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Módosítás 14
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 2003/54/EK irányelv végrehajtása 
során szerzett tapasztalatok bizonyítják a 
villamos energia belső piacából származó 
előnyöket a hatékonyság növelése, az árak 
csökkenése, a magasabb szolgáltatási 
színvonal és a nagyobb versenyképesség 
szempontjából. Mindemellett fennállnak 
még lényeges hiányosságok és a piac 
működésének fejlesztésére vonatkozó 
lehetőségek. Konkrét rendelkezések 
szükségesek az egyenlő versenyfeltételek 
biztosítására a villamosenergia-
termelésben, különösen valamennyi rövid 
és hosszú távú környezeti költség 
figyelembe vétele révén és a piaci 
erőfölény és a kiszorító magatartás 
kockázatának csökkentésére, a 
hatálybalépésüket megelőzően 
nyilvánosságra hozott tarifák révén 
megkülönböztetéstől mentes átviteli és 
elosztási tarifákkal biztosítva a hálózati 
hozzáférést, valamint a kis- és védelemre 
szoruló fogyasztók jogainak védelmét, 
továbbá teljes egészében nyilvánosságra 
kell hozni a villamos energia termelésére 
használt energiaforrásokra vonatkozó 
információkat, tájékoztatva azok 
környezeti hatásáról.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 15
Eugenijus Maldeikis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Jelenleg azonban a villamosenergia-
eladási jog a Közösségen belül egyetlen 
vállalatnak sem biztosítható egyetlen 
tagállam vonatkozásában sem egyenlő 
feltételekkel, megkülönböztetésmentes 
módon és hátrányos feltételektől mentesen. 
Különösen a hálózathoz való 
megkülönböztetésmentes hozzáférés és az 
egységesen eredményes hatósági felügyelet 
hiánya jelent több tagállamban is 
problémát.

(3) Jelenleg azonban a villamosenergia-
eladási jog a Közösségen belül egyetlen 
vállalatnak sem biztosítható egyetlen 
tagállam vonatkozásában sem egyenlő 
feltételekkel, megkülönböztetésmentes 
módon és hátrányos feltételektől mentesen. 
Különösen a hálózathoz való 
megkülönböztetésmentes hozzáférés és az 
egységesen eredményes hatósági felügyelet 
hiánya jelent több tagállamban is 
problémát és az elszigetelt piacok 
fennmaradnak.

Or. it

Módosítás 16
Eugenijus Maldeikis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság által „Európai 
energiapolitika” címmel az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 
közlemény kiemelte a villamos energia 
belső piaca kiteljesítésének fontosságát, és 
rámutatott arra, hogy a villamosenergia-
ágazatban a Közösségen belül valamennyi 

(4) A Bizottság által „Európai 
energiapolitika” címmel az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 
közlemény kiemelte a villamos energia 
belső piaca kiteljesítésének fontosságát, és 
rámutatott arra, hogy a villamosenergia-
ágazatban a Közösségen belül valamennyi 
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vállalat számára egyenlő 
versenyfeltételeket kell biztosítani. A 
Bizottság által a földgáz és a villamos 
energia belső piacának jövőbeni 
lehetőségeiről az Európai Parlamenthez és 
a Tanácshoz intézett közlemény, valamint 
a „Vizsgálat az 1/2003/EK rendelet 17. 
cikke értelmében az európai gáz- és 
villamosenergia-ágazatról (zárójelentés)” 
című bizottsági közlemény kimutatta, hogy 
a jelenleg hatályos szabályok és 
intézkedések nem szolgáltatnak megfelelő 
keretet a jól működő belső piac 
célkitűzésének eléréséhez.

vállalat számára egyenlő 
versenyfeltételeket kell biztosítani. A 
Bizottság által a földgáz és a villamos 
energia belső piacának jövőbeni 
lehetőségeiről az Európai Parlamenthez és 
a Tanácshoz intézett közlemény, valamint 
a „Vizsgálat az 1/2003/EK rendelet 17. 
cikke értelmében az európai gáz- és 
villamosenergia-ágazatról (zárójelentés)” 
című bizottsági közlemény kimutatta, hogy 
a jelenleg hatályos szabályok és 
intézkedések nem szolgáltatnak megfelelő 
keretet vagy fizikai összeköttetések 
létrehozását írják elő a jól működő belső 
piac célkitűzésének eléréséhez.

Or. it

Módosítás 17
Eugenijus Maldeikis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Meg kell erősíteni különösen az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
együttműködést és koordinációt abból a 
célból, hogy fokozatosan átjárhatóbbá 
váljanak a határkeresztező átviteli 
hálózatokhoz való tényleges hozzáférés 
biztosításának és fenntartásának műszaki 
és kereskedelmi előírásai, a környezet 
szempontjainak megfelelő 
figyelembevétele mellett biztosítva legyen 
a közösségi átviteli rendszer összehangolt 
és kellőképpen előretekintő tervezése és 
folyamatos műszaki fejlődése, javuljon az 
energiahatékonyság, és – különösen a 
megújuló energiaforrások részarányának 
növelése és a kis szén-dioxid-kibocsátású 
technológiák terjedése érdekében –
ösztönzést kapjon a kutatás és az 
innováció. Kívánatos, hogy az 
átvitelirendszer-üzemeltetők ilyen 

(6) Szükséges különösen a fizikai 
összeköttetések létrehozása és meg kell 
erősíteni az átvitelirendszer-üzemeltetők 
közötti együttműködést és koordinációt 
abból a célból, hogy átjárhatóbbá váljanak 
a határkeresztező átviteli hálózatokhoz 
való tényleges hozzáférés biztosításának és 
fenntartásának műszaki és kereskedelmi 
előírásai, a környezet szempontjainak 
megfelelő figyelembevétele mellett 
biztosítva legyen a közösségi átviteli 
rendszer összehangolt és kellőképpen 
előretekintő tervezése és folyamatos 
műszaki fejlődése, javuljon az 
energiahatékonyság, és – különösen a 
megújuló energiaforrások részarányának 
növelése és a kis szén-dioxid-kibocsátású 
technológiák terjedése érdekében –
ösztönzést kapjon a kutatás és az 
innováció. Kívánatos, hogy az 
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egymáshoz igazodó műszaki és piaci 
előírások alapján működtessék hálózatukat.

átvitelirendszer-üzemeltetők ilyen 
egymáshoz igazodó műszaki és piaci 
előírások alapján működtessék hálózatukat.

Or. it

Módosítás 18
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Valamennyi piaci szereplőnek érdeke 
fűződik az európai átvitelirendszer-
üzemeltetők részvételével kialakítandó 
hálózat jövőbeni tevékenységéhez. Ezért e 
hálózat működésének alapvető eleme lesz 
a konzultáció, amelyben fontos szerepet 
kell kapnia a konzultációs folyamat 
elősegítésére és ésszerűsítésére már 
létrehozott struktúrák, így különösen a 
Villamosenergia-átviteli Koordinációs 
Unió (Union for the Coordination of 
Transmission of Electricity, UCTE) 
igénybevételének.

törölve

Or. en

Indokolás

Az EU-szintű nyilvános konzultációkat jelenleg az ERGEG végzi. Ezért az ügynökségnek kell 
felvállalnia ezt a feladatot, mivel már kialakult szabályai és tapasztalatai vannak a nyilvános 
konzultációk lebonyolításában. Emellett az ügynökség valamennyi piaci szereplő érdekében 
jár el, míg az átvitelirendszer-üzemeltetők potenciálisan érdekelt felek. A folyamat 
hatékonyságának biztosítása érdekében hangsúlyozni kell, hogy a túl sok konzultációs testület 
létrehozása a konzultációs folyamat megkettőződéséhez vezethet.
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Módosítás 19
Umberto Guidoni

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Valamennyi piaci szereplőnek érdeke 
fűződik az európai átvitelirendszer-
üzemeltetők részvételével kialakítandó 
hálózat jövőbeni tevékenységéhez. Ezért e 
hálózat működésének alapvető eleme lesz 
a konzultáció, amelyben fontos szerepet 
kell kapnia a konzultációs folyamat 
elősegítésére és ésszerűsítésére már 
létrehozott struktúrák, így különösen a 
Villamosenergia-átviteli Koordinációs 
Unió (Union for the Coordination of 
Transmission of Electricity, UCTE) 
igénybevételének.

törölve

Or. en

Indokolás

A folyamat hatékonyságának biztosítása érdekében, a túl sok konzultációs testület létrehozása 
a konzultációs folyamat megkettőződéséhez vezethet. Az EU-szintű nyilvános konzultációkat 
jelenleg az ERGEG végzi, és az ügynökségnek a bevezetett szabályokat és a nyilvános 
konzultációk lebonyolításában megszerzett tapasztalatot kell követnie. A (8) 
preambulumbekezdést ezért törölni kell.

Módosítás 20
Rebecca Harms, Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Valamennyi piaci szereplőnek érdeke 
fűződik az európai átvitelirendszer-
üzemeltetők részvételével kialakítandó 
hálózat jövőbeni tevékenységéhez. Ezért e 

törölve
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hálózat működésének alapvető eleme lesz 
a konzultáció, amelyben fontos szerepet 
kell kapnia a konzultációs folyamat 
elősegítésére és ésszerűsítésére már 
létrehozott struktúrák, így különösen a 
Villamosenergia-átviteli Koordinációs 
Unió (Union for the Coordination of 
Transmission of Electricity, UCTE) 
igénybevételének.

Or. en

Indokolás

Az EU-szintű nyilvános konzultációkat jelenleg az ERGEG végzi. Ezért az ügynökségnek kell 
felvállalnia ezt a feladatot, mivel már kialakult szabályai és tapasztalatai vannak a nyilvános 
konzultációk lebonyolításában. Emellett az ügynökség valamennyi piaci résztvevő érdekében 
jár el, míg az átvitelirendszer-üzemeltetők potenciálisan érdekelt felek.

Módosítás 21
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ahhoz, hogy a piaci résztvevők 
felmérhessék a mindenkori keresletet és 
kínálatot, és megérthessék a 
nagykereskedelmi ár mozgásának okait, az 
szükséges, hogy egyenlő mértékben 
hozzáférjenek a rendszer fizikai állapotára 
vonatkozó információkhoz. Pontosabb 
információkhoz kell jutniuk különösen a 
villamos energia termelésére, kínálatára és 
keresletére, a hálózat kapacitására, a 
hálózaton keresztül megvalósuló 
villamosenergia-forgalomra, a hálózat-
karbantartásra, a kiegyenlítésre és a 
tartalékkapacitásra vonatkozóan.

Ahhoz, hogy a piaci résztvevők 
felmérhessék a mindenkori keresletet és 
kínálatot, és megérthessék a 
nagykereskedelmi ár mozgásának okait, az 
szükséges, hogy egyenlő mértékben 
hozzáférjenek a rendszer fizikai állapotára 
és hatékonyságára vonatkozó 
információkhoz. Pontosabb 
információkhoz kell jutniuk különösen a 
villamos energia termelésére, kínálatára és 
keresletére, a hálózat kapacitására, a 
hálózaton keresztül megvalósuló 
villamosenergia-forgalomra, a hálózat-
karbantartásra, a kiegyenlítésre és a 
tartalékkapacitásra vonatkozóan.

Or. ro
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Módosítás 22
Rebecca Harms, Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az új infrastruktúra létrehozására 
irányuló nagyméretű beruházásokat 
erőteljesen ösztönözni kell, miközben 
azonban gondoskodni kell a villamos 
energia belső piacának megfelelő 
működéséről is.

(13) Az új infrastruktúra létrehozására 
irányuló – különösen az intelligens 
hálózatokra való átállását és a megújuló 
energiaforrásokból származó villamos 
energia fokozottabb integrálását lehetővé 
tevő – nagyméretű beruházásokat és a 
keresletoldali eszközöket erőteljesen 
ösztönözni kell, miközben azonban 
gondoskodni kell a villamos energia belső 
piacának megfelelő működéséről és a 
megújuló energia rendszeren belüli 
növekvő arányáról is.

Or. en

Indokolás

Ennek a résznek meg kell felelnie az Unió megújuló energia érdekében meglévő politikáinak, 
valamint elő kell mozdítania az intelligens hálózatok fejlesztését is. A hálózat keresletoldali 
lehetőségei – mint például az ipar csúcsidei teherelosztásának árverezése – az EU határain 
átnyúló, összehangolt erőfeszítéseket igényelnek. Ezeket a kínálatoldali lehetőségekkel azonos 
alapra kell helyezni.

Módosítás 23
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az 1228/2003/EK rendelet értelmében 
bizonyos intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 

Az 1228/2003/EK rendelet értelmében 
bizonyos intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
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megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozat szerint kell 
elfogadni.

megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozat szerint kell 
módosítani.

Or. de

Indokolás

A javaslat szolgál annak biztosítására, hogy az iránymutatásokat megfelelő eljárásban a 
Parlament és a Tanács fogadja el. A hatáskörök Bizottságra történő átruházásának az 
esetlegesen szükséges kiigazításokra kell korlátozódnia.

Módosítás 24
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az 1228/2003/EK rendelet 
tekintetében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni különösen arra, hogy a rendelet 
céljának eléréséhez szükséges minimális 
mértékű harmonizáció biztosítása 
érdekében iránymutatásokat dolgozzon ki 
és fogadjon el. Ezek az intézkedések 
általános hatályúak és az 1228/2003/EK 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására és az 
1228/2003/EK rendelet új, nem alapvető 
fontosságú elemekkel történő 
kiegészítésére irányulnak, ezért az 
1999/468/EK tanácsi határozat 5a. 
cikkében meghatározott ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.

(17) Az 1228/2003/EK rendelet 
tekintetében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni különösen arra, hogy a rendelet 
céljának eléréséhez szükséges minimális 
mértékű harmonizáció biztosítása 
érdekében iránymutatásokat módosítsa. 
Ezek az intézkedések általános hatályúak 
és az 1228/2003/EK rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására és az 
1228/2003/EK rendelet új, nem alapvető 
fontosságú elemekkel történő 
kiegészítésére irányulnak, ezért az 
1999/468/EK tanácsi határozat 5a. 
cikkében meghatározott ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket módosítani.

Or. de

Indokolás

A javaslat szolgál annak biztosítására, hogy az iránymutatásokat megfelelő eljárásban a 
Parlament és a Tanács fogadja el. A hatáskörök Bizottságra történő átruházásának az 
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esetlegesen szükséges kiigazításokra kell korlátozódnia.

Módosítás 25
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Ennek a rendeletnek az is célja, hogy 
elősegítse a jól működő, átlátható, 
határokon átnyúló kiskereskedelmi piacok 
és egy jól működő, átlátható
nagykereskedelmi piac kialakulását. Ezzel 
összefüggésben ez a rendelet 
mechanizmusokat határoz meg e szabályok 
összehangolására.”

„Ennek a rendeletnek az is célja, hogy 
elősegítse a jól működő, átlátható, 
nagykereskedelmi piac kialakulását, az 
ellátás biztonságának magas szintje 
mellett. Ezzel összefüggésben ez a rendelet 
mechanizmusokat határoz meg e szabályok 
összehangolására.”

Or. en

Indokolás

A villamos energia kiskereskedelmi piacának harmonizálására vonatkozó szabályokat el kell 
hagyni vagy kizárólag a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 
2003/54/EK irányelv módosításáról szóló irányelvre irányuló javaslatban kell megfogalmazni 
A villamos energia határokon keresztül történő kereskedelméről és a hálózati hozzáférésről 
szóló javaslatnak (COM 2007-531) a nagykereskedelmi piacokra és az ellátás biztonságára 
kell összpontosítania.

Módosítás 26
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Ennek a rendeletnek az is célja, hogy „Ennek a rendeletnek az is célja, hogy 
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elősegítse a jól működő, átlátható, 
határokon átnyúló kiskereskedelmi piacok 
és egy jól működő, átlátható 
nagykereskedelmi piac kialakulását. Ezzel 
összefüggésben ez a rendelet 
mechanizmusokat határoz meg e szabályok 
összehangolására.”

elősegítse egy jól működő, átlátható 
nagykereskedelmi piac kialakulását. Ezzel 
összefüggésben ez a rendelet 
mechanizmusokat határoz meg e szabályok 
összehangolására.”

Or. en

Indokolás

A határon átnyúló kiskereskedelmi piac célkitűzése nem szükséges egy jól működő regionális 
és közösségi nagykereskedelmi piac fejlődéséhez, aminek e rendelet középpontjában kell 
maradnia. Egy ilyen szabályozói célkitűzés következményeit teljes egészében értékelni kellene, 
körültekintően elemezni kellene a költségeket és hasznokat, mivel előfordulhat, hogy az olyan 
jelentős átállási költségekkel járna, ami meghaladná az előnyöket.

Módosítás 27
Lambert van Nistelrooij

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai villamosenergia-átviteli hálózat 
optimális üzemeltetése és folyamatos 
műszaki fejlődése érdekében valamennyi 
átvitelirendszer-üzemeltető köteles 
együttműködést folytatni közösségi 
szinten, és ebből a célból létrehozni a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatát.

Az európai villamosenergia-átviteli hálózat 
optimális üzemeltetése és folyamatos 
műszaki fejlődése, valamint a villamos 
energia belső piaca befejezésének 
előmozdítása érdekében valamennyi 
átvitelirendszer-üzemeltető köteles 
együttműködést folytatni közösségi 
szinten, és ebből a célból létrehozni a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatát.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők megkönnyítik a piaci 
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integrációt, meg kell állapítani, hogy a piaci integráció előmozdítása az Villamosenergia-
piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózat kifejezett feladata.

Módosítás 28
Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai villamosenergia-átviteli hálózat 
optimális üzemeltetése és folyamatos 
műszaki fejlődése érdekében valamennyi 
átvitelirendszer-üzemeltető köteles 
együttműködést folytatni közösségi 
szinten, és ebből a célból létrehozni a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatát.

Az európai villamosenergia-átviteli hálózat 
optimális üzemeltetése és folyamatos 
műszaki fejlődése, valamint a villamos 
energia belső piaca befejezésének 
előmozdítása érdekében valamennyi 
átvitelirendszer-üzemeltető köteles 
együttműködést folytatni közösségi 
szinten, és ebből a célból létrehozni a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatát.

Or. en

Indokolás

Az átvitelirendszer-üzemeltetők hatékony, valós idejű, az egész európai hálózatra kiterjedő 
együttműködésére van szükség ahhoz, hogy megszüntessék a határokon átnyúló kereskedelem 
minden akadályát, integrálják a hatalmas mennyiségű szélenergiát és hatékonyan kezeljék az 
eseményeket. Az átvitelirendszer-üzemeltetők együttműködése megerősítésének végül egy 
olyan helyzethez kell vezetnie, amelyben az energiafogyasztók egész Európában mindenütt 
azonos feltételek mellett vehetik meg a villamos energiájukat.

Módosítás 29
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003/EK rendelet
2 b cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A villamosenergia-piaci 
átvitelirendszer-üzemeltetők legkésőbb 
[...]-ig benyújtják a Bizottságnak és az 
ügynökségnek a létrehozandó 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
alapszabályának tervezetét, leendő 
tagjainak jegyzékét és – a többi érdekelttel 
folytatandó konzultáció eljárási szabályait 
is tartalmazó – eljárási szabályzatának 
tervezetét.

(1) A villamosenergia-piaci 
átvitelirendszer-üzemeltetők legkésőbb 
[...]-ig benyújtják a Bizottságnak és az 
ügynökségnek a létrehozandó 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
alapszabályának tervezetét, leendő 
tagjainak jegyzékét és eljárási 
szabályzatának tervezetét.

Or. en

Indokolás

Mostanáig az ERGEG feladata volt az EU-szintű konzultáció. Ezt a feladatot a közérdek 
megóvásával megbízott, jövőbeni ügynökségre kell bízni.

Módosítás 30
Umberto Guidoni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A villamosenergia-piaci 
átvitelirendszer-üzemeltetők legkésőbb 
[...]-ig benyújtják a Bizottságnak és az 
ügynökségnek a létrehozandó 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
alapszabályának tervezetét, leendő 
tagjainak jegyzékét és – a többi érdekelttel 
folytatandó konzultáció eljárási szabályait 
is tartalmazó – eljárási szabályzatának 
tervezetét.

(1) A villamosenergia-piaci 
átvitelirendszer-üzemeltetők legkésőbb 
[...]-ig benyújtják a Bizottságnak és az 
ügynökségnek a létrehozandó 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
alapszabályának tervezetét, leendő 
tagjainak jegyzékét és eljárási 
szabályzatának tervezetét.
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Or. en

Indokolás

Mostanáig az ERGEG feladata volt az EU-szintű konzultáció. Ezt a feladatot a közérdek 
megóvásával megbízott, jövőbeni ügynökségre kell bízni.

Módosítás 31
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A villamosenergia-piaci 
átvitelirendszer-üzemeltetők legkésőbb 
[...]-ig benyújtják a Bizottságnak és az 
ügynökségnek a létrehozandó 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
alapszabályának tervezetét, leendő 
tagjainak jegyzékét és – a többi érdekelttel 
folytatandó konzultáció eljárási szabályait 
is tartalmazó – eljárási szabályzatának 
tervezetét.

(1) A villamosenergia-piaci 
átvitelirendszer-üzemeltetők legkésőbb 
[...]-ig benyújtják a Bizottságnak és az 
ügynökségnek a létrehozandó 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
alapszabályának tervezetét, leendő 
tagjainak jegyzékét és eljárási 
szabályzatának tervezetét.

Or. en

Indokolás

Mostanáig az ERGEG feladata volt az EU-szintű konzultáció. Ezt a feladatot a közérdek 
megóvásával megbízott, jövőbeni ügynökségre kell bízni.
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Módosítás 32
Umberto Guidoni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata elfogadja a következő 
dokumentumokat:

(1) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata megállapítja és benyújtja az 
ügynökségnek jóváhagyásra – a 2d. 
cikkben az Energiaszabályozói 
Együttműködési ügynökség létrehozásáról 
szóló …../EK rendelet 6. cikkének (3) 
bekezdésével együttesen előírt eljárást 
követve – a következő dokumentumokat:

a) műszaki és piaci előírásokat a (3) 
bekezdésben felsorolt területeken;

a) műszaki előírások tervezetét a (3) 
bekezdésben felsorolt területeken;

b) közös hálózatüzemeltetési eszközöket és 
kutatási terveket;

b) közös hálózatüzemeltetési eszközöket és 
kutatási terveket;

c) kétévente tíz évre szóló, a termelés 
kielégítő voltát is elemző beruházási tervet;

c) kétévente tíz évre szóló, a termelés 
kielégítő voltát is elemző beruházási tervet;

d) az éves munkaprogramot; d) az éves munkaprogramot, az ügynökség 
által megállapított prioritások alapján;

e) az éves jelentést; e) az éves jelentést;

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

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

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában előírt 
éves munkaprogramban – indikatív 
időütemezés kíséretében – fel kell sorolni 
az adott évben kidolgozandó műszaki és 
piaci előírásokat, illetőleg a közös 
hálózatüzemeltetésre és kutatási és 
fejlesztési tevékenységre vonatkozó tervet, 
és ismertetni kell leírásukat.

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában előírt 
éves munkaprogramban – indikatív 
időütemezés kíséretében – fel kell sorolni 
az adott évben kidolgozandó műszaki 
előírásokat, illetőleg a közös 
hálózatüzemeltetésre és kutatási és 
fejlesztési tevékenységre vonatkozó tervet, 
és ismertetni kell leírásukat.

