
biztosítják, hogy a hálózatüzemeltetők 
rövid és hosszú távon is ösztönözve
vannak a hatékonyság javítására és a piaci 
integráció elősegítésére.

Or. en

Indokolás

A hálózati üzlet során történő alkalmazás módjára vonatkozó konkrét cél nélküli kutatási 
tevékenységeket nem kell tarifa meghatározással elősegíteni.

Módosítás 480
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (5) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tarifák meghatározásakor vagy 
jóváhagyásakor a szabályozó hatóságok 
biztosítják, hogy a hálózatüzemeltetők 
rövid és hosszú távon is ösztönözve
legyenek a hatékonyság javítására, a piaci 

5. A tarifák meghatározásakor vagy 
jóváhagyásakor a szabályozó hatóságok 
biztosítják, hogy a hálózatüzemeltetők 
rövid és hosszú távon is ösztönözve
vannak a hatékonyság javítására és a piaci 
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integráció elősegítésére, valamint a 
kapcsolódó kutatási tevékenységek 
támogatására.

integráció elősegítésére.

Or. en

Indokolás

A hálózati üzlet során történő alkalmazás módjára vonatkozó konkrét cél nélküli kutatási 
tevékenységeket nem kell tarifa meghatározással elősegíteni. A kutatási tevékenység inkább 
eszközként, semmint célként fogható fel, és a hálózati tarifaszabályozási ösztönzőket csak az  
olyan célokra kell alkalmazni, mint a hatékonyság és a piaci integráció.

Módosítás 481
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22c cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„5a. A szabályozó hatóságok figyelemmel 
kísérik a túlterheltség elhárítását a 
nemzeti villamos energia rendszereken és 
rendszerösszekötőkön belül.
Az átviteli rendszerüzemeltetők 
jóváhagyásra benyújtják túlterheltség 
elhárítási, köztük a kapacitás elosztásra 
vonatkozó eljárásaikat a nemzeti 
szabályozási hatóságokhoz. A nemzeti 
szabályozó hatóságok azok jóváhagyása 
előtt kérheti ezen eljárások módosítását.”

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak korábban megvolt ez a hatásköre az 54/2003/EK irányelv 
értelmében, és ezt vissza kell állítani.



AM\714963HU.doc 15/80 PE404.530v01-00

HU

Módosítás 482
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22c cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

"5a. A szabályozó hatóságok figyelemmel 
kísérik a túlterheltség elhárítását a 
nemzeti villamos energia rendszereken és 
rendszerösszekötőkön belül. 

Az átviteli rendszerüzemeltetők 
jóváhagyásra benyújtják túlterheltség 
elhárítási, köztük a kapacitás elosztásra 
vonatkozó eljárásaikat a nemzeti 
szabályozási hatóságokhoz. A nemzeti 
szabályozó hatóságok azok jóváhagyása 
előtt kérheti ezen eljárások módosítását."

Or. en

Indokolás

Biztosítanunk kell a nemzeti szabályozó hatóságok közötti hatékony koordinációt a kapacitás 
elosztás mechanizmusai, valamint általánosabban véve a túlterheltség elhárítása terén. Ezért 
egyértelműen meg kell határozni a túlterheltség elhárítására vonatkozó eljárások szabályozók 
által történő formális jóváhagyását az 12228/2003 rendelet hatékony végrehajtása 
biztosításának érdekében.

Módosítás 483
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22c cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„5a. A szabályozó hatóságok figyelemmel 
kísérik a túlterheltség elhárítását a 
nemzeti villamos energia rendszereken és 



PE404.530v01-00 16/80 AM\714963HU.doc

HU

rendszerösszekötőkön belül.
Az átviteli rendszerüzemeltetők 
jóváhagyásra benyújtják túlterheltség 
elhárítási, köztük a kapacitás elosztásra 
vonatkozó eljárásaikat a nemzeti 
szabályozási hatóságokhoz. A nemzeti 
szabályozó hatóságok azok jóváhagyása 
előtt kérheti ezen eljárások módosítását."

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak jelenleg nincsen azonos szintű hatáskörük a kapacitás 
elosztási és a túlterheltség elhárítási mechanizmusok felett. Ezek a különbségek teljes 
mértékben gátolják a nemzeti szabályozó hatóságok közötti hatékony koordinációt a kapacitás 
elosztás mechanizmusai, valamint általánosabban véve a túlterheltség elhárítása terén. Ezért 
egyértelműen meg kell határozni a túlterheltség elhárítására vonatkozó eljárások szabályozók 
által történő formális jóváhagyását az 12228/2003 rendelet hatékony végrehajtása 
biztosításának érdekében.

Módosítás 484
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (6) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A szabályozó hatóságok jogosultak 
szükség esetén megkövetelni az átviteli- és 
az elosztórendszer-üzemeltetőktől az 1.
cikkben említett feltételek és tarifák
megváltoztatását annak érdekében, hogy 
azok arányosak és megkülönböztetéstől 
mentesen alkalmazhatóak legyenek.

6. A szabályozó hatóságok jogosultak 
szükség esetén megkövetelni az átviteli- és 
az elosztórendszer-üzemeltetőktől az e
cikkben említett feltételek – köztük a
tarifák vagy módszerek – módosítását
annak érdekében, hogy azok arányosak és 
megkülönböztetéstől mentesen 
alkalmazhatóak legyenek.

Or. en
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Módosítás 485
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (6) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A szabályozó hatóságok jogosultak 
szükség esetén megkövetelni az átviteli- és 
az elosztórendszer-üzemeltetőktől az 1.
cikkben említett feltételek és tarifák
megváltoztatását annak érdekében, hogy 
azok arányosak és megkülönböztetéstől 
mentesen alkalmazhatóak legyenek.

6. A szabályozó hatóságok jogosultak 
szükség esetén megkövetelni az átviteli- és 
az elosztórendszer-üzemeltetőktől az e
cikkben említett feltételek – köztük a
tarifák vagy módszerek – módosítását
annak érdekében, hogy azok arányosak és 
megkülönböztetéstől mentesen 
alkalmazhatóak legyenek.

Or. en

Indokolás

Csakúgy, mint a jelenlegi szabályozási rendszer alapján, a tagállamok választhatnak, hogy 
maguk a tarifák vagy a tarifa módszerek feletti szabályozási ellenőrzést építik ki. 

Módosítás 486
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (7) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az átviteli- vagy elosztórendszer-
üzemeltetőkkel szemben panasszal élő fél 
panaszait a szabályozó hatósághoz 
nyújthatja be, amely az ügyben vitarendező 
hatóságként eljárva a panasz beérkezését 
követő két hónapon belül döntést hoz. Ha a 
szabályozó hatóságnak további
információkra van szüksége, ez az 
időtartam két hónappal meghosszabbítható. 
Ez az időtartam a panaszos 
beleegyezésével az említett határidőkön túl 

7. Az átviteli- vagy elosztórendszer-
üzemeltetőkkel szemben az azon 
üzemeltetők ezen irányelv szerinti 
kötelezettségeikkel kapcsolatban panasszal 
élő fél panaszait a szabályozó hatósághoz 
nyújthatja be, amely az ügyben vitarendező 
hatóságként eljárva a panasz beérkezését 
követő két hónapon belül döntést hoz. Ha a 
szabályozó hatóságnak további
információra van szüksége, ez az 
időtartam két hónappal meghosszabbítható.
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is meghosszabbítható. A döntés kötelező 
érvényű mindaddig, amíg azt jogorvoslat 
alapján meg nem változtatják.

Ez az időtartam a panaszos 
beleegyezésével az említett határidőkön túl 
is meghosszabbítható. A döntés kötelező 
érvényű mindaddig, amíg azt jogorvoslat 
alapján meg nem változtatják.

Or. en

Módosítás 487
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (7) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az átviteli- vagy elosztórendszer-
üzemeltetőkkel szemben panasszal élő fél 
panaszait a szabályozó hatósághoz 
nyújthatja be, amely az ügyben vitarendező 
hatóságként eljárva a panasz beérkezését 
követő két hónapon belül döntést hoz. Ha a 
szabályozó hatóságnak további
információkra van szüksége, ez az 
időtartam két hónappal meghosszabbítható. 
Ez az időtartam a panaszos 
beleegyezésével az említett határidőkön túl 
is meghosszabbítható. A döntés kötelező 
érvényű mindaddig, amíg azt jogorvoslat 
alapján meg nem változtatják.

7. Az átviteli- vagy elosztórendszer-
üzemeltetőkkel szemben az azon 
üzemeltetők ezen irányelv szerinti 
kötelezettségeikkel kapcsolatban panasszal 
élő fél panaszait a szabályozó hatósághoz 
nyújthatja be, amely az ügyben vitarendező 
hatóságként eljárva a panasz beérkezését 
követő két hónapon belül döntést hoz. Ha 
a szabályozó hatóságnak további
információra van szüksége, ez az 
időtartam két hónappal meghosszabbítható.
Ez az időtartam a panaszos 
beleegyezésével az említett határidőkön túl 
is meghosszabbítható. A döntés kötelező 
érvényű mindaddig, amíg azt jogorvoslat 
alapján meg nem változtatják.

Or. en

Módosítás 488
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (8) bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Bármely érintett fél, aki vagy amely 
jogosult panaszt emelni az e cikk szerinti, 
módszerekre vonatkozó döntéssel 
szemben, vagy ha a szabályozó hatóságnak 
a javasolt módszerekre vonatkozóan 
konzultációs kötelezettsége van, a döntés 
vagy a döntési javaslat közzétételét követő 
két hónapon belül vagy – ha a tagállam úgy 
rendelkezik, rövidebb időn belül – a döntés 
felülvizsgálatát kérheti. A kérelemnek 
nincs halasztó hatálya.

8. Bármely érintett fél, aki vagy amely 
jogosult panaszt emelni az e cikk szerinti, 
módszerekre vonatkozó döntéssel 
szemben, vagy ha a szabályozó hatóságnak 
a javasolt tarifák vagy módszerekre 
vonatkozóan konzultációs kötelezettsége 
van, a döntés vagy a döntési javaslat 
közzétételét követő két hónapon belül vagy 
– ha a tagállam úgy rendelkezik, rövidebb 
időn belül – a döntés felülvizsgálatát 
kérheti. A kérelemnek nincs halasztó 
hatálya.

Or. en

Indokolás

Csakúgy, mint a jelenlegi szabályozási rendszer alapján, a tagállamok választhatnak, hogy 
maguk a tarifák vagy a tarifa módszerek feletti szabályozási ellenőrzést építik ki. 

Módosítás 489
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (9) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. A tagállamok megfelelő és hatékony
szabályozási, ellenőrzési és átláthatóságot 
biztosító mechanizmusokat hoznak létre 
azért, hogy elkerülhető legyen bármilyen 
piaci erőfölénnyel való – különösen a 
fogyasztók sérelmére történő – visszaélés 
és ellenséges felvásárlásra irányuló 
magatartás. Ezeknél a mechanizmusoknál 
figyelembe veszik a Szerződés és 
különösen annak 82. cikke rendelkezéseit.

9. A tagállamok megfelelő és hatékony 
ellenőrzési és átláthatóságot biztosító 
mechanizmusokat hoznak létre azért, hogy 
elkerülhető legyen bármilyen piaci 
erőfölénnyel való – különösen a fogyasztók 
sérelmére történő – visszaélés és ellenséges 
felvásárlásra irányuló magatartás. Ezeknél 
a mechanizmusoknál figyelembe veszik a 
Szerződés és különösen annak 82. cikke 
rendelkezéseit.

Or. de
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Indokolás

Számos tagállamban a versenyhatóság jogkörébe tartozik, hogy a versennyel érintett 
területeken beavatkozzanak. Más tagállamok ugyanakkor ezeket a hatásköröket a szabályozó 
hatóságokra ruházták. A 22c. cikkben szereplő szabály ezért jogilag hibás.

Módosítás 490
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (12) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. A szabályozó hatóságok határozatait 
indokolni kell.

12. A szabályozó hatóságok
határozatainak nyilvánosan 
alátámasztottnak, arányosnak és 
szükségesnek kell lenniük.

Or. en

Indokolás

A szabályozó hatóság által hozott határozatok indokolását nyilvánosságra kell hozni a 
közbizalom biztosítása, illetve az intézkedések bevezetésében bekövetkező késedelem 
csökkentése érdekében.

