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Módosítás 226
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 4. pont
2003/54/EK irányelv
8. cikk – (1) bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok [az átültetés dátuma plusz 
egy év]-tól/től gondoskodnak arról, hogy:

(1) Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
függetlenségének biztosítása érdekében a 
tagállamok [az átültetés dátuma plusz egy 
év]-tól/től gondoskodnak arról, hogy a 
vertikálisan integrált vállalkozások 
feleljenek meg a következő a)–d) pontnak 
vagy a 10. cikknek vagy 10b. cikk 
rendelkezéseinek:

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás tényleges és hatékony szétválasztást vezet be a tulajdonlás szétválasztásának 
és a független rendszerüzemeltetőnek az alternatívájaként. Biztosítja az átvitelirendszer-
üzemeltetők eredményes szétválasztását a tulajdonjog sérelme nélkül és anélkül, hogy az 
átviteli rendszert vagy az energiatermelést értékesítenék. 

Módosítás 227
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 4. pont
2003/54/EK irányelv
8. cikk – (1) bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok [az átültetés dátuma plusz 
egy év]-tól/től gondoskodnak arról, hogy:

(1) az átvitelirendszer-üzemeltetők 
függetlenségének biztosítása érdekében a 
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tagállamok [az átültetés dátuma plusz egy 
év]-tól/től gondoskodnak arról, hogy a 
vertikálisan integrált vállalkozások 
feleljenek meg:
- vagy e cikk és  a 8a. és a 8b. cikk 
rendelkezéseinek, vagy
- a 8a., 8b. és 8ba. cikk rendelkezéseinek.

Az e cikknek, a 8a. és a 8b. cikknek való 
megfelelés esetén a tagállamok biztosítják, 
hogy …-tól [az átültetés dátuma plusz egy 
év] 

Or. en

Indokolás

Ez a változtatás lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy válasszanak a tulajdonjogi 
szétválasztás, valamint az eredményes és hatékony szétválasztás között. Ez a módosítás a 28. 
cikk módosításához kötött, amely szerint a Bizottságot felhívják annak felülvizsgálatára, hogy 
az eredményes és hatékony szétválasztás elegendő-e a tényleges verseny eléréséhez, illetve 
hogy erről számoljon be az Európai Parlamentnek és a Bizottságnak. 

Módosítás 228
Šarūnas Birutis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az átviteli rendszert tulajdonló 
vállalkozások mindegyike átvitelirendszer-
üzemeltetőként tevékenykedjen; 

a) az átviteli rendszert tulajdonló 
vállalkozások mindegyike átvitelirendszer-
üzemeltetőként tevékenykedjen vagy 
legyen egy társult átviteli 
rendszerirányítója;

Or. en
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Indokolás

Az irányelvnek kellően rugalmasnak kell lennie a gyakorlatias regionális és/vagy közbenső 
megoldások érdekében: ez lehetővé fogja tenni a rendszerüzemeltetés transznacionális 
egységekre történő átruházását. 

Módosítás 229
Miloslav Ransdorf

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az átviteli rendszert tulajdonló 
vállalkozások mindegyike átvitelirendszer-
üzemeltetőként tevékenykedjen; 

törölve

Or. en

Indokolás

A 8. cikkben e pont törlése azzal jár, hogy az átvitelirendszer-üzemeltető nem csak az átviteli 
eszközök egészének tulajdonosa lehet, de előfordulhat az is, hogy eszközökkel egyáltalán nem 
rendelkezik vagy lehet az átviteli eszközök egy részének tulajdonosa is. Mindazonáltal és 
minden esetben ugyanazok a követelmények lesznek irányadók.

Módosítás 230
Reino Paasilinna

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) ugyanazon személy vagy személyek ne b) ugyanazon személy vagy személyek –
egyénileg vagy együttesen – ne legyenek 
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legyenek jogosultak: jogosultak:

Or. en

Módosítás 231
Miloslav Ransdorf

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 4. pont
2003/54/EK irányelv
8. cikk – (1) bekezdés – b) pont – i. alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. közvetlenül vagy közvetve irányítást 
gyakorolni egy termelési vagy átviteli 
feladatot betöltő vállalkozás felett, és 
emellett közvetlenül vagy közvetve 
irányítást gyakorolni egy átvitelirendszer-
üzemeltető vagy átviteli rendszer felett 
vagy abban részesedést fenntartani vagy az 
felett bármely jogot gyakorolni,

i. közvetlenül vagy közvetve irányítást 
gyakorolni egy termelési vagy átviteli 
feladatot betöltő vállalkozás felett, és 
emellett közvetlenül vagy közvetve 
irányítást gyakorolni egy átvitelirendszer-
üzemeltető felett vagy abban részesedést 
fenntartani vagy az felett bármely jogot 
gyakorolni,

Or. en

Indokolás

Ezen alpont módosítását az a tény indokolja, hogy a megfogalmazás homályosnak és nem 
kellően egyértelműnek tűnik, és bizonytalansághoz vezethet.

Módosítás 232
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 4. pont
2003/54/EK irányelv
8. cikk – (1) bekezdés – b) pont – i. alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. közvetlenül vagy közvetve irányítást 
gyakorolni egy termelési vagy átviteli 
feladatot betöltő vállalkozás felett, és 
emellett közvetlenül vagy közvetve 
irányítást gyakorolni egy átvitelirendszer-
üzemeltető vagy átviteli rendszer felett 
vagy abban részesedést fenntartani vagy 
az felett bármely jogot gyakorolni,

i. közvetlenül vagy közvetve irányítást 
gyakorolni egy termelési vagy átviteli 
feladatot betöltő vállalkozás felett, és 
emellett közvetlenül vagy közvetve 
irányítást gyakorolni egy átvitelirendszer-
üzemeltető vagy átviteli rendszer felett,

Or. en

Módosítás 233
Manuel António dos Santos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 4. pont
2003/54/EK irányelv
8. cikk – (1) bekezdés – b) pont – i. alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. közvetlenül vagy közvetve irányítást 
gyakorolni egy termelési vagy átviteli 
feladatot betöltő vállalkozás felett, és 
emellett közvetlenül vagy közvetve 
irányítást gyakorolni egy átvitelirendszer-
üzemeltető vagy átviteli rendszer felett 
vagy abban részesedést fenntartani vagy 
az felett bármely jogot gyakorolni,

i. közvetlenül vagy közvetve irányítást 
gyakorolni egy termelési vagy átviteli 
feladatot betöltő vállalkozás felett, és 
emellett közvetlenül vagy közvetve 
irányítást gyakorolni egy átvitelirendszer-
üzemeltető vagy átviteli rendszer felett 
vagy az felett bármely jogot gyakorolni,

Or. en

Indokolás

Egyértelmű, hogy a kisebbségi részesedést nem szükséges mindaddig megakadályozni, amíg 
az nem zavarja a tevékenység ellenőrzését. A kisebbségi részesedés nem sérti az üzemeltető 
függetlenségét.
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Módosítás 234
Miloslav Ransdorf

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 4. pont
2003/54/EK irányelv
8. cikk – (1) bekezdés – b) pont – ii. alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. közvetlenül vagy közvetve irányítást 
gyakorolni egy átvitelirendszer-üzemeltető 
vagy egy átviteli rendszer felett, és emellett 
közvetlenül vagy közvetve irányítást 
gyakorolni egy termelési vagy ellátási 
feladatot betöltő vállalkozásban vagy 
abban részesedést fenntartani vagy az felett 
bármely jogot gyakorolni;

ii. közvetlenül vagy közvetve irányítást 
gyakorolni egy átvitelirendszer-üzemeltető 
felett, és emellett közvetlenül vagy 
közvetve irányítást gyakorolni egy 
termelési vagy ellátási feladatot betöltő 
vállalkozásban vagy abban részesedést 
fenntartani vagy az felett bármely jogot 
gyakorolni;

Or. en

Indokolás

Ezen alpont módosítását az a tény indokolja, hogy a megfogalmazás homályosnak és nem 
kellően egyértelműnek tűnik, és bizonytalansághoz vezethet.