(3) Részletes műszaki és piaci előírásokat 
– az éves munkaprogramban megállapított 
prioritásokkal összhangban – a következő 
területeken kell kidolgozni:

(3) Részletes műszaki előírásokat – az éves 
munkaprogramban megállapított 
prioritásokkal összhangban – a következő 
területeken kell kidolgozni:

a) a biztonságra és a megbízhatóságra a) a biztonságra és a megbízhatóságra 
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vonatkozó szabályok; vonatkozó szabályok, beleértve az 
együttműködtethetőséget és a 
szükséghelyzeti eljárásokat is;

b) a hálózatra kapcsolódás és a hálózathoz 
való hozzáférés szabályai;

b) a hálózatra kapcsolódás és a hálózathoz 
való hozzáférés szabályai;

c) adatcsere- és elszámolási szabályok;
d) az együttműködtethetőség szabályai;
e) szükséghelyzeti operatív eljárások;
f) a kapacitásfelosztás és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének szabályai;

c) a kapacitásfelosztás és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének szabályai;

g) a kereskedés szabályai;
h) átláthatósági szabályok; d) átláthatósági szabályok;

i) a kiegyenlítés szabályai, ideértve a 
tartalék energiára vonatkozó szabályokat 
is;

e) a kiegyenlítés és elszámolás szabályai, 
ideértve a tartalék energiára vonatkozó 
szabályokat is;

j) az átviteli tarifák összehangolt 
rendszerével kapcsolatos szabályok, 
ideértve a területi jelzéseket és az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
ellentételezés szabályait is;

f) az átviteli tarifák összehangolt 
rendszerével kapcsolatos szabályok, 
ideértve a területi jelzéseket és az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
ellentételezés szabályait is;

k) a villamosenergia-hálózatok 
energiahatékonysága.

g) a villamosenergia-hálózatok 
energiahatékonysága.

(4) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata figyelemmel kíséri a műszaki és 
a piaci előírások végrehajtását, és az ezzel 
összefüggő tevékenységének 
eredményeiről az (1) bekezdés e) 
pontjában előírt éves jelentésben 
beszámol.
(5) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata kétévente tíz évre szóló, az egész 
Közösségre kiterjedő hálózati beruházási 
tervet tesz közzé. A beruházási tervben 
ismertetni kell az integrált hálózat 
modelljét, forgatókönyveket kell 
kidolgozni, be kell számolni a termelés 
kielégítő voltáról, és értékelni kell a 
rendszer rugalmasságát. A beruházási 
tervet különösen a nemzeti beruházási 
tervek és az 1364/2006/EK európai 

(4) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata kétévente tíz évre szóló, az egész 
Közösségre kiterjedő hálózati beruházási 
tervet tesz közzé, annak az ügynökség 
általi jóváhagyását követően. A beruházási 
tervben ismertetni kell az integrált hálózat 
modelljét, forgatókönyveket kell 
kidolgozni, be kell számolni a termelés 
kielégítő voltáról, és értékelni kell a 
rendszer rugalmasságát. A beruházási 
tervet különösen a nemzeti beruházási 



PE404.668v01-00 18/126 AM\717090HU.doc

Külső fordítás

HU

parlamenti és tanácsi határozatban a 
transzeurópai energiahálózatokra 
vonatkozóan megállapított 
iránymutatások alapján kell elkészíteni. A 
beruházási tervben – különösen a 
határkeresztező kapacitás tekintetében –
meg kell jelölni a beruházást igénylő 
területeket.

tervek figyelembe véve a hálózati tervezés 
regionális és európai vonatkozásait. A 
beruházási tervben – különösen a 
határkeresztező kapacitás tekintetében –
meg kell jelölni a beruházást igénylő 
területeket.

(6) A Bizottság kérésére a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
tanácsokkal szolgál a Bizottságnak a 8. 
cikkben előírt iránymutatások 
elfogadásához.

Or. en

Indokolás

A javasolt megközelítés veszélyeztetheti a valóban versengő EU-s piac létrehozását, megadva 
az átvitelirendszer-üzemeltetőknek az önszabályozás lehetőségét. A javasolt műszaki előírások 
– az úgynevezett „stratégiai iránymutatások” – hatályát és részletességét az ACER-nek előre 
meg kell határoznia, majd pedig a komitológiai eljárást folytatnak le a kötelező „stratégiai 
iránymutatások” létrehozására, amelyek az Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózat jövőbeli munkája alapulni fog. Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
erősen érdekeltek a piaci szabályok működésében és ezért nem szabad a piaci előírásokat 
meghatározniuk.

Módosítás 33
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata elfogadja a következő 
dokumentumokat:

(1) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata elfogadja és benyújtja 
ügynökségnek jóváhagyásra – az e 
rendelet 2e. cikkében és az 
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Energiaszabályozói Együttműködési 
ügynökség létrehozásáról szóló …../EK 
rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében 
megállapított eljárással összhangban – a 
következő dokumentumokat:

a) műszaki és piaci előírásokat a (3) 
bekezdésben felsorolt területeken;

a) műszaki és piaci előírások tervezetét a 
(3) bekezdésben felsorolt területeken;

b) közös hálózatüzemeltetési eszközöket és 
kutatási terveket;

b) közös hálózatüzemeltetési eszközöket és 
kutatási terveket;

c) kétévente tíz évre szóló, a termelés 
kielégítő voltát is elemző beruházási tervet;

c) kétévente tíz évre szóló, a termelés 
kielégítő voltát is elemző beruházási tervet;

d) az éves munkaprogramot; d) az éves munkaprogramot;

e) az éves jelentést; e) az éves jelentést;
f) évente nyári és téli előrejelzést a 
termelés kielégítő voltáról.

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

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában előírt 
éves munkaprogramban – indikatív 
időütemezés kíséretében – fel kell sorolni 
az adott évben kidolgozandó műszaki és 
piaci előírásokat, illetőleg a közös 
hálózatüzemeltetésre és kutatási és 
fejlesztési tevékenységre vonatkozó tervet, 
és ismertetni kell leírásukat.

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában előírt 
éves munkaprogramban – indikatív 
időütemezés kíséretében – fel kell sorolni 
az adott évben kidolgozandó műszaki 
előírásokat, illetőleg a közös 
hálózatüzemeltetésre és kutatási és 
fejlesztési tevékenységre vonatkozó tervet, 
és ismertetni kell leírásukat.

(3) Részletes műszaki és piaci előírásokat 
– az éves munkaprogramban megállapított 
prioritásokkal összhangban – a következő 
területeken kell kidolgozni:

(3) Részletes műszaki előírásokat – az éves 
munkaprogramban megállapított 
prioritásokkal összhangban – a következő 
területeken kell kidolgozni:

a) a biztonságra és a megbízhatóságra 
vonatkozó szabályok;

a) a biztonságra és a megbízhatóságra 
vonatkozó szabályok;

b) a hálózatra kapcsolódás és a hálózathoz 
való hozzáférés szabályai;

b) a hálózatra kapcsolódás és a hálózathoz 
való hozzáférés szabályai;

c) adatcsere- és elszámolási szabályok; c) adatcsere- és elszámolási szabályok;

d) az együttműködtethetőség szabályai; d) az együttműködtethetőség szabályai;
e) szükséghelyzeti operatív eljárások; e) szükséghelyzeti operatív eljárások;

f) a kapacitásfelosztás és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének szabályai;

f) a kapacitásfelosztás és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének szabályai;

g) a kereskedés szabályai;
h) átláthatósági szabályok; g) átláthatósági szabályok;

i) a kiegyenlítés szabályai, ideértve a 
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tartalék energiára vonatkozó szabályokat 
is;
j) az átviteli tarifák összehangolt 
rendszerével kapcsolatos szabályok, 
ideértve a területi jelzéseket és az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
ellentételezés szabályait is;
k) a villamosenergia-hálózatok 
energiahatékonysága.

h) a villamosenergia-hálózatok 
energiahatékonysága.

(4) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata figyelemmel kíséri a műszaki és a 
piaci előírások végrehajtását, és az ezzel 
összefüggő tevékenységének 
eredményeiről az (1) bekezdés e) pontjában 
előírt éves jelentésben beszámol.

(4) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata figyelemmel kíséri a műszaki és a 
piaci előírások végrehajtását, és az ezzel 
összefüggő tevékenységének 
eredményeiről az (1) bekezdés e) pontjában 
előírt éves jelentésben beszámol.

(5) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata kétévente tíz évre szóló, az egész 
Közösségre kiterjedő hálózati beruházási 
tervet tesz közzé. A beruházási tervben 
ismertetni kell az integrált hálózat 
modelljét, forgatókönyveket kell 
kidolgozni, be kell számolni a termelés 
kielégítő voltáról, és értékelni kell a 
rendszer rugalmasságát. A beruházási
tervet különösen a nemzeti beruházási 
tervek és az 1364/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatban a 
transzeurópai energiahálózatokra
vonatkozóan megállapított iránymutatások 
alapján kell elkészíteni. A beruházási 
tervben – különösen a határkeresztező 
kapacitás tekintetében – meg kell jelölni a 
beruházást igénylő területeket.

(5) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata kétévente tíz évre szóló, az egész 
Közösségre kiterjedő hálózati beruházási 
tervet tesz közzé, az ügynökség 
jóváhagyásával. A beruházási tervben 
ismertetni kell az integrált hálózat 
modelljét, forgatókönyveket kell 
kidolgozni, be kell számolni a termelés 
kielégítő voltáról, értékelni kell a rendszer 
rugalmasságát, fel kell tüntetni a 
költségbecsléseket, valamint a 
költség/haszon elemzést. A beruházási 
tervnek figyelembe kell vennie a nemzeti 
beruházási terveket és az 1364/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozatban 
a transzeurópai energiahálózatokra 
vonatkozóan megállapított 
iránymutatásokat. A beruházási tervben –
különösen a határkeresztező kapacitás 
tekintetében – meg kell jelölni a beruházást 
igénylő területeket.

(6) A Bizottság kérésére a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata tanácsokkal 
szolgál a Bizottságnak a 8. cikkben előírt 
iránymutatások elfogadásához.

(6) A Bizottság kérésére a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata tanácsokkal 
szolgál a Bizottságnak a 8. cikkben előírt 
iránymutatások elfogadásához.

Or. it
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Indokolás

Az Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózat olyan technikai 
testület, amely nem tudja a piacot olyan módon szabályozni, ahogyan azt a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak kellene tenniük. Az Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózat különösen nem rendelkezik hatáskörrel piaci előírások 
megállapítására, és az sem elfogadható, hogy például a szabályokat kizárólag csak európai 
szinten kelljen megállapítani, az egyes nemzeti piacok sajátosságainak figyelembe vétele 
nélkül.

Emellett a beruházási terveket költség/haszon elemzésnek is kísérnie kell.

Módosítás 34
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata elfogadja a következő 
dokumentumokat:

(1) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata megállapítja és benyújtja az 
ügynökségnek jóváhagyásra – az 
Energiaszabályozói Együttműködési 
ügynökség létrehozásáról szóló …../EK 
rendelet 6. cikkének (3) bekezdésével 
összefüggésben a 2e. cikkben előírt 
eljárást követve – a következő 
dokumentumokat:

a) műszaki és piaci előírásokat a (3) 
bekezdésben felsorolt területeken;

a) műszaki előírások tervezetét a (3) 
bekezdésben felsorolt területeken;

b) közös hálózatüzemeltetési eszközöket és 
kutatási terveket;

b) közös hálózatüzemeltetési eszközöket és 
kutatási terveket;

c) kétévente tíz évre szóló, a termelés 
kielégítő voltát is elemző beruházási tervet;

c) kétévente tíz évre szóló, a termelés 
kielégítő voltát is elemző beruházási tervet;

d) az éves munkaprogramot; d) az éves munkaprogramot, az ügynökség 
által megállapított prioritások alapján;

e) az éves jelentést; e) az éves jelentést;
f) évente nyári és téli előrejelzést a 
termelés kielégítő voltáról.

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

Indokolás

A javasolt műszaki előírásokat előzetesen meg kell határozni. A szabályozói folyamat kezdetén 
az ACER-nak hivatalosan tanáccsal kell szolgálnia a Bizottság részére a Villamosenergia-
piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózat számára készült, a műszaki előírások 
elkészítéshez alapul szolgáló stratégiai iránymutatások formájában. Javasoljuk e tanács 
alapján komitológiai eljárás használatát azon kötelező stratégiai iránymutatások 
elkészítéséhez, amelyen a jövőbeni munka alapulni fog. A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózat készítené el a műszaki előírások tervezetét, a 
kötelező stratégiai iránymutatások alapján.

Módosítás 35
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata elfogadja a következő 
dokumentumokat:

(1) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata tesz javaslatot a következő 
dokumentumokra és az 
Energiaszabályozói Együttműködési 
ügynökség létrehozásáról szóló …../EK 
rendelet 6. cikkének (3) bekezdésével 
összefüggésben a 2e. cikkben előírt 
eljárást követve benyújtja azokat az 
ügynökségnek jóváhagyásra: 

Or. en

Indokolás

A Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatának kiterjedt 
konzultációt követően kell javaslatot tenniük az ügynökségnek a jóváhagyásra vonatkozóan, 
különösen a műszaki előírások, a tíz évre szóló beruházási terv és a munkaprogram
tekintetében.
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Módosítás 36
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata elfogadja a 
következő dokumentumokat:

A Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata a piaci 
szereplőkkel és a rendszerhasználókkal 
együttműködésben elfogadja a következő 
dokumentumokat:

Or. de

Indokolás

A hálózati átvitelirendszer-üzemeltetőknek lehetőleg be kell vonniuk munkájukba a piaci 
szereplőket és rendszerhasználókat.

Módosítás 37
Lambert van Nistelrooij

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata elfogadja a következő 
dokumentumokat:

(1) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata a 2a. cikkben említett 
célkitűzések elérése érdekében elfogadja a 
következő dokumentumokat:

Or. en

Indokolás

Az előírások hatályának pontosítása érdekében meg kell állapítani, hogy az előírások 
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elfogadása a piaci integráció előmozdítása érdekében történik.

Módosítás 38
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) műszaki és piaci előírásokat a (3) 
bekezdésben felsorolt területeken;

a) műszaki előírások tervezetét a (3) 
bekezdésben felsorolt területeken;

Or. en

Indokolás

A Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatának csak javaslatot 
szabad tennie a műszaki előírások tervezetére, amelyet az Ügynökségnek kiterjedt 
konzultációt követően kell hivatalosan jóváhagynia.

Módosítás 39
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kétévente tíz évre szóló, a termelés 
kielégítő voltát is elemző beruházási tervet;

c) kétévente tíz évre szóló, az intelligens 
hálózatokra való áttérésre, a nagyléptékű
megújulóenergia-projektek integrálására 
és a termelés kielégítő voltára is vonatkozó 
rendelkezéseket, valamint a keresleti oldal 
kezelésére előrejelzést tartalmazó
beruházási tervet;

Or. en
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Indokolás

A nagy megújulóenergia-projektek – mint az északi szélenergia-projekt és a déli koncentrált 
napenergia-projekt – az intelligens hálózati technológiával együtt fontos fejleményt képeznek, 
amit a tíz évre szóló beruházási tervben megfelelően figyelembe kell venni. A tervnek 
hasonlóképpen nem csak a kínálati oldali terveken kell alapulnia, hanem beruházási 
intézkedéseket kell tartalmazni az energiahatékonyabb villamosenergia-gazdaság felé haladás
érdekében.

Módosítás 40
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kétévente tíz évre szóló, a termelés 
kielégítő voltát is elemző beruházási tervet;

c) háromévente tíz évre szóló, a termelés 
kielégítő voltát is elemző beruházási tervet;

Or. de

Indokolás

Elég a beruházási tervek háromévenként történő benyújtása. 

Módosítás 41
Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a hálózat normál és rendkívüli 
körülmények közötti üzemeltetésének
valós idejű koordinálását biztosító 
intézkedések;
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Or. en

Indokolás

Az átvitelirendszer-üzemeltetők hatékony, valós idejű, az egész európai hálózatra kiterjedő 
együttműködésére van szükség ahhoz, hogy megszüntessék a határokon átnyúló kereskedelem 
minden akadályát, integrálják a hatalmas mennyiségű szélenergiát és hatékonyan kezeljék az 
eseményeket.

Módosítás 42
Eugenijus Maldeikis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) iránymutatások a közösségi 
átvitelirendszer-üzemeltetők és harmadik 
országok átvitelirendszer-üzemeltetői 
közötti műszaki együttműködés 
összehangolásáról;

Or. it

Indokolás

A rendelet nem írja elő, hogy ki fogja elkészíteni a harmadik országokkal való 
együttműködésre vonatkozó iránymutatásokat.

Módosítás 43
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

fa) az első éven belül, azt követően pedig 
háromévente, a hálózati területen a 
jóváhagyási eljárások időtartamának 
felülvizsgálata, illetve azon nemzeti 
szabályok vagy a szabályok eltérő nemzeti 
értelmezések felülvizsgálata, amelyek 
késleltetik, megdrágítják vagy hátráltatják 
a hálózat határon átnyúló terjeszkedését.

Or. de

Indokolás

Az fa) pont felvételének célja annak a problémának a figyelembe vétele, hogy a határon 
átnyúló bővítést gátolják a jóváhagyási eljárások területén az eltérő nemzeti szabályok. A 
szükséges megoldások kifejlesztése vagy a fejlesztések legjobb gyakorlatok azonosítása útján 
való biztosítása céljából s az aktuális helyzetet figyelemmel kell kísérni.

Módosítás 44
Lambert van Nistelrooij

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában előírt 
éves munkaprogramban – indikatív 
időütemezés kíséretében – fel kell sorolni 
az adott évben kidolgozandó műszaki és 
piaci előírásokat, illetőleg a közös 
hálózatüzemeltetésre és kutatási és 
fejlesztési tevékenységre vonatkozó tervet, 
és ismertetni kell leírásukat.

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában előírt 
éves munkaprogramban – indikatív 
időütemezés kíséretében – fel kell sorolni 
az adott évben kidolgozandó műszaki és 
piaci előírásokat, illetőleg a közös 
hálózatüzemeltetésre és kutatási és 
fejlesztési tevékenységre vonatkozó tervet, 
és ismertetni kell leírásukat. Az éves 
munkaprogram tervezetének kézhezvételét 
követő három hónapon belül a Bizottság 
határozatot hoz az éves munkaprogram 
jóváhagyásáról. Ez a határidő az éves 
munkaprogram tervezetének átvételét 
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követő napon kezdődik.

Or. en

Indokolás

A piaci integráció előrehaladásának biztosítása érdekében fontos, hogy a Bizottság 
befolyásolhassa az átviteli rendszer-üzemeltetők európai hálózata által a kódexen végzett 
munka és egyéb tevékenységek tekintetében megállapított prioritásokat. A munkaprogram 
jóváhagyásának hiányában a Bizottság iránymutatásokat fogadhat el a 2e. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően.

Módosítás 45
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában előírt 
éves munkaprogramban – indikatív 
időütemezés kíséretében – fel kell sorolni 
az adott évben kidolgozandó műszaki és 
piaci előírásokat, illetőleg a közös 
hálózatüzemeltetésre és kutatási és 
fejlesztési tevékenységre vonatkozó tervet,
és ismertetni kell leírásukat.

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában előírt 
éves munkaprogramban – indikatív 
időütemezés kíséretében – fel kell sorolni 
az adott évben kidolgozandó műszaki 
előírásokat, illetőleg a közös 
hálózatüzemeltetésre és kutatási és 
fejlesztési tevékenységre vonatkozó tervet, 
és ismertetni kell leírásukat.

Or. en

Indokolás

A Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatának csak javaslatot 
szabad tennie a műszaki előírások tervezetére, amelyet kiterjedt konzultációt követően az 
Ügynökségnek kell hivatalosan jóváhagynia.
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Módosítás 46
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Részletes műszaki és piaci előírásokat 
– az éves munkaprogramban megállapított 
prioritásokkal összhangban – a következő 
területeken kell kidolgozni:

(3) Részletes műszaki előírásokat – az éves 
munkaprogramban megállapított 
prioritásokkal összhangban – a következő 
területeken kell kidolgozni:

a) a biztonságra és a megbízhatóságra 
vonatkozó szabályok;

a) a biztonságra és a megbízhatóságra 
vonatkozó szabályok, beleértve az 
együttműködtethetőséget és a vészhelyzeti 
eljárásokat is;

b) a hálózatra kapcsolódás és a hálózathoz 
való hozzáférés szabályai;

b) a hálózatra kapcsolódás és a hálózathoz 
való hozzáférés szabályai;

c) adatcsere- és elszámolási szabályok;
d) az együttműködtethetőség szabályai;
e) szükséghelyzeti operatív eljárások;
f) a kapacitásfelosztás és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének szabályai;

c) a kapacitásfelosztás és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének szabályai;

g) a kereskedés szabályai;
h) átláthatósági szabályok; d) átláthatósági szabályok;
i) a kiegyenlítés szabályai, ideértve a 
tartalék energiára vonatkozó szabályokat 
is;

e) a kiegyenlítés és elszámolás szabályai, 
ideértve a tartalék energiára vonatkozó 
szabályokat is;

j) az átviteli tarifák összehangolt 
rendszerével kapcsolatos szabályok, 
ideértve a területi jelzéseket és az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
ellentételezés szabályait is;

f) a szállítási tarifák összehangolt 
rendszerével kapcsolatos szabályok, 
ideértve a területi jelzéseket és az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
ellentételezés szabályait is;

k) a villamosenergia-hálózatok 
energiahatékonysága.

g) a villamosenergia-hálózatok 
energiahatékonysága.

Or. en
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Indokolás

Nem helyénvaló, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők határozzák meg a piaci előírásokat és a 
kereskedés szabályait. Az átvitelirendszer-üzemeltetők nem rendelkeznek hatáskörrel a piaci 
előírások kiadására, mivel piaci szereplők és a szabályoknak kereskedelmi kihatásaik vannak. 
Javasoljuk az a), d) és e) pont egyesítését, mivel azonos kérdésekkel foglalkoznak, nevezetesen 
a biztonságos hálózatüzemeltetéssel és tervezéssel. A c) pont adatcserére vonatkozó szabályait 
el kell hagyni, mivel a többi rendelkezés közül a legtöbb már egyedi adatcserét igényel. Az 
adatcsere itt a hálózatüzemeltetés teljesítését célzó bizalmas információkat jelenti.

Módosítás 47
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Részletes műszaki és piaci előírásokat 
– az éves munkaprogramban megállapított 
prioritásokkal összhangban – a következő 
területeken kell kidolgozni:

(3) Részletes műszaki előírások tervezetét
– az éves munkaprogramban megállapított 
prioritásokkal összhangban – a következő 
területeken kell kidolgozni:

a) a biztonságra és a megbízhatóságra 
vonatkozó szabályok;

a) a biztonságra és a megbízhatóságra 
vonatkozó szabályok;

b) a hálózatra kapcsolódás és a hálózathoz 
való hozzáférés szabályai;

b) a hálózatra kapcsolódás;

c) adatcsere- és elszámolási szabályok; c) adatcsere;

d) az együttműködtethetőség szabályai; d) az együttműködtethetőség szabályai;
e) szükséghelyzeti operatív eljárások; e) szükséghelyzeti operatív eljárások;

f) a kapacitásfelosztás és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének szabályai;

f) a határon átnyúló kapacitásfelosztás;

g) a kereskedés szabályai;
h) átláthatósági szabályok; g) átláthatósági szabályok;

i) a kiegyenlítés szabályai, ideértve a 
tartalék energiára vonatkozó szabályokat 
is;
j) az átviteli tarifák összehangolt 
rendszerével kapcsolatos szabályok, 
ideértve a területi jelzéseket és az 

h) az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
ellentételezés szabályai;
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átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
ellentételezés szabályait is;

k) a villamosenergia-hálózatok 
energiahatékonysága.

i) a villamosenergia-hálózatok 
energiahatékonysága.

Or. en

Indokolás

A Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatának csak javaslatot 
szabad tennie a műszaki előírások tervezetére, amelyet kiterjedt konzultációt követően az 
ügynökségnek kell hivatalosan jóváhagynia.