Módosítás 491
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (12) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. A szabályozó hatóságok határozatait
indokolni kell.

12. A szabályozó hatóságok által hozott 
döntéseket a jogi vizsgálat megkönnyítése 
érdekében meg kell indokolni és alá kell
támasztani.
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Or. de

Indokolás

Az irányelvtervezet szerint a szabályozókat átfogó és kiterjedt döntéshozatali hatáskörökkel 
kell felruházni anélkül, hogy határozataikat jogi vizsgálat alá vetnék, így a szabályozó 
hatóságok függetlensége azt jelenti, hogy politikailag nem felelősek senkivel szemben. Ebből 
az okból alapvetően fontos, hogy kifejezett rendelkezést alkotnak a szabályozó hatóságok által 
hozott határozatok tartalmának jogi vizsgálatáról. 

Módosítás 492
Lena Ek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. A szabályozó hatóságok határozatait
indokolni kell.

12. A szabályozó hatóságok határozatait a 
bírósági felülvizsgálat lehetővé tétele 
érdekében alá kell támasztani.

Or. en

Módosítás 493
Jan Březina

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. A szabályozó hatóságok határozatait
indokolni kell.

12. A szabályozó hatóságok határozatait a 
bírósági felülvizsgálat lehetővé tétele 
érdekében alá kell támasztani.

Or. en
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Módosítás 494
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. A tagállamok gondoskodnak egy olyan 
nemzeti szintű mechanizmus 
létrehozásáról, amelynek révén a nemzeti 
szabályozó hatóság határozata által érintett 
fél jogorvoslattal fordulhat egy, a felektől 
független testülethez.

13. A tagállamok gondoskodnak egy olyan 
nemzeti szintű mechanizmus 
létrehozásáról, amelynek révén a nemzeti 
szabályozó hatóság határozata által érintett 
fél jogorvoslattal fordulhat egy, a felektől 
független testülethez. A jogorvoslati jogot 
mind a határozat tartalma, mind a 
követett eljárás alapján biztosítják.

Or. en

Indokolás

A hatáskörök és a nemzeti szabályozó hatóságok feladatainak harmonizációját követően a 
jogorvoslati eljárásokat is össze kell hangolni.

Módosítás 495
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. A tagállamok gondoskodnak egy olyan 
nemzeti szintű mechanizmus 
létrehozásáról, amelynek révén a nemzeti 
szabályozó hatóság határozata által érintett 
fél jogorvoslattal fordulhat egy, a felektől 
független testülethez.

13. A tagállamok gondoskodnak egy olyan 
nemzeti szintű mechanizmus 
létrehozásáról, amelynek révén a nemzeti 
szabályozó hatóság határozata által érintett 
fél jogorvoslattal fordulhat egy nemzeti 
bírói testülethez, vagy a felektől és a 
kormánytól független más független 
nemzeti hatósághoz.

Or. en
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Indokolás

A nemzeti szabályozó hatósági határozatok függetlenségének és integritásának biztosítása 
érdekében a fellebbezéseket egy olyan független és semleges testületnek kellene magára 
vállalnia, mint a bíróság, amely összhangban a 22a cikk (2) bekezdésével – amely kimondja a 
szabályozó hatóságok minden más köz- vagy magán testülettől, piaci érdektől vagy 
kormányoktól való függetlenségét – mentes minden magán vagy politikai jellegű befolyástól.

Módosítás 496
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. A tagállamok gondoskodnak egy olyan 
nemzeti szintű mechanizmus 
létrehozásáról, amelynek révén a nemzeti 
szabályozó hatóság határozata által érintett 
fél jogorvoslattal fordulhat egy, a felektől 
független testülethez.

13. A tagállamok gondoskodnak egy olyan 
nemzeti szintű mechanizmus 
létrehozásáról, amelynek révén a nemzeti 
szabályozó hatóság határozata által érintett 
fél jogorvoslattal fordulhat egy bírósághoz 
vagy a felektől és a kormány befolyásától
független más önálló nemzeti hatósághoz.

Or. de

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatósági határozatok függetlenségének és integritásának biztosítása 
érdekében a fellebbezéseket egy olyan független és semleges testületnek kellene magára 
vállalnia, mint a bíróság, amely mentes minden magán vagy politikai jellegű befolyástól. A 
bíróságnak a szabályozó hatóságok határozatai elleni jogorvoslati testületté való kijelölése 
növeli e határozatok politikai befolyástól való függetlenségét. Ez különösen fontos, mivel 
egyes országokban az ilyen döntések az állami testületeket is érintik.

Módosítás 497
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 14 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el a szabályozó hatóságok e 
cikkben meghatározott hatásköreinek 
végrehajtásáról. Az ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 
irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.

törölve

Or. en

Módosítás 498
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 14 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el a szabályozó hatóságok e 
cikkben meghatározott hatásköreinek 
végrehajtásáról. 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 javasolt komitológiai eljárás szűkítené az Európai Parlament befolyását, és ezáltal lényeges 
döntéseket vonna el a jogalkotási eljárástól. Mivel a komitológiai eljárás eredményei igen 
távolra mutathatnak és az ilyen rendelkezések az elosztórendszer-üzemeltetőkre vonatkozó 
szétválasztási rendelkezések lényegét érintik, a javaslatot el kell utasítani. A hatáskörök 
Bizottságra történő átruházásának mértéke sem megfelelő.
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Módosítás 499
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 14 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el a szabályozó hatóságok e 
cikkben meghatározott hatásköreinek 
végrehajtásáról. 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. en

Módosítás 500
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 14 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el a szabályozó hatóságok e 
cikkben meghatározott hatásköreinek 
végrehajtásáról. 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
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Or. en

Indokolás

A komitológiai eljárás törlése.

Módosítás 501
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 14 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el a szabályozó hatóságok e 
cikkben meghatározott hatásköreinek 
végrehajtásáról. 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

Az iránymutatások ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráson keresztül való 
kibocsátására irányuló hatáskörökre vonatkozó bizottsági javaslat jelentősen szűkíti az 
Európai Parlament jogköreit és vissza kell utasítani.

Módosítás 502
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 14 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el a szabályozó hatóságok e 
cikkben meghatározott hatásköreinek 
végrehajtásáról. 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. en

Indokolás

A 22c. cikk (14) bekezdését törölni kell, mivel az abban foglalt rendelkezés jelentős mértékben 
ruházna át hatásköröket a Bizottságra, nevezetesen a szabályozó hatóságok feladatköreinek 
meghatározására vonatkozó hatáskört.

Módosítás 503
Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 14 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el a szabályozó hatóságok e 
cikkben meghatározott hatásköreinek
végrehajtásáról. 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.

14. A Bizottság módosíthatja az e cikkben 
meghatározott hatáskörök szabályozó 
hatóságok általi végrehajtásáról szóló 
iránymutatásokat. Az ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 
irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell módosítani.

Or. de
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Indokolás

E javaslat azt kívánja biztosítani, hogy a Parlament és a Tanács a rendes eljárás szerint 
fogadja el az iránymutatásokat. A Bizottságra csak szükséges módosítások céljából kell 
hatásköröket átruházni.

Módosítás 504
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22 c cikk – 14 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

"14a. A tagállamok megfelelő 
finanszírozást kell biztosítania a Gáz és 
Villamos Energia Fogyasztói Tanács 
felállításához, amely fogyasztóvédelmi 
testületként jár el, és a szabályozó 
testülettől függetlenül működik. A 
fogyasztók számára egyablakos 
ügyintézési rendszert biztosítva kivizsgálja 
a közműtársaságok elleni panaszokat; a 
fogyasztói igényekkel kapcsolatos 
tanáccsal látja el a szabályozó 
hatóságokat, a kormányt és a vállalatokat; 
egyértelműen meghatározott hozzáférési 
jogosultsággal rendelkezik az 
információkhoz, ugyanígy jogosult ezen 
információknak az energiaellátás és a 
fogyasztók számára történő fizikai 
energiaszolgáltatások magas szintű 
normáinak előmozdítását szolgáló 
közzétételére.

Or. en

Indokolás

A fogyasztói jogok védelemre és megerősítésre szorulnak. Ennek egyik, néhány tagállam által 
már alkalmazott módja az Energiafogyasztói Tanács felállítása. Az Európai Unió egész 
területén ilyen testületek felállítása szükséges.
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Módosítás 505
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22 d cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A szabályozó hatóságok legalább 
regionális szinten együttműködnek olyan 
működési megállapodások létrehozása 
érdekében, amelyek biztosítják a hálózat 
optimális kezelését, közös 
villamosenergia-tőzsdék kialakítását és a
határkeresztező kapacitások allokációját, 
valamint biztosítják a régión belüli 
tényleges verseny kialakulásához 
szükséges rendszerösszekötő kapacitás
minimális szintjét.

2. A szabályozó hatóságok legalább 
regionális szinten együttműködnek olyan 
működési megállapodások létrehozása 
érdekében, amelyek biztosítják a hálózat 
optimális kezelését, hatékony
határkeresztező kapacitások kialakítását, 
valamint biztosítják a régión belüli 
tényleges verseny kialakulásához 
szükséges rendszerösszekötő kapacitás
bizonyos szintjét. Ezek a megállapodások 
a közös villamosenergia-tőzsdék 
kialakításának elősegítését célozzák.

Or. de

Indokolás

A határokon átnyúló verseny kialakításához létre kell hozni a szükséges infrastruktúrát. Ez 
magában foglalja a megfelelő rendszerösszekötő kapacitást is. Tekintettel a járulékos 
társadalmi költségekre, a szűk keresztmetszeteket nem lehet csupán fejlesztéssel felszámolni. A 
minimális szintű rendszerösszekötő kapacitás nem elégséges alap a szükséges piaci 
integrációhoz.

Módosítás 506
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22 d cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A szabályozó hatóságok legalább 
regionális szinten együttműködnek olyan 
működési megállapodások létrehozása 

2. A szabályozó hatóságok legalább 
regionális szinten együttműködnek olyan 
működési megállapodások létrehozása 



PE404.530v01-00 30/80 AM\714963HU.doc

HU

érdekében, amelyek biztosítják a hálózat 
optimális kezelését, közös villamosenergia-
tőzsdék kialakítását és a határkeresztező 
kapacitások allokációját, valamint 
biztosítják a régión belüli tényleges 
verseny kialakulásához szükséges 
rendszerösszekötő kapacitás minimális 
szintjét.

érdekében, amelyek biztosítják a hálózat 
optimális kezelését, előmozdítják a közös 
villamosenergia-tőzsdék kialakítását és a 
határkeresztező kapacitások allokációját, 
valamint biztosítják a régión belüli és a 
régiók közötti tényleges verseny 
kialakulásához és az ellátás biztonságának 
fokozásához szükséges rendszerösszekötő 
kapacitás minimális szintjét, többek között 
új összekapcsolások révén.

Or. en

Módosítás 507
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22 d cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A szabályozó hatóságok legalább 
regionális szinten együttműködnek olyan 
működési megállapodások létrehozása 
érdekében, amelyek biztosítják a hálózat 
optimális kezelését, közös villamosenergia-
tőzsdék kialakítását és a határkeresztező 
kapacitások allokációját, valamint 
biztosítják a régión belüli tényleges
verseny kialakulásához szükséges 
rendszerösszekötő kapacitás minimális 
szintjét.

2. A tagállami szabályozó hatóságok 
együttműködnek olyan működési 
megállapodások létrehozása érdekében, 
amelyek biztosítják a hálózat optimális 
kezelését, közös villamosenergia-tőzsdék 
kialakítását és a határkeresztező 
kapacitások allokációját, valamint 
biztosítják a tényleges verseny 
kialakulásához szükséges 
rendszerösszekötő kapacitás minimális 
szintjét.

Or. es

Módosítás 508
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22 d cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A (2) bekezdésben említett 
intézkedéseket szükség esetén az egyéb 
érintett nemzeti hatóságokkal szoros 
konzultációt folytatva és azok saját 
hatáskörének sérelme nélkül kell 
végrehajtani.