Módosítás 235
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 4. pont
2003/54/EK irányelv
8. cikk – (1) bekezdés – b) pont – ii. alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. közvetlenül vagy közvetve irányítást 
gyakorolni egy átvitelirendszer-üzemeltető 
vagy egy átviteli rendszer felett, és emellett 
közvetlenül vagy közvetve irányítást 
gyakorolni egy termelési vagy ellátási 
feladatot betöltő vállalkozásban vagy 

ii. közvetlenül vagy közvetve irányítást 
gyakorolni egy átvitelirendszer-üzemeltető 
vagy egy átviteli rendszer felett, és emellett 
közvetlenül vagy közvetve irányítást 
gyakorolni egy termelési vagy ellátási 
feladatot betöltő vállalkozásba,
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abban részesedést fenntartani vagy az 
felett bármely jogot gyakorolni;

Or. en

Módosítás 236
Manuel António dos Santos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 4. pont
2003/54/EK irányelv
8. cikk – (1) bekezdés – b) pont – ii. alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. közvetlenül vagy közvetve irányítást 
gyakorolni egy átvitelirendszer-üzemeltető 
vagy egy átviteli rendszer felett, és emellett 
közvetlenül vagy közvetve irányítást 
gyakorolni egy termelési vagy ellátási 
feladatot betöltő vállalkozásban vagy 
abban részesedést fenntartani vagy az 
felett bármely jogot gyakorolni;

ii. közvetlenül vagy közvetve irányítást 
gyakorolni egy átvitelirendszer-üzemeltető 
vagy egy átviteli rendszer felett, és emellett 
közvetlenül vagy közvetve irányítást 
gyakorolni egy termelési vagy ellátási 
feladatot betöltő vállalkozásban vagy az 
felett bármely jogot gyakorolni,

Or. en

Indokolás

Egyértelmű, hogy a kisebbségi részesedést nem szükséges mindaddig megakadályozni, amíg 
az nem zavarja a tevékenység ellenőrzését. A kisebbségi részesedés nem sérti az üzemeltető 
függetlenségét.

Módosítás 237
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 4. pont
2003/54/EK irányelv
8. cikk – (1) bekezdés – c) pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) ugyanazon személy vagy személyek ne 
legyenek jogosultak kinevezni egy 
átvitelirendszer-üzemeltető vagy átviteli 
rendszer felügyelőbizottsága, ügyvezető 
testülete vagy a vállalkozást jogilag 
képviselő testülete tagjait és közvetlenül 
vagy közvetve irányítást gyakorolni egy 
termelési vagy ellátási feladatot betöltő 
vállalkozásban vagy abban részesedést 
fenntartani vagy afelett bármely jogot 
gyakorolni;

törölve

Or. en

Módosítás 238
Miloslav Ransdorf

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) ugyanazon személy vagy személyek ne 
legyenek jogosultak kinevezni egy 
átvitelirendszer-üzemeltető vagy átviteli 
rendszer felügyelőbizottsága, ügyvezető 
testülete vagy a vállalkozást jogilag 
képviselő testülete tagjait és közvetlenül 
vagy közvetve irányítást gyakorolni egy 
termelési vagy ellátási feladatot betöltő 
vállalkozásban vagy abban részesedést 
fenntartani vagy afelett bármely jogot 
gyakorolni;

c) ugyanazon személy vagy személyek ne 
legyenek jogosultak kinevezni egy 
átvitelirendszer-üzemeltető 
felügyelőbizottsága, ügyvezető testülete 
vagy a vállalkozást jogilag képviselő 
testülete tagjait és közvetlenül vagy 
közvetve irányítást gyakorolni egy 
termelési vagy ellátási feladatot betöltő 
vállalkozásban vagy abban részesedést 
fenntartani vagy afelett bármely jogot 
gyakorolni;

Or. en
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Indokolás

Ezen alpont módosítását az a tény indokolja, hogy a megfogalmazás homályosnak és nem 
kellően egyértelműnek tűnik, és bizonytalansághoz vezethet.

Módosítás 239
<Members>Angelika Niebler</Members>

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 4. pont
2003/54/EK irányelv
6. cikk – (1) bekezdés – da) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„da) ugyanaz a személy vagy személyek nem 
jogosult(ak) az átviteli rendszert irányítási 
szerződés alapján üzemeltetni vagy más 
nem tulajdonosi befolyást gyakorolni, 
valamint nem lehet közvetett vagy közvetlen 
érdekeltsége (érdekeltségük) a termelés vagy 
ellátás feladatának bármelyikét ellátó 
vállalkozásban, illetve ilyen vállalkozásban 
jogot nem szerezhet(nek).”

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a tulajdonosi szétválasztásra vonatkozó rendelkezések erősítése.

Módosítás 240
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 4. pont
2003/54/EK irányelv
8. cikk – (2) bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés (b) pontjában említett (2) Amennyiben az (1) bekezdés b) 
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részesedés és jogok közé tartozik 
különösen:

pontjában írt követelményeket betartják, 
két különálló állami szerv ellenőrizheti 
egyfelől a termelési és ellátási 
tevékenységeket, másfelől az átviteli 
tevékenységeket.

a tőke vagy az üzleti vagyon egy részének 
tulajdonlása, vagy
b) a szavazati jogok gyakorlására 
vonatkozó hatáskör, vagy
c) a felügyelőbizottság, az ügyvezető 
testület vagy a vállalkozást jogilag 
képviselő testület tagjainak kinevezésére 
vonatkozó hatáskör; vagy
d) osztalékhoz vagy egyéb hozamhoz való 
jog.

Or. en

Módosítás 241
Manuel António dos Santos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 4. pont
2003/54/EK irányelv
8. cikk – (2) bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés (b) pontjában említett 
részesedés és jogok közé tartozik 
különösen:

(2) Az (1) bekezdés (b) pontjában említett 
jogok közé tartozik különösen:

a) a tőke vagy az üzleti vagyon egy 
részének tulajdonlása, vagy
b) a szavazati jogok gyakorlására 
vonatkozó hatáskör, vagy

b) a szavazati jogok gyakorlására 
vonatkozó hatáskör, vagy 

c) a felügyelőbizottság, az ügyvezető 
testület vagy a vállalkozást jogilag 
képviselő testület tagjainak kinevezésére 
vonatkozó hatáskör; vagy

c) a felügyelőbizottság, az ügyvezető 
testület vagy a vállalkozást jogilag 
képviselő testület tagjainak kinevezésére 
vonatkozó hatáskör; vagy
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d) osztalékhoz vagy egyéb hozamhoz való 
jog.