Módosítás 48
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Részletes műszaki és piaci előírásokat –
az éves munkaprogramban megállapított 
prioritásokkal összhangban – a következő 
területeken kell kidolgozni:

(3) Részletes, hálózattal kapcsolatos
műszaki és piaci előírásokat – az éves 
munkaprogramban megállapított 
prioritásokkal összhangban – a következő 
területeken kell kidolgozni:

a) a biztonságra és a megbízhatóságra 
vonatkozó szabályok; 

a) a biztonságra és a megbízhatóságra 
vonatkozó szabályok; 

b) a hálózatra kapcsolódás és a hálózathoz 
való hozzáférés szabályai;

b) a hálózatra kapcsolódás és a hálózathoz 
való hozzáférés szabályai;

c) adatcsere- és elszámolási szabályok; c) adatcsere- és elszámolási szabályok;

d) az együttműködtethetőség szabályai; d) az együttműködtethetőség szabályai;
e) szükséghelyzeti operatív eljárások; e) szükséghelyzeti operatív eljárások;

f) a kapacitásfelosztás és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének szabályai;

f) a kapacitásfelosztás és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének szabályai;

g) a kereskedés szabályai;
h) átláthatósági szabályok; g) a hálózattal kapcsolatos átláthatósági 

szabályok;
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i) a kiegyenlítés szabályai, ideértve a 
tartalék energiára vonatkozó szabályokat 
is;

h) a kiegyenlítés szabályai, ideértve a 
tartalék energiára vonatkozó szabályokat 
is;

j) az átviteli tarifák összehangolt 
rendszerével kapcsolatos szabályok, 
ideértve a területi jelzéseket és az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
ellentételezés szabályait is;

i) a szállítási tarifák összehangolt 
rendszerével kapcsolatos szabályok, 
ideértve a területi jelzéseket és az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
ellentételezés szabályait is;

k) a villamosenergia-hálózatok 
energiahatékonysága.

j) a villamosenergia-hálózatok 
energiahatékonysága.

Or. de

Indokolás

Szükséges a Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata 
hatásköreinek a hálózatspecifikus vonatkozásokra való korlátozása. Ezen a területen 
különösen nem helyénvaló a nagykereskedelemre és az átláthatóságra vonatkozó 
követelmények elfogadása.

Módosítás 49
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Részletes műszaki és piaci előírásokat –
az éves munkaprogramban megállapított 
prioritásokkal összhangban – a következő 
területeken kell kidolgozni:

(3) Részletes, hálózattal kapcsolatos
műszaki és piaci előírásokat – az éves 
munkaprogramban megállapított 
prioritásokkal összhangban – a következő 
területeken kell kidolgozni:

a) a biztonságra és a megbízhatóságra 
vonatkozó szabályok; 

a) a biztonságra és a megbízhatóságra 
vonatkozó szabályok; 

b) a hálózatra kapcsolódás és a hálózathoz 
való hozzáférés szabályai;

b) a hálózatra kapcsolódás és a hálózathoz 
való hozzáférés szabályai;

c) adatcsere- és elszámolási szabályok; c) adatcsere- és elszámolási szabályok;
d) az együttműködtethetőség szabályai; d) az együttműködtethetőség szabályai;



AM\717090HU.doc 33/126 PE404.668v01-00

Külső fordítás

HU

e) szükséghelyzeti operatív eljárások; e) szükséghelyzeti operatív eljárások;
f) a kapacitásfelosztás és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének szabályai;

f) a kapacitásfelosztás és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének szabályai;

g) a kereskedés szabályai;
h) átláthatósági szabályok; g) a hálózattal kapcsolatos átláthatósági 

szabályok;

i) a kiegyenlítés szabályai, ideértve a 
tartalék energiára vonatkozó szabályokat 
is;

h) a kiegyenlítés szabályai, ideértve a 
tartalék energiára vonatkozó szabályokat 
is;

j) az átviteli tarifák összehangolt 
rendszerével kapcsolatos szabályok, 
ideértve a területi jelzéseket és az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
ellentételezés szabályait is;

i) a szállítási tarifák összehangolt 
rendszerével kapcsolatos szabályok, 
ideértve a területi jelzéseket és az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
ellentételezés szabályait is;

k) a villamosenergia-hálózatok 
energiahatékonysága.

j) a villamosenergia-hálózatok 
energiahatékonysága.

Or. de

Indokolás

Szükséges a Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata 
hatásköreinek a hálózatspecifikus vonatkozásokra való korlátozása. Ezen a területen 
különösen nem helyénvaló a nagykereskedelemre és az átláthatóságra vonatkozó 
követelmények elfogadása.

Módosítás 50
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a kereskedés szabályai; törölve

Or. en
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Indokolás

A Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatának hatásköreit a 
hálózatspecifikus vonatkozásokra kell korlátozni. Ezért a 2c. cikk (3) bekezdésének g) pontját 
törölni kell, hiszen a kereskedésre vonatkozó szabályok nem ilyen, a hálózattal kapcsolatos 
kérdésekkel foglalkoznak.

Módosítás 51
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003/EK rendelet
2 c cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata figyelemmel kíséri a műszaki és 
a piaci előírások végrehajtását, és az ezzel 
összefüggő tevékenységének 
eredményeiről az (1) bekezdés e) 
pontjában előírt éves jelentésben 
beszámol.

törölve

Or. en

Indokolás

A fent említett előírások/szabályok figyelemmel kísérését nem lehet magukra az 
átvitelirendszer-üzemeltetőkre bízni, hanem annak az ügynökség figyelemmel kísérési 
feladatát kell képeznie.

Módosítás 52
Rebecca Harms, Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003/EK rendelet
2 c cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata figyelemmel kíséri a műszaki és 
a piaci előírások végrehajtását, és az ezzel 
összefüggő tevékenységének 
eredményeiről az (1) bekezdés e) 
pontjában előírt éves jelentésben 
beszámol.

törölve

Or. en

Indokolás

A fent említett előírások/szabályok figyelemmel kísérését nem lehet magukra az 
átvitelirendszer-üzemeltetőkre bízni, hanem annak az ügynökség figyelemmel kísérési 
feladatát kell képeznie.

Módosítás 53
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003/EK rendelet
2 c cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata figyelemmel kíséri a műszaki és 
a piaci előírások végrehajtását, és az ezzel 
összefüggő tevékenységének 
eredményeiről az (1) bekezdés e) 
pontjában előírt éves jelentésben 
beszámol.

(4) Az Ügynökség figyelemmel kíséri az 
előírások Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata általi végrehajtását.

Or. en
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Indokolás

Az előírások végrehajtásának figyelemmel kíséréséért az ügynökségnek kell felelnie.

Módosítás 54
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003/EK rendelet
2 c cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata kétévente tíz évre szóló, az egész 
Közösségre kiterjedő hálózati beruházási 
tervet tesz közzé. A beruházási tervben 
ismertetni kell az integrált hálózat 
modelljét, forgatókönyveket kell 
kidolgozni, be kell számolni a termelés 
kielégítő voltáról, és értékelni kell a 
rendszer rugalmasságát. A beruházási 
tervet különösen a nemzeti beruházási 
tervek és az 1364/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatban a 
transzeurópai energiahálózatokra 
vonatkozóan megállapított 
iránymutatások alapján kell elkészíteni. A 
beruházási tervben – különösen a 
határkeresztező kapacitás tekintetében –
meg kell jelölni a beruházást igénylő 
területeket.

(5) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata kétévente tíz évre szóló, az egész 
Közösségre kiterjedő hálózati beruházási 
tervet tesz közzé. A beruházási tervben 
ismertetni kell az integrált hálózat 
modelljét, forgatókönyveket kell 
kidolgozni, be kell számolni a termelés 
kielégítő voltáról, és értékelni kell a 
rendszer rugalmasságát. A beruházási 
tervet különösen a nemzeti beruházási 
tervek alapján kell elkészíteni. A 
beruházási tervben – különösen a 
határkeresztező kapacitás tekintetében –
meg kell jelölni a beruházást igénylő 
területeket.

Or. en

Indokolás

A transzeurópai energiahálózatra vonatkozó iránymutatásokat nem jogilag kötelező 
eszköznek szánták.
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Módosítás 55
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003/EK rendelet
2 c cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata kétévente tíz évre szóló, az egész 
Közösségre kiterjedő hálózati beruházási 
tervet tesz közzé. A beruházási tervben 
ismertetni kell az integrált hálózat 
modelljét, forgatókönyveket kell 
kidolgozni, be kell számolni a termelés 
kielégítő voltáról, és értékelni kell a 
rendszer rugalmasságát. A beruházási 
tervet különösen a nemzeti beruházási 
tervek és az 1364/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatban a 
transzeurópai energiahálózatokra 
vonatkozóan megállapított 
iránymutatások alapján kell elkészíteni. A 
beruházási tervben – különösen a 
határkeresztező kapacitás tekintetében –
meg kell jelölni a beruházást igénylő 
területeket.

(5) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata kétévente tíz évre szóló, az egész 
Közösségre kiterjedő hálózati beruházási 
tervet tesz közzé, annak az ügynökség 
általi jóváhagyását követően. A beruházási 
tervben ismertetni kell az integrált hálózat 
modelljét, forgatókönyveket kell 
kidolgozni, be kell számolni a termelés 
kielégítő voltáról, és értékelni kell a 
rendszer rugalmasságát. A beruházási 
tervet különösen a nemzeti beruházási 
tervek figyelembe véve a hálózati tervezés 
regionális és európai vonatkozásait. A 
beruházási tervben – különösen a 
határkeresztező kapacitás tekintetében –
meg kell jelölni a beruházást igénylő 
területeket.

Or. en

Indokolás

Javasoljuk a regionális és európai vonatkozásokra egy általánosabb hivatkozás tételét, 
ahelyett, hogy az 1364/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak megfelelően a 
transzeurópai villamosenergia-hálózatokra vonatkozóan megállapított iránymutatásokra 
hivatkoznánk. Az iránymutatásokra való hivatkozás itt nem bír jelentőséggel azok jelenlegi 
formájában, tartalmával és céljával. Emellett a tíz évre szóló hálózati tervet a jövőben úgy 
kell tekinteni, hogy az felváltja a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozóan megállapított 
iránymutatásokat.
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Módosítás 56
Rebecca Harms, Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003/EK rendelet
2 c cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata kétévente tíz évre szóló, az egész 
Közösségre kiterjedő hálózati beruházási 
tervet tesz közzé. A beruházási tervben 
ismertetni kell az integrált hálózat 
modelljét, forgatókönyveket kell 
kidolgozni, be kell számolni a termelés 
kielégítő voltáról, és értékelni kell a 
rendszer rugalmasságát. A beruházási 
tervet különösen a nemzeti beruházási 
tervek és az 1364/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatban a 
transzeurópai energiahálózatokra 
vonatkozóan megállapított iránymutatások 
alapján kell elkészíteni. A beruházási 
tervben – különösen a határkeresztező 
kapacitás tekintetében – meg kell jelölni a 
beruházást igénylő területeket.

(5) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata kétévente tíz évre szóló, az egész 
Közösségre kiterjedő hálózati beruházási 
tervet tesz közzé, annak az ügynökség 
általi jóváhagyását követően. A beruházási 
tervben ismertetni kell az integrált hálózat 
modelljét – beleértve a nagyléptékű
megújulóenergia-projektek integrálását és 
az intelligens hálózati rendszerbe való
átmenetet –, forgatókönyveket kell 
kidolgozni, be kell számolni a termelés 
keresletoldali kielégítő voltáról, és 
értékelni kell a rendszer rugalmasságát. A 
beruházási tervet különösen a nemzeti 
beruházási tervek és az 1364/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozatban 
a transzeurópai energiahálózatokra 
vonatkozóan megállapított iránymutatások 
alapján kell elkészíteni. A beruházási 
tervben – különösen a határkeresztező 
kapacitás tekintetében – meg kell jelölni a 
beruházást igénylő területeket.

Or. en

Indokolás

A nagyléptékű megújulóenergia-projektek – mint az északi szélenergia-projekt és a déli 
koncentrált napenergia-projekt – az intelligens hálózati technológiával együtt fontos 
fejleményt képeznek, amit a tíz évre szóló beruházási tervben megfelelően figyelembe kell 
venni. A tervnek hasonlóképpen nem csak a kínálati oldali terveken kell alapulnia, hanem 
beruházási intézkedéseket kell tartalmazni az energiahatékonyabb gazdaság felé haladás 
érdekében.
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Módosítás 57
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003/EK rendelet
2 c cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata kétévente tíz évre szóló, az egész 
Közösségre kiterjedő hálózati beruházási 
tervet tesz közzé. A beruházási tervben 
ismertetni kell az integrált hálózat 
modelljét, forgatókönyveket kell 
kidolgozni, be kell számolni a termelés 
kielégítő voltáról, és értékelni kell a 
rendszer rugalmasságát. A beruházási 
tervet különösen a nemzeti beruházási 
tervek és az 1364/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatban a 
transzeurópai energiahálózatokra 
vonatkozóan megállapított iránymutatások 
alapján kell elkészíteni. A beruházási 
tervben – különösen a határkeresztező 
kapacitás tekintetében – meg kell jelölni a 
beruházást igénylő területeket.

(5) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata kétévente tíz évre szóló, az egész 
Közösségre kiterjedő és az ügynökség által 
jóváhagyott hálózati beruházási tervet tesz 
közzé. A beruházási tervben ismertetni kell 
az integrált hálózat modelljét, 
forgatókönyveket kell kidolgozni, be kell 
számolni a termelés kielégítő voltáról, és 
értékelni kell a rendszer rugalmasságát. A 
beruházási tervet különösen a nemzeti 
beruházási tervek és az 1364/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozatban 
a transzeurópai energiahálózatokra 
vonatkozóan megállapított iránymutatások 
alapján kell elkészíteni. A beruházási 
tervben – különösen a határkeresztező 
kapacitás tekintetében – meg kell jelölni a 
beruházást igénylő területeket.

Or. de

Indokolás

A Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatának éves 
munkaprogramját az ügynökségnek kell jóváhagynia. Annak összhangban kell állnia az 
ügynökség által a Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatával
folytatott megbeszélésekre és a többi piaci szereplővel folytatott konzultációra figyelemmel 
megállapított prioritásokkal. Ennek a folyamatnak kell érvényesülnie az (1) bekezdés 
értelmében jóváhagyást igénylő többi dokumentumra is.
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Módosítás 58
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003/EK rendelet
2 c cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata kétévente tíz évre szóló, az egész 
Közösségre kiterjedő hálózati beruházási 
tervet tesz közzé. A beruházási tervben 
ismertetni kell az integrált hálózat 
modelljét, forgatókönyveket kell 
kidolgozni, be kell számolni a termelés 
kielégítő voltáról, és értékelni kell a 
rendszer rugalmasságát. A beruházási 
tervet különösen a nemzeti beruházási 
tervek és az 1364/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatban a 
transzeurópai energiahálózatokra 
vonatkozóan megállapított iránymutatások 
alapján kell elkészíteni. A beruházási 
tervben – különösen a határkeresztező 
kapacitás tekintetében – meg kell jelölni a 
beruházást igénylő területeket.

(5) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata háromévente tíz évre szóló, az 
egész Közösségre kiterjedő hálózati 
beruházási tervet tesz közzé. A beruházási 
tervben ismertetni kell az integrált hálózat 
modelljét, forgatókönyveket kell 
kidolgozni, be kell számolni a termelés 
kielégítő voltáról, és értékelni kell a 
rendszer rugalmasságát. A beruházási 
tervet különösen a nemzeti beruházási 
tervek és az 1364/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatban a 
transzeurópai energiahálózatokra 
vonatkozóan megállapított iránymutatások 
alapján kell elkészíteni. A beruházási 
tervben – különösen a határkeresztező 
kapacitás tekintetében – meg kell jelölni a 
beruházást igénylő területeket. A 
beruházási terv mellékleteként csatolni 
kell a hálózat határon átnyúló bővülése 
olyan akadályainak áttekintését, amelyek 
az eltérő jóváhagyási eljárásokból vagy 
eltérő jóváhagyási gyakorlatokból 
erednek.

Or. de

Indokolás

A beruházási tervezés háromévenként történő frissítése követelményének azt a cél kell 
szolgálnia, hogy szükségtelen bürokrácia nélkül adja meg a szükséges információkat. 
Ugyancsak szükséges annak a problémának a figyelembe vétele, hogy a határon átnyúló 
bővítést gátolják a jóváhagyási eljárások területén az eltérő nemzeti szabályok. A szükséges 
megoldások kifejlesztése vagy a fejlesztések legjobb gyakorlatok azonosítása útján való 
biztosítása céljából szükséges az aktuális helyzet figyelemmel kísérése.
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Módosítás 59
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003/EK rendelet
2 c cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata kétévente tíz évre szóló, az egész 
Közösségre kiterjedő hálózati beruházási 
tervet tesz közzé. A beruházási tervben 
ismertetni kell az integrált hálózat 
modelljét, forgatókönyveket kell 
kidolgozni, be kell számolni a termelés 
kielégítő voltáról, és értékelni kell a 
rendszer rugalmasságát. A beruházási 
tervet különösen a nemzeti beruházási 
tervek és az 1364/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatban a 
transzeurópai energiahálózatokra 
vonatkozóan megállapított iránymutatások 
alapján kell elkészíteni. A beruházási 
tervben – különösen a határkeresztező 
kapacitás tekintetében – meg kell jelölni a 
beruházást igénylő területeket.

(5) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata kétévente tíz évre szóló, az egész 
Közösségre kiterjedő hálózati beruházási 
tervet tesz közzé. A beruházási tervben 
ismertetni kell az integrált hálózat 
modelljét, forgatókönyveket kell 
kidolgozni, be kell számolni a termelés 
kielégítő voltáról, és értékelni kell a 
rendszer rugalmasságát. A beruházási 
tervet különösen a nemzeti beruházási 
tervek és az 1364/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatban a 
transzeurópai energiahálózatokra 
vonatkozóan megállapított iránymutatások 
alapján kell elkészíteni. A beruházási 
tervben – különösen a határkeresztező 
kapacitás tekintetében – meg kell jelölni a 
beruházást igénylő területeket, és annak 
tartalmaznia kell az összeköttetések és 
más olyan infrastruktúra vonatkozásában 
történő beruházásokat, amelyek a 
hatékony kereskedéshez és versenyhez, 
valamint az ellátás biztonságához
szükségesek. Az átvitelirendszer-
üzemeltetők ésszerű erőfeszítéseket 
tesznek a közzétett beruházási terv 
teljesítésére.

Or. en

Indokolás

Egyértelmű kötelezettséget kell róni az átvitelirendszer-üzemeltetőkre a beruházási tervben 
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megállapított azon infrastruktúra létrehozására, amely szükséges a hatékony kereskedelem és 
verseny lehetővé tételéhez és hozzájárul az ellátás biztonságához. A nemzeti szabályozó
hatóságnak a 22b. cikk értelmében kifejezett kötelezettsége annak biztosítása, hogy a 
hálózatüzemeltetők tekintetében megfelelő ösztönzők legyenek a hatékonyság fokozására és a 
piaci integráció elősegítésére.

Módosítás 60
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003/EK rendelet
2 c cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata kétévente tíz évre szóló, az egész 
Közösségre kiterjedő hálózati beruházási 
tervet tesz közzé. A beruházási tervben 
ismertetni kell az integrált hálózat 
modelljét, forgatókönyveket kell 
kidolgozni, be kell számolni a termelés 
kielégítő voltáról, és értékelni kell a 
rendszer rugalmasságát. A beruházási 
tervet különösen a nemzeti beruházási 
tervek és az 1364/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatban a 
transzeurópai energiahálózatokra 
vonatkozóan megállapított iránymutatások 
alapján kell elkészíteni. A beruházási 
tervben – különösen a határkeresztező 
kapacitás tekintetében – meg kell jelölni a 
beruházást igénylő területeket.

(5) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata kétévente tíz évre szóló, az egész 
Közösségre kiterjedő hálózati beruházási 
tervet tesz közzé. A beruházási tervben 
ismertetni kell az integrált hálózat 
modelljét, forgatókönyveket kell 
kidolgozni, be kell számolni a termelés 
kielégítő voltáról, és értékelni kell a 
rendszer rugalmasságát. A beruházási 
tervet különösen a nemzeti beruházási 
tervek és az 1364/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatban a 
transzeurópai energiahálózatokra 
vonatkozóan megállapított iránymutatások 
alapján kell elkészíteni. A beruházási 
tervben – különösen a határkeresztező 
kapacitás tekintetében – meg kell jelölni a 
beruházást igénylő területeket, és annak 
tartalmaznia kell az összeköttetésekbe és 
olyan infrastruktúra vonatkozásában 
történő beruházásokat, amelyek a 
hatékony kereskedéshez és versenyhez, 
valamint az ellátás biztonságához 
szükségesek.
Az átvitelirendszer-üzemeltetők ésszerű 
erőfeszítéseket tesznek a közzétett 
beruházási terv teljesítésére.
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Or. en

Indokolás

Egyértelmű kötelezettséget kell róni az átvitelirendszer-üzemeltetőkre a beruházási tervben 
megállapított azon infrastruktúra létrehozására, amely szükséges a hatékony kereskedelem és 
verseny lehetővé tételéhez és hozzájárul az ellátás biztonságához. A nemzeti szabályozó 
hatóságnak a 22b. cikk értelmében kifejezett kötelezettsége annak biztosítása, hogy a 
hálózatüzemeltetők tekintetében megfelelő ösztönzők legyenek a hatékonyság fokozására és a 
piaci integráció elősegítésére.

Módosítás 61
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003/EK rendelet
2 c cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata kétévente tíz évre szóló, az egész 
Közösségre kiterjedő hálózati beruházási 
tervet tesz közzé. A beruházási tervben 
ismertetni kell az integrált hálózat 
modelljét, forgatókönyveket kell 
kidolgozni, be kell számolni a termelés 
kielégítő voltáról, és értékelni kell a 
rendszer rugalmasságát. A beruházási 
tervet különösen a nemzeti beruházási 
tervek és az 1364/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatban a 
transzeurópai energiahálózatokra 
vonatkozóan megállapított iránymutatások 
alapján kell elkészíteni. A beruházási 
tervben – különösen a határkeresztező 
kapacitás tekintetében – meg kell jelölni a 
beruházást igénylő területeket.

(5) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata kétévente tíz évre szóló, az egész 
Közösségre kiterjedő hálózati beruházási 
tervet tesz közzé. A beruházási tervben 
ismertetni kell az integrált hálózat 
modelljét, forgatókönyveket kell 
kidolgozni, be kell számolni a termelés 
kielégítő voltáról, és értékelni kell a 
rendszer rugalmasságát. A beruházási 
tervet különösen a nemzeti beruházási 
tervek és az 1364/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatban a 
transzeurópai energiahálózatokra 
vonatkozóan megállapított iránymutatások 
alapján kell elkészíteni, anélkül, hogy azok 
a nemzeti beruházási terveknek 
ellentmondanának. A beruházási tervben –
különösen a határkeresztező kapacitás 
tekintetében – meg kell jelölni a beruházást 
igénylő területeket.

Or. en
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Indokolás

A tervek sikeréhez kulcsfontosságú, hogy azok tiszteletben tartsák a nemzeti beruházási 
terveket.

Módosítás 62
Rebecca Harms, Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003/EK rendelet
2 c cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság kérésére a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
tanácsokkal szolgál a Bizottságnak a 8. 
cikkben előírt iránymutatások 
elfogadásához.

törölve

Or. en

Indokolás

A törlés célja az, hogy szöveg igazodjon az új eljáráshoz, ami az ügynökség részére az 
iránymutatások – kiterjedt konzultációt követő – kialakításának és elfogadásának szerepét 
biztosítja. Ez utóbbiak a piaci és a műszaki előírások további fejlődését fogják szolgálni.

Módosítás 63
Umberto Guidoni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ügynökség figyelemmel kíséri a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata számára a 

(1) Az ügynökség figyelemmel kíséri a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata számára a 
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2c. cikk (1) bekezdésében előírt feladatok 
ellátását.

2c. cikk (1) bekezdésében előírt feladatok 
ellátását.

(2) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata megküldi az ügynökségnek a 
műszaki és a piaci előírások tervezetét, a 
tíz évre szóló beruházási terv tervezetét, 
valamint a konzultációs folyamatra 
vonatkozó információkat is tartalmazó 
éves munkaprogram tervezetét.

(2) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata megküldi az ügynökségnek 
jóváhagyásra a műszaki előírások 
tervezetét, a tíz évre szóló beruházási terv 
tervezetét, valamint az éves munkaprogram 
tervezetét.

Az ügynökség a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata részére három hónapon belül 
véleményt alkothat.

Az ügynökség jóváhagyja a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata által 
elkészített, a 2c. cikk (1) bekezdésében 
említett dokumentumokat.

Az ügynökség a Bizottság részére kellő 
indokolással ellátott véleményt alkot, ha 
úgy véli, hogy az éves munkaprogram 
tervezete vagy a tíz évre szóló beruházási 
terv tervezete nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését.