Or. en

Módosítás 509
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22 d cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Annak érdekében, hogy a regionális 
villamosenergia-piaci integráció a 
megfelelő szabályozási struktúrákban is 
tükröződjön, az érintett tagállamok 
nemzeti szabályozási hatóságai szoros 
együttműködésben az Ügynökséggel és az 
Ügynökségi irányítása mellett biztosítják, 
hogy regionális piacaik vonatkozásában 
legalább az alábbi szabályozási feladatok 
ellátására sor kerüljön:-
a) az átviteli/szállítási 
rendszerüzemeltetőkre és egyéb piaci 
szereplőkre vonatkozó valamennyi 
műszaki és piaci szabályzat legalább az 
érintett regionális szinten történő 
harmonizációja;
b) a szűk keresztmetszetek kezelésére 
vonatkozó szabályok harmonizálása és a 
szűk keresztmetszetek kezeléséből 
keletkezett bevételeknek illetve 
költségeknek a piaci szereplők közötti 
tisztességes újraelosztása;
c) egy sor olyan csomópont vagy zóna 
meghatározása, amelyek a 
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helymeghatározási jelek kialakítása és az 
érdemességi sorrend megállapítása 
földrajzi alapjául szolgálhatnak;
d) annak biztosítására szolgáló szabályok, 
hogy az érintett regionális egyesített piacot 
működtető villamosenergia-tőzsde(-ék) 
tulajdonosai és/vagy kezelői teljes 
mértékben függetlenek az erőművek 
tulajdonosaitól és/vagy kezelőitől. 

Or. en

Indokolás

Tekintettel a regionális energiapiacok kialakítása irányába tett előrelépésre, elengedhetetlen 
annak biztosítása, hogy a nemzeti és regionális piacok között ne legyen “„szabályozási 
hézag”.  Ez szükségessé teszi a nemzeti szabályozó hatóságok vonatkozó hatásköreinek 
meghatározását.

Módosítás 510
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22 d cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A szabályozó hatóságok a szabályozói 
együttműködés elősegítése érdekében 
megállapodnak egymással.

Or. en

Indokolás

Ez a határokon átnyúló szabályozás harmonizációjának további ösztönzését szolgálja.

Módosítás 511
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22 d cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A szabályozó hatóságok a szabályozói 
együttműködés elősegítése érdekében 
megállapodást köthetnek más uniós 
szabályozó hatóságokkal.

Or. de

Indokolás

A szabályozó hatóságokat a nemzeti jogszabályokkal összhangban fel kell hatalmazni arra, 
hogy a nagyobb mértékű szabályozói együttműködés és következetesség elősegítése érdekében 
megállapodást köthessenek más uniós szabályozó hatóságokkal.

Módosítás 512
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22 d cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A szabályozó hatóságok a szabályozói 
együttműködés elősegítése érdekében 
megállapodást köthetnek más uniós 
szabályozó hatóságokkal.

Or. en

Indokolás

A szabályozó hatóságokat a nemzeti jogszabályokkal összhangban fel kell hatalmazni arra, 
hogy a nagyobb mértékű szabályozói együttműködés és következetesség elősegítése érdekében 
megállapodást köthessenek más uniós szabályozó hatóságokkal.
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Módosítás 513
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22 d cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. Annak érdekében, hogy a regionális 
villamosenergia-piaci integráció a 
megfelelő szabályozási struktúrákban is 
tükröződjön, az érintett tagállamok 
nemzeti szabályozási hatóságai szoros 
együttműködésben az Ügynökséggel és az 
Ügynökségi irányítása mellett biztosítják, 
hogy regionális piacaik vonatkozásában 
legalább az alábbi szabályozási feladatok 
ellátására sor kerüljön:-
a) az átviteli/szállítási 
rendszerüzemeltetőkre és egyéb piaci 
szereplőkre vonatkozó valamennyi 
műszaki és piaci szabályzat legalább az 
érintett regionális szinten  történő 
harmonizációja;
b) a szűk keresztmetszetek kezelésére 
vonatkozó szabályok harmonizálása és a 
szűk keresztmetszetek kezeléséből 
keletkezett bevételeknek illetve 
költségeknek a piaci szereplők közötti 
tisztességes újraelosztása;
c) egy sor olyan csomópont vagy zóna 
meghatározása, amelyek a 
helymeghatározási jelek kialakítása és az 
érdemességi sorrend megállapítása 
földrajzi alapjául szolgálhatnak;
d) annak biztosítására szolgáló szabályok, 
hogy az érintett regionális egyesített piacot 
működtető villamosenergia-tőzsde(-ék) 
tulajdonosai és/vagy kezelői teljes 
mértékben függetlenek az erőművek 
tulajdonosaitól és/vagy kezelőitől;
e) annak biztosítására szolgáló szabályok, 
hogy bármely üzemeltető piaci részesedése 
nem haladja meg az érintett piac 20%-át.”

Or. en
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Indokolás

Tekintettel a regionális energiapiacok kialakítása irányába tett előrelépésre, elengedhetetlen 
annak biztosítása, hogy a nemzeti és regionális piacok között ne legyen “„szabályozási 
hézag”.  Ez szükségessé teszi a nemzeti szabályozó hatóságok vonatkozó hatásköreinek 
meghatározását.

Módosítás 514
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22 d cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az Ügynökség meghatározza a legalább 
két tagállam területét összekötő 
infrastruktúra szabályait:

3. Az Ügynökség határozza meg a 
legalább két tagállam területét összekötő 
infrastruktúra szabályait, amennyiben az 
illetékes nemzeti szabályozó hatóságok 
attól az időponttól számítva hat hónapon 
belül nem tudtak megállapodni a 
megfelelő szabályozásról, amikor a kérdés 
vizsgálatát már minden szabályozó 
hatóság megkezdte.

a) az illetékes nemzeti szabályozó 
hatóságok közös kérésére, vagy
b) amennyiben az illetékes nemzeti 
szabályozó hatóságok attól az időponttól 
számítva hat hónapon belül nem tudtak 
megállapodni a szabályozásról, amikor a 
kérdés vizsgálatát már minden szabályozó 
hatóság megkezdte.

Or. es

Indokolás

Mivel a rendszerek összekötése nemzetek feletti értékkel rendelkezik és a Közösség érdekeit 
szolgálja, az Ügynökséget fel kellene hatalmazni arra, hogy kezdeményezhesse a 
határozathozatalt azokban az esetekben, amikor a tagállamok között nincsen megállapodás. 
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Módosítás 515
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22 d cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság iránymutatásokat fogadhat 
el a szabályozó hatóságok egymással és az 
Ügynökséggel való együttműködési 
kötelezettségének mértékéről, továbbá 
azokról a helyzetekről, amikor az 
Ügynökség hatáskörébe kerül a legalább 
két tagállamot összekötő infrastruktúra 
szabályainak meghatározása. Az ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek – annak kiegészítésével történő 
– módosítására irányuló ezen intézkedést 
a 27b. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

törölve

Or. es

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a 8.1 cikk alóli kivétel nem jelenti azt, hogy automatikusan egy 
különálló, független rendszerirányítót állítanak fel minden egyes vertikálisan integrált 
vállalkozáshoz, amennyiben erre a 10. cikk értelmében igény merül fel. 

Módosítás 516
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22 d cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság iránymutatásokat fogadhat 
el a szabályozó hatóságok egymással és az 
Ügynökséggel való együttműködési 

törölve
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kötelezettségének mértékéről, továbbá 
azokról a helyzetekről, amikor az 
Ügynökség hatáskörébe kerül a legalább 
két tagállamot összekötő infrastruktúra 
szabályainak meghatározása. Az ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek – annak kiegészítésével történő 
– módosítására irányuló ezen intézkedést 
a 27b. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A komitológiai eljárás törlése.

Módosítás 517
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22 d cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság iránymutatásokat fogadhat 
el a szabályozó hatóságok egymással és az 
Ügynökséggel való együttműködési 
kötelezettségének mértékéről, továbbá 
azokról a helyzetekről, amikor az
Ügynökség hatáskörébe kerül a legalább 
két tagállamot összekötő infrastruktúra 
szabályainak meghatározása. Az ezen
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek – annak kiegészítésével történő 
– módosítására irányuló ezen intézkedést
a 27b. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

4. A Bizottság iránymutatásokat fogadhat 
el a szabályozó hatóságok egymással és az 
Ügynökséggel való együttműködési 
kötelezettségének mértékéről. Ezen 
intézkedéseket – melyek az irányelv
kiegészítése által annak nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányulnak – a 27a. cikk (3) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

Or. en
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Módosítás 518
Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22 d cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság iránymutatásokat fogadhat 
el a szabályozó hatóságok egymással és az 
Ügynökséggel való együttműködési 
kötelezettségének mértékéről, továbbá 
azokról a helyzetekről, amikor az 
Ügynökség hatáskörébe kerül a legalább 
két tagállamot összekötő infrastruktúra 
szabályainak meghatározása. Az ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek – annak kiegészítésével történő 
– módosítására irányuló ezen intézkedést a 
27b. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell
elfogadni.

4. A Bizottság módosíthatja a szabályozó 
hatóságok egymással és az Ügynökséggel 
való együttműködési kötelezettségének 
mértékéről továbbá azokról a helyzetekről
szóló iránymutatásokat, amikor az 
Ügynökség hatáskörébe kerül a legalább 
két tagállamot összekötő infrastruktúra 
szabályainak meghatározása. Az ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek – annak kiegészítésével történő 
– módosítására irányuló ezen intézkedést a 
27b. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell
módosítani.

Or. de

Indokolás

E javaslat azt kívánja biztosítani, hogy a Parlament és a Tanács a rendes eljárás szerint 
fogadja el az iránymutatásokat. A Bizottságra csak szükséges módosítások céljából kell 
hatásköröket átruházni.

Módosítás 519
Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22 e cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az Ügynökség négy hónapon belül 2. Az Ügynökség két hónapon belül 
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megküldi véleményét az azt kérő 
szabályozó hatóságnak, vagy 
értelemszerűen a Bizottságnak, továbbá a 
szóban forgó határozatot hozó szabályozó 
hatóságnak.

megküldi véleményét az azt kérő 
szabályozó hatóságnak, vagy 
értelemszerűen a Bizottságnak, továbbá a 
szóban forgó határozatot hozó szabályozó 
hatóságnak.

Or. de

Indokolás

Rövidebb határidő.

Módosítás 520
Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22 e cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. A Bizottság iránymutatásokat fogad el, 
amelyek meghatározzák az e cikk 
alkalmazásában követendő eljárások 
részleteit. 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

E javaslat azt kívánja biztosítani, hogy a Parlament és a Tanács a rendes eljárás szerint 
fogadja el az iránymutatásokat. A Bizottságra csak szükséges módosítások céljából kell 
hatásköröket átruházni.
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Módosítás 521
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22 f cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok előírják az ellátó 
vállalkozások részére, hogy a nemzeti
szabályozó hatóság, a nemzeti
versenyhivatal és a Bizottság számára 
legalább öt évig nyilván kell tartaniuk a 
nagykereskedelmi ügyfelekkel és az 
átvitelirendszer-üzemeltetőkkel kötött, 
villamosenergia-ellátási szerződésekkel és 
villamosenergia-derivatívákkal kapcsolatos 
ügyletek fontos adatait.

1. A tagállamok előírják az ellátó 
vállalkozások részére, hogy a nemzeti 
versenyhivatal és a Bizottság számára 
legalább öt évig nyilván kell tartaniuk a 
nagykereskedelmi ügyfelekkel és az 
átvitelirendszer-üzemeltetőkkel kötött, 
villamosenergia-ellátási szerződésekkel és 
villamosenergia-derivatívákkal kapcsolatos 
ügyletek szükséges adatait.

Or. de

Indokolás

A gazdasági okokból bizalmas információk nyilvántartását nem lehet nyilvánosságra hozni. 
Ezért egyértelművé kell tenni, hogy melyek az egyszerű megőrzésre, és melyek a közzétételre 
szánt adatok. A 22f. cikkben a kötelező adatnyilvántartás keretfeltételeit kell meghatározni, az 
adatok pontos tartalmára nem kell kitérni. Azt a vonatkozó iránymutatásban kell rögzíteni.

Módosítás 522
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22f. cikk – (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok előírják az ellátó 
vállalkozások részére, hogy a nemzeti
szabályozó hatóság, a nemzeti
versenyhivatal és a Bizottság számára 
legalább öt évig nyilván kell tartaniuk a 
nagykereskedelmi ügyfelekkel és az 
átvitelirendszer-üzemeltetőkkel kötött, 
villamosenergia-ellátási szerződésekkel és 

1. A tagállamok előírják az ellátó 
vállalkozások részére, hogy a nemzeti 
versenyhivatal és a Bizottság számára 
legalább öt évig nyilván kell tartaniuk a 
nagykereskedelmi ügyfelekkel és az 
átvitelirendszer-üzemeltetőkkel kötött, 
villamosenergia-ellátási szerződésekkel és 
villamosenergia-derivatívákkal kapcsolatos 
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villamosenergia-derivatívákkal kapcsolatos 
ügyletek fontos adatait.