Or. en

Indokolás

Az üzemeltető függetlensége nem csorbul a tőke, az üzleti vállalkozás eszközei egy részének 
tulajdonlása vagy az osztalékjogosultság, illetve az előnyökből való egyéb részesedés folytán. 
Ezzel szemben a szavazati jogok gyakorlása vagy a felügyelőbizottság, az ügyvezető testület 
vagy a vállalkozást jogilag képviselő testület tagjainak kinevezésére vonatkozó hatáskör a 
döntő az üzemeltető ellenőrzése tekintetében

Módosítás 242
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 4. pont
2003/54/EK irányelv
8. cikk – (2) bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett 
részesedés és jogok közé tartozik 
különösen:

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában 
említett jogok közé tartozik különösen:

a tőke vagy az üzleti vagyon egy részének 
tulajdonlása, vagy
b) a szavazati jogok gyakorlására 
vonatkozó hatáskör, vagy

a) a szavazati jogok gyakorlására 
vonatkozó hatáskör, vagy 

c) a felügyelőbizottság, az ügyvezető 
testület vagy a vállalkozást jogilag 
képviselő testület tagjainak kinevezésére 
vonatkozó hatáskör; vagy

b) a felügyelőbizottság, az ügyvezető 
testület vagy a vállalkozást jogilag 
képviselő testület tagjainak kinevezésére 
vonatkozó hatáskör; vagy

d) osztalékhoz vagy egyéb hozamhoz való 
jog.

Or. en



PE404.394v01-00 14/114 AM\718659HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás 243
Eugenijus Maldeikis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 4. pont
2003/54/EK irányelv
8. cikk – (3a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(3a) A Bizottság a nemzeti és regionális 
villamosenergia-piacok egyedi 
sajátosságaira figyelemmel megállapítja a 
gazdasági, pénzügyi, ellátásbiztonsági és 
egyéb kritériumokat, amelyeknek 
megfelelően végre kell hajtani a 
vertikálisan integrált vállalatok kötelező 
és indokolt szétválasztását.
A vertikálisan integrált vállalatokra az 
irányelv értelmében rótt 
kötelezettségeknek az elérni kívánt céllal 
arányosnak kell lenniük.”

Or. it

Módosítás 244
Eugenijus Maldeikis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 4. pont
2003/54/EK irányelv
8. cikk – (3b) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(3a) A tagállamok figyelemmel kísérik a 
vertikálisan integrált vállalatok 
szétválasztásának folyamatát, és az elért 
előrehaladásról jelentést nyújtanak be a 
Bizottsághoz.”

Or. it
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Módosítás 245
Eugenijus Maldeikis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 4. pont
2003/54/EK irányelv
8. cikk – (3c) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(3c) A vertikálisan integrált vállalatok 
szétválasztása nem vezethet a fogyasztói 
villamosenergia-árak emelkedéséhez vagy 
más kedvezőtlen társadalmi 
következményekhez.”

Or. en

Módosítás 246
Reino Paasilinna

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok [az átültetés dátuma 
plusz két év]-ig eltérést engedélyezhetnek 
az (1) bekezdés b) és c) pontjától, 
amennyiben az átvitelirendszer-
üzemeltetők nem részei egy vertikálisan 
integrált vállalkozásnak. törölve

törölve

Or. en
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Módosítás 247
Šarūnas Birutis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 4. pont
2003/54/EK irányelv
8. cikk – (5) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott kötelezettség teljesítettnek 
minősül abban az esetben, ha több, átviteli 
rendszert tulajdonló vállalkozás olyan 
közös vállalatot alapít, amely az érintett 
átviteli rendszerek tekintetében több 
tagállamban átvitelirendszer-
üzemeltetőként tevékenykedik. A közös 
vállalatnak más vállalkozás nem lehet 
része, kivéve, ha a 10. cikk értelmében 
független rendszerüzemeltetőként 
engedélyezték. 

(5) A tagállamok az 5. cikkben 
megállapított regionális együttműködés 
elérése céljából fennálló kötelezettségeik 
tekintetében törekednek több nemzeti 
területet lefedő átvitelirendszer-üzemeltető 
kijelölésére, a 1228/2003/EK rendelet 2h. 
cikkének (3) bekezdésével összhangban. A 
tagállamok megfelelő intézkedéseket 
hoznak annak biztosítására, hogy ez az 
átvitelirendszer-üzemeltető tartsa be ezt a 
cikket és a 10a. cikket. A tagállamok 
gazdasági ösztönzőket vesznek igénybe a 
regionális rendszerüzemeltetők 
létrehozásának előmozdítására.

Or. en

Indokolás

A nagyobb és erősebb piac kiépítéséhez az átvitelirendszer-üzemeltetők tekintetében erősebb 
irányítás szükséges. A hálózattervezés vagy az üzemeltetési koordináció valószínűleg nem 
harmonizálható az átvitelirendszer-üzemeltetők önkéntes együttműködése útján. Lehetővé kell 
tennünk átvitelirendszer-üzemeltetők regionális vagy EU-szinten történő létrehozását. A 
régióközi együttműködés alapvető fontosságú a valóban páneurópai piac létrejöttének 
lehetővé tételéhez.

A regionális rendszerüzemeltetésnek a regionális együttműködés költséghatékony 
ösztönzésére, a határon átnyúló kereskedelem elősegítésére és a piaci integrációra, valamint 
a régióközi vonatkozásokat is figyelembe vevő regionális szükségleteknek legmegfelelőbb 
beruházások biztosítására kell összpontosulnia.
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Módosítás 248
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 4. pont
2003/54/EK irányelv
8. cikk – (5) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott kötelezettség teljesítettnek 
minősül abban az esetben, ha több, átviteli 
rendszert tulajdonló vállalkozás olyan 
közös vállalatot alapít, amely az érintett 
átviteli rendszerek tekintetében több 
tagállamban átvitelirendszer-
üzemeltetőként tevékenykedik. A közös 
vállalatnak más vállalkozás nem lehet 
része, kivéve, ha a 10. cikk értelmében 
független rendszerüzemeltetőként 
engedélyezték.

(5) Az 5a. cikkben megállapított regionális 
együttműködés biztosítására a tagállamok 
ösztönöznek és támogatnak minden 
együttes tevékenységet és/vagy 
együttműködést az átvitelirendszer-
üzemeltetők között és/vagy az 
átvitelirendszer-üzemeltetők és a 
szabályozó hatóságok közötti, a 
hozzáférési és a kiegyenlítési szabályok 
harmonizálását célzó együttműködést (a 
kiegyenlítő területek integrációja 
érdekében) a szomszédos tagállamokon 
belül és azok között, a 1228/2003/EK 
rendelet 2h. cikkének (3) bekezdésével 
összhangban. Ez az együttműködés öltheti 
az érintett összes átvitelirendszer-
üzemeltető tekintetében közös struktúra 
formáját abból a célból, hogy azok több 
szomszédos területet lefedjenek. Ebben az 
esetben a tagállamok biztosítják, hogy az 
átvitelirendszer-üzemeltetők e közös 
struktúrája feleljen meg az ebben a 
cikkben és a 10a. cikkben megállapított 
elveknek. 