Az ügynökség figyelemmel kíséri a 
műszaki előírások, az éves munkaprogram 
és a tíz évre szóló beruházási terv
végrehajtását, és figyelemmel kísérő 
tevékenysége eredményeit belefoglalja 
éves jelentésébe. Abban az esetben, ha az 
átvitelirendszer-üzemeltetők nem tartják 
be a műszaki előírásokat, a tíz évre szóló 
beruházási tervet és a Villamosenergia-
piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata éves munkaprogramját, 
az ügynökség erről tájékoztatja a 
Bizottságot.

Or. en

Indokolás

A befektetőknek egyértelmű és stabil szabályozói keretre van szükségük. Emiatt fontos, hogy a 
műszaki előírások és szabályok tervezetét, a tíz évre szóló beruházási tervet és az éves 
munkaprogram tervezetét az ACER hagyja jóvá és azok kereskedelmi befolyástól mentesen 
kerüljenek kialakításra. A fent említett előírások és szabályok végrehajtásának figyelemmel 
kísérését a szabályozóknak, azaz az ügynökségnek, nem pedig maguknak az átvitelirendszer-
üzemeltetőknek kell végezniük.
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Módosítás 64
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata megküldi az ügynökségnek a 
műszaki és a piaci előírások tervezetét, a 
tíz évre szóló beruházási terv tervezetét, 
valamint a konzultációs folyamatra 
vonatkozó információkat is tartalmazó
éves munkaprogram tervezetét.

(2) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata megküldi az ügynökségnek 
jóváhagyásra a műszaki előírások 
tervezetét, a tíz évre szóló beruházási terv 
tervezetét, valamint a konzultációs 
folyamatra vonatkozó információkat is 
tartalmazó éves munkaprogram tervezetét.

Az ügynökség a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata részére három hónapon belül 
véleményt alkothat.
Az ügynökség a Bizottság részére kellő 
indokolással ellátott véleményt alkot, ha 
úgy véli, hogy az éves munkaprogram 
tervezete vagy a tíz évre szóló beruházási 
terv tervezete nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését.

Az ügynökség jóváhagyja a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata által 
elkészített, a 2c. cikk (1) bekezdésében 
említett dokumentumokat.

Or. en

Indokolás

A fent említett piaci előírások és szabályok végrehajtásának figyelemmel kísérését a 
szabályozóknak, azaz az ügynökségnek, nem pedig maguknak az átvitelirendszer-
üzemeltetőknek kell végezniük, amint arra már rámutattunk a 2c. cikk (4) bekezdésének 
törlésére vonatkozó fenti módosításban.
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Módosítás 65
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata megküldi az ügynökségnek a 
műszaki és a piaci előírások tervezetét, a 
tíz évre szóló beruházási terv tervezetét, 
valamint a konzultációs folyamatra 
vonatkozó információkat is tartalmazó 
éves munkaprogram tervezetét.

(2) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata megküldi az ügynökségnek 
jóváhagyásra a műszaki előírások 
tervezetét, a tíz évre szóló beruházási terv 
tervezetét, valamint a konzultációs 
folyamatra vonatkozó információkat is 
tartalmazó éves munkaprogram tervezetét.

Az ügynökség a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata részére három hónapon belül 
véleményt alkothat.
Az ügynökség a Bizottság részére kellő 
indokolással ellátott véleményt alkot, ha 
úgy véli, hogy az éves munkaprogram 
tervezete vagy a tíz évre szóló beruházási 
terv tervezete nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését.

Az ügynökség jóváhagyja a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata által 
elkészített, a 2c. cikk (1) bekezdésében 
előírt dokumentumokat.

Or. en

Indokolás

Az ügynökségnek kell jóváhagynia a műszaki előírásokat és szabályokat. A befektetőknek 
egyértelmű és előre jelezhető szabályozói keretre van szükségük. Emiatt fontos, hogy a 
műszaki előírások és szabályok tervezetét, a tíz évre szóló beruházási tervet és az éves 
munkaprogram tervezetét az ACER vizsgálja felül és hagyja jóvá és azok kereskedelmi és 
politikai befolyástól mentesen kerüljenek kialakításra.
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Módosítás 66
Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ügynökség a Bizottság részére kellő 
indokolással ellátott véleményt alkot, ha 
úgy véli, hogy az éves munkaprogram 
tervezete vagy a tíz évre szóló beruházási 
terv tervezete nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését.

Az ügynökség a Bizottság részére kellő 
indokolással ellátott véleményt alkot, ha 
úgy véli, hogy az éves munkaprogram 
tervezete vagy a tíz évre szóló beruházási 
terv tervezete – különösen a nemzeti 
piacokon belüli szolgáltató vállalkozások 
tekintetében – nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését.

A Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata a Bizottság 
kérésére módosítja a tíz évre szóló 
beruházási tervet.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a kritikus beruházási szükségleteket időben azonosítják, azokról 
megállapodnak és azoknak meg is felelnek. Ebből a célból javasoljuk, hogy a Bizottságnak 
legyen lehetősége a tíz évre szóló beruházási terv módosítására utasítást adni.

Emellett hangsúlyozzuk a különböző tagállamokban a szolgáltató vállalkozások 
(rendszerhasználók) közötti megkülönböztetésmentesség biztosításának fontosságát.

Módosítás 67
Giles Chichester

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

(2a) Az ügynökség figyelemmel kíséri a 
műszaki előírások, az éves munkaprogram 
és a tíz évre szóló beruházási terv 
végrehajtását, és figyelemmel kísérő 
tevékenysége eredményeit belefoglalja 
éves jelentésébe. Abban az esetben, ha az 
átvitelirendszer-üzemeltetők nem tartják 
be a műszaki előírásokat, a tíz évre szóló 
beruházási tervet és a Villamosenergia-
piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatának éves 
munkaprogramját, az ügynökség erről 
tájékoztatja a Bizottságot.

Or. en

Indokolás

A 2d. cikk egy új (2a) bekezdéssel egészül ki. Ha az ügynökség a figyelemmel kísérő 
tevékenysége közben észleli, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők vagy a Villamosenergia-
piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózat nem tartják be a műszaki előírásokat, a tíz 
évre szóló beruházási tervet és/vagy az éves munkaprogramot, ezt jelenteni kell a 
Bizottságnak, amely ekkor jogsértési eljárást kezdeményezhet. Ennek alternatívájaként meg 
lehet fontolni, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok legyenek jogosultak hatékony és 
visszatartó erejű szankciók kiszabására.

Módosítás 68
Nikolaos Vakalis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ügynökség figyelemmel kíséri a az 
éves munkaprogram és a tíz évre szóló 
beruházási terv, valamint a műszaki és 
piaci előírások végrehajtását, és 
figyelemmel kísérő tevékenysége 
eredményeit belefoglalja éves jelentésébe. 
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Abban az esetben, ha az átvitelirendszer-
üzemeltetők nem tartják be a tíz évre szóló 
beruházási tervet és a Villamosenergia-
piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatának éves 
munkaprogramját, illetve műszaki és piaci 
előírásait, az ügynökség erről tájékoztatja 
a Bizottságot.

Or. en

Indokolás

A tíz évre szóló beruházási terv, az éves munkaprogram és a műszaki és piaci előírások 
végrehajtásának figyelemmel kísérését a szabályozóknak, azaz az ügynökségnek, nem pedig 
maguknak az átvitelirendszer-üzemeltetőknek kell végezniük. Ha az ügynökség a figyelemmel 
kísérő tevékenysége közben észleli, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők vagy a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózat nem tartják be a fent 
említett előírásokat és szabályokat, ezt jelenteni kell a Bizottságnak, amely ekkor jogsértési 
eljárást kezdeményezhet.

Módosítás 69
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ügynökség figyelemmel kíséri a 
műszaki előírások, a tíz évre szóló 
beruházási terv és az éves munkaprogram 
átvitelirendszer-üzemeltetők általi
végrehajtását, és figyelemmel kísérő 
tevékenysége eredményeit belefoglalja 
éves jelentésébe. Ha az átvitelirendszer-
üzemeltetők nem tartják be a műszaki 
előírásokat, a tíz évre szóló beruházási 
tervet és az éves munkaprogramot, az 
ügynökség erről megfelelően tájékoztatja 
a Bizottságot.
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Or. de

Indokolás

Az előírások és szabályok végrehajtásának figyelemmel kísérése a szabályozó hatóságok, úgy 
mint az ügynökség feladatának kell lennie, és azt nem maguknak a hálózatüzemeltetőknek kell 
végezniük.

Módosítás 70
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2da. cikk
Iránymutatások kidolgozása

(1) Az ügynökség legfeljebb hat hónapon 
belül kidolgozza azokat az iránymutatás-
tervezeteket, amelyekben meghatározásra 
kerülnek a piaci és a műszaki szabályok 
alapvető, egyértelmű és objektív 
harmonizációs elvei.
(2) Ezen iránymutatások kidolgozásakor 
az ügynökség nyílt és átlátható módon 
széles körben konzultációt folytat, és az 
összes érdekelt felet folyamatosan 
tájékoztatja. 
(3) Az ügynökség az iránymutatások 
tervezetét a konzultáció alapján 
véglegesíti és fogadja el. Az összes 
észrevételt nyilvánosságra hozza, és 
bemutatja, hogy ezeket miképpen vette 
figyelembe az iránymutatások végleges 
tervezetében, illetve adott esetben 
elutasításukat is megindokolja.
(4) Az ügynökség saját kezdeményezésére 
vagy az Európai Parlament vagy a 
Bizottság kérésére ugyanezt az eljárást 
indíthatja meg az iránymutatások 
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naprakésszé tételére.

Or. en

Indokolás

Az iránymutatásokat az ügynökségnek kiterjedt konzultációt követően kell kidolgoznia és 
elfogadnia, a szabályok harmonizálása kulcsfontosságú elveinek megállapítása céljából. Csak 
a szilárd iránymutatások elfogadását követően lehet megfelelően kialakítani ezeket az 
előírásokat. Az Európai Parlament szerepe megerősödik azzal, hogy lehetőséget kap az 
iránymutatások felülvizsgálatának kezdeményezésére.

Módosítás 71
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A műszaki és a piaci előírások kidolgozása 
és értékelése

A műszaki előírások kialakítása

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

(1) Miután a 2da. cikkel összhangban 
elfogadták az iránymutatásokat, a
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózat hat 
hónapon belül kialakítja a 2c. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott és az 
iránymutatásokban meghatározott 
alapelveknek maradéktalanul megfelelő 
előírásokat.

(2) Az ügynökség kellő indokolással 
ellátott véleményt alkot a Bizottság 
részére, ha úgy véli, hogy:

(2) Az előírások megfogalmazásakor a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózat figyelembe 
veszi a piaci szereplők műszaki 
tapasztalatait és folyamatosan tájékoztatja 
őket. 

a) a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata ésszerű időn belül nem jutott 

(3) Az előírások tervezetét a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózat benyújtja az 
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egyetértésre valamely, a 2c. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt területekre 
vonatkozó műszaki vagy piaci előírást 
illetően;

ügynökségnek.

b) a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken elfogadott valamely 
műszaki vagy piaci előírás nem biztosítja 
a megkülönböztetésmentességet, a 
tényleges versenyt és a piac hatékony 
működését;

(4) Az ügynökség nyílt és átlátható módon 
széles körben konzultációt folytat az 
előírások tervezetéről.

c) az átvitelirendszer-üzemeltetők nem 
követnek valamely, a Villamosenergia-
piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata által a 2c. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt területeken 
elfogadott műszaki vagy piaci előírást.

(5) Az ügynökség az előírások tervezetét a 
konzultáció alapján véglegesíti és fogadja 
el. Az összes észrevételt nyilvánosságra 
hozza, és kifejti, hogy ezeket miképpen 
vette figyelembe az előírások végleges 
tervezetében, illetve adott esetben 
elutasításukat is megindokolja.

(3) A Bizottság – saját kezdeményezésére 
vagy az ügynökség ajánlása alapján – a 
2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt 
területeken iránymutatásokat fogadhat el, 
ha úgy véli, hogy:

(6) Az ügynökség saját kezdeményezésére 
vagy a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózat kérésére a meglévő előírások 
felülvizsgálatát a fenti (2) bekezdéstől leírt 
eljárással lehet elvégezni.

a) a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken elfogadott valamely 
műszaki vagy piaci előírás nem biztosítja 
a megkülönböztetésmentességet, a 
tényleges versenyt és a piac hatékony 
működését;

(7) Az ügynökség az előírások tervezetét a 
konzultáció alapján véglegesíti és fogadja 
el. Az összes észrevételt nyilvánosságra 
hozza, és kifejti, hogy ezeket miképpen 
vette figyelembe az előírások végleges 
tervezetében, illetve adott esetben 
elutasításukat is megindokolja.

b) a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata ésszerű időn belül nem jutott 
egyetértésre valamely, a 2c. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt területekre 
vonatkozó műszaki vagy piaci előírást 
illetően;

8. Az ügynökség saját kezdeményezésére 
vagy a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózat kérésére a meglévő előírások 
felülvizsgálatát a fenti (2) bekezdéstől leírt 
eljárással lehet elvégezni.

c) az átvitelirendszer-üzemeltetők nem 
követnek valamely, a Villamosenergia-
piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata által a 2c. cikk (3) 
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bekezdésében felsorolt területeken 
elfogadott műszaki vagy piaci előírást.
Azokat az intézkedéseket, amelyek e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkoznak, a 13. cikk (2) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással kell elfogadni.
(4) A (3) bekezdésben foglalt 
rendelkezések nem sértik a Bizottság azon 
jogát, hogy a 8. cikkel összhangban 
iránymutatásokat fogadjon el, illetve 
módosítson.

Or. en

Indokolás

A műszaki előírásokat a Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózatnak kell kialakítani, az elfogadott iránymutatások maradéktalan betartása mellett. Az 
ügynökség széles körben lefolytatott konzultációt követően véglegesíti és fogadja el az 
előírásokat.

Módosítás 72
Umberto Guidoni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökség 
létrehozásáról szóló …../EK rendelet … 
cikkének megfelelően valamennyi 
érdekelttel lefolytatott konzultációt 
követően az ügynökség stratégiai 
iránymutatásokat készít a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata számára a 
2c. cikk (3) és (5) bekezdésében felsorolt 
területeken, amelyek a részletes műszaki 
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előírások és a termelés kielégítő voltát is 
elemző tíz évre szóló beruházási terv 
kialakításának alapját képezik. Az 
ügynökség a stratégiai iránymutatások 
tervezetét elkészülésüket követően 
megküldi a Bizottságnak, amely elfogadja 
a stratégiai iránymutatásokat a 13. cikk 
(2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban.
(1a) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata ésszerű határidőn belül a 
Bizottság által az (1) bekezdésnek 
megfelelően elfogadott stratégiai 
iránymutatások alapján elkészíti a 2c. 
cikk (3) bekezdésében felsorolt területekre 
vonatkozó előírások tervezetét, és 2c. cikk 
(5) bekezdésében foglalt, a termelés 
kielégítő voltát is elemző tíz évre szóló 
beruházási terv tervezetét. A 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata benyújtja 
az ügynökségnek jóváhagyásra a műszaki 
előírások tervezetét és tíz évre szóló 
beruházási terv tervezetét.
(1b) Az ügynökség jóváhagyja a műszaki 
előírások tervezetét és a tíz évre szóló 
beruházási terv tervezetét, az 
Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökség létrehozásáról szóló …../EK 
rendelet X. és Y. cikke szerint. Az 
ügynökség az előírások és a tíz évre szóló 
beruházási terv tervezetének jóváhagyása 
előtt biztosítja, hogy a részletes műszaki 
előírások és a tíz évre szóló beruházási 
terv tervezete összhangban áll a stratégiai 
iránymutatásokkal és azok biztosítsák a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését.

(2) Az ügynökség kellő indokolással 
ellátott véleményt alkot a Bizottság
részére, ha úgy véli, hogy:

(2) Az ügynökség kellő indokolással 
ellátott véleményt alkot a Bizottság 
részére, ha úgy véli, hogy:

a) a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
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Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken elfogadott valamely 
műszaki vagy piaci előírás nem biztosítja 
a megkülönböztetésmentességet, a 
tényleges versenyt és a piac hatékony 
működését;
b) a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata ésszerű időn belül nem jutott 
egyetértésre valamely, a 2c. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt területekre 
vonatkozó műszaki vagy piaci előírást 
illetően;

a) a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata ésszerű időn belül nem jutott 
egyetértésre valamely, a 2c. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt területekre 
vonatkozó műszaki előírást illetően;

c) az átvitelirendszer-üzemeltetők nem 
követnek valamely, a Villamosenergia-
piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken elfogadott műszaki 
vagy piaci előírást.

b) az átvitelirendszer-üzemeltetők nem 
követnek valamely, a Villamosenergia-
piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken elkészített és az 
ügynökség által az (1b) bekezdésnek 
megfelelően elfogadott műszaki vagy piaci 
előírást.

(3) A Bizottság – saját kezdeményezésére 
vagy az ügynökség ajánlása alapján – a 
2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt 
területeken iránymutatásokat fogadhat el, 
ha úgy véli, hogy:
a) a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken elfogadott valamely 
műszaki vagy piaci előírás nem biztosítja 
a megkülönböztetésmentességet, a 
tényleges versenyt és a piac hatékony 
működését;
b) a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata ésszerű időn belül nem jutott 
egyetértésre valamely, a 2c. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt területekre 
vonatkozó műszaki vagy piaci előírást 
illetően;
c) az átvitelirendszer-üzemeltetők nem 
követnek valamely, a Villamosenergia-
piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők 
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Európai Hálózata által a 2c. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt területeken 
elfogadott műszaki vagy piaci előírást.
Azokat az intézkedéseket, amelyek e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkoznak, a 13. cikk (2) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással kell elfogadni.
(4) A (3) bekezdésben foglalt 
rendelkezések nem sértik a Bizottság azon 
jogát, hogy a 8. cikkel összhangban 
iránymutatásokat fogadjon el, illetve 
módosítson. 

(2a) A Bizottság az ügynökség ajánlására 
elfogadhat a piaci előírásokra vonatkozó 
iránymutatásokat.
Azokat az intézkedéseket, amelyek e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkoznak, a 13. cikk (2) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással 
összhangban kell elfogadni.
(2b) A (2a) bekezdésben foglalt 
rendelkezések alkalmazása nem sérti a 
Bizottság azon jogát, hogy a 8. cikkel 
összhangban iránymutatásokat fogadjon 
el, illetve módosítson.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt megközelítés veszélyeztetheti a valóban versengő EU-s piac 
létrehozását, megadva az átvitelirendszer-üzemeltetőknek az önszabályozás lehetőségét. Ez a 
módosítás eltérő megközelítésre tesz javaslatot: a javasolt műszaki előírások – az úgynevezett 
„stratégiai iránymutatások” – hatályát és részletességét az ACER-nek előre meg kell 
határoznia, majd pedig komitológiai eljárást folytatnak le a kötelező „stratégiai 
iránymutatások” létrehozására, amelyeken a Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózat jövőbeli munkája alapulni fog. Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
erősen érdekeltek a piaci szabályok működésében (mivel befolyásolják átvitelirendszer-
üzemeltetők költségeit) és ezért nem szabad a piaci előírásokat elkészíteniük.
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Módosítás 73
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az ügynökség felkérheti a
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatát a 2c. cikk
(3) bekezdésében felsorolt területeken 
műszaki és piaci előírások kidolgozására, 
ha úgy véli, hogy a piac hatékony 
működése érdekében ilyen előírásokra 
szükség van.

Or. de

Indokolás

Az ügynökségnek és nem a Bizottságnak kell azon szervnek lennie, amely jogosult felkérni a 
hálózatot ilyen előírások kidolgozására.

Módosítás 74
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata ésszerű határidőn belül a 
Bizottság által az (1) bekezdésnek 
megfelelően elfogadott stratégiai 
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iránymutatások alapján elkészíti a 2c. 
cikk (3) bekezdésében felsorolt területekre 
vonatkozó előírások tervezetét, és 2c. cikk 
(5) bekezdésében foglalt, a termelés 
kielégítő voltát is elemző tíz évre szóló 
beruházási terv tervezetét. A 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata benyújtja 
az ügynökségnek jóváhagyásra a műszaki 
előírások tervezetét és tíz évre szóló 
beruházási terv tervezetét.

Or. en

Indokolás

A javasolt műszaki előírásokat előzetesen meg kell határozni. A szabályozói folyamat kezdetén 
az ACER-nak hivatalosan tanáccsal kell szolgálnia a Bizottság részére a Villamosenergia-
piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózat számára készült, a műszaki előírások 
elkészítéshez alapul szolgáló stratégiai iránymutatások formájában. Javasoljuk e tanács 
alapján komitológiai eljárás használatát azon kötelező stratégiai iránymutatások 
elkészítéséhez, amelyen a jövőbeni munka alapulni fog. A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózat készítené el a műszaki előírások tervezetét, a 
kötelező stratégiai iránymutatások alapján.

Módosítás 75
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az ügynökség jóváhagyja a műszaki 
előírások tervezetét és a tíz évre szóló 
beruházási terv tervezetét, az 
Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökség létrehozásáról szóló …../EK 
rendelet X. és Y. cikke szerint. Az 
ügynökség az előírások és a tíz évre szóló 
beruházási terv tervezetének jóváhagyása 
előtt biztosítja, hogy a részletes műszaki 
előírások és a tíz évre szóló beruházási 
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terv tervezete összhangban áll a stratégiai 
iránymutatásokkal és azok biztosítják a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését.

Or. en

Indokolás

A javasolt műszaki előírásokat előzetesen meg kell határozni. A szabályozói folyamat kezdetén 
az ACER-nak hivatalosan tanáccsal kell szolgálnia a Bizottság részére a Villamosenergia-
piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózat számára készült, a műszaki előírások 
elkészítéshez alapul szolgáló stratégiai iránymutatások formájában. Javasoljuk e tanács 
alapján komitológiai eljárás használatát azon kötelező stratégiai iránymutatások 
elkészítéséhez, amelyen a jövőbeni munka alapulni fog. A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózat készítené el a műszaki előírások tervezetét, a 
kötelező stratégiai iránymutatások alapján.

Módosítás 76
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ügynökség kellő indokolással 
ellátott véleményt alkot a Bizottság 
részére, ha úgy véli, hogy:

(2) Az ügynökség kellő indokolással 
ellátott véleményt alkot a Bizottság 
részére, ha úgy véli, hogy:

a) a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken elfogadott valamely 
műszaki vagy piaci előírás nem biztosítja 
a megkülönböztetésmentességet, a 
tényleges versenyt és a piac hatékony 
működését;
b) a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata ésszerű időn belül nem jutott 
egyetértésre valamely, a 2c. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt területekre 

a) a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata ésszerű időn belül nem jutott 
egyetértésre valamely, a 2c. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt területekre 
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vonatkozó műszaki vagy piaci előírást 
illetően;

vonatkozó műszaki vagy piaci előírást 
illetően;

c) az átvitelirendszer-üzemeltetők nem 
követnek valamely, a Villamosenergia-
piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata által a 2c. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt területeken 
elfogadott műszaki vagy piaci előírást.

b) az átvitelirendszer-üzemeltetők nem 
követnek valamely, a Villamosenergia-
piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken az ügynökség által az 
(1b) bekezdésnek megfelelően jóváhagyott 
műszaki előírást.

Or. en

Indokolás

Mivel az ügynökségnek az előírások jóváhagyása előtt felül kell vizsgálnia és ellenőriznie kell, 
hogy azok összhangban vannak-e a stratégiai iránymutatásokkal és biztosítják-e a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges versenyt és a piac hatékony működését, a (2) 
bekezdés a) pontját el lehet hagyni.