ügyletek fontos adatait.

Or. de

Indokolás

A 22f. cikkben egyszerűen a kötelező adatnyilvántartás keretfeltételeit kell meghatározni, az 
érintett adatok pontos tartalmára nem kell kitérni. Azt a vonatkozó iránymutatásokban kell 
rögzíteni.

Módosítás 523
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22f. cikk – (2) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az adatok közé tartoznak az adott 
ügyletre vonatkozó jellemzők, például az 
időtartam, a szállítási és rendezési 
szabályok, a mennyiség, a végrehajtás 
napja és ideje, valamint az ügyleti árak és 
az érintett nagykereskedelmi ügyfél 
azonosítására szolgáló eszközök, továbbá a 
rendezetlen villamosenergia-ellátási 
szerződések és villamosenergia-derivatívák 
bizonyos részletei.

2. Az adatok közé tartozhatnak az adott 
ügyletre vonatkozó jellemzők, például az 
időtartam, a szállítási és rendezési 
szabályok, a mennyiség, a végrehajtás 
napja és ideje, valamint az ügyleti árak és 
az érintett nagykereskedelmi ügyfél 
azonosítására szolgáló eszközök, továbbá a 
rendezetlen villamosenergia-ellátási 
szerződések és villamosenergia-derivatívák 
bizonyos részletei.

Or. de

Indokolás

A 22f. cikkben egyszerűen a kötelező adatnyilvántartás keretfeltételeit kell meghatározni, az 
érintett adatok pontos tartalmára nem kell kitérni. Azt a vonatkozó iránymutatásokban kell 
rögzíteni.
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Módosítás 524
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22f. cikk – (2) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az adatok közé tartoznak az adott 
ügyletre vonatkozó jellemzők, például az 
időtartam, a szállítási és rendezési 
szabályok, a mennyiség, a végrehajtás 
napja és ideje, valamint az ügyleti árak és 
az érintett nagykereskedelmi ügyfél 
azonosítására szolgáló eszközök, továbbá a 
rendezetlen villamosenergia-ellátási 
szerződések és villamosenergia-derivatívák 
bizonyos részletei.

2. Az adatok közé tartozhatnak az adott 
ügyletre vonatkozó jellemzők, például az 
időtartam, a szállítási és rendezési 
szabályok, a mennyiség, a végrehajtás 
napja és ideje, valamint az ügyleti árak és 
az érintett nagykereskedelmi ügyfél 
azonosítására szolgáló eszközök, továbbá a 
rendezetlen villamosenergia-ellátási 
szerződések és villamosenergia-derivatívák 
bizonyos részletei.

Or. de

Indokolás

Mivel a nyilvántartások érzékeny gazdasági információkat tartalmaznak, azokat nem lehet 
nyilvánosságra hozni. Ezért egyértelművé kell tenni, hogy melyek az egyszerű megőrzésre, és 
melyek a közzétételre szánt adatok. A 22f. cikkben egyszerűen a kötelező adatnyilvántartás 
keretfeltételeit kell meghatározni, az érintett adatok pontos tartalmára nem kell kitérni. Azt a 
vonatkozó iránymutatásokban kell rögzíteni.

Módosítás 525
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22f. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A szabályozó hatóság dönthet úgy, hogy 
ezen információk egyes elemeit 
hozzáférhetővé teszi a piaci szereplők 
számára, feltéve hogy konkrét piaci 
szereplőre vagy konkrét ügyletre 
vonatkozó, üzleti szempontból érzékeny 

törölve
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információt nem közölnek. E bekezdés 
nem alkalmazandó a 2004/39/EK irányelv 
hatálya alá tartozó pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatos információkra.

Or. de

Indokolás

A 22f. cikkben egyszerűen a kötelező adatnyilvántartás keretfeltételeit kell meghatározni, az 
érintett adatok pontos tartalmára nem kell kitérni. Azt a vonatkozó iránymutatásokban kell 
rögzíteni.

Módosítás 526
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22f. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A szabályozó hatóság dönthet úgy, hogy 
ezen információk egyes elemeit 
hozzáférhetővé teszi a piaci szereplők 
számára, feltéve hogy konkrét piaci 
szereplőre vagy konkrét ügyletre 
vonatkozó, üzleti szempontból érzékeny 
információt nem közölnek. E bekezdés 
nem alkalmazandó a 2004/39/EK irányelv 
hatálya alá tartozó pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatos információkra.

törölve

Or. de

Indokolás

Mivel a nyilvántartások érzékeny gazdasági információkat tartalmaznak, azokat nem lehet 
nyilvánosságra hozni. Emiatt egyértelműen meg kell különböztetni az egyszerűen csak 
megőrzendő adatokat a nyilvánosságra hozandó adatoktól. A 22f. cikkben egyszerűen a 
kötelező adatnyilvántartás keretfeltételeit kell meghatározni, az érintett adatok pontos 
tartalmára nem kell kitérni. Azt a vonatkozó iránymutatásokban kell rögzíteni.
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Módosítás 527
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22f. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A szabályozó hatóság dönthet úgy, hogy 
ezen információk egyes elemeit 
hozzáférhetővé teszi a piaci szereplők 
számára, feltéve hogy konkrét piaci 
szereplőre vagy konkrét ügyletre 
vonatkozó, üzleti szempontból érzékeny 
információt nem közölnek. E bekezdés 
nem alkalmazandó a 2004/39/EK irányelv 
hatálya alá tartozó pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatos információkra.

törölve

Or. en

Indokolás

Az új cikknek az adatnyilvántartásra vonatkozó általános szabályokra kell javaslatot 
megfogalmaznia. Nem kell előírnia, hogy az összes adatot valamennyi hatóság számára 
hozzáférhetővé kell tenni, amelyek adott esetben dönthetnek azok közzétételéről. Valójában az 
üzleti szempontból érzékeny információkat csak akkor kell rendelkezésre bocsátani, ha a 
trösztellenes hatóság eljárást indít. Egyértelműen meg kell különböztetni az 
adatnyilvántartást és -továbbítást, valamint az információk nyilvánosságra hozatalát.

Módosítás 528
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22f. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A szabályozó hatóság dönthet úgy, hogy
ezen információk egyes elemeit 
hozzáférhetővé teszi a piaci szereplők 
számára, feltéve hogy konkrét piaci 
szereplőre vagy konkrét ügyletre 

3. Az általános átláthatósági 
rendelkezések javítása érdekében a
szabályozó hatóság dönthet úgy, hogy az 
ellátó vállalkozások által rendelkezésére 
bocsátott információk egyes elemeit 
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vonatkozó, üzleti szempontból érzékeny 
információt nem közölnek. E bekezdés 
nem alkalmazandó a 2004/39/EK irányelv 
hatálya alá tartozó pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatos információkra.

hozzáférhetővé teszi a piaci szereplők 
számára, feltéve hogy konkrét piaci 
szereplőre vagy konkrét ügyletre 
vonatkozó, üzleti szempontból érzékeny 
információt nem közölnek. E bekezdés 
nem alkalmazandó a 2004/39/EK irányelv 
hatálya alá tartozó pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatos információkra.

Or. en

Indokolás

Egyértelműbbé kell tenni a szabályozó hatóság által gyűjtött információk közzétételének 
jellegét és célját, hogy elkerülhető legyen az információ közzététele során a nemzeti 
szabályozó hatóságok általi esetleges diszkrecionális vagy megkülönböztető elbánás.

Módosítás 529
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22f. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A szabályozó hatóság dönthet úgy, hogy 
ezen információk egyes elemeit 
hozzáférhetővé teszi a piaci szereplők 
számára, feltéve hogy konkrét piaci 
szereplőre vagy konkrét ügyletre 
vonatkozó, üzleti szempontból érzékeny 
információt nem közölnek. E bekezdés 
nem alkalmazandó a 2004/39/EK irányelv 
hatálya alá tartozó pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatos információkra.

3. A szabályozó hatóság jelentést készít a
vizsgálatok és kérelmek eredményéről a
piaci szereplők számára, egyben biztosítja,
hogy konkrét piaci szereplőre vagy konkrét 
ügyletre vonatkozó, üzleti szempontból 
érzékeny információt nem közölnek.

Or. en

Indokolás

A (3) bekezdést módosítani kell a döntéshozatal folyamatos átláthatóságának és az üzleti 
titkok tiszteletben tartásának egyidejű biztosítása érdekében.
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Módosítás 530
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22f. cikk – (4) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. E cikk egységes alkalmazása érdekében 
a Bizottság iránymutatásokat fogadhat el, 
amelyek megállapítják a nyilvántartás 
módszereit és szabályait, valamint a 
megőrzendő adatok formátumát és 
tartalmát. Ezek az intézkedések ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 27b. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.

törölve

Or. de

Indokolás

Az iránymutatások ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráson keresztül való 
kibocsátására irányuló hatáskörökre vonatkozó bizottsági javaslat jelentősen szűkíti az 
Európai Parlament jogait és vissza kell utasítani.

Módosítás 531
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22f. cikk – (4) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. E cikk egységes alkalmazása érdekében 
a Bizottság iránymutatásokat fogadhat el, 
amelyek megállapítják a nyilvántartás 
módszereit és szabályait, valamint a 
megőrzendő adatok formátumát és 
tartalmát. Ezek az intézkedések ezen 

törölve
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irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 27b. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.

Or. de

Indokolás

A 22f. cikkben egyszerűen a kötelező adatnyilvántartás keretfeltételeit kell meghatározni, az 
érintett adatok pontos tartalmára nem kell kitérni. Azt a vonatkozó iránymutatásokban kell 
rögzíteni.

Módosítás 532
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22f. cikk – (4) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. E cikk egységes alkalmazása érdekében 
a Bizottság iránymutatásokat fogadhat el, 
amelyek megállapítják a nyilvántartás 
módszereit és szabályait, valamint a 
megőrzendő adatok formátumát és 
tartalmát. Ezek az intézkedések ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 27b. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.

törölve

Or. de

Indokolás

A gazdasági okokból érzékeny információk nyilvántartását nem lehet nyilvánosságra hozni.
Ezért egyértelművé kell tenni, hogy melyek az egyszerű megőrzésre, és melyek a közzétételre 
szánt adatok. A 22f. cikkben egyszerűen a kötelező adatnyilvántartás keretfeltételeit kell 
meghatározni, az érintett adatok pontos tartalmára nem kell kitérni. Azt a vonatkozó 



PE404.530v01-00 48/80 AM\714963HU.doc

HU

iránymutatásokban kell rögzíteni.

Módosítás 533
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont

2003/54/EK irányelv
22f. cikk – (4) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. E cikk egységes alkalmazása érdekében 
a Bizottság iránymutatásokat fogadhat el, 
amelyek megállapítják a nyilvántartás 
módszereit és szabályait, valamint a 
megőrzendő adatok formátumát és 
tartalmát. Ezek az intézkedések ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 27b. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.

törölve

Or. de

Indokolás

Az iránymutatások jóváhagyása nem szükséges, mivel nem tisztázott, hogyan lehetne 
meghatározni ezeket a részleteket komitológiai eljárás keretében.

Módosítás 534
Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22f. cikk – (4) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. E cikk egységes alkalmazása érdekében 
a Bizottság iránymutatásokat fogadhat el, 

4. E cikk egységes alkalmazása érdekében 
a Bizottság módosíthatja az
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amelyek megállapítják a nyilvántartás 
módszereit és szabályait, valamint a 
megőrzendő adatok formátumát és 
tartalmát. Ezek az intézkedések ezen 
irányelv nem alapvető elemeinek
kiegészítéssel történő módosítására
irányulnak, ezért a 27b. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.

iránymutatásokat, amelyek megállapították
a nyilvántartás módszereit és szabályait, 
valamint a megőrzendő adatok formátumát 
és tartalmát. Az ezen irányelv nem alapvető
fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására
irányuló intézkedéseket a 27b. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell módosítani.