Or. fr

Indokolás

Bár az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti, regionális szintű önkéntes együttműködés járt 
némi eredménnyel, jobban körülhatárolt keretrendszer szükséges a hálózatok regionális szintű 
irányításához. A tagállamoknak előnyben kell részesíteniük a regionális megállapodásoknak a 
tisztán nemzeti megoldásokkal szemben. Ennek az irányelvnek előnyben kell részesítenie a 
regionális vagy akár európai rendszerüzemeltetők létrejöttét egy valóban páneurópai piac 
létrejöttének lehetővé tétele céljából. 
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Módosítás 249
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 4. pont
2003/54/EK irányelv
8. cikk – (5) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott kötelezettség teljesítettnek 
minősül abban az esetben, ha több, átviteli 
rendszert tulajdonló vállalkozás olyan 
közös vállalatot alapít, amely az érintett 
átviteli rendszerek tekintetében több 
tagállamban átvitelirendszer-
üzemeltetőként tevékenykedik. A közös 
vállalatnak más vállalkozás nem lehet 
része, kivéve, ha a 10. cikk értelmében azt 
független rendszerüzemeltetőként 
engedélyezték.

(5) Az (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott kötelezettség teljesítettnek 
minősül abban az esetben, ha több, átviteli 
rendszert tulajdonló vállalkozás olyan 
közös vállalatot alapít, amely az érintett 
átviteli rendszerek tekintetében több 
tagállamban átvitelirendszer-
üzemeltetőként tevékenykedik.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 250
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 4. pont
2003/54/EK irányelv
8. cikk – (5a) bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(5a) E cikk végrehajtása tekintetében, 
amennyiben az (1) bekezdés b)-d) 
pontjában említett személy a tagállam 
vagy más állami szerv, két elkülönülő 
állami szerv, mely ellenőrzést gyakorol 
egyfelől az átvitelirendszer-üzemeltető 
vagy az átviteli rendszer felett, és másfelől 
a termelés vagy ellátás feladatai közül 
bármelyiket ellátó vállalkozás felett, nem 
tekinthető ugyanazon személy(ek)nek.”

Or. en

Módosítás 251
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 4. pont
2003/54/EK irányelv
8. cikk – (5a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(5a) E cikk végrehajtása tekintetében, 
amennyiben az (1) bekezdés b)-d) 
pontjában említett személy a tagállam 
vagy más állami szerv, két elkülönülő, 
ugyanazon személynek nem tekinthető 
állami szerv, mely ellenőrzést gyakorol 
egyfelől az átvitelirendszer-üzemeltető 
vagy az átviteli rendszer felett, és másfelől 
a termelés vagy ellátás feladatai közül 
bármelyiket ellátó vállalkozás felett, nem 
minősül ugyanazon személy(ek)nek.”

Or. en

Indokolás

Hasonló rendelkezést javasoltak a (12) preambulumbekezdésben. A jogbiztonság érdekében 
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azonban ennek a rendelkezésnek a normaszövegben kell lennie.

Módosítás 252
Manuel António dos Santos

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 4. pont
2003/54/EK irányelv
8. cikk – (5a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(5a) Amennyiben az (1) bekezdés a) 
pontjában említett vállalkozás részvényese 
a tagállam, az (1) bekezdés b) és c) 
pontjában meghatározott kötelezettségek 
akkor tekinthetők teljesítettnek, ha a 
termelés és ellátás feladatai körül 
bármelyiket ellátó vállalkozás, valamint az 
átvitelirendszer-üzemeltető vagy az átviteli 
rendszer jogilag elkülönülő állami 
jogalany, és azok az (1) bekezdés b) és c) 
pontjának megfelelően működnek."

Or. en

Indokolás

A hálózatok szétválasztása nem jelenti a tevékenységek privatizálását. Az állami szektornak 
meg kell adni ugyanazt a lehetőséget a termelés vagy ellátás és az átvitel biztosítására, 
amennyiben a két hálózat szétválasztása biztosított. 

Módosítás 253
<Members>Angelika Niebler</Members>

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 4. pont
2003/54/EK irányelv
8. cikk – (6 a-ac) bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy azok a 12. cikk (1) bekezdésében 
említett üzleti szempontból érzékeny 
információk, amelyeket egy korábban 
vertikálisan integrált vállalkozás részét 
képező átvitelirendszer-üzemeltető – és 
annak személyzete – birtokol, nem jutnak 
termelési vagy ellátási feladatot betöltő 
vállalkozás tudomására.

(6) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy:

a) azok a 12. cikk (1) bekezdésében 
említett üzleti szempontból érzékeny 
információk, amelyeket egy korábban 
vertikálisan integrált vállalkozás részét 
képező átvitelirendszer-üzemeltető – és 
annak személyzete – birtokol, nem jutnak 
termelési vagy ellátási feladatot betöltő 
vállalkozás tudomására;
aa) az átvitelirendszer-üzemeltetők egy 
olyan megfelelőségi programot hozzanak 
létre és üzemeltessenek, amely 
meghatározza az annak biztosítására 
megteendő intézkedéseket, hogy a 
megkülönböztető magatartás kizárt legyen 
és az átláthatósági kötelezettségeket 
betartsák; a program meghatározza az 
átvitelirendszer-üzemeltető 
alkalmazottainak e cél elérése 
tekintetében meglévő sajátos 
kötelezettségeit; e kötelezettségek 
betartását függetlenül, a megfelelésért 
felelős tisztviselőnek kell figyelemmel 
kísérnie; a nemzeti szabályozó hatóság 
hatáskörrel rendelkezik szankciók 
kiszabására az átvitelirendszer-
üzemeltetőkre a megfelelőségi program 
nem megfelelő végrehajtása esetében;
ab) az átvitelirendszer-üzemeltetők 
kinevezzenek valamely személyt vagy 
testületet megfelelésért felelős tisztviselő 
gyanánt, aki/amely a következőkért felel:
i. a megfelelőségi program 
végrehajtásának figyelemmel kísérése;
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ii. éves megfelelőségi jelentés kidolgozása 
és annak a nemzeti szabályozó hatósághoz 
való benyújtása;
iii. ajánlások kibocsátása a megfelelőségi 
programmal és annak végrehajtásával 
kapcsolatban;
ac) a megfelelésért felelős tisztviselő 
függetlensége garantált legyen, különösen 
munkaszerződése feltételeivel, és a 
megfelelésért felelős tisztviselő 
betekinthessen az átvitelirendszer-
üzemeltetők minden releváns könyvébe, 
nyilvántartásába, és beléphet azok 
valamennyi irodájába, illetve hozzáférése 
legyen a feladata megfelelő ellátásához 
szükséges valamennyi információhoz.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a tulajdonosi szétválasztásra vonatkozó rendelkezések erősítése.

Módosítás 254
<Members>Angelika Niebler</Members>

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 4. pont
2003/54/EK irányelv
8. cikk – (6a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(6a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
átvitelirendszer-üzemeltető és részvényesei
tartózkodjanak minden olyan 
tevékenységtől, amelyek rontják az 
eredményes hálózati műveletek ellenére a 
kötelezettségeik teljesítésére vonatkozó 
pénzügyi képességeiket (pénzügyi 
elhatárolás).”

Or. en
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Indokolás

 E módosítás célja a tulajdonosi szétválasztásra vonatkozó rendelkezések erősítése. 

Módosítás 255
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 4. pont
2003/54/EK irányelv
8. cikk – (6b) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(6b) A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el annak biztosítása érdekében, 
hogy az átvitelirendszer-tulajdonos teljes 
körűen és ténylegesen betartsa e cikk (6) 
bekezdésének b) és c) pontját. A szóban 
forgó intézkedést, amely ezen irányelv 
nem alapvető fontosságú elemeit hivatott 
módosítani egyebek mellett kiegészítés 
útján, a 27b. cikk (3) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
meghozni.”