Módosítás 77
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság – saját kezdeményezésére 
vagy az ügynökség ajánlása alapján – a 
2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt 
területeken iránymutatásokat fogadhat el, 
ha úgy véli, hogy:

törölve

a) a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken elfogadott valamely 
műszaki vagy piaci előírás nem biztosítja 
a megkülönböztetésmentességet, a 
tényleges versenyt és a piac hatékony 
működését;
b) a Villamosenergia-piaci 
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Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata ésszerű időn belül nem jutott 
egyetértésre valamely, a 2c. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt területekre 
vonatkozó műszaki vagy piaci előírást 
illetően;
c) az átvitelirendszer-üzemeltetők nem 
követnek valamely, a Villamosenergia-
piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata által a 2c. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt területeken 
elfogadott műszaki vagy piaci előírást.
Azokat az intézkedéseket, amelyek e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkoznak, a 13. cikk (2) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A (3) bekezdést törölni kell, mivel az egy kései (az eljárás végén sorra kerülő) komitológiai 
eljárásról rendelkezik, amire nincs szükség, mivel a CEER javaslata értelmében a 
komitológiai eljárást a szabályozói folyamat elején kell megindítani, és azt a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózat által benyújtott műszaki 
előírások tervezete ügynökség általi jóváhagyásának kell követnie.

Módosítás 78
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság – saját kezdeményezésére 
vagy az ügynökség ajánlása alapján – a 2c. 
cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken 
iránymutatásokat fogadhat el, ha úgy véli, 

A Bizottság az ügynökség ajánlása alapján 
a 2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt 
területeken iránymutatásokat módosíthatja, 
ha úgy véli, hogy: 
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hogy: 
a) a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken elfogadott valamely 
műszaki vagy piaci előírás nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését;

a) a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken elfogadott valamely 
műszaki vagy piaci előírás nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését;

b) a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata ésszerű időn belül nem jutott 
egyetértésre valamely, a 2c. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt területekre 
vonatkozó műszaki vagy piaci előírást 
illetően;

b) a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata ésszerű időn belül nem jutott 
egyetértésre valamely, a 2c. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt területekre 
vonatkozó műszaki vagy piaci előírást 
illetően.

c) az átvitelirendszer-üzemeltetők nem 
követnek valamely, a Villamosenergia-
piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata által a 2c. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt területeken 
elfogadott műszaki vagy piaci előírást.
Azokat az intézkedéseket, amelyek e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkoznak, a 13. cikk (2) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással kell elfogadni.

Azokat az intézkedéseket, amelyek e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkoznak, a 13. cikk (2) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással kell módosítani.

Or. de

Indokolás

A javaslat szolgál annak biztosítására, hogy az iránymutatásokat megfelelő eljárásban a 
Parlament és a Tanács fogadja el. A hatáskörök Bizottságra történő átruházásának az 
esetlegesen szükséges kiigazításokra kell korlátozódnia.

Módosítás 79
Lambert van Nistelrooij

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

(3) A Bizottság – saját kezdeményezésére 
vagy az ügynökség ajánlása alapján – a 2c. 
cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken 
iránymutatásokat fogadhat el, ha úgy véli, 
hogy:

(3) A Bizottság – saját kezdeményezésére
vagy az ügynökség ajánlása alapján – a 2c. 
cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken 
iránymutatásokat fogad el, ha 
szükségesnek tartja annak biztosításához, 
hogy a 2c. cikk (1)-(3) bekezdésében 
felsorolt kérdések a belső piac 
célkitűzéseinek megfelelően alakuljanak 
és:

Or. en

Indokolás

Abban az esetben, ha az átvitelirendszer-üzemeltetők nem fogadják el az előírásokat, a 
bizottság komitológiával kötelező iránymutatásokat fogadhat el. A módosított 
villamosenergia-rendeletre irányuló javaslatban ez a lehetőség nem kötelező jelleggel 
fogalmazódott meg. Az átvitelirendszer-üzemeltetők és más érdekeltek felé a legnagyobb 
átláthatóság biztosítása érdekében nem maradhat kétség a tekintetben, hogy a Bizottság 
valóban el fogja fogadni a kötelező iránymutatásokat, ha az átvitelirendszer-üzemeltetők nem 
tesznek eleget szabályozói feladataiknak.

Módosítás 80
Lambert van Nistelrooij

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az iránymutatások elfogadásakor a 
Bizottság konzultál a hálózatot 
használókat képviselő szervezetekkel.

Or. en

Indokolás

Az összes érdekelttel folyó tényleges konzultáció kulcsfontosságú annak garantálására, hogy 
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valamennyi jelentős érdeket figyelembe vesznek a villamos energia piacának működésére 
vonatkozó döntéshozatalban.

Módosítás 81
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003/EK rendelet
2 e cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdésben foglalt 
rendelkezések nem sértik a Bizottság azon 
jogát, hogy a 8. cikkel összhangban 
iránymutatásokat fogadjon el, illetve 
módosítson.

törölve

Or. en

Indokolás

A (4) bekezdést törölni kell, mivel az jelentőségét vesztette a (3) bekezdés törlése miatt (lásd a 
12. módosítást).

Módosítás 82
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003/EK rendelet
2 e cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdésben foglalt 
rendelkezések nem sértik a Bizottság azon 
jogát, hogy a 8. cikkel összhangban 
iránymutatásokat fogadjon el, illetve
módosítson.

(4) A (3) bekezdésben foglalt 
rendelkezések nem sértik a Bizottság azon 
jogát, hogy a 8. cikkel összhangban 
iránymutatásokat módosítson.

Or. de
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Indokolás

A javaslat szolgál annak biztosítására, hogy az iránymutatásokat megfelelő eljárásban a 
Parlament és a Tanács fogadja el. A hatáskörök Bizottságra történő átruházásának az 
esetlegesen szükséges kiigazításokra kell korlátozódnia.

Módosítás 83
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003/EK rendelet
2 e cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság az ügynökség ajánlására 
elfogadhat a piaci előírásokra vonatkozó 
iránymutatásokat.
Azokat az intézkedéseket, amelyek e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkoznak, a 13. cikk (2) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel
történő szabályozási eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A piaci előírások tekintetében a javaslat az, hogy a Bizottság fogadhat el iránymutatásokat az 
ügynökség ajánlására ((5) bekezdés). Az átvitelirendszer-üzemeltetők a monopolisztikus 
infrastruktúra üzemeltetői és nem a piac versengő részének szereplői. Mindazonáltal erősen 
érdekeltek a piaci szabályok működésében (mivel azok befolyásolják az átvitelirendszer-
üzemeltetők költségeit) és ezért nem szabad a piaci előírásokat elkészíteniük.
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Módosítás 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003/EK rendelet
2 e cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot, amennyiben a 
2e. cikk (3) bekezdésével összhangban 
iránymutatásokat kíván elfogadni.

Or. de

Indokolás

A Bizottság által a rendelet 2e. cikkének (3) bekezdése értelmében tett intézkedés azt jelenti, 
hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők közpénzekből finanszírozott hálózata nem teljesíti 
feladatait a rendelet által megkívánt mértékben. A Parlamentet és a Tanácsot megfelelően 
tájékoztatni kell, hogy megtehessék a szükséges változtatásokat.

Módosítás 85
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003/EK rendelet
2 e cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A (4a) bekezdésben foglalt 
rendelkezések nem sértik a Bizottság azon 
jogát, hogy a 8. cikkel összhangban 
iránymutatásokat fogadjon el, illetve 
módosítson.

Or. en
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Indokolás

A piaci előírások tekintetében a javaslat az, hogy a Bizottság fogadhat el iránymutatásokat az 
ügynökség ajánlására ((5) bekezdés). Az átvitelirendszer-üzemeltetők a monopolisztikus 
infrastruktúra üzemeltetői és nem a piac versengő részének szereplői. Mindazonáltal erősen 
érdekeltek a piaci szabályok működésében (mivel azok befolyásolják az átvitelirendszer-
üzemeltetők költségeit) és ezért nem szabad a piaci előírásokat elkészíteniük.

Módosítás 86
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2ea. cikk
Iránymutatások kidolgozása

(1) Az ügynökséggel folytatott 
konzultációt követően a Bizottság éves 
prioritáslistát állít össze, amelyben 
felsorolja a villamos energia belső 
piacának fejlesztése szempontjából 
legfontosabb kérdéseket.
(2) A prioritáslistára figyelemmel a 
Bizottság megbízhatja az ügynökséget 
azzal, hogy legfeljebb hat hónapon belül 
iránymutatás-tervezeteket dolgozzon ki, 
amelyekben a 2c. cikkben meghatározott 
harmonizációs szabályok alapvető, 
egyértelmű és objektív elveit határozza 
meg.
(3) Ezen iránymutatások kidolgozásakor 
az ügynökség nyílt és átlátható módon 
széles körben konzultációt folytat, és a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatot és a többi 
érdekelt felet folyamatosan tájékoztatja.
(4) Az ügynökség az iránymutatások 
tervezetét a konzultáció alapján 
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véglegesíti. A bizalmas észrevételeken 
kívül az összes észrevételt nyilvánosságra 
hozza, és kifejti, hogy ezeket miképpen 
vette figyelembe az iránymutatások 
végleges tervezetében, illetve 
elutasításukat megindokolja.
(5) A Bizottság benyújtja az 
iránymutatásokat a 13. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottságnak, hogy 
a 13. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően véglegesen 
elfogadják azokat.
(6) A Bizottság saját kezdeményezésére 
vagy az ügynökség kérésére ugyanezt az 
eljárást indíthatja meg az iránymutatások 
naprakésszé tételére.

Or. en

Indokolás

Javaslat az iránymutatások kialakítási eljárásának pontosítására. A Bizottság megbízza az 
ügynökséget, amely lefolytatja a konzultációt, kialakítja és elfogadja az iránymutatásokat. A 
Bizottság ezeket komitológia útján teszi kötelezővé.

Módosítás 87
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2ea. cikk
A piaci előírások kidolgozása

(1) Miután a 2da. cikkel összhangban 
elfogadták az iránymutatásokat, az 
ügynökség legkésőbb hat hónapon belül 
kidolgozza ki az iránymutatásokban 
meghatározott alapelveknek 
maradéktalanul megfelelő piaci előírások 
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tervezetét.
(2) Ezen előírások kidolgozásakor az 
ügynökség nyílt és átlátható módon széles 
körben konzultációt folytat, és az összes 
érdekelt felet folyamatosan tájékoztatja.
(3) Az ügynökség a piaci előírások 
tervezetét a konzultáció alapján 
véglegesíti és fogadja el. Az összes 
észrevételt nyilvánosságra hozza, és 
kifejti, hogy ezeket miképpen vette 
figyelembe az iránymutatások végleges 
tervezetében, illetve elutasításukat 
megindokolja.
(4) Az ügynökség saját kezdeményezésére 
vagy az Európai Parlament kérésére
ugyanezt az eljárást indíthatja meg a 
meglévő előírások felülvizsgálatára.

Or. en

Indokolás

A piaci előírásokat az ügynökség által lefolytatott széles körű konzultációt követően kell 
kialakítani és elfogadni. Az Európai Parlament szerepe megerősödik azzal, hogy lehetőséget 
kap ezen előírások felülvizsgálatának kezdeményezésére.

Módosítás 88
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2eb. cikk
Előírások kidolgozása

(1) Miután a 2ea. cikkel összhangban 
elfogadták az iránymutatásokat, a 
Bizottság megbízza a Villamosenergia-
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piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők
Európai Hálózatát, hogy hat hónapon 
belül dolgozzon ki az iránymutatásokban 
meghatározott alapelveknek 
maradéktalanul megfelelő előírásokat.
(2) Az előírások megfogalmazásakor a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózat figyelembe 
veszi a piaci szereplők műszaki 
tapasztalatait és folyamatosan tájékoztatja 
őket.
(3) Az előírások tervezetét a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózat benyújtja az 
ügynökségnek.
(4) Az ügynökség nyílt és átlátható módon 
széles körben konzultációt folytat az 
előírások tervezetéről.
(5) Az ügynökség az előírások tervezetét a 
konzultáció alapján véglegesíti és fogadja 
el. A bizalmas észrevételek kivételével az 
összes észrevételt nyilvánosságra hozza, és 
kifejti, hogy ezeket miképpen vette 
figyelembe az előírások végleges 
tervezetében, illetve elutasításukat 
megindokolja.
(6) Az ügynökség saját kezdeményezésére 
vagy a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózat kérésére a meglévő előírások 
felülvizsgálatát ugyanezen eljárással lehet 
elvégezni.

Or. en

Indokolás

Javaslat az előírások kialakítási eljárásának pontosítására. A Bizottság megbízza a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatát, amely elvégzi a 
technikai kidolgozást, a piaci szereplőkkel együttműködésben. Az ügynökség lefolytatja a 
konzultációt és elfogadja az előírásokat.
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Módosítás 89
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2 f. cikk törölve
Konzultációk

(1) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata feladatainak ellátásával 
összefüggésben – különösen a 2c. cikk (1) 
és (3) bekezdésében előírt műszaki és piaci 
előírások, valamint éves munkaprogram 
kidolgozása során – széles körben, kellő 
időben, nyitott és átlátható módon 
konzultál a piac megfelelő szereplőivel; a 
konzultációnak ki kell terjednie az ellátó-
és a termelővállalkozásokra, a 
fogyasztókra, a rendszerhasználókra és az 
elosztórendszer-üzemeltetőkre, ideértve a 
megfelelő (ágazati) szövetségeket, a 
műszaki testületeket és az érdekelteket 
tömörítő platformokat is.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt 
kérdésekkel kapcsolatos valamennyi 
dokumentumot és az ülések jegyzőkönyvét 
a nyilvánosság elé kell tárni.
(3) A 2c. cikk (1) és (3) bekezdésében 
előírt éves munkaprogram, illetőleg 
műszaki és piaci előírások elfogadását 
megelőzően a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata beszámol a konzultáció során 
hozzá beérkezett észrevételekről, valamint 
arról, hogy ezeket az észrevételeket 
hogyan vette figyelembe. Ha az 
észrevételeket nem vette figyelembe, azt 
köteles megindokolni.

Or. en
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Indokolás

Az EU-szintű nyilvános konzultációkat jelenleg az ERGEG végzi. Ezért az ügynökségnek kell 
felvállalnia ezt a feladatot, mivel már kialakult szabályai és tapasztalatai vannak a nyilvános 
konzultációk lebonyolításában. Emellett az ügynökség valamennyi piaci résztvevő érdekében 
jár el, míg az átvitelirendszer-üzemeltetők potenciálisan érdekelt felek.

Módosítás 90
Umberto Guidoni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2 f. cikk törölve
Konzultációk

(1) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata feladatainak ellátásával 
összefüggésben – különösen a 2c. cikk (1) 
és (3) bekezdésében előírt műszaki és piaci 
előírások, valamint éves munkaprogram 
kidolgozása során – széles körben, kellő 
időben, nyitott és átlátható módon 
konzultál a piac megfelelő szereplőivel; a 
konzultációnak ki kell terjednie az ellátó-
és a termelővállalkozásokra, a 
fogyasztókra, a rendszerhasználókra és az 
elosztórendszer-üzemeltetőkre, ideértve a 
megfelelő (ágazati) szövetségeket, a 
műszaki testületeket és az érdekelteket 
tömörítő platformokat is.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt 
kérdésekkel kapcsolatos valamennyi 
dokumentumot és az ülések jegyzőkönyvét 
a nyilvánosság elé kell tárni.
(3) A 2c. cikk (1) és (3) bekezdésében 
előírt éves munkaprogram, illetőleg 
műszaki és piaci előírások elfogadását 
megelőzően a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
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Hálózata beszámol a konzultáció során 
hozzá beérkezett észrevételekről, valamint 
arról, hogy ezeket az észrevételeket 
hogyan vette figyelembe. Ha az 
észrevételeket nem vette figyelembe, azt 
köteles megindokolni.

Or. en

Indokolás

Az EU-szintű nyilvános konzultációkat jelenleg az ERGEG végzi. Ezért az ügynökségnek kell 
felvállalnia ezt a feladatot, mivel már kialakult szabályai és tapasztalatai vannak a nyilvános 
konzultációk lebonyolításában. Emellett az ügynökség valamennyi piaci résztvevő érdekében 
jár el, míg az átvitelirendszer-üzemeltetők potenciálisan érdekelt felek.

Módosítás 91
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2f. cikk törölve
Konzultációk

(1) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata feladatainak ellátásával 
összefüggésben – különösen a 2c. cikk (1) 
és (3) bekezdésében előírt műszaki és piaci 
előírások, valamint éves munkaprogram 
kidolgozása során – széles körben, kellő 
időben, nyitott és átlátható módon 
konzultál a piac megfelelő szereplőivel; a 
konzultációnak ki kell terjednie az ellátó-
és a termelővállalkozásokra, a 
fogyasztókra, a rendszerhasználókra és az 
elosztórendszer-üzemeltetőkre, ideértve a 
megfelelő (ágazati) szövetségeket, a 
műszaki testületeket és az érdekelteket 
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tömörítő platformokat is.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt 
kérdésekkel kapcsolatos valamennyi 
dokumentumot és az ülések jegyzőkönyvét 
a nyilvánosság elé kell tárni.
(3) A 2c. cikk (1) és (3) bekezdésében 
előírt éves munkaprogram, illetőleg 
műszaki és piaci előírások elfogadását 
megelőzően a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata beszámol a konzultáció során 
hozzá beérkezett észrevételekről, valamint 
arról, hogy ezeket az észrevételeket 
hogyan vette figyelembe. Ha az 
észrevételeket nem vette figyelembe, azt 
köteles megindokolni.

Or. en

Indokolás

Az EU-szintű nyilvános konzultációkat jelenleg az ERGEG végzi. Ezért az ügynökségnek kell 
felvállalnia ezt a feladatot, mivel már kialakult szabályai és tapasztalatai vannak a nyilvános 
konzultációk lebonyolításában. Emellett az ügynökség valamennyi piaci résztvevő érdekében 
jár el, míg az átvitelirendszer-üzemeltetők potenciálisan érdekelt felek.

Módosítás 92
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003/EK rendelet
<Article2>2 f cikk– 1 bekezdés</Article2>

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata feladatainak ellátásával 
összefüggésben – különösen a 2c. cikk (1) 
és (3) bekezdésében előírt műszaki és piaci 
előírások, valamint éves munkaprogram 
kidolgozása során – széles körben, kellő 
időben, nyitott és átlátható módon 

(1) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata feladatainak ellátásával
összefüggésben – különösen a 2c. cikk (1) 
és (3) bekezdésében előírt műszaki és piaci 
előírások, valamint éves munkaprogram 
kidolgozása során – széles körben, kellő 
időben, nyitott és átlátható módon 
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konzultál a piac megfelelő szereplőivel; a 
konzultációnak ki kell terjednie az ellátó-
és a termelővállalkozásokra, a 
fogyasztókra, a rendszerhasználókra és az 
elosztórendszer-üzemeltetőkre, ideértve a 
megfelelő (ágazati) szövetségeket, a 
műszaki testületeket és az érdekelteket 
tömörítő platformokat is.

konzultál a piac megfelelő szereplőivel; a 
konzultációnak ki kell terjednie a 
tagállamokra és az illetékes nemzeti 
hatóságokra, az ellátó- és a 
termelővállalkozásokra, a fogyasztókra, a 
rendszerhasználókra és az elosztórendszer-
üzemeltetőkre, ideértve a megfelelő
(ágazati) szövetségeket, a műszaki 
testületeket és az érdekelteket tömörítő 
platformokat is.

Or. es

Indokolás

Szükséges valamennyi érintett szereplő részvételének biztosítása.

Módosítás 93
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003/EK rendelet
<Article2>2 f cikk– 1 bekezdés</Article2>

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata feladatainak ellátásával 
összefüggésben – különösen a 2c. cikk (1) 
és (3) bekezdésében előírt műszaki és piaci 
előírások, valamint éves munkaprogram 
kidolgozása során – széles körben, kellő 
időben, nyitott és átlátható módon 
konzultál a piac megfelelő szereplőivel; a 
konzultációnak ki kell terjednie az ellátó-
és a termelővállalkozásokra, a 
fogyasztókra, a rendszerhasználókra és az 
elosztórendszer-üzemeltetőkre, ideértve a 
megfelelő (ágazati) szövetségeket, a 
műszaki testületeket és az érdekelteket 
tömörítő platformokat is.

(1) Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata feladatainak 
ellátásával összefüggésben – különösen a 
konzultációra vonatkozó eljárási 
szabályzat, a 2c. cikk (1) és (3) 
bekezdésében előírt műszaki és piaci 
előírások, valamint éves munkaprogram 
kidolgozása során – széles körben, kellő 
időben, nyitott és átlátható módon 
konzultál a hálózat használóit képviselő 
szervezetekkel.
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Or. en

Indokolás

A konzultáció eredményességét a megfelelő szabályok és eljárások határozzák meg. Az is 
fontos, hogy a konzultáció jegyzőkönyvei tükrözzék valamennyi szereplő véleményét, valamint 
a Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózat és a hálózat használói 
képviselői közötti kölcsönhatást.

Módosítás 94
Lambert van Nistelrooij

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben említett 
konzultáció célja valamennyi érdekelt 
érdekeinek a döntéshozatali folyamatba 
való beépítése.

Or. en

Indokolás

Az átvitelirendszer-üzemeltetők monopolhelyzetüknél fogva nem szoktak tárgyalni 
ügyfeleikkel, a hálózat használóival. A konzultációk céljának meghatározása hozzájárul 
eredményességükhöz annak elkerülése érdekében, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők a 
konzultáció helyett ne csak tájékoztatást nyújtsanak a hálózat használóinak.

Módosítás 95
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003/EK rendelet
2 g cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatánál a 2a–2h. 
cikkben előírt feladatkörének elvégzésével 
összefüggésben felmerülő költségeket az 
átvitelirendszer-üzemeltetők viselik, és 
ezeket a költségeket a tarifák kiszámítása 
során figyelembe kell venni.

A Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatánál a 2a–2h. 
cikkben előírt feladatkörének elvégzésével 
összefüggésben felmerülő költségeket az 
átvitelirendszer-üzemeltetők viselik, és 
ezeket a költségeket a tarifák kiszámítása 
során be kell építeni.

Or. en

Indokolás

A Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatának hatásköreit a 
hálózatspecifikus vonatkozásokra kell korlátozni. Ezért a 2c. cikk (3) bekezdésének g) pontját 
törölni kell, hiszen a kereskedésre vonatkozó szabályok nem a hálózattal kapcsolatos 
kérdésekkel foglalkoznak.

Módosítás 96
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatánál a 2a–2h. 
cikkben előírt feladatkörének elvégzésével 
összefüggésben felmerülő költségeket az 
átvitelirendszer-üzemeltetők viselik, és 
ezeket a költségeket a tarifák kiszámítása 
során figyelembe kell venni.

A Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatánál a 2a–2h. 
cikkben előírt feladatkörének elvégzésével 
összefüggésben felmerülő költségeket az 
átvitelirendszer-üzemeltetők viselik, és 
ezeket a költségeket a tarifák kiszámítása 
során figyelembe kell venni. A szabályozó 
hatóságok csak akkor hagyják jóvá ezeket 
a költségeket, ha azok ésszerűek és 
arányosak.

Or. en
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Indokolás

El kell kerülni, hogy az európai fogyasztók viseljék e szervezet nem megfelelő működésének
következményeit.

Módosítás 97
Umberto Guidoni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatánál a 2a–2h. 
cikkben előírt feladatkörének elvégzésével 
összefüggésben felmerülő költségeket az 
átvitelirendszer-üzemeltetők viselik, és 
ezeket a költségeket a tarifák kiszámítása 
során figyelembe kell venni.

A Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatánál a 2a–2h. 
cikkben előírt feladatkörének elvégzésével 
összefüggésben felmerülő költségeket az 
átvitelirendszer-üzemeltetők viselik, és 
ezeket a költségeket a tarifák kiszámítása 
során figyelembe kell venni. A szabályozó 
hatóságok csak akkor hagyják jóvá ezeket 
a költségeket, ha azok ésszerűek és 
arányosak.

Or. en

Indokolás

El kell kerülni, hogy az európai fogyasztók viseljék e szervezet nem megfelelő működésének 
következményeit.