Or. de

Indokolás

E javaslat azt kívánja biztosítani, hogy a Parlament és a Tanács a rendes eljárás szerint 
fogadja el az iránymutatásokat. A Bizottságra csak szükséges módosítások céljából kell 
hatásköröket átruházni.

Módosítás 535
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont

2003/54/EK irányelv
22f. cikk – (5) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az ellátó vállalkozások és a 
nagykereskedelmi ügyfelek vagy 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti, 
villamosenergia-derivatívákkal 
kapcsolatos ügyletek tekintetében e cikk 
csak akkor alkalmazandó, ha a Bizottság 
elfogadta a (4) bekezdésben említett 
iránymutatásokat.

törölve

Or. de

Indokolás

A 22f. cikkben egyszerűen a kötelező adatnyilvántartás keretfeltételeit kell meghatározni, az 
érintett adatok pontos tartalmára nem kell kitérni. Azt a vonatkozó iránymutatásokban kell 
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rögzíteni.

Módosítás 536
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22f. cikk – (5) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az ellátó vállalkozások és a 
nagykereskedelmi ügyfelek vagy 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti, 
villamosenergia-derivatívákkal 
kapcsolatos ügyletek tekintetében e cikk 
csak akkor alkalmazandó, ha a Bizottság 
elfogadta a (4) bekezdésben említett 
iránymutatásokat.

törölve

Or. de

Indokolás

Mivel a nyilvántartások érzékeny gazdasági információkat tartalmaznak, azokat nem lehet 
nyilvánosságra hozni. Ezért egyértelművé kell tenni, hogy melyek az egyszerű megőrzésre, és 
melyek a közzétételre szánt adatok. A 22f. cikkben egyszerűen a kötelező adatnyilvántartás 
keretfeltételeit kell meghatározni, az érintett adatok pontos tartalmára nem kell kitérni. Azt a 
vonatkozó iránymutatásokban kell rögzíteni.

Módosítás 537
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22f. cikk – (5) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az ellátó vállalkozások és a 
nagykereskedelmi ügyfelek vagy 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti, 
villamosenergia-derivatívákkal 

törölve



AM\714963HU.doc 51/80 PE404.530v01-00

HU

kapcsolatos ügyletek tekintetében e cikk 
csak akkor alkalmazandó, ha a Bizottság 
elfogadta a (4) bekezdésben említett 
iránymutatásokat.

Or. en

Indokolás

Mivel a 22f. cikk (2) bekezdése elég egyértelműen meghatározza a nyilvántartandó adatokat, 
nem szükséges, hogy azt az iránymutatás tovább részletezze.

Módosítás 538
Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
22f. cikk – (5) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az ellátó vállalkozások és a 
nagykereskedelmi ügyfelek vagy 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti, 
villamosenergia-derivatívákkal 
kapcsolatos ügyletek tekintetében e cikk 
csak akkor alkalmazandó, ha a Bizottság 
elfogadta a (4) bekezdésben említett 
iránymutatásokat.

5. Az ellátó vállalkozások és a 
nagykereskedelmi ügyfelek vagy 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti
villamosenergia-derivatívák tekintetében e 
cikk csak akkor alkalmazandó, ha a (4) 
bekezdésben említett iránymutatásokat
elfogadták.

Or. de

Indokolás

E javaslat azt kívánja biztosítani, hogy a Parlament és a Tanács a rendes eljárás szerint 
fogadja el az iránymutatásokat. A Bizottságra csak szükséges módosítások céljából kell 
hatásköröket átruházni.
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Módosítás 539
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
Article 22f a (new)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22fa. cikk
1. A 22c. cikk (3) bekezdése b) pontjának 
sérelme nélkül, a 22h. cikkben 
meghatározott jelentős piaci fölénnyel 
rendelkező rendszerhasználók 
tekintetében a nemzeti szabályozó 
hatóságok előírhat:
a) kötelezettségeket, amelyek biztosítják az 
átláthatóságot bizonyos információk –
mint a könyvelési adatok, műszaki 
előírások, az értékesítési szerződések 
bizonyos adatainak, a szolgáltatások 
biztosítása és a hozzáférhetősége 
feltételeinek és szabályainak, valamint az 
árak – nyilvánosságra hozatala kapcsán;
b) ha a rendszerhasználó ugyanazon 
ügyletek vonatkozásában 
megkülönböztetést alkalmaz szerződéses 
partnereivel szemben, a nemzeti 
szabályozó hatóság az egyenlő elbánás 
alkalmazására kötelezheti, különösen 
azáltal, hogy eltörli a diszkriminatívnak 
ítélt – beleértve az árakra, fizetési 
határidőkre, az értékesítés és a beszerzés 
diszkriminatív feltételeire és technikáira 
vonatkozó – főbb szerződési záradékokat, 
valamint kiiktatja az olyan szerződési 
záradékokat, amelyek a szerződés 
végrehajtását olyan 
kötelezettségvállalásokhoz kötik, amelyek 
természetüknél fogva vagy a szokásos 
szerződéses gyakorlattól eltérően nem 
képezik a szerződés tárgyát. 
c) ha a hatékony verseny hiánya azt 
jelenti, hogy a rendszerhasználó 
szélsőségesen alacsony vagy magas 
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szinten tarthatja az árakat, a nemzeti 
szabályozó hatóság átmeneti 
árellenőrzésekre vonatkozó 
kötelezettségeket írhat elő, beleértve az 
árak költségekhez kötésére vonatkozó 
kötelezettségeket, valamint a 
költségelszámolásra és az árképzési 
rendszerekre vonatkozó kötelezettségeket. 
Amikor kötelező a költségalapú árképzési 
mechanizmusok alkalmazása, az 
árellenőrzésnek a rendszerhasználó 
termeléshez és beruházásokhoz 
kapcsolódóan felmerült költségein kell 
alapulnia, amely magában foglalja a 
beruházások rendes üzleti feltételek 
közötti megfelelő megtérülését is. 
2. A nemzeti szabályozó hatóságok a 22h. 
cikk (1) bekezdésében maghatározott 
piacon jelentős piaci erővel rendelkező 
rendszerhasználóknak – a 22h. cikkben 
rögzített eljárás szerint – megtilthatják:
a) szélsőséges árak alkalmazását a 
kapcsolt vállalkozások , vagy a 2. cikkben 
meghatározott, vertikálisan integrált 
vállalkozás részét képező vállalkozások  
versenytársaival szemben;
b) a hatékony versenytárs áraihoz képest 
indokolatlanul alacsony ár 
meghatározását;
c) egyes fogyasztók indokolatlan előnyben 
részesítését; vagy
d) az indokolatlanul összekapcsolt 
szolgáltatásokat.
3. Jogorvoslati mechanizmus is 
rendelkezésre áll majd, amely nem 
korlátozza a közösségi és a nemzeti jog 
által biztosított fellebezéshez való jog 
gyakorlását. A fellebbezésnek nincs 
halasztó hatálya.

Or. en

Indokolás

Ha a nemzeti szabályozó hatóság úgy találja, hogy a villamosenergia piacát egy vagy több 
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rendszerhasználó uralja, képesnek kell lenniük olyan intézkedések bevezetésére, amelyek 
biztosítják, hogy a piac a végfelhasználók előnyét szolgálja, miközben versenyképességük nő.
Ezzel egyidőben jogorvoslati mechanizmust is biztosítani kell.

Módosítás 540
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/54/EK irányelv
Article 22f b (new)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22fb. cikk
1. A villamosenergia- és a gázpiacon a 
hatékony verseny előmozdítása, a 
domináns helyzettel való visszaélés 
elkerülése, valamint a felhasználók 
érdekeinek védelme érdekében a nemzeti 
szabályozó hatóságnak piacelemzést kell 
végeznie a nagykereskedelmi fogyasztók, a 
végső fogyasztók és a kiegészítő 
szolgáltatások piacán, hogy 
meghatározzák az adott piac 
versenyhatékonyságának mértékét.
2. Ha az adott piacok egyikén a verseny 
nem teljesíti hatékonyan az 1. cikkben 
meghatározott célokat, a nemzeti 
szabályozó hatóság elemzést készít, hogy 
valamelyik rendszerhasználó a domináns 
helyzettel egyenértékű pozícióval 
rendelkezik-e, azaz olyan gazdasági 
erőfölénnyel, amely lehetővé teszi 
számára, hogy versenytársaitól, 
ügyfeleitől, és végső soron fogyasztóitól 
jelentős mértékben függetlenül lépjen fel. 
A nemzeti szabályozó hatóságok az 
elemzés eredményét hivatalos 
honlapjukon teszik közzé.
3. A jelentős piaci erővel rendelkező 
rendszerhasználók meghatározása során 
és a közösségi jog sérelme nélkül a 
nemzeti szabályozó hatóság figyelembe 
veszi:
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a) rendszerműködtető jelenlétét egy adott 
piac földrajzi területén és a szorosan 
kapcsolódó piacokon , ahol a két piac 
közötti kapcsolatok jellege lehetővé teszi 
az egyik piacon birtokolt piaci erő átvitelét 
a másik piacra, így erősítve a szóban 
forgó működtető piaci erejét;
b) a rendszerhasználó méretét és piaci 
részesedését;
c) a rendszerhasználó és az általa 
ellenőrzött vállalatok tevékenységének, 
valamint a rendszerhasználó fölött 
ellenőrzést gyakorló vállalat 
tevékenységének kiterjedését, a vertikális 
integrációt, valamint az összefonódások, a 
termékdiverzifikáció és a csomagban 
kínált termékek és szolgáltatások 
kiterjedése tekintetében az egyes piacok 
egyedi vonásait;
d) a piacralépés, a növekedés és a 
terjeszkedés útjában álló korlátokat;
e) a kiegyenlítő vásárlóerő hiányát vagy 
alacsony szintjét;
f) a potenciális verseny hiányát;
g) méretgazdaságosságot és tevékenységi 
kört;
4. A [a villamos energia belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló 
2003/55/EK irányelvet módosító] .../.../EK 
irányelv hatálybalépését követő két év 
elteltével és az előző felülvizsgálatot 
követő minden 3. évben a nemzeti 
szabályozó hatóság piacelemzést végez az 
adott piacokról. Bármelyik 
rendszerműködtető kérheti piacelemzés 
végzését korábbi időpontban is, 
amennyiben az adott piacon a legutóbbi 
piacelemzés óta jelentősen megváltoztak a 
versenyfeltételek, és ha a (2) bekezdés 
szerint levont következtetéseket több mint 
egy évvel korábban hozták 
nyilvánosságra. Pótlólagos piacelemzés 
elkészítésének elutasítását megfelelően 
indokolni kell.



PE404.530v01-00 56/80 AM\714963HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

Az Európai Unióban a villamosenergia-ágazat a nagyfokú koncentráció, a vertikális 
integráció és az ajánlatok összetettsége folytán fogékony a verseny területén jelentkező 
problémákra. Ezen túlmenően az ágazat szerkezeti sajátosságai – a természetes 
egyeduralkodó helyzet és az a tény, hogy a beruházások csak 10 éves távlatban képesek ezen 
sajátosságokat megváltoztatni – szükségessé teszik, hogy a szabályozók rövidtávon be 
tudjanak avatkozni. A hírközlési ágazattal párhuzamosan a szabályozóknak képesnek kell 
lenniük a piac elemzésére és  annak meghatározására, hogy egy rendszerhasználó domináns 
pozícióval rendelkezik-e.

Módosítás 541
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk, 13 a. pont (új)
2003/54/EK irányelv
26. cikk – (2 a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A 26. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
"2a. Ipari létesítmények tekintetében a 
tagállamok mentesítést adhatnak a III, 
IV., V., VI. és VII. fejezet előírásai alól. 
Harmadik fél hozzáférésének elvét nem 
érintik az eltérések. Továbbá az eltérések 
nem akadályozhatják a lakossági 
ellátórendszerek működését.

Or. xm

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

Indokolás

Az ipari létesítményekre külön szabályok szükségesek, mivel elsősorban az ágazaton belüli 
ipari fogyasztók felhasználásához kapcsolódnak.
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Módosítás 542
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk, 13 a. pont (új)
2003/54/EK irányelv
26. cikk – (2 a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A 26. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
"2a. Ipari létesítmények tekintetében a 
tagállamok mentesítést adhatnak a III, 
IV., V., VI. és VII. fejezet előírásai alól.
Harmadik fél hozzáférésének elvét nem 
érintik az eltérések. Továbbá az eltérések 
nem akadályozhatják a lakossági 
ellátórendszerek működését..