Or. en

Indokolás

 A Bizottságnak lehetőséggel kell rendelkezni olyan iránymutatások elfogadására, amelyek 
biztosítják a 8. cikk (6) (új) bekezdésében foglalt kötelezettségek betartását.

Módosítás 256
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

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

(5) A szöveg a következő 8a. és 8b. cikkel 
egészül ki:

(5) A szöveg a következő 8a., 8b. és 8c.
cikkel egészül ki:

Or. en

Módosítás 257
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 5. pont 
2003/54/EK irányelv
8a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk törölve
Az átvitelirendszer-tulajdonosok és 
átvitelirendszer-üzemeltetők feletti 
irányítás
(1) A Közösség nemzetközi 
kötelezettségeinek sérelme nélkül, 
harmadik országbeli személy vagy 
személyek nem gyakorolhatnak irányítást 
az átviteli rendszerek vagy 
átvitelirendszer-üzemeltetők felett.
(2) Az (1) bekezdéstől el lehet térni olyan 
megállapodás rendelkezése alapján, 
amelyet egy vagy több harmadik országgal 
kötöttek, és amelynek a Közösség is részes 
fele.

Or. en

Indokolás

A tulajdonlás szétválasztásával és a független rendszerüzemeltető modellel kapcsolatban a 
harmadik országokbeli integrált vállalkozások beruházásai elleni mechanizmusokra volt 
szükség annak biztosítása érdekében, hogy a harmadik országbeli vállalatokat is kösse a 
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tulajdonlás szétválasztása és a független rendszerüzemeltető. Mivel a tulajdonlás 
szétválasztása és a független rendszerüzemeltetői modell már nem az egyedüli lehetőség, 
ezekre a mechanizmusokra nincs szükség.

Módosítás 258
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 5. pont 
2003/54/EK irányelv
8a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk törölve
Az átvitelirendszer-tulajdonosok és 
átvitelirendszer-üzemeltetők feletti 
irányítás
(1) A Közösség nemzetközi 
kötelezettségeinek sérelme nélkül, 
harmadik országbeli személy vagy 
személyek nem gyakorolhatnak irányítást 
az átviteli rendszerek vagy 
átvitelirendszer-üzemeltetők felett.
(2) Az (1) bekezdéstől el lehet térni olyan 
megállapodás rendelkezése alapján, 
amelyet egy vagy több harmadik országgal 
kötöttek, és amelynek a Közösség is részes 
fele.

Or. de

Indokolás

A közvetlen beruházások formájában érkező tőkebeáramlás gazdaságilag kívánatos, és erősíti 
az EU gazdaságait. Az úgynevezett harmadik országra vonatkozó kikötés – amelynek célja az 
európai átvitelirendszer-üzemeltetők harmadik országbeli vállalatoktól való védelme –
protekcionista, jogilag megkérdőjelezhető és nehezen érvényesíthető. 
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Módosítás 259
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 5. pont 
2003/54/EK irányelv
8a. cikk – (2) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől el lehet térni olyan 
megállapodás rendelkezése alapján, 
amelyet egy vagy több harmadik országgal 
kötöttek, és amelynek a Közösség is részes 
fele.

(2) Az (1) bekezdéstől el lehet térni a
ratifikált Európai Energiachartán alapuló 
olyan megállapodás rendelkezése alapján, 
amelyet egy vagy több harmadik országgal 
kötöttek, és amelynek a Közösség is részes 
fele.

Or. en

Módosítás 260
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 5. pont 
2003/54/EK irányelv
8b. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8b. cikk törölve

Az átvitelirendszer-üzemeltetők kijelölése

(1) A tagállamok engedélyezik és 
átvitelirendszer-üzemeltetőnek jelölik ki 
azokat a vállalkozásokat, amelyek átviteli 
rendszert tulajdonolnak, és amelyekről a 
nemzeti szabályozó hatóság az alábbi 
tanúsítási eljárásnak megfelelően 
tanúsítja, hogy teljesítik a 8. cikk (1) 
bekezdésében és a 8a. cikkben előírt 
követelményeket. Az átvitelirendszer-
üzemeltetők kijelölését be kell jelenteni a 
Bizottságnak, és közzé kell tenni az 
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Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(2) A Közösség nemzetközi 
kötelezettségeinek sérelme nélkül, 
amennyiben olyan átvitelirendszer-
tulajdonos vagy átvitelirendszer-
üzemeltető kéri a tanúsítást, amely felett a 
8a. cikknek megfelelő harmadik 
országbeli személy vagy személyek 
gyakorolnak irányítást, azt meg kell 
tagadni, kivéve ha az átvitelirendszer-
tulajdonos vagy átvitelirendszer-
üzemeltető bizonyítja, hogy gáz vagy 
villamos energia termelésével vagy 
ellátásával foglalkozó üzemeltető vagy egy 
harmadik ország – a 8. cikk (1) bekezdését 
megszegve – sem közvetlenül, sem 
közvetve nem képes az érintett jogalany 
befolyásolására.

(3) Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
minden olyan tervezett ügyletet 
bejelentenek, amely miatt szükségessé 
válhat a 8. cikk (1) bekezdésének vagy a 
8a. cikknek való megfelelés 
újraértékelése.

(4) A szabályozó hatóságok figyelemmel 
kísérik, hogy az átvitelirendszer-
üzemeltetők folyamatosan megfelelnek-e a 
8. cikk (1) bekezdésének és a 8a. cikknek. 
A hatóságok a megfelelés biztosítása 
érdekében tanúsítási eljárást indítanak:

a) az átvitelirendszer-üzemeltető (3) 
bekezdés szerinti bejelentésére; 

b) saját kezdeményezésükre, amennyiben 
tudomásukra jut, hogy az átvitelirendszer-
tulajdonosok vagy átvitelirendszer-
üzemeltetők felett gyakorolt jogok vagy 
befolyás tervezett változtatása a 8. cikk (1) 
bekezdésének vagy a 8a. cikknek a 
megsértéséhez vezethet, vagy amennyiben 
okuk van feltételezni, hogy ilyen jogsértés 
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előfordulhatott; vagy

c) a Bizottság indokolt kérésére.

(5) A szabályozó hatóságok az 
átvitelirendszer-üzemeltető bejelentésének 
keltétől vagy a Bizottság kérésének 
keltétől számított négy hónapon belül 
határozatot hoznak az átvitelirendszer-
üzemeltető tanúsításának ügyében. A 
határidő lejártával a tanúsítást 
engedélyezettnek kell tekinteni. A 
szabályozó hatóság kifejezett vagy 
hallgatólagos határozata csak a (6)–(9) 
bekezdésben meghatározott eljárás 
befejezése után léphet hatályba, és csak 
akkor, ha a Bizottság nem emelt kifogást.

(6) Az átvitelirendszer-üzemeltető 
tanúsítására vonatkozó kifejezett vagy 
hallgatólagos határozatát a szabályozó 
hatóság haladéktalanul bejelenti a 
Bizottságnak, minden vonatkozó 
információval együtt.