Módosítás 98
Rebecca Harms, Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1228/2003/EK rendelet
2 h cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2h. cikk törölve
Az átvitelirendszer-üzemeltetők regionális 

együttműködése
(1) Az átvitelirendszer-üzemeltetők a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatán belül, a 
2c. cikk (1) bekezdésében előírt 
feladatokhoz való hozzájárulás céljából 
regionális együttműködést alakítanak ki. 
Ennek keretében különösen kétévente 
regionális beruházási tervet tesznek közzé, 
és a regionális beruházási terv alapján 
beruházási döntéseket hozhatnak.
A regionális beruházási terv nem lehet 
ellentétes a 2c. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában előírt tíz évre szóló beruházási 
tervvel.
(2) Az átvitelirendszer-üzemeltetők a 
hálózat optimális üzemeltetése érdekében 
elősegítik operatív megegyezések 
létrehozását, továbbá elősegítik az 
energiatőzsdék kialakítását, a 
határkeresztező kapacitás implicit 
aukciókon történő felosztását, valamint a
kiegyenlítő és a tartalék energiával 
összefüggő mechanizmusok integrálását.
(3) A Bizottság meghatározhatja az egyes 
együttműködési struktúrák 
tevékenységének területi hatályát. Ezt az 
intézkedést, mivel e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozik, a 13. 
cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni.
A Bizottság ebből a célból konzultálhat a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatával és az 
ügynökséggel.

Or. en
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Indokolás

Az európai szabályok létezése nem zárja ki, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők a 
minimumkövetelményeken túlmenjenek és nem gátolja azokat a szomszédokkal folytatott 
szoros együttműködésben. A regionális területek fogalmának meghatározása kétségtelenül a
regionális piacok megszilárdulásához és az Európán belüli új„ határokhoz” vezet. Ennek 
nincs értelme. Egy összekapcsolt rendszerben a rendszer megbízhatóságát és a 
határkeresztező áramlást globálisan kell kezelni, amint azt az UCTE is elismerte legutóbbi, 
2008. januári megfelelési jelentésében.

Módosítás 99
Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az átvitelirendszer-üzemeltetők a 
hálózat optimális üzemeltetése érdekében 
elősegítik operatív megegyezések 
létrehozását, továbbá elősegítik az 
energiatőzsdék kialakítását, a 
határkeresztező kapacitás implicit 
aukciókon történő felosztását, valamint a 
kiegyenlítő és a tartalék energiával 
összefüggő mechanizmusok integrálását.

(2) Az átvitelirendszer-üzemeltetők a 
hálózat optimális üzemeltetése érdekében 
elősegítik operatív megegyezések 
létrehozását, és amennyiben gazdaságilag 
hatékonyak, elősegítik az energiatőzsdék 
kialakítását, a határkeresztező kapacitás 
implicit aukciókon történő felosztását, 
valamint a határon átnyúló kiegyenlítő 
szabályok kompatibilitását.

Or. en

Indokolás

A határkeresztező kapacitás implicit aukciókon történő felosztása és a kiegyenlítő 
mechanizmusok integrálása bizonyos körülmények között költséges és összetett megoldás lehet 
az abból származó előnyökhöz képest. Az átvitelirendszer-üzemeltetők számára lehetőnek kell 
lennie a határon átnyúló szabályozásokat optimalizáló megoldások előmozdítása.
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Módosítás 100
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az átvitelirendszer-üzemeltetők a 
hálózat optimális üzemeltetése érdekében 
elősegítik operatív megegyezések 
létrehozását, továbbá elősegítik az 
energiatőzsdék kialakítását, a 
határkeresztező kapacitás implicit 
aukciókon történő felosztását, valamint a 
kiegyenlítő és a tartalék energiával 
összefüggő mechanizmusok integrálását.

(2) Az átvitelirendszer-üzemeltetők a 
hálózat optimális üzemeltetése érdekében 
elősegítik operatív megegyezések 
létrehozását, továbbá elősegítik 
határkeresztező kapacitás koordinált
felosztását, valamint a kiegyenlítő és a 
tartalék energiával összefüggő 
mechanizmusok integrálását.

Or. en

Indokolás

A hálózati és piaci szabályok fokozott harmonizációja kívánatos az integrált energiapiac 
eléréséhez, de ez nem jelenti azt, hogy minden tagállamban azonos megoldásokra van 
szükség. A standard piac kialakítása rendkívül hosszú időt venne igénybe és végső soron az is 
lehetséges, hogy nem megvalósítható. Az energiatőzsdék és implicit aukciók lehetőséget 
kínálnak a határon átnyúló kereskedelem irányítására, de vannak más lehetőségek is és ezeket 
nem szabad kizárni.

Módosítás 101
Nikolaos Vakalis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az átvitelirendszer-üzemeltetők a 
hálózat optimális üzemeltetése érdekében 
elősegítik operatív megegyezések 
létrehozását, továbbá elősegítik az 

Az átvitelirendszer-üzemeltetők a hálózat 
optimális üzemeltetése érdekében 
elősegítik operatív megegyezések 
létrehozását, továbbá elősegítik az 
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energiatőzsdék kialakítását, a 
határkeresztező kapacitás implicit 
aukciókon történő felosztását, valamint a 
kiegyenlítő és a tartalék energiával 
összefüggő mechanizmusok integrálását.

energiatőzsdék kialakítását, a
határkeresztező kapacitás érintett 
átvitelirendszer-üzemeltetőkkel közösen 
meghatározandó implicit vagy explicit 
aukciókon történő felosztását, valamint a 
kiegyenlítő és a tartalék energiával 
összefüggő mechanizmusok integrálását.

Or. en

Indokolás

Még ha az implicit aukciók gazdaságilag hatékony eszközei is a határkeresztező kapacitások 
elosztásának, ezek nem mindig megvalósíthatóak, mivel nincsenek hozzáigazítva a 
liberalizáció folyamatában kialakuló regionális piacokhoz és nem biztosítják a villamos 
energia határon átnyúló forgalmának hosszú távon (havi vagy éves szinten) megfelelő szintjét.

Módosítás 102
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság meghatározhatja az egyes 
együttműködési struktúrák 
tevékenységének területi hatályát. Ezt az 
intézkedést, mivel e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozik, a 13. 
cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni.

törölve 

A Bizottság ebből a célból konzultálhat a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatával és az 
ügynökséggel.

Or. de
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Indokolás

A regionális együttműködést a hálózat belülről szervezi. A hálózat statútumának feladata 
annak meghatározása, hogy miként megy végbe az együttműködés és milyen szervezeti szintet 
támogatnak. A Bizottság külön intézkedésére nincs szükség és az nem is helyénvaló.

Módosítás 103
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság meghatározhatja az egyes 
együttműködési struktúrák 
tevékenységének területi hatályát. Ezt az 
intézkedést, mivel e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozik, a 13. 
cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni.

törölve

A Bizottság ebből a célból konzultálhat a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatával és az 
ügynökséggel.”

Or. en

Indokolás

A regionális piacoknak kell az első lépésnek lenniük a teljesen integrált európai piac 
irányába, és azok földrajzi meghatározását nem az Európai Bizottságnak kell meghatároznia.
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Módosítás 104
Teresa Riera Madurell

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság meghatározhatja az egyes 
együttműködési struktúrák 
tevékenységének területi hatályát. Ezt az 
intézkedést, mivel e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozik, a 13. cikk 
(2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni.

(3) A Bizottság a valódi belső piac 
létrehozásának céljából meghatározhatja 
az egyes együttműködési struktúrák 
tevékenységének területi hatályát, 
figyelembe véve a már meglévő regionális 
együttműködési struktúrákat. Ezt az 
intézkedést, mivel e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozik, a 13. cikk 
(2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni.

Or. es

Indokolás

A már jelenleg folyó regionális együttműködést nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Módosítás 105
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság meghatározhatja az egyes 
együttműködési struktúrák 
tevékenységének területi hatályát. Ezt az 
intézkedést, mivel e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozik, a 13. cikk 

(3) A Bizottság – kizárólag az adott 
földrajzi területen belül elhelyezkedő
tagállamokkal folytatott konzultációt 
követően – meghatározhatja az egyes 
együttműködési struktúrák 
tevékenységének területi hatályát. Ezt az 
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(2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni.

intézkedést, mivel e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozik, a 13. cikk 
(2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni.

Or. ro

Indokolás

A régión belüli tagállamok nem csak az energiaátviteli rendszerek üzemeltetői között létező 
csatlakozásokkal vannak tisztában, hanem a szomszédos országok energiaellátási 
kapacitásával és keresleti szintjével is.

Módosítás 106
Eugenijus Maldeikis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2ha. cikk
A Közösség és harmadik országbeli 
átviteli-rendszerüzemeltetők közötti 

műszaki együttműködés
(1) A nemzeti szabályozó hatóságok 
figyelemmel kísérik a közösségi
átvitelirendszer-üzemeltetők és harmadik 
országok átvitelirendszer-üzemeltetői 
közötti műszaki együttműködést;
(2) Ha a műszaki együttműködés során az 
ügynökség által elfogadott szabályok és 
előírások összeegyeztethetetlenségére
derül fény, a nemzeti szabályozó hatóság 
pontosítást kér az ügynökségtől.

Or. it
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Indokolás

A rendelet nem írja elő, hogy a harmadik országok átvitelirendszer-üzemeltetőivel folyó, 
műszaki szintű együttműködés miként történjen.

Módosítás 107
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – b pont
1228/2003/EK rendelet
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Azok a termelővállalatok, amelyek –
akár tulajdonosként, akár üzemeltetőként –
legalább egy olyan termelési eszközzel 
rendelkeznek, amelynek beépített 
teljesítménye legalább 250 MW, 
üzemenkénti és óránkénti bontásban, öt 
évre visszamenőleg folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nemzeti 
szabályozó hatóság, a nemzeti 
versenyhatóság és a Bizottság számára 
azokat az adatokat, amelyek alapján 
ellenőrizhető a teherelosztásra vonatkozó 
valamennyi operatív döntésük, valamint 
az áramtőzsdéken, a rendszerösszekötő 
kapacitásra vonatkozóan lefolytatott 
aukciókon, a tartalékpiacokon és a 
tőzsdén kívüli ügyletek piacán tanúsított 
ajánlattételi viselkedésük. Az üzemenkénti 
és óránkénti bontásban tárolandó 
információknak tartalmazniuk kell legalább 
– egyrészről az ajánlattétel időpontjára, 
másrészről a villamos energia 
előállításának időpontjára vonatkozóan – a 
rendelkezésre álló termelési kapacitásra és 
a lekötött tartalékokra vonatkozó adatokat, 
ideértve a lekötött tartalékok üzemenkénti 
felosztását is.

(6) Azok a termelővállalatok, amelyek –
akár tulajdonosként, akár üzemeltetőként –
legalább egy olyan termelési eszközzel 
rendelkeznek, amelynek beépített 
teljesítménye legalább 250 MW, 
üzemenkénti és óránkénti bontásban, öt 
évre visszamenőleg minden 100 MW 
bruttó beépített teljesítményt meghaladó 
üzem tekintetében folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nemzeti 
szabályozó hatóság, a nemzeti 
versenyhatóság és a Bizottság számára 
azokat az adatokat, amelyek alapján 
ellenőrizhető a teherelosztásra vonatkozó 
valamennyi operatív döntésük. Az 
üzemenkénti és óránkénti bontásban 
tárolandó információknak tartalmazniuk 
kell legalább – egyrészről az ajánlattétel 
időpontjára, másrészről a villamos energia 
előállításának időpontjára vonatkozóan – a 
rendelkezésre álló termelési kapacitásra és 
a lekötött tartalékokra vonatkozó adatokat.

Or. de
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Indokolás

Gyakorlatilag lehetetlen minden olyan adat megőrzése, amely lehetővé teszi az erőművek 
operatív döntéseinek vagy licitálási stratégiájának rekonstruálását. Emellett ez a szabály a 
termelő vállalkozásokkal való tisztességtelen elbánást eredményezne a független (saját 
termelő kapacitással nem rendelkező) energiakereskedőkhöz képest, mivel csak a termelők 
számára írja elő ezen adatok megőrzését. Ez indokolatlannak tűnhet, mivel az csak a teljes 
piaci kínálat egy részét képezi.

Módosítás 108
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – b pont
1228/2003/EK rendelet
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Azok a termelővállalatok, amelyek –
akár tulajdonosként, akár üzemeltetőként –
legalább egy olyan termelési eszközzel 
rendelkeznek, amelynek beépített 
teljesítménye legalább 250 MW, 
üzemenkénti és óránkénti bontásban, öt 
évre visszamenőleg folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nemzeti 
szabályozó hatóság, a nemzeti 
versenyhatóság és a Bizottság számára 
azokat az adatokat, amelyek alapján 
ellenőrizhető a teherelosztásra vonatkozó 
valamennyi operatív döntésük, valamint 
az áramtőzsdéken, a rendszerösszekötő 
kapacitásra vonatkozóan lefolytatott 
aukciókon, a tartalékpiacokon és a 
tőzsdén kívüli ügyletek piacán tanúsított 
ajánlattételi viselkedésük. Az üzemenkénti 
és óránkénti bontásban tárolandó 
információknak tartalmazniuk kell legalább 
– egyrészről az ajánlattétel időpontjára, 
másrészről a villamos energia 
előállításának időpontjára vonatkozóan – a 
rendelkezésre álló termelési kapacitásra és 
a lekötött tartalékokra vonatkozó adatokat, 
ideértve a lekötött tartalékok üzemenkénti 

(6) Azok a termelővállalatok, amelyek –
akár tulajdonosként, akár üzemeltetőként –
legalább egy olyan termelési eszközzel 
rendelkeznek, amelynek beépített 
teljesítménye legalább 250 MW, 
üzemenkénti és óránkénti bontásban, öt 
évre visszamenőleg minden 100 MW 
bruttó beépített teljesítményt meghaladó 
üzem tekintetében folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nemzeti 
szabályozó hatóság, a nemzeti 
versenyhatóság és a Bizottság számára 
azokat az adatokat, amelyek alapján 
ellenőrizhető a teherelosztásra vonatkozó 
valamennyi operatív döntésük. Az 
üzemenkénti és óránkénti bontásban 
tárolandó információknak tartalmazniuk 
kell legalább – egyrészről az ajánlattétel 
időpontjára, másrészről a villamos energia 
előállításának időpontjára vonatkozóan – a 
rendelkezésre álló termelési kapacitásra és 
a lekötött tartalékokra vonatkozó adatokat.
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felosztását is.

Or. de

Indokolás

Gyakorlatilag lehetetlen minden olyan adat megőrzése, amely lehetővé teszi az erőművek 
operatív döntéseinek vagy licitálási stratégiájának rekonstruálását. Emellett ez a szabály a 
termelő vállalkozásokkal való tisztességtelen elbánást eredményezne a független (saját 
termelő kapacitással nem rendelkező) energiakereskedőkhöz képest, mivel csak a termelők 
számára írja elő ezen adatok megőrzését. Ez indokolatlannak tűnhet, mivel az csak a teljes 
piaci kínálat egy részét képezi.

Módosítás 109
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont – b pont
1228/2003/EK rendelet
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Azok a termelővállalatok, amelyek –
akár tulajdonosként, akár üzemeltetőként –
legalább egy olyan termelési eszközzel 
rendelkeznek, amelynek beépített 
teljesítménye legalább 250 MW,
üzemenkénti és óránkénti bontásban, öt 
évre visszamenőleg folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nemzeti 
szabályozó hatóság, a nemzeti 
versenyhatóság és a Bizottság számára 
azokat az adatokat, amelyek alapján 
ellenőrizhető a teherelosztásra vonatkozó 
valamennyi operatív döntésük, valamint 
az áramtőzsdéken, a rendszerösszekötő 
kapacitásra vonatkozóan lefolytatott 
aukciókon, a tartalékpiacokon és a 
tőzsdén kívüli ügyletek piacán tanúsított 
ajánlattételi viselkedésük. Az üzemenkénti 
és óránkénti bontásban tárolandó 
információknak tartalmazniuk kell 
legalább – egyrészről az ajánlattétel 
időpontjára, másrészről a villamos 

(6) Azok a termelővállalatok, amelyek – akár 
tulajdonosként, akár üzemeltetőként – legalább 
egy olyan termelési eszközzel rendelkeznek, 
amelynek beépített teljesítménye legalább 
250 MWe, üzemenkénti és óránkénti 
bontásban, öt évre visszamenőleg minden 250 
MWe bruttó beépített teljesítményt meghaladó 
üzem tekintetében folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nemzeti szabályozó 
hatóság, a nemzeti versenyhatóság és a 
Bizottság számára azokat az adatokat. Az 
üzemenkénti és óránkénti bontásban tárolandó 
információknak tartalmazniuk kell a 
rendelkezésre álló termelési kapacitásra és a 
lekötött tartalékokra vonatkozó adatokat.
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energia előállításának időpontjára 
vonatkozóan – a rendelkezésre álló 
termelési kapacitásra és a lekötött 
tartalékokra vonatkozó adatokat, ideértve a 
lekötött tartalékok üzemenkénti felosztását 
is.”

Or. en

Indokolás

Gyakorlatilag lehetetlen minden olyan információ megőrzése, amelyek ahhoz szükségesek, 
hogy ellenőrizni lehessen valamennyi operatív vételezési döntést és az áramtőzsdéken 
tanúsított licitálási magatartást, stb. Emellett a javasolt rendelkezés eltérő módon kezelné a 
termelő vállalkozásokat és a független kereskedőket azzal, hogy csak a termelő 
vállalkozásoktól kérné azt, hogy bocsássanak a szabályozó hatóságok rendelkezésére minden 
olyan információt, amelyekből licitálási magatartásukat és a teherelosztásra vonatkozó
operatív döntéseiket ellenőrizni lehet.

Módosítás 110
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 a pont (új)
1228/2003/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 6. cikk (1) bekezdése a következő 
albekezdésekkel egészül ki:
"
A szabályozó hatóságok figyelemmel 
kísérik a nemzeti villamosenergia-
hálózaton és a rendszerösszekötőkön belül 
a szűk keresztmetszetek kezelését.
Az átvitelirendszer-üzemeltetők benyújtják 
a szabályozó hatóságoknak jóváhagyásra 
a szűk keresztmetszetek kezelésére 
vonatkozó eljárásaikat, ideértve a 
kapacitáselosztást is. A szabályozó 
hatóságok a jóváhagyás előtt kérhetik e 
szabályok módosítását.”
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Or. en

(Az 1228/2003/EK rendelet létező 6. cikke (1) bekezdésének módosítása két új albekezdéssel 
való kiegészítés útján)

Indokolás

A szűk keresztmetszetek kezelési eljárásainak a szabályozó hatóságok általi hivatalos 
jóváhagyását egyértelműen fel kell tüntetni a 1228/2003/EK rendeletben a hatékony 
végrehajtás biztosításának érdekében.

Módosítás 111
Umberto Guidoni

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 a pont (új)
1228/2003/EK rendelet
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 6. cikk a következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) A szabályozó hatóságok figyelemmel 
kísérik a nemzeti villamosenergia-
hálózaton és a rendszerösszekötőkön belül 
a szűk keresztmetszetek kezelését.
Az átvitelirendszer-üzemeltetők benyújtják 
a szabályozó hatóságoknak jóváhagyásra 
a szűk keresztmetszetek kezelésére 
vonatkozó eljárásaikat, ideértve a 
kapacitáselosztást is. A szabályozó 
hatóságok a jóváhagyás előtt kérhetik e 
szabályok módosítását.”

Or. en

(A 2003/1228/EK irányelv 6. cikkének kiegészítése az új (1a) bekezdéssel)

Indokolás

A szűk keresztmetszetek kezelési eljárásainak a szabályozó hatóságok általi hivatalos 
jóváhagyását egyértelműen fel kell tüntetni a 1228/2003/EK rendeletben a hatékony 
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végrehajtás biztosításának érdekében.

Módosítás 112
Nikolaos Vakalis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 a pont (új)
1228/2003/EK rendelet
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 6. cikk a következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) A szabályozó hatóságok figyelemmel 
kísérik a nemzeti villamosenergia-
hálózaton és a rendszerösszekötőkön belül 
a szűk keresztmetszetek kezelését.
Az átvitelirendszer-üzemeltetők benyújtják 
a szabályozó hatóságoknak jóváhagyásra
a szűk keresztmetszetek kezelésére 
vonatkozó eljárásaikat, ideértve a 
kapacitáselosztást is. A szabályozó 
hatóságok a jóváhagyás előtt kérhetik e 
szabályok módosítását.”

Or. en

(A 2003/1228/EK irányelv 6. cikkének kiegészítése az új (1a) bekezdéssel)

Indokolás

A szűk keresztmetszetek kezelési eljárásainak a szabályozó hatóságok általi hivatalos 
jóváhagyását egyértelműen fel kell tüntetni a 1228/2003/EK rendeletben annak hatékony 
végrehajtása biztosítása érdekében.
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Módosítás 113
Rebecca Harms, Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 4 a pont (új)
1228/2003/EK rendelet
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 6. cikk a következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) A szabályozó hatóságok figyelemmel 
kísérik a nemzeti villamosenergia-
hálózaton és a rendszerösszekötőkön belül 
a szűk keresztmetszetek kezelését.

Or. en

(A /EK rendelet 6. cikkének kiegészítése az új (1a) bekezdéssel)

Indokolás

A szűk keresztmetszetek kezelési eljárásainak a szabályozó hatóságok általi hivatalos 
jóváhagyását egyértelműen fel kell tüntetni a 1228/2003/EK rendeletben a hatékony 
végrehajtás biztosításának érdekében.

Módosítás 114
Rebecca Harms, Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1 cikk – 4 b pont (új)
1228/2003/EK rendelet
 6 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A 6. cikk a következő (1b) bekezdéssel 
egészül ki:



PE404.668v01-00 94/126 AM\717090HU.doc

Külső fordítás

HU

„(1b) Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
benyújtják a szabályozó hatóságoknak 
jóváhagyásra a szűk keresztmetszetek 
kezelésére vonatkozó eljárásaikat, ideértve 
a kapacitáselosztást és a túlterhelésből 
származó bevételek elosztását is. A 
szabályozó hatóságok a jóváhagyás előtt 
kérhetik e szabályok módosítását.”

Or. en

(Az 1228/2003/EK rendelet 6. cikkének kiegészítése az új (1b) bekezdéssel)

Indokolás

A szűk keresztmetszetek kezelési eljárásainak a szabályozó hatóságok általi hivatalos 
jóváhagyását egyértelműen fel kell tüntetni a 1228/2003/EK rendeletben a hatékony 
végrehajtás biztosításának érdekében.

Módosítás 115
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
1228/2003/EK rendelet
6 cikk– 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A rendszerösszekötő kapacitás 
felosztásából származó bevételeket a 
következő célokra kell felhasználni, a 
következő elsőbbségi sorrend szerint:

(6) A rendszerösszekötő kapacitás 
felosztásából származó bevételeket külön 
számlán kell elhelyezni és a következő 
célokra kell felhasználni:

a) a lekötött kapacitás tényleges 
rendelkezésre állásának biztosítására;

a) az ügynökség által jóváhagyott, a 
rendszer megerősítését szolgáló projektek;

b) a rendszerösszekötő kapacitás 
fenntartására vagy növelésére fordított 
hálózati beruházásokra;

b) a rendszerösszekötő kapacitás 
fenntartására vagy növelésére fordított 
hálózati beruházásokra;

Ha a bevételeket nincs mód az első 
albekezdés a) és b) pontjában 
meghatározott célokra felhasználni, akkor 
külön számlán kell őket tartani 
mindaddig, amíg ezekre a célokra fel nem 
használhatók. Független 
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rendszerüzemeltető esetében az a) és a b) 
pont alkalmazása után fennmaradó 
bevételeket a független 
rendszerüzemeltető köteles külön számlán 
tartani mindaddig, amíg az első 
albekezdés a) és b) pontjában 
meghatározott célokra fel nem lehet őket 
használni.”

Or. it

Indokolás

A szűk keresztmetszeteket kezelni kell az átviteli hálózat megerősítése céljából.

Módosítás 116
Rebecca Harms, Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
1228/2003/EK rendelet
6 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A rendszerösszekötő kapacitás 
felosztásából származó bevételeket a 
következő célokra kell felhasználni, a 
következő elsőbbségi sorrend szerint:

(6) A rendszerösszekötő kapacitás 
felosztásából származó bevételeket és a 
túlterhelési díjakat a következő célokra 
kell felhasználni:

Or. en

Indokolás

A túlterhelési díjakból származó bevételek felhasználását egyértelműen meg kell határozni a 
1228/2003/EK rendeletben a hatékony végrehajtás biztosítása érdekében.
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Módosítás 117
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
1228/2003/EK rendelet
6 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A rendszerösszekötő kapacitás 
felosztásából származó bevételeket a 
következő célokra kell felhasználni, a 
következő elsőbbségi sorrend szerint:

(6) A rendszerösszekötő kapacitás 
felosztásából származó bevételeket a 
következő célokra kell felhasználni:

Or. en

Indokolás

Nem szabad prioritásnak léteznie a bevételek felosztása tekintetében, mivel az ideális 
felosztási módszer függ a rendszer strukturális jellegétől és a lehetséges szűk 
keresztmetszetektől.