Or. en

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

Indokolás

Jelenleg az ipari létesítményeket ellátó villamosenergia-hálózatok működtetőinek nem minden 
tagállamban kötelező egy sor előírásnak megfelelniük a hálózat üzemeltetése kapcsán. Az EU 
jogi szabályozáásnak hivatalosan lehetővé kell tennie a tagállamok számára, hogy 
jogbiztonság garantálása érdekében eltéréssel élhessenek az ipari létesítmények 
vonatkozásában. Az ipari hálózatok megkülönböztetett kezelése fontos, mivel arányos 
erőfeszítéseket biztosít, ugyanakkor nem sérti a liberalizásiós célokat. Ez nem sérti az ipari 
létesítmények végső fogyasztóinak jogait. Általában alacsony az ipari létesítményeken 
keresztül ellátott független végső fogyasztók száma.

Módosítás 543
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk, 14 a. pont (új)
2003/54/EK irányelv
28. cikk, (1) bekezdés, ha) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A 28. cikk (1) bekezdése a következő 
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ponttal egészül ki:
ha) a mechanizmusok, amelyek szerint 
egy tagállam a környezetvédelemmel –
nem pusztán az éghajlatváltozással 
kapcsolatos –költségeket beépíti az 
energia árába, és ennek az üzemanyag 
megválasztására gyakorolt hatásai.

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 28. cikk (1) bekezdésének kiegészítése új ponttal)

Indokolás

Amennyiben a villamos energia termelésével összefüggő környezetvédelmi költségeket nem 
számítják be az árba, a piac torz marad. Ahogy a kibocsátás-kereskedelmi rendszer (ETS) 
segítségével, a kibocsátási jogok árverezésén keresztül kísérletet tesznek a CO2 kibocsátás 
költségeinek beépítésére, ezzel párhuzamosan egyéb környezetvédekmi költségeknek az 
energia árába történő beépítésére irányuló kezdeményezésre is szükség van. A Bizottságnak el 
kell kezdenie az ilyen piactorzulások megfigyelését.

Módosítás 544
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – (9b) bekezdés (új)
2003/54/EK irányelv
28 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) A 28. cikk (3) bekezdésében a 
harmadik albekezdés helyébe a következő 
rendelkezés lép:
A Bizottság [az átültetés dátuma plusz egy 
év]-ra/-re felülvizsgálja az átviteli 
rendszerek szétválasztására vonatkozó 
előírásokat és a villamos energia belső 
piacának működésére gyakorolt hatásait. 
Külön megvizsgálja, hogy a 8c. cikkben 
megfogalmazott tényleges és hatékony 
szétválasztás mennyire bizonyult 
sikeresnek a villamos energia belső 
piacán a tisztességes és hatékony verseny 
biztosítása terén. A Bizottság a 
felülvizsgálat következtetéseit az (1) 
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bekezdésben foglalt jelentés keretében 
teszi közzé. A jelentés különösen 
megvizsgálja, hogy a Bizottságnak 
javasolnia kell-e az irányelv módosítását, 
és hogy a 8. cikket kötelezővé tegyék-e 
valamennyi tagállam számára a villamos 
energia belső piacán a tisztességes és 
hatékony verseny biztosítása érdekében. 
A módosítás szükségességére vonatkozó 
következtetéshez részletes indokoló 
nyilatkozatot kell csatolni. Ezt a jelentést, 
amennyiben szükséges, megfelelő 
jogalkotási javaslat kíséri.

Or. en

(2003/54/EK irányelv 28. cikk (3) bekezdés 3. albekezdése helyébe lép)

Indokolás

Ez a változtatás felkéri a Bizottságot egy átfogó felülvizsgálati eljárás lefolytatására a 
szétválasztára vonatkozós előírások hatásainak és különösen a tényleges és hatékony 
szétválasztás sikerének terén. Felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be jelentést a 
felülvizsgálatról, és szükség esetén tegyen javaslatot az irányelv módosítására, amennyiben 
elégtelennek ítéli a tényleges és hatékony szétválasztást.

Módosítás 545
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 14c) pont (új)
2003/54/EK irányelv
Annex A – point (a) – introductory part and indents 1 and 2

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14c) Az A melléklet a. pontját, első és 
második francia bekezdését az alábbiak 
szerint módosítják:
a) jogukban áll olyan szerződést kötni a 
villamosenergia-szolgáltatójukkal és ezen 
kívül adott esetben az elosztórendszer-
üzemeltetővel, mely adott esetben 
valamennyi szerződéstípus esetében 
tartalmazza a következőket:
- a vállalat megnevezése és címe;
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– a nyújtott szolgáltatások, a kínált 
szolgáltatások kereskedelmi és műszaki 
minőségének színvonala, valamint a 
szolgáltatás aktiválásának időpontja;

Or. de

Indokolás

A második francia bekezdés vonatkozásában: az ellátás minősége alapvető jog egy 
versenyképes piacon. Azonban már egyértelműnek kell lennie, hogy a „minőségnek” egyaránt 
kell vonatkoznia a kereskedelmi és a műszaki szabványokra (ezeket később határozzák meg a 
legmegfelelőbb szinten). Az „első csatlakozás” valójában egy nagyon elhanyagolható kérdés
– egy új létesítmény elosztási hálózathoz történő első csatlakozásának időpontja.

Módosítás 546
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 c pont (új)
2003/54/EK irányelv
A melléklet – a pont – bevezető rész és 1 és 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14c) Az A. melléklet a) pontja első és 
második francia bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
a) jogukban áll olyan szerződést kötni a 
villamosenergia-szolgáltatójukkal és ezen 
kívül adott esetben az elosztórendszer-
üzemeltetővel, mely adott esetben 
valamennyi szerződéstípus esetében 
tartalmazza a következőket:
- a vállalat megnevezése és címe;
– a nyújtott szolgáltatások, a kínált 
szolgáltatások kereskedelmi és műszaki 
minőségének színvonala, valamint a 
szolgáltatás aktiválásának időpontja;

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a gyakorlatban nem egyértelműnek bizonyult egyes kifejezések tisztázása és 
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meghatározása. „A szolgáltatások minősége” önmagában azt hivatott tisztázni, hogy a 
minőségnek egyaránt kell vonatkoznia a kereskedelmi és a műszaki szabványokra (ezeket 
később határozzák meg a legmegfelelőbb szinten). „Az első csatlakozás időpontja” valójában 
egy nagyon elhanyagolható kérdéshez kapcsolódik – egy új létesítmény eloszási hálózathoz 
történő első csatlakozásának időpontja.

Módosítás 547
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 14 c pont (új)
2003/54/EK irányelv
A melléklet – a pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14c) Az A. melléklet a) pontja 2. francia 
bekezdésének helyébe a következő szöveg 
lép:
„– a nyújtott szolgáltatások, a kínált 
szolgáltatások kereskedelmi és műszaki 
minőségének színvonala, valamint a 
szolgáltatás aktiválásának időpontja;”

Or. en

(Változik a 2003/54/EK irányelv A. melléklete a) pontja 2. francia bekezdésének szövege)

Indokolás

„A szolgáltatások minőségének színvonalát” úgy kell meghatározni, hogy az a kereskedelmi 
és a műszaki szabványokra egyaránt vonatkozzon. „Az első csatlakozás időpontja” 
túlságosan leszűkített standard, ki kell terjeszteni a csatlakozás valamennyi esetére.

Módosítás 548
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 d pont (új)
2003/54/EK irányelv
A. melléklet – c) pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14d) Az A. melléklet c) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„c) közös kritériumokon alapuló, 
átlátható és független tájékoztatást 
kapjanak az érvényes árakról és 
tarifákról, valamint a villamosenergia-
ellátáshoz való hozzáférés és használat 
általános szerződési feltételeiről nemzeti 
és közösségi szinten;”

Or. en

(Változik a 2003/54/EK irányelv A. melléklete c) pontjának szövege)

Módosítás 549
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 e pont (új)
2003/54/EK irányelv
A melléklet – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14e) Az A. melléklet d) pontja helyébe a 
következő szöveg lép: 
„d) többféle fizetési mód közül ajánljanak 
fel választást olyan módon, hogy ne 
különböztessék meg hátrányosan a 
védelemre szoruló fogyasztókat, ideértve 
adott esetben az előrefizetéses 
mérőberendezéseket és a díjmentes 
tarifaszámlálókat. A szerződési 
feltételekben mutatkozó eltérések a 
szolgáltatónak a különféle fizetési 
rendszerekből származó költségeit 
tükrözik és ezek az eltérések nem lehetnek 
aránytalanok. Az általános szerződési 
feltételeknek tisztességeseknek és 
áttekinthetőknek kell lenniük. Világosan 
és érthetően kell megfogalmazni azokat. A 
fogyasztókat védeni kell a félrevezető vagy 
tisztességtelen értékesítési módszerek 
ellen, ideértve a villamosenergiával 
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kereskedők által felállított, nem 
szerződéses korlátokat is;

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv A. melléklete d) pontjával megegyező szöveg, új elemekkel 
kiegészülve) 

Módosítás 550
Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 e pont (új)
2003/54/EK irányelv
A melléklet – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14e) Az A. melléklet d) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„d) többféle olyan fizetési mód közül 
ajánljanak fel választást, melyek nem 
különböztetik meg hátrányosan a 
védelemre szoruló fogyasztókat. Az 
általános szerződési feltételeknek 
tisztességeseknek és áttekinthetőknek kell 
lenniük.  Világosan és érthetően kell 
megfogalmazni azokat.  A fogyasztókat 
védeni kell a félrevezető vagy 
tisztességtelen értékesítési módszerek 
ellen, ideértve a villamosenergiával 
kereskedők által felállított, nem 
szerződéses korlátokat is;”

Or. en

(Változik a 2003/54/EK irányelv A. melléklete d) pontjának szövege)

Indokolás

A védelemre szoruló fogyasztókat különösen azoktól a fizetési módoktól kell védeni, melyek 
tisztességtelenül hátrányos helyzetbe hozzák őket.
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Módosítás 551
Ján Hudacký

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont
2003/54/EK irányelv
A melléklet – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) rendelkezésére álljanak a fogyasztási 
adataik, továbbá kifejezett megállapodás 
alapján és díjmentesen lehetőségük legyen 
arra, hogy bármely ellátási engedéllyel 
rendelkező vállalkozásnak hozzáférést
adjanak mérési adataikhoz. Az 
adatkezelésért felelős fél köteles átadni 
ezeket az adatokat a vállalkozásnak. A 
tagállamok meghatározzák azt az
adatformátumot és eljárást, amelyek útján
az ellátók és a fogyasztók hozzáférhetnek 
az adatokhoz. E szolgáltatásért a 
fogyasztónak nem számolhatók fel további 
költségek.

(h) könnyen válthassanak szolgáltatót. A 
tagállamok biztosítják, hogy a fogyasztók 
hozzáférjenek a hatékony fogyasztó-
transzferhez szükséges adatokhoz és hogy 
bármely ellátási engedéllyel rendelkező 
vállalkozásnak hozzáférést adhassanak
adataikhoz. E szolgáltatás díjmentes. Az 
adatkezelésért felelős fél minden arra 
vonatkozó ésszerű kérésnek eleget tesz, 
hogy az adatokat közvetlenül a fogyasztó 
által meghatalmazott vállalkozásnak
átadja.  A tagállamok biztosítják a 
hatékony fogyasztó-transzferhez 
szükséges adatokra vonatkozóan 
elfogadott specifikáció és egy jól 
körülhatárolt fogyasztó-transzfer folyamat 
meglétét, valamint azt, hogy az említett 
adatokat kérésre eljuttatják a 
fogyasztóhoz. 
Az ellátónak minimum az intelligens 
mérőberendezések segítségével mért 
pontos havi fogyasztási adatokat kell  
ellenőriznie.  A tagállamok biztosítják, 
hogy az intelligens mérőberendezések 
megjelenése a lehető leghamarabb, de 
legkésőbb 2020-ig megtörténjen. Az így 
kapott adatokat kérésre a fogyasztó 
rendelkezésére kell bocsátani, megfelelő 
formátumban és a nyújtott szolgáltatást 
tükröző díj ellenében.