(7) A Bizottság a bejelentést annak 
kézhezvétele után azonnal megvizsgálja. 
Amennyiben a Bizottság a bejelentés 
kézhezvételét követő két hónapon belül 
megállapítja, hogy komoly kételyek 
merülnek fel azt illetően, hogy a 
szabályozó hatóság határozata megfelel-e 
a 8. cikk (1) bekezdésének, a 8a. cikknek 
vagy a 8b. cikk (2) bekezdésének, úgy 
eljárást indít. Ebben az esetben felkéri a 
szabályozó hatóságot és az érintett 
átvitelirendszer-üzemeltetőt, hogy 
nyújtsák be észrevételeiket. Amennyiben a 
Bizottság további tájékoztatást kér, a két 
hónapos határidő a hiánytalan 
tájékoztatás kézhezvételétől számítva 
további két hónappal meghosszabbítható.

(8) Amennyiben a Bizottság eljárást indít, 
az erre vonatkozó határozat keltétől 
számítva legfeljebb négy hónapon belül 
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végleges határozatot hoz, amelyben

a) nem emel kifogást a szabályozó hatóság 
határozatával ellen; vagy

b) a szabályozó hatóságot határozatának 
módosítására vagy visszavonására 
kötelezi, ha úgy ítéli meg, hogy nem 
teljesül a 8. cikk (1) bekezdése, a 8a. cikk 
vagy a 8b. cikk (2) bekezdése. 

(9) Amennyiben a Bizottság nem indít 
eljárást vagy a (7), illetve (8) bekezdésben 
meghatározott határidőn belül nem hoz 
végleges határozatot, úgy kell tekinteni, 
hogy nem emelt kifogást a szabályozó 
hatóság határozata ellen.

(10) A szabályozó hatóság négy héten 
belül végrehajtja a Bizottságnak a 
tanúsítási határozat módosítására vagy 
visszavonására vonatkozó határozatát, és 
erről tájékoztatja a Bizottságot.

(11) A szabályozó hatóságok és a 
Bizottság kérheti az átvitelirendszer-
üzemeltetőktől és a termelési vagy ellátási 
feladatot betöltő vállalkozásoktól, hogy 
adják meg az e cikk szerinti feladatok 
elvégzéséhez szükséges információkat.

(12) A szabályozó hatóságok és a 
Bizottság megőrzi az üzleti szempontból 
érzékeny információk titkosságát.

(13) A Bizottság iránymutatásokat fogad 
el, amelyek meghatározzák a (6)–(9) 
bekezdés alkalmazásában követendő 
eljárások részleteit. Az ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 
irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni."
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Or. en

Indokolás

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

Módosítás 261
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 5. pont 
2003/54/EK irányelv
8b. cikk – (6) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az átvitelirendszer-üzemeltető 
tanúsítására vonatkozó kifejezett vagy 
hallgatólagos határozatát a szabályozó 
hatóság haladéktalanul bejelenti a 
Bizottságnak, minden vonatkozó 
információval együtt. 

(6) Az átvitelirendszer-üzemeltető 
tanúsítására vonatkozó kifejezett vagy 
hallgatólagos határozatát a szabályozó 
hatóság haladéktalanul bejelenti a 
Bizottságnak, minden vonatkozó 
információval együtt. A Bizottság a 
1228/2003/EK rendelet x. cikkében 
megállapított eljárásnak megfelelően jár 
el.

Or. en

Módosítás 262
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 5. pont 
2003/54/EK irányelv
8b. cikk – (7)-(10) bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság a bejelentést annak 
kézhezvétele után azonnal megvizsgálja. 
Amennyiben a Bizottság a bejelentés 
kézhezvételét követő két hónapon belül 
megállapítja, hogy komoly kételyek 
merülnek fel azt illetően, hogy a 
szabályozó hatóság határozata megfelel-e 
a 8. cikk (1) bekezdésének, a 8a. cikknek 
vagy a 8b. cikk (2) bekezdésének, úgy 
eljárást indít. Ebben az esetben felkéri a 
szabályozó hatóságot és az érintett 
átvitelirendszer-üzemeltetőt, hogy 
nyújtsák be észrevételeiket. Amennyiben a 
Bizottság további tájékoztatást kér, a két 
hónapos határidő a hiánytalan 
tájékoztatás kézhezvételétől számítva 
további két hónappal meghosszabbítható.

törölve

(8) Amennyiben a Bizottság eljárást indít, 
az erre vonatkozó határozat keltétől 
számítva legfeljebb négy hónapon belül 
végleges határozatot hoz, amelyben 
a) nem emel kifogást a szabályozó hatóság 
határozatával ellen; vagy
b) a szabályozó hatóságot határozatának 
módosítására vagy visszavonására 
kötelezi, ha úgy ítéli meg, hogy nem 
teljesül a 8. cikk (1) bekezdése, a 8a. cikk 
vagy a 8b. cikk (2) bekezdése.
(9) Amennyiben a Bizottság nem indít 
eljárást vagy a (7), illetve (8) bekezdésben 
meghatározott határidőn belül nem hoz 
végleges határozatot, úgy kell tekinteni, 
hogy nem emelt kifogást a szabályozó 
hatóság határozata ellen.
(10) A szabályozó hatóság négy héten 
belül végrehajtja a Bizottságnak a 
tanúsítási határozat módosítására vagy 
visszavonására vonatkozó határozatát, és 
erről tájékoztatja a Bizottságot.
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Or. en

Indokolás

Jogi okokból javasoljuk a 1228/2003/EK rendelet (7)–(10) és (13) bekezdésének átvételét, a 
(11) és (12) bekezdésnek szerepelnie kell az irányelvben és a rendeletben egyaránt

Módosítás <NumAm>263</NumAm>
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 5. pont 
2003/54/EK irányelv
8b. cikk – (13) bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A Bizottság iránymutatásokat fogad 
el, amelyek meghatározzák a (6)–(9) 
bekezdés alkalmazásában követendő 
eljárások részleteit. Az ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 
irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni."

törölve

Or. en

Indokolás

Jogi okokból javasoljuk a 1228/2003/EK rendelet (7)–(10) és (13) bekezdésének átvételét, a 
(11) és (12) bekezdésnek szerepelnie kell az irányelvben és a rendeletben egyaránt
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Módosítás 264
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 5. pont 
2003/54/EK irányelv
8b. cikk – (13) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Bizottság iránymutatásokat fogad 
el, amelyek meghatározzák a (6)–(9) 
bekezdés alkalmazásában követendő 
eljárások részleteit. Az ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 
irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.

törölve

Or. de

Indokolás

Az átvitelirendszer-üzemeltetők kijelölésére vonatkozó szabályok – az eljárási szabályokat is 
ideértve – érintik a tulajdonjogot, és beavatkozásnak minősülnek a tagállamok gazdasági és 
jogi struktúráiba. Meglehetősen egyértelmű, hogy itt nem jelentéktelen kérdésről van szó. 

Módosítás 265
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 5. pont 
2003/54/EK irányelv
8b. cikk – (13) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Bizottság iránymutatásokat fogad 
el, amelyek meghatározzák a (6)–(9) 
bekezdés alkalmazásában követendő 
eljárások részleteit. Az ezen irányelv nem 

törölve
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alapvető fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 
irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni."

Or. en

Indokolás

A komitológiai eljárás törlése.