Módosítás 118
Rebecca Harms, Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
1228/2003/EK rendelet
6 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a rendszerösszekötő kapacitás 
fenntartására vagy növelésére fordított 
hálózati beruházásokra;

b) a rendszerösszekötő kapacitás 
fenntartására vagy növelésére fordított 
hálózati beruházásokra, különösen azok, 
amelyek lehetővé teszik az intelligens 
hálózatok fejlesztését és a nagyléptékű
megújulóenergia- és a decentralizált 
energiatermelés integrálását is;

Or. en
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Indokolás

Ennek a résznek meg kell felelnie az Unió energiahatékonyság és megújuló energia érdekében 
meglévő politikáinak.

Módosítás 119
Rebecca Harms, Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
1228/2003/EK rendelet
6 cikk – 6 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a hálózati díjak számítási 
módszereinek jóváhagyásakor és/vagy 
annak megállapításakor, hogy szükséges-
e a díjak módosítása, a nemzeti szabályozó 
hatóságok által figyelembe veendő 
bevételként.

Or. en

Indokolás

Az 1228/2003/EK rendeletből törölt rendelkezés visszaállítása.

Módosítás 120
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
1228/2003/EK rendelet
6 cikk – 6 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a hálózati díjak számítási 
módszereinek jóváhagyásakor és/vagy 
annak megállapításakor, hogy szükséges-
e a díjak módosítása, a nemzeti szabályozó 
hatóságok által figyelembe veendő 
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bevételként.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az abból származó jogi bizonytalanság eloszlatása, hogy megszűnik a díjak 
számításakor való figyelembe vételük lehetősége.

Módosítás 121
Rebecca Harms, Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
1228/2003/EK rendelet
6 cikk –6 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) területi jelzések, keresletoldali 
intézkedések, úgy mint a terhelés elosztása 
és az ellentételező kereskedelem;

Or. en

Indokolás

A területi jelzéseknek ösztönözniük kell az erőművek üzemeltetőit a fogyasztók közelében lévő 
területeken történő kapacitásépítésre és a lehetséges szűk keresztmetszetek elkerülésére. A 
terhelés elosztása alapvető keresletoldali irányítási célkitűzés, hiszen megváltoztatja az 
energiahasználati szokásokat úgy, hogy a csúcsidei energiafelhasználás áttolódik a csúcsidőn 
kívüli időszakokra. Végül az ellentételező kereskedelem azt jelenti, hogy a vételezés előnyben 
részesíti a rendszer túlterhelését okozó fő áramlással ellentétes irányú áramokat.

Módosítás 122
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
1228/2003/EK rendelet
6 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a bevételeket nincs mód az első 
albekezdés a) és b) pontjában 
meghatározott célokra felhasználni, akkor 
külön számlán kell őket tartani 
mindaddig, amíg ezekre a célokra fel nem 
használhatók. Független 
rendszerüzemeltető esetében az a) és a b) 
pont alkalmazása után fennmaradó 
bevételeket a független 
rendszerüzemeltető köteles külön számlán 
tartani mindaddig, amíg az első 
albekezdés a) és b) pontjában 
meghatározott célokra fel nem lehet őket 
használni.”

Ha a bevételeket nincs mód a keletkezésük 
éve vége előtt az első albekezdés a) és b) 
pontjában meghatározott célokra 
hatékonyan felhasználni, akkor azokat a 
fenti c) pontban meghatározott célra kell 
fordítani.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az abból származó jogi bizonytalanság eloszlatása, hogy megszűnik a díjak 
számításakor való figyelembe vételük lehetősége.

Módosítás 123
Rebecca Harms, Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
1228/2003/EK rendelet
6 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a bevételeket nincs mód az első 
albekezdés a) és b) pontjában 
meghatározott célokra felhasználni, akkor 
külön számlán kell őket tartani mindaddig, 
amíg ezekre a célokra fel nem 
használhatók. Független 
rendszerüzemeltető esetében az a) és a b) 
pont alkalmazása után fennmaradó 
bevételeket a független 
rendszerüzemeltető köteles külön számlán 

Ha a bevételeket nincs mód az első 
albekezdés a) és b) pontjában 
meghatározott célokra felhasználni, akkor 
külön számlán kell őket tartani mindaddig, 
amíg ezekre a célokra fel nem 
használhatók.
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tartani mindaddig, amíg az első 
albekezdés a) és b) pontjában 
meghatározott célokra fel nem lehet őket 
használni.”

Or. en

Indokolás

A teljes tulajdonosi szétválasztással való összhang érdekében a független
rendszerüzemeltetőről szóló részt el kell hagyni ebből az albekezdésből.

Módosítás 124
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
1228/2003/EK rendelet
6 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a bevételeket nincs mód az első 
albekezdés a) és b) pontjában 
meghatározott célokra felhasználni, akkor 
külön számlán kell őket tartani 
mindaddig, amíg ezekre a célokra fel nem 
használhatók. Független 
rendszerüzemeltető esetében az a) és a b) 
pont alkalmazása után fennmaradó 
bevételeket a független 
rendszerüzemeltető köteles külön számlán 
tartani mindaddig, amíg az első 
albekezdés a) és b) pontjában 
meghatározott célokra fel nem lehet őket 
használni.”

Ha a bevételeket nincs mód az első 
albekezdés a) és b) pontjában 
meghatározott célokra felhasználni, a
hálózati díjak számítási módszereinek 
jóváhagyásakor és/vagy annak 
megállapításakor, hogy szükséges-e a 
díjak módosítása, a szabályozó hatóságok 
az ügynökség jóváhagyásával figyelembe 
vehetik a bevételt.

Or. en

Indokolás

A túlterhelésből származó bevételeket elsődlegesen a rendelkezésre álló kapacitás 
maximalizálására és a szűk keresztmetszet enyhítését célzó új infrastruktúra megépítésére kell 
fordítani. El kell ismerni azonban, hogy nem lenne hatékony vagy praktikus az európai 
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hálózat összes szűk keresztmetszetének megszüntetése. Ezért a rendeletnek meg kell tartania a 
bevételek fogyasztók részére alacsonyabb díjak formájában történő visszatérítésének 
lehetőségét, de csak az ügynökség által jóváhagyott utolsó lehetőségként.

Módosítás 125
Nikolaos Vakalis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1 cikk – 6 pont 
1228/2003/EK rendelet
26. cikk – (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Új rendszerösszekötők A tagállamok 
közötti új egyenáramú rendszerösszekötők 
kérelemre, korlátozott időtartamra
mentesíthetők az e rendelet 6. cikkének (6) 
bekezdésében, valamint a 2003/54/EK 
irányelv 8. cikkében, 20. cikkében, 
illetőleg 23. cikkének (2), (3) és (4) 
bekezdésében foglalt rendelkezések alól, a 
következő feltételek mellett: 

(1) Új rendszerösszekötők A tagállamok 
közötti új egyenáramú rendszerösszekötők 
kérelemre, legalább tízéves időtartamra 
mentesíthetők az e rendelet 6. cikkének (6) 
bekezdésében, valamint a 2003/54/EK 
irányelv 8. cikkében, 20. cikkében, 
illetőleg 23. cikkének (2), (3) és (4) 
bekezdésében foglalt rendelkezések alól, a 
következő feltételek mellett:

Or. en

Indokolás

Az új rendszerösszekötőkhöz és a létező rendszerösszekötők kapacitásnöveléséhez szükséges 
beruházások igen nagy méretét tekintve a rendeletnek e beruházások tekintetében kellően 
hosszú amortizációs időszakot kell tartalmazni.

Módosítás 126
Gabriele Albertini

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1 cikk – 6 pont 
1228/2003/EK rendelet
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Új rendszerösszekötők A tagállamok (1) Új rendszerösszekötők A tagállamok 
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közötti új egyenáramú rendszerösszekötők 
kérelemre, korlátozott időtartamra 
mentesíthetők az e rendelet 6. cikkének (6) 
bekezdésében, valamint a 2003/54/EK 
irányelv 8. cikkében, 20. cikkében, 
illetőleg 23. cikkének (2), (3) és (4)
bekezdésében foglalt rendelkezések alól, a 
következő feltételek mellett:

közötti új egyenáramú rendszerösszekötők 
kérelemre, korlátozott időtartamra 
mentesíthetők az e rendelet 6. cikkének (6) 
bekezdésében, valamint a 2003/54/EK 
irányelv 8. cikkében, 10. cikkében, 20. 
cikkében, 22c. cikkének (4), (5) és (6)
bekezdésében foglalt rendelkezések alól, a 
következő feltételek mellett:

Or. en

Indokolás

Az EB javaslatainak jelenlegi változatában szerepel a mentességre vonatkozó 
rendelkezéseknek a villamosenergia-irányelv újonnan javasolt, a tulajdonlás szétválasztásáról 
szóló 8. cikkére történő kiterjesztése. A norma pontos értelmezésének biztosítása érdekében 
egyértelművé kell tenni a mentesség 10. cikkre történő kiterjesztését (ami az átviteli 
rendszerek tekintetében a független rendszerüzemeltető lehetőségét a tulajdonosi 
szétválasztáshoz köti).

A villamosenergia-irányelvre való hivatkozások a módosított 2003/54/EK irányelvhez 
igazodnak.

Módosítás 127
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1 cikk – 6 pont 
1228/2003/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Kivételes esetekben az (1) bekezdést 
váltóáramú rendszerösszekötőkre is 
alkalmazni kell akkor, ha a szóban forgó 
beruházás költsége és kockázata különösen 
nagy azokhoz a költségekhez, illetve 
kockázatokhoz képest, amelyek az 
egymással szomszédos országos átviteli 
hálózatok váltóáramú rendszerösszekötővel 
történő összekapcsolásához rendes 
körülmények között társulnak.

(2) Az (1) bekezdést váltóáramú 
rendszerösszekötőkre is alkalmazni kell 
akkor, ha a szóban forgó beruházás 
költsége és kockázata különösen nagy 
azokhoz a költségekhez, illetve 
kockázatokhoz képest, amelyek az 
egymással szomszédos országos átviteli 
hálózatok váltóáramú rendszerösszekötővel 
történő összekapcsolásához rendes 
körülmények között társulnak.
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Or. it

Indokolás

A kivételeket nem szabad a közvetlen összeköttetésekre korlátozni, a piac nagyobb 
nyitottságának lehetővé tétele érdekében.

Módosítás 128
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1 cikk – 6 pont 
1228/2003/EK rendelet
6 cikk– 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az értesítés beérkezésétől számítva két 
hónapon belül a Bizottság dönthet úgy, 
hogy felszólítja az ügynökséget a 
mentességet megadó határozat 
módosítására vagy visszavonására. A 
határidő az értesítés átvételét követő napon 
kezdődik. A két hónapos határidő további 
két hónappal meghosszabbítható, ha a 
Bizottság a döntés meghozatalához 
további információkat kér. Ez utóbbi 
határidő az e további információk 
hiánytalan átvételét követő napon 
kezdődik. A két hónapos határidőt a 
Bizottság és az ügynökség közösen is 
meghosszabbíthatja. Ha a kért 
információkat az ügynökség a felkérésben 
kitűzött határidőn belül nem küldi meg, 
akkor úgy kell tekinteni, hogy az 
ügynökség az értesítést visszavonta, kivéve 
abban az esetben, ha a lejárat előtt a 
határidőt a Bizottság és az ügynökség 
közösen meghosszabbította, továbbá akkor, 
ha az ügynökség kellő indokolással ellátott 
nyilatkozatban akként tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy álláspontja szerint az 
értesítés teljes volt.

(6) Az értesítés beérkezésétől számítva két 
hónapon belül a Bizottság dönthet úgy, 
hogy felszólítja az ügynökséget vagy az 
illetékes hatóságot a mentességet megadó 
határozat módosítására vagy 
visszavonására. A határidő az értesítés 
átvételét követő napon kezdődik. A két 
hónapos határidőt a Bizottság és az 
ügynökség vagy az illetékes hatóság 
közösen is meghosszabbíthatja. Ha a kért 
információkat az ügynökség a felkérésben 
kitűzött határidőn belül nem küldi meg, 
akkor úgy kell tekinteni, hogy az 
ügynökség az értesítést visszavonta, kivéve 
abban az esetben, ha a lejárat előtt a 
határidőt a Bizottság és az ügynökség vagy 
az illetékes hatóság közösen 
meghosszabbította, továbbá akkor, ha az 
ügynökség vagy az illetékes hatóság kellő 
indokolással ellátott nyilatkozatban akként 
tájékoztatta a Bizottságot, hogy álláspontja 
szerint az értesítés teljes volt.

A mentességet megadó határozat A mentességet megadó határozat 
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módosítására vagy visszavonására 
felszólító bizottsági döntésnek az 
ügynökség köteles négy héten belül eleget 
tenni, és erről tájékoztatni a Bizottságot.

módosítására vagy visszavonására 
felszólító bizottsági döntésnek az 
ügynökség vagy az illetékes hatóság
köteles négy héten belül eleget tenni, és 
erről tájékoztatni a Bizottságot.

A Bizottság köteles megőrizni az üzleti 
szempontból érzékeny információk 
titkosságát.

A Bizottság köteles megőrizni az üzleti 
szempontból érzékeny információk 
titkosságát.

A mentességet megadó határozat 
bizottsági jóváhagyása az elfogadást 
követően két év elteltével hatályát veszti, 
ha a rendszerösszekötő megépítése eddig 
az időpontig nem kezdődött meg, illetőleg 
az elfogadást követően öt év elteltével 
hatályát veszti, ha a rendszerösszekötő 
eddig az időpontig nem állt üzembe.

Or. it

Indokolás

Azt az időszakot, amelynek során a Bizottság mentesítő határozatot hozhat, legfeljebb két 
hónapra kell korlátozni – anélkül, hogy a Bizottság azt mérlegeléssel meghosszabbíthatná –, 
abból a célból, hogy elkerülhető legyen minden olyan kétség, amely a projekt gazdasági 
vonatkozásait érinthetné.

A javasolt határidők (két vagy öt év, ha a termelés még nem kezdődött el vagy nem állt 
üzembe) nem elfogadhatóak, hiszen a projekteket egyedileg kell értékelni, egyedi 
sajátosságaik figyelembe vételével.

Módosítás 129
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1 cikk – 6 pont 
1228/2003/EK rendelet
6 cikk– 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az értesítés beérkezésétől számítva két 
hónapon belül a Bizottság dönthet úgy, 
hogy felszólítja az ügynökséget a 
mentességet megadó határozat 

(6) Az értesítés beérkezésétől számítva két 
hónapon belül a Bizottság dönthet úgy, 
hogy felszólítja az ügynökséget a 
mentességet megadó határozat 
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módosítására vagy visszavonására. A 
határidő az értesítés átvételét követő napon 
kezdődik. A két hónapos határidő további 
két hónappal meghosszabbítható, ha a 
Bizottság a döntés meghozatalához további 
információkat kér. Ez utóbbi határidő az e 
további információk hiánytalan átvételét 
követő napon kezdődik. A két hónapos 
határidőt a Bizottság és az ügynökség 
közösen is meghosszabbíthatja. Ha a kért 
információkat az ügynökség a felkérésben 
kitűzött határidőn belül nem küldi meg, 
akkor úgy kell tekinteni, hogy az 
ügynökség az értesítést visszavonta, kivéve 
abban az esetben, ha a lejárat előtt a 
határidőt a Bizottság és az ügynökség 
közösen meghosszabbította, továbbá akkor, 
ha az ügynökség kellő indokolással ellátott 
nyilatkozatban akként tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy álláspontja szerint az 
értesítés teljes volt. 

módosítására vagy visszavonására. A 
határidő az értesítés átvételét követő napon 
kezdődik. A két hónapos határidő további 
két hónappal meghosszabbítható, ha a 
Bizottság a döntés meghozatalához további 
információkat kér. Ez utóbbi határidő az e 
további információk hiánytalan átvételét 
követő napon kezdődik. A két hónapos 
határidőt a Bizottság és az ügynökség 
közösen is meghosszabbíthatja. Ha a kért 
információkat az ügynökség a felkérésben 
kitűzött határidőn belül nem küldi meg, 
akkor úgy kell tekinteni, hogy az 
ügynökség az értesítést visszavonta, kivéve 
abban az esetben, ha a lejárat előtt a 
határidőt a Bizottság és az ügynökség 
közösen meghosszabbította, továbbá akkor, 
ha az ügynökség kellő indokolással ellátott 
nyilatkozatban akként tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy álláspontja szerint az 
értesítés teljes volt. 

A mentességet megadó határozat 
módosítására vagy visszavonására 
felszólító bizottsági döntésnek az 
ügynökség köteles négy héten belül eleget 
tenni, és erről tájékoztatni a Bizottságot.

A mentességet megadó határozat 
módosítására vagy visszavonására 
felszólító bizottsági döntésnek az 
ügynökség köteles négy héten belül eleget 
tenni, és erről tájékoztatni a Bizottságot.

A Bizottság köteles megőrizni az üzleti 
szempontból érzékeny információk 
titkosságát.

A Bizottság köteles megőrizni az üzleti 
szempontból érzékeny információk 
titkosságát.

A mentességet megadó határozat 
bizottsági jóváhagyása az elfogadást 
követően két év elteltével hatályát veszti, 
ha a rendszerösszekötő megépítése eddig 
az időpontig nem kezdődött meg, illetőleg 
az elfogadást követően öt év elteltével 
hatályát veszti, ha a rendszerösszekötő 
eddig az időpontig nem állt üzembe.

Or. de
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Módosítás 130
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1 cikk – 6 pont 
1228/2003/EK rendelet
7 cikk – 6 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mentességet megadó határozat bizottsági 
jóváhagyása az elfogadást követően két év 
elteltével hatályát veszti, ha a 
rendszerösszekötő megépítése eddig az 
időpontig nem kezdődött meg, illetőleg az 
elfogadást követően öt év elteltével 
hatályát veszti, ha a rendszerösszekötő 
eddig az időpontig nem állt üzembe.

A mentességet megadó határozat bizottsági 
jóváhagyása az elfogadást követően három
év elteltével hatályát veszti, ha a 
rendszerösszekötő megépítése eddig az 
időpontig nem kezdődött meg, illetőleg az 
elfogadást követően hét év elteltével 
hatályát veszti, ha a rendszerösszekötő 
eddig az időpontig nem állt üzembe.

Or. ro

Módosítás 131
Gabriele Albertini

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1 cikk – 6 pont 
1228/2003/EK rendelet
7 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Ha a (8) bekezdésben említett 
körülmények között valamely megadott 
mentességet felülvizsgálják, az illetékes 
szerveknek konzultációt kell folytatniuk a 
kérelmezővel és kellően figyelembe kell 
venniük azokat a késedelmeket, amelyek 
oka igazgatási vagy eljárási ok vagy vis 
major és minden olyan, a kérelmező 
ellenőrzésén vagy szándékán kívül álló ok, 
ami jelenőséggel bír a határozat 
szempontjából.

Or. en
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Indokolás

A beruházás gördülékeny alakulását esetlegesen sértő tényezők elkerülése érdekében, külön 
szempontokat kell megállapítani a mentességi határozat felülvizsgálatára. Az összetett 
beruházásoknál a kockázati lánc gyakran tartalmazhat összehangoltan előforduló, többféle 
fejleményt, és a késedelmek gyakorta a hosszadalmas igazgatási és olyan eljárásokból 
erednek, amelyek felett a projekt támogatója nem rendelkezik ellenőrzéssel.

Módosítás 132
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1 cikk – 6 pont 
1228/2003/EK rendelet
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság az (1) bekezdésben előírt 
feltételek alkalmazásáról, valamint a (4) 
és az (5) bekezdés alkalmazása céljából 
követendő eljárásról iránymutatásokat 
fogadhat el. Ezt az intézkedést, mivel e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozik, a 13. cikk (2) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással kell elfogadni.”

törölve

Or. de

Indokolás

E cikk alkalmazásának feltételeit már megfelelően meghatározza a vonatkozó rendelkezés és 
nincs szükség további részletezésre komitológiai iránymutatások formájában.

Módosítás 133
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1 cikk – 6 pont 
1228/2003/EK rendelet
7 cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság az (1) bekezdésben előírt 
feltételek alkalmazásáról, valamint a (4) és 
az (5) bekezdés alkalmazása céljából 
követendő eljárásról iránymutatásokat 
fogadhat el. Ezt az intézkedést, mivel e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozik, a 13. cikk (2) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással kell elfogadni.”

(7) A Bizottság az (1) bekezdésben előírt 
feltételek alkalmazásáról, valamint a (4) és 
az (5) bekezdés alkalmazása céljából 
követendő eljárásról iránymutatásokat 
módosíthat. Ezt az intézkedést, mivel e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozik, a 13. cikk (2) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással kell módosítani.

Or. de

Indokolás

A javaslat szolgál annak biztosítására, hogy az iránymutatásokat megfelelő eljárásban a 
Parlament és a Tanács fogadja el. A hatáskörök Bizottságra történő átruházásának az 
esetlegesen szükséges kiigazításokra kell korlátozódnia.

Módosítás 134
Gabriele Albertini

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1 cikk – 6 pont 
1228/2003/EK rendelet
7 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A 7. cikk (1) bekezdésében előírt 
eltérések automatikusan vonatkoznak az
1228/2003/EK rendelet 7. cikke szerint e 
rendelet hatálybalépésének napján 
megadott eltérésekre.

Or. en

Indokolás

Kerülni kell a mentesítési rendszer értelmében végrehajtott új beruházások közötti 
megkülönböztetést. A harmadik felek hozzáférése alól megadott mentességek már teljesítik a 
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1228/2003/EK rendeletben meghatározott kritériumokat. A verseny torzulásának elkerülése 
érdekében és az eddig megadott mentességek tekintetében az ismételt eljárás megelőzése
céljából szükséges kifejezetten kiterjeszteni az 1228/2003/EK rendelet 7. cikke alapján 
megadott jelenlegi mentességeket a 2003/54/EK irányelv újonnan javasolt 8. cikkére 
(tulajdonosi szétválasztás).

Módosítás 135
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1 cikk – 6 pont 
1228/2003/EK rendelet
7 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A 7. cikk (1) bekezdésében előírt 
eltérések automatikusan vonatkoznak az 
1228/2003/EK rendelet 7. cikke szerint e 
rendelet hatálybalépésének napján 
megadott eltérésekre.

Or. en

Indokolás

Kerülni kell a mentesítési rendszer értelmében végrehajtott új beruházások közötti 
megkülönböztetést. A harmadik felek hozzáférése alól megadott mentességek már teljesítik az
1228/2003/EK rendeletben meghatározott kritériumokat.

Módosítás 136
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 6 a pont (új)
1228/2003/EK rendelet
 7 -a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A szöveg a következő 7-a cikkel 
egészül ki:
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 „7-a. cikk

A kapacitásbővítés igazgatási 
akadályainak elhárítása

A tagállamok felülvizsgálják eljárásaikat 
abból a célból, hogy azonosítsák és 
megszüntessék a rendszerösszekötő 
kapacitás mennyiségi bővítésének 
igazgatási akadályait. A tagállamok 
azonosítják a hálózat abból a célból 
megerősítendő szakaszait, hogy a 
rendszerösszeköttetési kapacitás általános 
szintje összhangban álljon a széles körű 
piaci integráció célkitűzésével.”

Or. en

Indokolás

A határkeresztező kapacitás hiánya súlyos akadály az európai gázpiacok integrációjában. A 
határkeresztező kapacitások kiterjedésének növelésére az EU-tagállamoknak kötelezettséget 
kell vállalniuk a kapacitás bővítésére, valamint azonosítaniuk kell és meg kell szüntetniük 
annak igazgatási akadályait.