Or. en
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Módosítás 552
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont
2003/54/EK irányelv
A melléklet – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) rendelkezésére álljanak a fogyasztási
adataik, továbbá kifejezett megállapodás 
alapján és díjmentesen lehetőségük legyen 
arra, hogy bármely ellátási engedéllyel 
rendelkező vállalkozásnak hozzáférést 
adjanak mérési adataikhoz. Az 
adatkezelésért felelős fél köteles átadni 
ezeket az adatokat a vállalkozásnak. A 
tagállamok meghatározzák azt az 
adatformátumot és eljárást, amelyek útján 
az ellátók és a fogyasztók hozzáférhetnek 
az adatokhoz. E szolgáltatásért a 
fogyasztónak nem számolhatók fel további 
költségek.

h) könnyen válthassanak szolgáltatót. 
Amennyiben a szolgáltatóváltás során 
szükség van az ellátási pontra vonatkozó 
információkra, a mérési adatokra vagy 
egy standard fogyasztási profilra, a 
tagállamok biztosítják, hogy ezek 
díjmentesen rendelkezésre álljanak az 
ilyen adatokhoz való hozzáférésre 
felhatalmazott vállalkozások számára.  Az 
adatkezelésért felelős fél köteles átadni 
ezeket az adatokat a vállalkozásnak.

A tagállamok biztosítják, hogy 
rendelkezésre áll egy elfogadott 
adatformátum és eljárás, amelyek útján az 
ellátók és szükség esetén a fogyasztók 
hozzáférhetnek az adatokhoz. E 
különleges szolgáltatásért a fogyasztónak 
nem számolhatók fel kifejezetten további 
költségek.

Or. en

Indokolás

A módosítás annak biztosítására összpontosít, hogy a szolgáltatóváltáshoz szükséges 
valamennyi adat közvetlenül az új szolgáltató rendelkezésére álljon, olyan rendszerek előírása 
helyett, melyek esetében az említett adatokat a fogyasztó részére kellene átadni.  Versenyképes 
piacon a többletköltségek végül a fogyasztó számláján jelennek meg.  Szövegmódosítás a 
szándék tisztázására.
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Módosítás 553
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont
2003/54/EK irányelv
A melléklet – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) rendelkezésére álljanak a fogyasztási 
adataik, továbbá kifejezett megállapodás 
alapján és díjmentesen lehetőségük legyen 
arra, hogy bármely ellátási engedéllyel 
rendelkező vállalkozásnak hozzáférést 
adjanak mérési adataikhoz. Az 
adatkezelésért felelős fél köteles átadni 
ezeket az adatokat a vállalkozásnak. A 
tagállamok meghatározzák azt az 
adatformátumot és eljárást, amelyek útján 
az ellátók és a fogyasztók hozzáférhetnek 
az adatokhoz. E szolgáltatásért a 
fogyasztónak nem számolhatók fel további 
költségek.

h) rendelkezésére álljanak a fogyasztási 
adataik, továbbá kifejezett megállapodás 
alapján és tranzakciós díj nélkül
lehetőségük legyen arra, hogy bármely
szolgáltatónak hozzáférést adjanak mérési 
adataikhoz. Az adatkezelésért felelős fél 
köteles az ilyen adatok beszerzésére 
irányuló, valamennyi indokolt kérésnek 
eleget tenni. A tagállamok meghatározzák 
azt az adatformátumot és eljárást, amelyek 
útján az ellátók és a fogyasztók 
hozzáférhetnek az adatokhoz. A szabályozó 
hatóságok az e szolgáltatás során 
felmerült összes költséget elismerik.

Or. de

Indokolás

Az adatok beszerzésére  irányuló valamennyi kérést indokolni kell. Ezen kívül erőfeszítéseket 
kell tenni annak biztosítására, hogy az informatika terén és az elszámolási rendszerek 
esetében felmerült magas költségeket elismerjék. 

Módosítás 554
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont
2003/54/EK irányelv
A melléklet – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) rendelkezésére álljanak a fogyasztási
adataik, továbbá kifejezett megállapodás 
alapján és díjmentesen lehetőségük legyen 
arra, hogy bármely ellátási engedéllyel 

(h) könnyen válthassanak szolgáltatót. 
Amennyiben a szolgáltatóváltás során 
szükség van az ellátási pontra vonatkozó 
információkra, a mérési adatokra vagy 
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rendelkező vállalkozásnak hozzáférést 
adjanak mérési adataikhoz. Az 
adatkezelésért felelős fél köteles átadni 
ezeket az adatokat a vállalkozásnak. A 
tagállamok meghatározzák azt az 
adatformátumot és eljárást, amelyek útján 
az ellátók és a fogyasztók hozzáférhetnek 
az adatokhoz. E szolgáltatásért a 
fogyasztónak nem számolhatók fel további 
költségek.

egy standard fogyasztási profilra, a 
tagállamok biztosítják, hogy ezek 
díjmentesen rendelkezésre álljanak az 
ilyen adatokhoz való hozzáférésre 
felhatalmazott vállalkozások számára. Az 
adatkezelésért felelős fél köteles átadni 
ezeket az adatokat a vállalkozásnak. A 
tagállamok biztosítják, hogy rendelkezésre 
áll egy elfogadott adatformátum és
eljárás, amelyek útján az ellátók és
szükség esetén a fogyasztók 
hozzáférhetnek az adatokhoz. E különleges
szolgáltatásért a fogyasztónak nem 
számolhatók fel kifejezetten további 
költségek.

Or. en

Indokolás

A módosítás annak biztosítására összpontosít, hogy a szolgáltatóváltáshoz szükséges 
valamennyi adat közvetlenül az új szolgáltató rendelkezésére álljon. A szolgáltatóknak nem 
feltétlenül kell engedéllyel rendelkezniük és mivel általában az új szolgáltatónak van szüksége 
a mérési adatokra, a váltási rendszerek előírhatják, hogy az adatok ne a szolgáltatóhoz, 
hanem megfelelő engedéllyel rendelkező, harmadik mérővállakozásokhoz kerüljenek 
továbbításra. Versenyképes piacon a többletköltségek végül a fogyasztó számláján jelennek 
meg.

Módosítás 555
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont
2003/54/EK irányelv
A melléklet – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) rendelkezésére álljanak a fogyasztási 
adataik, továbbá kifejezett megállapodás 
alapján és díjmentesen lehetőségük legyen 
arra, hogy bármely ellátási engedéllyel 
rendelkező vállalkozásnak hozzáférést 
adjanak mérési adataikhoz. Az 
adatkezelésért felelős fél köteles átadni 
ezeket az adatokat a vállalkozásnak. A 

(h) rendelkezésére álljanak a fogyasztási 
adataik, továbbá kifejezett megállapodás 
alapján és díjmentesen lehetőségük legyen 
arra, hogy bármely, engedéllyel rendelkező
szolgáltató vállalkozásnak hozzáférést 
adjanak mérési adataikhoz. Az 
adatkezelésért felelős fél köteles átadni 
ezeket az adatokat a vállalkozásnak. A 
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tagállamok meghatározzák azt az 
adatformátumot és eljárást, amelyek útján 
az ellátók és a fogyasztók hozzáférhetnek 
az adatokhoz. E szolgáltatásért a 
fogyasztónak nem számolhatók fel további 
költségek.

tagállamok meghatározzák azt az 
adatformátumot és eljárást, amelyek útján 
az ellátók és a fogyasztók hozzáférhetnek 
az adatokhoz. E szolgáltatásért a 
fogyasztónak nem számolhatók fel további 
költségek.

Or. en

Indokolás

Néhány országban, például Ausztriában a szolgáltató tevékenységének gyakorlását nem kötik 
engedélyhez.

Módosítás 556
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont
2003/54/EK irányelv
A melléklet – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) havonta megfelelő tájékoztatást kell 
kapniuk az aktuális villamosenergia-
fogyasztásról és a költségekről. E 
szolgáltatásért a fogyasztónak nem 
számolhatók fel további költségek.

törölve

Or. de

Indokolás

A havi számlázást csak megfelelő átmeneti időszak után lehet bemutatni.  Mivel a távolról 
végzett elektronikus mérést még nem vezették be mindenütt, a havi számlázás 
tizenkétszeresére növeli az elszámolási költségeket. Ez jelentősen növelné a végső fogyasztó 
költségeit és ellehetetlenítené a már így is szűk keretek közt működő, új szolgáltatók piacra 
jutását.
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Módosítás 557
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont
2003/54/EK irányelv
A melléklet – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) havonta megfelelő tájékoztatást kell 
kapniuk az aktuális villamosenergia-
fogyasztásról és a költségekről. E 
szolgáltatásért a fogyasztónak nem 
számolhatók fel további költségek.

törölve

Or. de

Indokolás

Míg nem vezetik be mindenütt a távolról végzett elektronikus mérést, a havi számlázás 
tizenkétszeresére növeli az elszámolási költségeket. Ez jelentősen növelné a végső fogyasztó 
költségeit és ellehetetlenítené a már így is szűk keretek közt működő, új szolgáltatók piacra 
jutását. A havi számlázást ezért csak megfelelő átmeneti időszak után lehet bemutatni. 

Módosítás 558
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont
2003/54/EK irányelv
A melléklet – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) havonta megfelelő tájékoztatást kell 
kapniuk az aktuális villamosenergia-
fogyasztásról és a költségekről. E 
szolgáltatásért a fogyasztónak nem 
számolhatók fel további költségek.

i) kellő gyakorisággal megfelelő 
tájékoztatást kell kapniuk a tényleges
villamosenergia-fogyasztásról és a 
költségekről ahhoz, hogy szabályozhassák 
saját villamosenergia-fogyasztásukat.
Kellően figyelembe kell venni ezen 
intézkedések költséghatékonyságát. E 
szolgáltatásért a fogyasztónak nem 
számolhatók fel további költségek.

Or. en
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Indokolás

A melléklet szövegének összhangban kell lennie az energia-végfelhasználás hatékonyságáról 
és az energetikai szolgáltatásokról szóló 2006/32/EK irányelvvel A Bizottság által javasolt 
szöveg nem megfelelő költségeket eredményezne.

Módosítás 559
Ján Hudacký

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont
2003/54/EK irányelv
A melléklet – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) havonta megfelelő tájékoztatást kell 
kapniuk az aktuális gáz-/villamosenergia-
fogyasztásról és a költségekről. E 
szolgáltatásért a fogyasztónak nem 
számolhatók fel további költségek.

i) rendszeresen megfelelő tájékoztatást kell 
kapniuk az aktuális gáz-/ villamosenergia-
fogyasztásukról és az árakról. E
különleges szolgáltatásért a fogyasztónak 
nem számolhatók fel kifejezetten további 
költségek.

Or. en

Módosítás 560
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont
2003/54/EK irányelv
A melléklet – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) havonta megfelelő tájékoztatást kell 
kapniuk az aktuális villamosenergia-
fogyasztásról és a költségekről. E 
szolgáltatásért a fogyasztónak nem 
számolhatók fel további költségek.

i) kellő gyakorisággal megfelelő 
tájékoztatást kell kapniuk a tényleges
villamosenergia-fogyasztásról és a 
költségekről ahhoz, hogy szabályozhassák 
saját villamosenergia-fogyasztásukat.
Kellően figyelembe kell venni ezen 
intézkedések költséghatékonyságát. E 
szolgáltatásért a fogyasztónak nem 
számolhatók fel további költségek.



AM\714963HU.doc 71/80 PE404.530v01-00

HU

Or. en

Indokolás

A következő mondattal való kiegészítésre irányuló javaslat: „A tájékoztatást olyan megfelelő 
időkereten belül kell nyújtani, mely figyelembe veszi a fogyasztó mérőkészülékének 
képességeit és a szóban forgó villamosenergia-ipari terméket.”

Módosítás 561
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont
2003/54/EK irányelv
A melléklet – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) havonta megfelelő tájékoztatást kell 
kapniuk az aktuális villamosenergia-
fogyasztásról és a költségekről. E 
szolgáltatásért a fogyasztónak nem 
számolhatók fel további költségek.

i) megfelelő és rendszeres tájékoztatást 
kell kapniuk az aktuális villamosenergia-
fogyasztásról és az árakról. A szabályozó 
hatóságok az e szolgáltatás során 
felmerült összes költséget elismerik.