Módosítás 266
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 5. pont 
2003/54/EK irányelv
8b. cikk – (13) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Bizottság iránymutatásokat fogad 
el, amelyek meghatározzák a (6)–(9)
bekezdés alkalmazásában követendő 
eljárások részleteit. Az ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 
irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.

törölve

Or. de

Indokolás

Az átvitelirendszer-üzemeltetők kijelölése és tanúsítása az irányelv kulcsfontosságú része és 
ennek kell az irányelv szabályozási keretrendszerének központjában állnia, és azt a 
tagállamoknak kell meghatározniuk. A nem átlátható komitológiai eljárás ebben az esetben 
nem a megfelelő eszköz. 
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Módosítás 267
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 5 a) pont (új)
2003/54/EK irányelv
8ba. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a) Az irányelv a következő cikkel egészül 
ki:

„8ba. cikk
I. Az átviteli rendszerek eredményes és 
hatékony szétválasztása 
(1) Az átvitelirendszer-üzemeltetőknek 
rendelkezniük kell a vertikálisan integrált 
vállalkozás rendes villamosenergia-
szállításához szükséges minden személyi, 
fizikai és pénzügyi erőforrással, 
különösen:
a) az átvitelirendszer-üzemeltetők 
tulajdonában kell, hogy legyenek a 
villamosenergia-átviteli rendszeres üzleti 
tevékenység folytatásához szükséges 
eszközök;
b) az átvitelirendszer-üzemeltetőknek a 
villamosenergia-átviteli rendszeres üzleti 
tevékenység folytatásához szükséges 
személyzetet kell foglalkoztatniuk;
c) a munkaerő-kölcsönzési és a termelési 
vagy ellátási feladatokat ellátó, 
vertikálisan integrált vállalkozás valamely 
leányvállalata által és annak részére 
történő szolgáltatásnyújtásnak olyan 
esetekre kell korlátozódnia, amelyek nem 
hordozzák a megkülönböztetés 
lehetőségét, és ahhoz a nemzeti szabályozó 
hatóságok jóváhagyása szükséges annak 
érdekében, hogy a versenyjogi aggályokat 
és az összeférhetetlenséget ki lehessen 
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zárni;
d) kellő időben rendelkezésre kell 
bocsátani a jövőbeli beruházási 
projektekhez szükséges megfelelő 
pénzügyi erőforrásokat.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
villamosenergia-átviteli rendszeres üzleti 
tevékenység folytatásához szükségesnek 
tekintett tevékenységek körébe 
beletartoznak legalább a következők: 
- az átvitelirendszer-üzemeltető 
képviselete, kapcsolattartás harmadik 
személyekkel és a szabályozó 
hatóságokkal;
- harmadik személyek hálózati 
hozzáférésének megadása és irányítása;
- a hozzáférési díjak beszedése;

- túlterhelési díjak és az átviteli 
rendszerirányítók közötti ellentételezési 
mechanizmus alapján esedékes kifizetések 
az 1228/2003/EK rendelet 3. cikkével
összhangban;
- átviteli rendszer üzemeltetése, 
karbantartása és fejlesztése,
- beruházások tervezése a rendszer azon 
hosszú távú képességének biztosítására, 
hogy megfeleljen az ésszerű igényeknek és 
garantálja az ellátás biztonságát;
- jogi szolgáltatások;