Módosítás 137
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
1228/2003/EK rendelet
7 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„7a. cikk törölve
Kiskereskedelmi piacok

A regionális és közösségi szintű, jól 
működő, átlátható, határokon átnyúló 
kiskereskedelmi piacok kialakulásának 
elősegítése érdekében a tagállamok 
gondoskodnak azon feladat- és felelősségi 
körök meghatározásáról, amelyekkel az 
átvitelirendszer-üzemeltetők, az 
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elosztórendszer-üzemeltetők, az 
ellátóvállalkozások, a fogyasztók, 
valamint szükség szerint más piaci 
résztvevők a szerződéses feltételekkel, a 
fogyasztókkal szembeni kötelezettségekkel, 
az adatcsere- és az elszámolási 
szabályokkal, az adatok feletti 
tulajdonjoggal és a mérési felelősséggel 
összefüggésben rendelkeznek.
Ezeket a szabályokat nyilvánosságra kell 
hozni, kidolgozásuk során a 
fogyasztókhoz való hozzáférés határokon 
átnyúló összehangolására kell törekedni, 
és ezekkel a szabályokkal kapcsolatban a 
szabályozó hatóságokat felülvizsgálati 
jogkörrel kell felruházni.”

Or. en

Indokolás

A villamos energia kiskereskedelmi piacának harmonizálására vonatkozó szabályokat el kell 
hagyni vagy kizárólag a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 
2003/54/EK irányelv módosításáról szóló irányelvre irányuló javaslatban (COM/2007/0528 
végleges) kell megfogalmazni. A villamos energia határokon keresztül történő 
kereskedelméről és a hálózati hozzáférésről szóló javaslatnak (COM 2007-531) a 
nagykereskedelmi piacokra és az ellátás biztonságára kell összpontosítania.

Módosítás 138
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
1228/2003/EK rendelet
7 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A regionális és közösségi szintű, jól 
működő, átlátható, határokon átnyúló 
kiskereskedelmi piacok kialakulásának 
elősegítése érdekében a tagállamok 
gondoskodnak azon feladat- és felelősségi 
körök meghatározásáról, amelyekkel az 

A regionális és közösségi szintű, jól 
működő, átlátható piacok kialakulásának 
elősegítése érdekében a tagállamok 
gondoskodnak azon feladat- és felelősségi 
körök meghatározásáról, amelyekkel az 
átvitelirendszer-üzemeltetők, az 
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átvitelirendszer-üzemeltetők, az 
elosztórendszer-üzemeltetők, az 
ellátóvállalkozások, a fogyasztók, valamint 
szükség szerint más piaci résztvevők a 
szerződéses feltételekkel, a fogyasztókkal 
szembeni kötelezettségekkel, az adatcsere-
és az elszámolási szabályokkal, az adatok 
feletti tulajdonjoggal és a mérési 
felelősséggel összefüggésben 
rendelkeznek.

elosztórendszer-üzemeltetők, az 
ellátóvállalkozások, a fogyasztók, valamint 
szükség szerint más piaci résztvevők a 
szerződéses feltételekkel, a fogyasztókkal 
szembeni kötelezettségekkel, az adatcsere-
és az elszámolási szabályokkal, az adatok 
feletti tulajdonjoggal és a mérési 
felelősséggel összefüggésben 
rendelkeznek.

Ezeket a szabályokat nyilvánosságra kell 
hozni, kidolgozásuk során a fogyasztókhoz 
való hozzáférés határokon átnyúló 
összehangolására kell törekedni, és 
ezekkel a szabályokkal kapcsolatban a 
szabályozó hatóságokat felülvizsgálati 
jogkörrel kell felruházni.

Ezeket a szabályokat nyilvánosságra kell 
hozni és ezekkel a szabályokkal 
kapcsolatban a szabályozó hatóságokat 
felülvizsgálati jogkörrel kell felruházni.

Or. en

Indokolás

A harmonizált, határon átnyúló kiskereskedelmi piacok célkitűzése nem szükséges egy jól 
működő regionális és közösségi nagykereskedelmi piac fejlődéséhez, aminek továbbra is a 
prioritást kell képeznie. Egy ilyen szabályozói célkitűzés következményeit teljes egészében 
értékelni kellene, körültekintően elemezni kellene a költségeket és hasznokat, mivel 
előfordulhat, hogy az olyan jelentős átállási költségekkel járna, ami meghaladná az 
előnyöket.

Módosítás 139
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont
1228/2003/EK rendelet
7a. cikk – (2) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a szabályokat nyilvánosságra kell 
hozni, kidolgozásuk során a fogyasztókhoz 
való hozzáférés határokon átnyúló 
összehangolására kell törekedni, és 
ezekkel a szabályokkal kapcsolatban a 

E szabályok kidolgozása során a 
fogyasztókhoz való hozzáférés határokon 
átnyúló ösztönzésére és garantálására kell 
törekedni. Ezeket a szabályokat a 
szabályozói hatóságok ellenőrzést 
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szabályozó hatóságokat felülvizsgálati 
jogkörrel kell felruházni.”

követően nyilvánosságra kell hozni.”

Or. de

Indokolás

A tagállamok felelősségének kell maradnia a végfelhasználói piacoknak és a 
keretfeltételeknek, ideértve az elosztásirendszer-üzemeltetőkre vonatkozókat.

Módosítás 140
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
1228/2003/EK rendelet
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e rendelet céljainak eléréséhez 
szükséges mértékű harmonizáció 
minimális szintjének biztosítása 
érdekében, a szükségesnek ítélt körben a 
következő kérdésekről is iránymutatásokat 
kell kiadni:

törölve

a) az 5. cikkben előírt elvekkel 
összhangban az információszolgáltatás 
részletes szabályairól;
b) a 7a. cikkben a kiskereskedelmi 
piacokkal kapcsolatban előírt 
rendelkezések részletes alkalmazásáról;
c) az átvitelirendszer-üzemeltetők és 
fogyasztóik közötti jogviszonyt 
meghatározó részletes kapcsolódási 
szabályokról;
d) az együttműködtethetőség részletes 
szabályairól;
e) a villamos energia kereskedelmére 
vonatkozó részletes szabályokról;
f) a kiegyenlítő piac és a tartalékenergia-
piac további integrálása céljából a 
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kiegyenlítésre és a tartalék energiára 
vonatkozó részletes szabályokról;
g) a beruházásösztönzés részletes 
szabályairól, ideértve a területi jelzéseket 
is;
h) Módosítás h) a 2c. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt kérdéskörök 
részletes szabályairól.

Or. de

Indokolás

Nem megfelelő a Bizottságra komitológia útján történő hatáskörátruházás terjedelme. 
Különösen, amennyiben a hatáskörátruházás új területére ér, annak tartalmát, célját és 
terjedelmét sokkal pontosabban kell megfogalmazni.

Módosítás 141
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
1228/2003/EK rendelet
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e rendelet céljainak eléréséhez 
szükséges mértékű harmonizáció minimális 
szintjének biztosítása érdekében, a 
szükségesnek ítélt körben a következő 
kérdésekről is iránymutatásokat kell 
kiadni:

(3) Az e rendelet céljainak eléréséhez 
szükséges mértékű harmonizáció minimális 
szintjének biztosítása érdekében, a 
szükségesnek ítélt körben a következő 
kérdésekről is sajátos iránymutatásokat 
kell kiadni:

a) az 5. cikkben előírt elvekkel 
összhangban az információszolgáltatás 
részletes szabályairól;

a) az 5. cikkben előírt elvekkel 
összhangban az információszolgáltatás 
részletes szabályairól;

b) a 7a. cikkben a kiskereskedelmi 
piacokkal kapcsolatban előírt 
rendelkezések részletes alkalmazásáról;

b) a 7a. cikkben a kiskereskedelmi 
piacokkal kapcsolatban előírt 
rendelkezések részletes alkalmazásáról;

c) az átvitelirendszer-üzemeltetők és 
fogyasztóik közötti jogviszonyt 
meghatározó részletes kapcsolódási 

c) az átvitelirendszer-üzemeltetők és 
fogyasztóik közötti jogviszonyt 
meghatározó részletes kapcsolódási 



AM\717090HU.doc 115/126 PE404.668v01-00

Külső fordítás

HU

szabályokról; szabályokról;
d) az együttműködtethetőség részletes 
szabályairól;

d) az együttműködtethetőség részletes 
szabályairól;

e) a villamos energia kereskedelmére 
vonatkozó részletes szabályokról;
f) a kiegyenlítő piac és a tartalékenergia-
piac további integrálása céljából a 
kiegyenlítésre és a tartalék energiára 
vonatkozó részletes szabályokról;

e) a kiegyenlítő piac és a tartalékenergia-
piac további integrálása céljából –
függetlenül a határon átnyúló napközbeni 
kereskedés elsőbbségi bevezetésétől – a 
kiegyenlítésre és a tartalék energiára 
vonatkozó részletes szabályokról;

g) a beruházásösztönzés részletes 
szabályairól, ideértve a területi jelzéseket 
is;

f) a beruházásösztönzés részletes 
szabályairól, ideértve a területi jelzéseket 
is;

h) a 2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt 
kérdéskörök részletes szabályairól.

g) a 2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt 
kérdéskörök részletes szabályairól.

Or. de

Indokolás

Nem megfelelő a Bizottságra komitológia útján történő hatáskörátuházás terjedelme. 
Különösen, amennyiben a hatáskörátruházás új területére ér – mint a villamos energia 
nagykereskedelme –, annak tartalmát, célját és terjedelmét sokkal pontosabban kell 
megfogalmazni.

A szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó, e cikk alapján elkészített és 2008. január 1. óta 
hatályos iránymutatások értelmében követelmény a határon átnyúló napközbeni kereskedés 
bevezetése.

Módosítás 142
Reino Paasilinna, Robert Goebbels

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
1228/2003/EK rendelet
8 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 7a. cikkben a kiskereskedelmi 
piacokkal kapcsolatban előírt 

törölve
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rendelkezések részletes alkalmazásáról;

Or. en

Indokolás

A villamos energia kiskereskedelmi piacának harmonizálására vonatkozó szabályokat el kell 
hagyni vagy kizárólag a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 
2003/54/EK irányelv módosításáról szóló irányelvre irányuló javaslatban (COM/2007/0528 
végleges) kell megfogalmazni A villamos energia határokon keresztül történő kereskedelméről 
és a hálózati hozzáférésről szóló javaslatnak (COM 2007-531) a nagykereskedelmi piacokra 
és az ellátás biztonságára kell összpontosítania.

Módosítás 143
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
1228/2003/EK rendelet
8 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 7a. cikkben a kiskereskedelmi 
piacokkal kapcsolatban előírt 
rendelkezések részletes alkalmazásáról;

törölve

Or. en

Indokolás

A harmonizált, határon átnyúló kiskereskedelmi piac célkitűzése nem szükséges egy jól 
működő regionális és közösségi nagykereskedelmi piac fejlődéséhez, aminek e rendelet 
középpontjában kell lennie. A jórészt a szubszidiaritás hatálya alá tartozó kiskereskedelem 
terén a legjobb gyakorlatokra vonatkozó javaslatok gyakorta jobbak, mint a hivatalos 
iránymutatások.
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Módosítás 144
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
1228/2003/EK rendelet
8 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a villamos energia kereskedelmére 
vonatkozó részletes szabályokról;

törölve

Or. de

Indokolás

Nem megfelelő a Bizottságra komitológia útján történő hatáskörátuházás terjedelme. 
Különösen, amennyiben a hatáskörátruházás új területére ér – mint a villamos energia 
nagykereskedelme –, annak tartalmát, célját és terjedelmét sokkal pontosabban kell 
megfogalmazni.

A szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó, e cikk alapján elkészített és 2008. január 1. óta 
hatályos iránymutatások értelmében követelmény a határon átnyúló napközbeni kereskedés 
bevezetése.

Módosítás 145
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
1228/2003/EK rendelet
8 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a villamos energia kereskedelmére 
vonatkozó részletes szabályokról;

törölve

Or. de

Indokolás

Az iránymutatásokra vagy előírásokra vonatkozó rendelkezést törölni kell.
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Módosítás 146
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
1228/2003/EK rendelet
8 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a kiegyenlítő piac és a tartalékenergia-
piac további integrálása céljából a 
kiegyenlítésre és a tartalék energiára 
vonatkozó részletes szabályokról;

f) a kiegyenlítő piac és a tartalékenergia-
piac további integrálása céljából –
függetlenül a határon átnyúló napközbeni 
kereskedés elsőbbségi bevezetésétől – a 
kiegyenlítésre és a tartalék energiára 
vonatkozó részletes szabályokról;

Or. de

Indokolás

Nem megfelelő a Bizottságra komitológia útján történő hatáskörátuházás terjedelme. 
Különösen, amennyiben a hatáskörátruházás új területére ér – mint a villamos energia 
nagykereskedelme –, annak tartalmát, célját és terjedelmét sokkal pontosabban kell 
megfogalmazni.

A szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó, e cikk alapján elkészített és 2008. január 1. óta 
hatályos iránymutatások értelmében követelmény a határon átnyúló napközbeni kereskedés 
bevezetése.

Módosítás 147
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
1228/2003/EK rendelet
8 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a beruházásösztönzés részletes 
szabályairól, ideértve a területi jelzéseket 
is;

törölve
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Or. de

Indokolás

A villamosenergia-hálózatok területi jelzéseként ismert dologra vonatkozó engedélyezés már 
szerepel a 8. cikk (2) bekezdésében. Ennélfogva felesleges az iránymutatások elfogadására 
vonatkozó további rendelkezés.

Módosítás 148
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
1228/2003/EK rendelet
8 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) Módosítás h) a 2c. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt kérdéskörök 
részletes szabályairól.

törölve 

Or. de

Indokolás

A 2e. cikk (3) bekezdése rendelkezik a 2c. cikk (3) bekezdése szerinti iránymutatások 
elfogadásáról. Mivel a 8. cikk (1) bekezdésében említett többi iránymutatást a Bizottság csak 
módosíthatja, de nem fogadhatja el, a 8. cikkben a rendszertani okokra való hivatkozást el 
kell hagyni.

Módosítás 149
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
1228/2003/EK rendelet
8. cikk – 3 bekezdés – h pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a 2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt 
kérdéskörök részletes szabályairól.

törölve

Or. en

Indokolás

Az iránymutatásokba a 8. cikkben leírtaknak megfelelően nem kell belefoglalni a 2c. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt témaköröket.

Módosítás 150
Umberto Guidoni

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
1228/2003/EK rendelet
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben helyénvaló és az 
ügynökség 2e. cikk (1) bekezdése szerinti 
javaslatát követően a Bizottság stratégiai 
iránymutatásokat fogadhat el a 2c. cikk 
(3) és (5) bekezdésében felsorolt 
területeken a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata számára alapként a 2c. cikk (3) 
bekezdésében említett részletes műszaki 
előírások tervezetének és a 2c. cikk (5) 
bekezdésében említett tíz évre szóló 
beruházási terv tervezetének 
kialakításához.

Or. en

Indokolás

A 2e. cikkben meghatározott eljárás következményeként a 8. cikknek is utalnia kell stratégiai 
iránymutatások elfogadásának lehetőségére, a rendeletben a többi iránymutatás elfogadására 
előírttal megegyező eljárásban. Ez teszi szükségessé a cikk (3a) bekezdéssel való kiegészítését. 
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Az iránymutatások e cikkben jelenleg szereplő listáját a 11 területre figyelemmel kell 
ellenőrizni.

Módosítás 151
Rebecca Harms, Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
1228/2003/EK rendelet
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság jogosult iránymutatásokat 
elfogadni az (1)–(3) bekezdésben felsorolt 
kérdéskörökben. A Bizottság – az 5. és a 6. 
cikkben előírt elvekkel összhangban –
jogosult módosítani a (4) bekezdésben 
meghatározott iránymutatásokat 
különösen azzal a céllal, hogy részletes 
iránymutatást fogalmazzon meg a 
gyakorlatban alkalmazott valamennyi 
kapacitásfelosztási módszerre 
vonatkozóan, illetőleg gondoskodjon 
arról, hogy a szűk keresztmetszetek 
kezelésére alkalmazott mechanizmusok a 
belső piac célkitűzéseivel összhangban 
fejlődjenek. E módosítás alkalmával az 
alkalmasnak ítélt körben közös 
szabályokat kell megállapítani a hálózat 
használata és üzemeltetése során az 5. 
cikk (2) bekezdése értelmében 
alkalmazandó biztonsági és üzemviteli 
minimumszabványokra vonatkozóan.

(5) Az ügynökség a 2da. cikkel 
összhangban iránymutatásokat fogad el.

Azokat az intézkedéseket, amelyek e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek – kiegészítéssel vagy másként 
történő – módosítására vonatkoznak, a 13. 
cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni.
Az iránymutatások elfogadása, illetve 
módosítása alkalmával a Bizottság 
gondoskodik arról, hogy az 
iránymutatások biztosítsák, de ne lépjék 
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túl az e rendelet célkitűzéseinek 
megvalósításához legalább szükséges 
mértékű harmonizációt.
Az iránymutatások elfogadása, illetve 
módosítása alkalmával a Bizottság jelzi, 
hogy milyen lépéseket tett a szóban forgó 
iránymutatások olyan harmadik országok 
előírásaival való összehangolása 
érdekében, amelyek szintén az európai 
villamosenergia-rendszerhez tartoznak.
Az első elfogadáskor a Bizottság 
gondoskodik arról, hogy ezek az 
iránymutatások – egységes 
intézkedéstervezet formájában – legalább 
az (1) bekezdés a) és d) pontjában, 
valamint a (2) bekezdésben előírt 
kérdésekre kiterjedjenek.”

Or. en

Indokolás

Azzal a logikával összhangban, miszerint az ügynökség feladata az iránymutatások 
kialakítása és széles körű konzultációt követő elfogadása.

Módosítás 152
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
1228/2003/EK rendelet
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság jogosult iránymutatásokat 
elfogadni az (1)–(3) bekezdésben felsorolt 
kérdéskörökben. A Bizottság – az 5. és a 6. 
cikkben előírt elvekkel összhangban –
jogosult módosítani a (4) bekezdésben 
meghatározott iránymutatásokat különösen 
azzal a céllal, hogy részletes iránymutatást 
fogalmazzon meg a gyakorlatban 
alkalmazott valamennyi kapacitásfelosztási 

A Bizottság jogosult iránymutatásokat 
módosítani az (1)–(3) bekezdésben 
felsorolt kérdéskörökben. A Bizottság – az 
5. és a 6. cikkben előírt elvekkel 
összhangban – jogosult módosítani a (4) 
bekezdésben meghatározott 
iránymutatásokat különösen azzal a céllal, 
hogy részletes iránymutatást fogalmazzon 
meg a gyakorlatban alkalmazott 
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módszerre vonatkozóan, illetőleg 
gondoskodjon arról, hogy a szűk 
keresztmetszetek kezelésére alkalmazott 
mechanizmusok a belső piac 
célkitűzéseivel összhangban fejlődjenek. E 
módosítás alkalmával az alkalmasnak ítélt 
körben közös szabályokat kell 
megállapítani a hálózat használata és 
üzemeltetése során az 5. cikk (2) bekezdése 
értelmében alkalmazandó biztonsági és 
üzemviteli minimumszabványokra 
vonatkozóan.

valamennyi kapacitásfelosztási módszerre 
vonatkozóan, illetőleg gondoskodjon arról, 
hogy a szűk keresztmetszetek kezelésére 
alkalmazott mechanizmusok a belső piac 
célkitűzéseivel összhangban fejlődjenek. E 
módosítás alkalmával az alkalmasnak ítélt 
körben közös szabályokat kell 
megállapítani a hálózat használata és 
üzemeltetése során az 5. cikk (2) bekezdése 
értelmében alkalmazandó biztonsági és 
üzemviteli minimumszabványokra 
vonatkozóan.

Azokat az intézkedéseket, amelyek e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek – kiegészítéssel vagy másként 
történő – módosítására vonatkoznak, a 13. 
cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni.

Azokat az intézkedéseket, amelyek e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek – kiegészítéssel vagy másként 
történő – módosítására vonatkoznak, a 13. 
cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
módosítani.

Az iránymutatások elfogadása, illetve
módosítása alkalmával a Bizottság 
gondoskodik arról, hogy az iránymutatások 
biztosítsák, de ne lépjék túl az e rendelet 
célkitűzéseinek megvalósításához legalább 
szükséges mértékű harmonizációt.

Az iránymutatások módosítása alkalmával 
a Bizottság gondoskodik arról, hogy az 
iránymutatások biztosítsák, de ne lépjék túl 
az e rendelet célkitűzéseinek 
megvalósításához legalább szükséges 
mértékű harmonizációt.

Az iránymutatások elfogadása, illetve
módosítása alkalmával a Bizottság jelzi, 
hogy milyen lépéseket tett a szóban forgó 
iránymutatások olyan harmadik országok 
előírásaival való összehangolása 
érdekében, amelyek szintén az európai 
villamosenergia-rendszerhez tartoznak.

Az iránymutatások módosítása alkalmával 
a Bizottság jelzi, hogy milyen lépéseket tett 
a szóban forgó iránymutatások olyan 
harmadik országok előírásaival való 
összehangolása érdekében, amelyek 
szintén az európai villamosenergia-
rendszerhez tartoznak.

Az első elfogadáskor a Bizottság 
gondoskodik arról, hogy ezek az 
iránymutatások – egységes 
intézkedéstervezet formájában – legalább 
az (1) bekezdés a) és d) pontjában, 
valamint a (2) bekezdésben előírt 
kérdésekre kiterjedjenek.”

Or. de
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Indokolás

A javaslat szolgál annak biztosítására, hogy az iránymutatásokat megfelelő eljárásban a 
Parlament és a Tanács fogadja el. A hatáskörök Bizottságra történő átruházásának az 
esetlegesen szükséges kiigazításokra kell korlátozódnia.

Módosítás 153
Nikolaos Vakalis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8a pont (új)
1228/2003/EK rendelet
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A 12. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
(1) A (2) bekezdés sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóságok hatáskörrel 
rendelkeznek a rendelet betartásának 
hatékony biztosítására, azzal, hogy 
megfelelésre felhívó végzések 
kibocsátására, valamint hatékony, 
visszatartó erejű és arányos szankciók 
kirovására irányuló jogkörökkel 
hatalmazzák fel azokat vagy más 
hatóságokat. A tagállamok ezekről a 
rendelkezésekről legkésőbb 2010. január 
1-jéig értesítik a Bizottságot, és 
késedelem nélkül értesítik az ezeket 
érintő minden későbbi módosításról.

Or. en

(Az 1228/2003/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdése szóhasználatának megváltoztatása.)

Indokolás

Az Európai Energia Szabályozók Tanácsa szerint az 1228/2003/EK rendelet végrehajtásának 
jelenlegi állása hiányosságokat mutat a tagállamok által végrehajtott, hatékony szankciók 
hiánya miatt. A szabályozó hatóságok végrehajtási hatásköreinek tényleges használatát 
kellene biztosítani a rendelet követelményeinek való meg nem felelés szankcionálása 
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érdekében.

Módosítás 154
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8a pont (új)
1228/2003/EK rendelet
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A 12. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
(1) A (2) bekezdés sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóságok hatáskörrel 
rendelkeznek a rendelet betartásának 
hatékony biztosítására, azzal, hogy 
megfelelésre felhívó végzések 
kibocsátására, valamint hatékony, 
visszatartó erejű és arányos szankciók 
kirovására irányuló jogkörökkel 
hatalmazzák fel azokat vagy más 
hatóságokat. A tagállamok ezekről a 
rendelkezésekről legkésőbb 2010. január 
1-jéig értesítik a Bizottságot, és 
késedelem nélkül értesítik az ezeket 
érintő minden későbbi módosításról.

Or. en

(Az 1228/2003/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdése szóhasználatának megváltoztatása.)

Indokolás

Az 1228/2003/EK rendelet végrehajtásának jelenlegi állása hiányosságokat mutat a 
tagállamok által végrehajtott, hatékony szankciók hiánya miatt. A Firenzei Fórum komoly 
aggályoknak adott hangot annak korlátozott terjedelme miatt, ahogyan a szabályozó 
hatóságok a rendelet követelményeinek való meg nem felelés szankcionálása céljából 
hatásköreikkel élnek. A meg nem felelés eseteiben nincs helye tárgyalásnak és a szabályozó 
hatóságoknak hatáskörrel kell rendelkezniük végrehajtói hatalmuk hatékony felhasználására.
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