Or. de

Indokolás

A fogyasztókat rendszeresen tájékoztatni kell a fogyasztásról és az árakról, azonban nem 
indokolt konkrét időkeretet megszabni az információnyújtáshoz. Az intelligens 
mérőberendezésekre való általános  átálláshoz megfelelő keretre van szükség, például 
biztosítani kell egyfelől a megfelelő bevezetési időt, másfelől azt, hogy a felmerült költségeket 
hálózati költségekként ismerjék el és azok a hálózati tarifákban tükröződjenek.

Módosítás 562
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont
2003/54/EK irányelv
A melléklet – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) havonta megfelelő tájékoztatást kell i) kellő gyakorisággal tájékoztatást kell 
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kapniuk az aktuális villamosenergia-
fogyasztásról és a költségekről. E 
szolgáltatásért a fogyasztónak nem 
számolhatók fel további költségek.

kapniuk aktuális villamosenergia-
fogyasztásukról és a költségekről ahhoz, 
hogy szabályozhassák villamosenergia-
fogyasztásukat. E különleges
szolgáltatásért a fogyasztónak nem 
számolhatók fel kifejezetten további
költségek.

Or. en

Indokolás

Szükségtelen és a mérési módszerek magas költségei miatt aránytalannak tűnik előírni azt a 
követelményt, hogy a fogyasztóknak havonta tájékoztatást kell kapniuk.

Ezen kívül ezt a területet az energetikai szolgáltatásokról szóló irányelv 13. cikke már 
szabályozza. Versenyképes piacon a többletköltségek végül a fogyasztó számláján jelennek 
meg. Szövegmódosítás a szándék tisztázására.

Módosítás 563
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont
2003/54/EK irányelv
A melléklet – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) havonta megfelelő tájékoztatást kell 
kapniuk az aktuális villamosenergia-
fogyasztásról és a költségekről. E 
szolgáltatásért a fogyasztónak nem 
számolhatók fel további költségek.

i) kellő gyakorisággal tájékoztatást kell 
kapniuk aktuális villamosenergia-
fogyasztásukról és a költségekről ahhoz, 
hogy szabályozhassák villamosenergia-
fogyasztásukat. E különleges
szolgáltatásért a fogyasztónak nem 
számolhatók fel kifejezetten további 
költségek.

Or. en

Indokolás

Szükségtelen és a mérési módszerek magas költségei miatt aránytalannak tűnik előírni azt a 
követelményt, hogy a fogyasztóknak havonta tájékoztatást kell kapniuk. Ezen kívül ezt a 
területet az energetikai szolgáltatásokról szóló irányelv 13. cikke már szabályozza.  Emiatt a 
szöveget szorosan össze kell hangolni az energetikai szolgáltatásokról szóló irányelvvel annak 
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érdekében, hogy e területen elkerülhetők legyenek az átfedések/egymásnak ellentmondó 
előírások.

Módosítás 564
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont
2003/54/EK irányelv
A melléklet – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(j) módjukban álljon az év során bármikor 
szolgáltatót váltani, a fogyasztó előző 
szolgáltatónál vezetett számláját pedig 
legkésőbb egy hónappal az előző
szolgáltató utolsó szolgáltatása után 
rendezni kell.

j) az év során bármikor szolgáltatót
válthassanak egy legfeljebb egy hónapig 
tartó folyamat során, mely valamennyi 
előírt információ beérkezésének napján 
illetve a fogyasztó és az új szolgáltató
közötti szerződés hatályba lépésekor 
kezdődik, és az átállás tényleges napjáig 
tart.

Or. en

Indokolás

Az átállási folyamat nem eredményezhet a fogyasztók számára aránytalan erőfeszítéseket és 
időráfordítást. Emiatt fontos, hogy határidőt állapítsanak meg az átállási folyamatra. 

E folyamatnak egyszerűnek, azonnalinak kell lennie és nem merülhet fel annak kockázata, 
hogy az érintett felek a végletekig nyújtják. Az átállási folyamat időtartamának figyelembe kell 
vennie a műszaki követelményeket, de nem válhat olyan akadállyá, mely visszatartaná a 
fogyasztókat attól, hogy szolgáltatót váltsanak és befagyasztaná a piaci részesedést a meglévő 
szolgáltatók javára.

Módosítás 565
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont
2003/54/EK irányelv
A melléklet – j pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(j) módjukban álljon az év során bármikor 
szolgáltatót váltani, a fogyasztó előző 
szolgáltatónál vezetett számláját pedig 
legkésőbb egy hónappal az előző 
szolgáltató utolsó szolgáltatása után 
rendezni kell.

j) az év során bármikor szolgáltatót 
válthassanak egy legfeljebb egy hónapig 
tartó folyamat során, mely valamennyi 
előírt információ beérkezésének napján 
illetve a fogyasztó és az új szolgáltató 
közötti szerződés hatályba lépésekor 
kezdődik, és az átállás tényleges napjáig 
tart. A fogyasztó előző szolgáltatónál 
vezetett számláját pedig legkésőbb egy 
hónappal az előző szolgáltató utolsó 
szolgáltatása után rendezni kell.

Or. en

Indokolás

A versenyképes és hatékony energiapiac egyik legfontosabb mutatója az, hogy milyen könnyen 
válthat szolgáltatót a fogyasztó. Emiatt fontos, hogy pontos határidőt állapítsanak meg az 
átállási folyamatra.

Módosítás 566
Ján Hudacký

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont
2003/54/EK irányelv
A melléklet – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(j) módjukban álljon az év során bármikor 
szolgáltatót váltani, a fogyasztó előző 
szolgáltatónál vezetett számláját pedig 
legkésőbb egy hónappal az előző 
szolgáltató utolsó szolgáltatása után 
rendezni kell.

j) a meglévő ellátási szerződések és egyedi 
hálózati megállapodások (nem standard 
hálózatok) sérelme nélkül az év során 
bármikor szolgáltatót válthatnak. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a
transzfer és a végső számla kiállítása 
között megfelelő ideig a legjobb 
gyakorlatra vonatkozó iránymutatások 
álljanak rendelkezésre.

Or. en
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Módosítás 567
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont
2003/54/EK irányelv
A melléklet – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(j) módjukban álljon az év során bármikor 
szolgáltatót váltani, a fogyasztó előző 
szolgáltatónál vezetett számláját pedig 
legkésőbb egy hónappal az előző 
szolgáltató utolsó szolgáltatása után 
rendezni kell.

j) módjukban álljon az év során bármikor 
szolgáltatót váltani, és a fogyasztónak 
jogában áll, hogy a végső számlát az ezen
előző szolgáltató által nyújtott utolsó
szolgáltatást követően legkésőbb három 
hónappal megkapja.

Or. en

Indokolás

A melléklet szövegének összhangban kell lennie az energia-végfelhasználás hatékonyságáról 
és az energetikai szolgáltatásokról szóló 2006/32/EK irányelvvel. A Bizottság által javasolt 
szöveg nem megfelelő költségeket eredményezne.

Módosítás 568
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont
2003/54/EK irányelv
A melléklet – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(j) módjukban álljon az év során bármikor 
szolgáltatót váltani, a fogyasztó előző 
szolgáltatónál vezetett számláját pedig 
legkésőbb egy hónappal az előző 
szolgáltató utolsó szolgáltatása után
rendezni kell.

j) módjukban álljon az év során bármikor 
szolgáltatót váltani, a fogyasztó előző 
szolgáltatónál vezetett számláját pedig 
legkésőbb két hónappal ezen előző 
szolgáltató utolsó szolgáltatása után be kell
nyújtani.

Or. en

Indokolás

A követelményt enyhíteni kell annak elismerése céljából, hogy a régi szolgáltató a végső 
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mérőleolvasás tekintetében az elosztóvállalattól/új szolgáltatótól, valamint az ipari 
folyamatoktól függ.

Módosítás 569
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont 
2003/54/EK irányelv
A melléklet – 8. cikk j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„ja) a fogyasztó előző szolgáltatónál 
vezetett számláját pedig legkésőbb egy 
hónappal ezen előző szolgáltató utolsó 
szolgáltatása után rendezni kell.”

Or. en

Indokolás

Az átállási folyamat nem eredményezhet a fogyasztók számára aránytalan erőfeszítéseket és 
időráfordítást Emiatt fontos, hogy határidőt állapítsanak meg az átállási folyamatra. 

E folyamatnak egyszerűnek, azonnalinak kell lennie és nem merülhet fel annak kockázata, 
hogy az érintett felek a végletekig nyújtják. Az átállási folyamat időtartamának figyelembe kell 
vennie a műszaki követelményeket, de nem válhat olyan akadállyá, mely visszatartaná a 
fogyasztókat attól, hogy szolgáltatót váltsanak és befagyasztaná a piaci részesedést a meglévő 
szolgáltatók javára.

Módosítás 570
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 15 pont
2003/54/EK irányelv
A melléklet – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) hozzáfér pártatlan tanácsadói 
szolgáltatáshoz, amely ingyenes 
tájékoztatást nyújt eseti alapon 
energiahatékonysági intézkedésekről és az 
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igényeiknek leginkább megfelelő 
szolgáltatóról és fizetési lehetőségekről.

Or. en

Módosítás 571
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E bekezdés első és második albekezdésétől 
eltérve az új 7a. cikk rendelkezéseit ezen 
irányelv hatálybalépésének napjától kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

E bekezdés első és második albekezdésétől eltérve az új 7a. cikk rendelkezéseit ezen irányelv 
hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

Módosítás 572
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok hatályon kívül 
helyeznek minden olyan törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezést, 
mely gátolja a földgáz-vállalkozásokat, 
szabályozó vagy egyéb hatóságot abban, 
hogy teljesítsék feladataikat vagy 
megfeleljenek az ezen irányelvből eredő 
hatásköreiknek illetve eleget tegyenek 
kötelezettségeiknek.

Or. en
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Indokolás

Előfordulhat, hogy nemzeti jogszabályok miatt a szabályozó hatóságok nem képesek 
megfelelni az ezen irányelvből eredő törvényes hatásköreiknek vagy teljesíteni feladataikat.  A 
mesterségesen alacsonyan tartott tarifák, melyek általában beépülnek a nemzeti 
jogszabályokba, gátolhatják a nemzeti szabályozó hatóságot annak biztosításában, hogy ne 
kerüljön sor kereszttámogatásokra, a nemzeti jogszabályok pedig egyes tagállamokban 
gátolhatnak konkrét intézkedéseket (pl. a gázkapacitások aukcióra bocsátása). A végrehajtás 
azzal is együtt jár, hogy az ilyen akadáloyk eltűnnek a hatékony verseny útjából.   

Módosítás 573
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Amenyiben egy államilag ellenőrzött 
szervezet közvetlenül vagy közvetetten 
érintett egy vertikálisan integrált 
vállalkozás részleges felvásárlásában, be 
kell jelenteni a Bizottságnak az ügyletre 
vonatkozó árat. E bejelentés magában 
foglalja egy nemzetközi könyvvizsgáló cég 
igazolását az alapul szolgáló 
eszközértékről.  A Bizottság ezt az 
információt kizárólag az állami 
támogatások ellenőrzéséhez használja fel.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy valóban egyenlő feltételek legyenek biztosítva az állami illetve a 
magántulajdonban lévő vállalatok számára. 
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Módosítás 574
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottság évente jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
ezen irányelv egyes tagállamokban 
történő formális és gyakorlati 
végrehajtásáról.”

Or. en

Indokolás

Ez biztosítani hivatott az irányelvben előírt rendelkezések hatékony végrehajtását.

Módosítás 575
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. Az illetékes hatóságokkal folytatott 
nyilvános konzultációk és eszmecserék, 
valamint az Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökségének 
véleménye alapján és ezen irányelv 
hatálybalépése után hat évvel a Bizottság 
jelentést készít az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak, hogy célszerű-e 
fenntartani vagy módosítani a szóban 
forgó irányelvet. A 2003/54/EK irányelv 
8a.–8d., 10. és 10b. cikkében szereplő, a 
villamosenergia-vállalatok 
szerkezetátalakítására vonatkozó 
különböző változatokat különösen olyan 
szempontból kell ellenőrizni, hogy milyen 
hatékonyan befolyásolják a hálózati 
hozzáférést és milyen beruházásokat 
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tesznek szükségessé.

Or. en

Indokolás

Ez biztosítani hivatott az irányelvben előírt rendelkezések hatékony végrehajtását.