- könyvelési és számítástechnikai 
szolgáltatások.
(3) Az átvitelirendszer-üzemeltető saját 
vállalati identitással rendelkezik, amely 
lényegesen eltér a vertikálisan integrált 
vállalkozástól, elkülönült márkanévvel, 
kommunikációval és telephellyel.
(4) Az átvitelirendszer-üzemeltető 
beszámolóit a vertikálisan integrált 
vállalkozás és annak valamennyi kapcsolt 
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vállalkozása könyvvizsgálójától eltérő 
könyvvizsgálónak kell auditálnia. 
II. Az átvitelirendszer-üzemeltető 
vezetőségének, 
vezérigazgatójának/igazgatóságának 
függetlensége 
(5) A vezérigazgató és az igazgatóság más
tagjai kinevezésére és munkaviszonyának 
idő előtti megszüntetésére vonatkozó 
határozatokat, valamint e személyek 
vonatkozó munkaszerződéseinek 
megkötését és lejárat előtti felmondását be 
kell jelenteni a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak vagy más illetékes nemzeti 
hatóságnak. E határozatok és szerződések 
akkor válnak kötelező erejűvé, ha a 
szabályozó hatóság vagy más illetékes 
nemzeti hatóság nem él vétójogával a 
bejelentést követő 3 héten belül. Olyan 
kinevezés és szerződéskötés ellen lehet 
Vétót lehet emelni, amely komoly 
kétségeket ébreszt a kinevezett 
vezérigazgató vagy az igazgatóság más 
tagja szakmai függetlenségét illetően, e 
személyek munkaviszonyának lejárat 
előtti megszüntetése esetén vétót lehet 
emelni, ha komoly kétségek merülnek fel 
a megszüntetés alapját illetően.
(6) A nemzeti szabályozó hatóságokhoz 
vagy más illetékes nemzeti hatósághoz, 
illetve bírósághoz való tényleges 
fellebbezési jogot kell garantálni az 
átvitelirendszer-üzemeltető 
vezérigazgatójának vagy igazgatósági 
tagjának munkaviszonyuk lejárat előtti 
felmondása tekintetében.
(7) A munkaviszony átvitelirendszer-
üzemeltető általi felmondását követően az 
adott vezérigazgató vagy igazgatósági tag 
legalább 3 évig semmiféle minőségben 
nem dolgozhat a vertikálisan integrált 
vállalkozás termelési vagy ellátási 
feladatot ellátó egyik leányvállalatánál 
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sem.
(8) Az átvitelirendszer-üzemeltető 
vezérigazgatója és az igazgatósági tagjai 
az átvitelirendszer-üzemeltetőn kívül nem 
rendelkezhetnek részesedéssel a 
vertikálisan integrált vállalat egyik 
vállalkozásában sem, illetve azoktól 
díjazásban nem részesülhetnek. A 
vezérigazgató és az igazgatósági tagok 
díjazása részben sem függhet a 
vertikálisan integrált vállalkozás 
tevékenységétől, az átvitelirendszer-
üzemeltető tevékenységén túl.
(9) Az átvitelirendszer-üzemeltető 
vezérigazgatója vagy az igazgatósági 
tagjai az átvitelirendszer-üzemeltetőn 
kívül nem viselhetnek közvetlen vagy 
közvetett felelősséget a vertikálisan 
integrált vállalat egyetlen
leányvállalatának napi működéséért sem.
(10) E cikk rendelkezéseinek sérelme 
nélkül az átvitelirendszer-üzemeltető 
tényleges, az integrált villamosenergia-
ipari vállalkozástól független 
döntéshozatali hatáskörrel rendelkezik a 
hálózat működtetéséhez, fenntartásához 
és fejlesztéséhez szükséges eszközök 
tekintetében. Ez nem akadályozhatja a 
megfelelő koordinációs mechanizmusok 
meglétét annak biztosítására, hogy az 
anyavállalat gazdasági és 
vezetésfelügyeleti jogai védelemben 
részesüljenek a leányvállalatban lévő 
eszközök megtérülése tekintetében, amint 
az közvetetten szabályozásra kerül a 22c. 
cikkel összhangban. Ennek különösen 
lehetővé kell tennie az anyavállalat 
számára, hogy jóváhagyja az 
átvitelirendszer-üzemeltető éves pénzügyi 
tervét vagy bármely ezzel egyenértékű 
instrumentumát, valamint meghatározza 
leányvállalata eladósodási szintjének 
általános korlátait. Ha az anyavállalat 
nem hagyja jóvá vagy megváltoztatja az 
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éves pénzügyi tervet vagy bármely ezzel 
egyenértékű pénzügyi tervet, az ügyet 
döntésre a szabályozó hatóság elé kell 
terjeszteni. Az anyavállalat nem adhat 
utasításokat a napi működés tekintetében, 
sem pedig a jóváhagyott pénzügyi terv 
vagy ezzel egyenértékű egyéb 
instrumentum feltételein nem 
túlterjeszkedő átviteli vonalak kiépítésére 
vagy fejlesztésére vonatkozó egyedi 
döntéseket illetően.
(11) Az átvitelirendszer-üzemeltető 
felügyelőbizottságának vagy 
igazgatóságának elnöke semmiféle 
minőségben nem dolgozhat a vertikálisan 
integrált vállalkozás egyetlen termelési 
vagy ellátási feladatot ellátó részénél sem.
(12) Az átvitelirendszer-üzemeltető 
felügyelőbizottsága vagy igazgatósága 
független tagokat is magában foglal, 
akiket legalább 5 éves időtartamra 
jelölnek ki. Kijelölésüket be kell jelenteni 
a nemzeti szabályozó hatóságnak vagy 
más illetékes nemzeti hatóságnak, és az az 
(5) bekezdésben megállapított feltételek 
mellett lesz kötelező erejű.
(13) A (12) bekezdés alkalmazásában az 
átvitelirendszer-üzemeltető 
felügyelőbizottságának vagy 
igazgatóságának tagja akkor tekinthető 
függetlennek, ha nem rendelkezik olyan 
üzleti vagy egyéb kapcsolattal a 
vertikálisan integrált vállalkozáson belül, 
annak ellenőrző befolyással rendelkező 
részvényeseivel vagy bármelyik 
vezetőségével, ami összeférhetetlenséget 
keletkeztet, különösen:
a) a felügyelőbizottságba vagy 
igazgatóságba történő kijelölését megelőző 
öt éven belül nem volt alkalmazottja a 
vertikálisan integrált vállalkozás termelési 
vagy ellátási feladatot ellátó egyetlen 
leányvállalatának sem;
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b) az átvitelirendszer-üzemeltetőn kívül a 
vertikálisan integrált vállalkozásban, 
illetve annak egyetlen leányvállalatában
sem rendelkezik részesedéssel, illetve 
azoktól nem részesül díjazásban;
c) a felügyelőbizottságba vagy 
igazgatóságba történő kijelölése alatt nem 
tart fenn jelentős üzleti kapcsolatot a 
vertikálisan integrált vállalkozás termelési 
vagy ellátási feladatot ellátó egyik 
leányvállalatával sem;
d) nem tagja olyan társaság 
igazgatóságának, amelyben a vertikálisan 
integrált vállalkozás jelöli ki a 
felügyelőbizottság vagy az igazgatóság 
tagjait.
(14) A tagállamok biztosítják, hogy az 
átvitelirendszer-üzemeltetők olyan 
megfelelőségi programot hozzanak létre 
és üzemeltessenek, amely meghatározza az 
annak biztosítására megteendő 
intézkedéseket, hogy megkülönböztető 
magatartás ne forduljon elő. A program 
meghatározza az alkalmazottaknak a 
célkitűzés megvalósításához szükséges 
kötelezettségeit is. A programot a nemzeti 
szabályozó hatóságnak vagy más illetékes 
nemzeti hatóságnak kell jóváhagynia. A 
programnak való megfelelés figyelemmel 
kísérését a megfelelésért felelős tisztviselő 
függetlenül végzi. A nemzeti szabályozó 
hatóság hatáskörrel rendelkezik szankciók 
kiszabására az átvitelirendszer-
üzemeltetőkre a megfelelőségi program 
nem megfelelő végrehajtása esetében.
(15) Az átvitelirendszer-üzemeltető 
vezérigazgatója vagy igazgatósága kinevez 
valamely személyt vagy testületet a 
megfelelésért felelős tisztviselő feladatára, 
aki/amely a következőkért felel:
a) a megfelelőségi program 
végrehajtásának figyelemmel kísérése;
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b) éves jelentés készítése, amely 
meghatározza a megfelelőségi program 
végrehajtása érdekében szükséges 
intézkedéseket és annak a nemzeti 
szabályozó hatóságnak való benyújtása;
c) ajánlások kibocsátása a megfelelőségi 
programmal és annak végrehajtásával 
kapcsolatban.
(16) A megfelelésért felelős tisztviselő 
függetlenségét különösen 
munkaszerződése feltételei révén kell 
garantálni.
(17) A megfelelésért felelős tisztviselőnek 
lehetősége van arra, hogy rendszeresen a 
vertikálisan integrált vállalkozás 
átvitelirendszer-üzemeltetőjének 
felügyelőbizottságához vagy 
igazgatóságához és a nemzeti szabályozó 
hatóságokhoz forduljon.
(18) A megfelelésért felelős tisztviselő 
részt vesz az átvitelirendszer-üzemeltető 
felügyelőbizottságának vagy az 
igazgatóságának minden olyan ülésén, 
amely a következő kérdésekkel 
foglalkozik:
a) a hálózathoz való hozzáférés és 
csatlakozás feltételei, ideértve a 
hozzáférési díjak, a túlterhelési díjak és az 
átviteli rendszerirányítók közötti 
ellentételezési mechanizmus alapján 
esedékes kifizetések beszedését, 
összhangban az 1228/2003/EK rendelet 3. 
cikkével;
b) az átviteli hálózati rendszer 
üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése 
érdekében végzett projektek, ideértve a 
rendszer-összekötési és csatlakozási 
beruházásokat;
c) kiegyenlítési szabályok, beleértve a 
tartalék villamos energiára vonatkozó 
szabályokat;
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d) energiavásárlás az energiaveszteségek 
fedezésére.
(19) A megfelelésért felelős tisztviselő 
ezeken az üléseken megakadályozza, hogy 
a termelési vagy ellátási tevékenységekre 
vonatkozó, kereskedelmi szempontból 
esetlegesen kényes információkat 
megkülönböztető módon hozzák a 
felügyelőbizottság vagy az igazgatóság 
tudomására.
(20) A megfelelésért felelős tisztviselő 
betekinthet az átvitelirendszer-üzemeltető 
minden vonatkozó könyvébe, 
nyilvántartásába és beléphet azok 
valamennyi irodájába, valamint 
hozzáférése van a feladata megfelelő 
ellátásához szükséges valamennyi 
információhoz.
(21) A megfelelésért felelős tisztviselőt a 
vezérigazgató vagy az igazgatóság a 
nemzeti szabályozó hatóság előzetes 
jóváhagyása után nevezi ki és menti fel.
(22) Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
legalább kétévenként tízéves 
hálózatfejlesztési tervet készítenek. 
Megfelelő intézkedéseket hoznak a 
rendszer megfelelőségének és az ellátás 
biztonságának garantálására.
23. A tízéves hálózatfejlesztési terv 
különösen:
a) jelzi a piaci szereplőknek azon fő 
átviteli infrastruktúrákat, amelyeket a 
következő tíz év során lehetőleg meg kell 
építeni;
b) tartalmazza mindazon beruházásokat, 
amelyekről már döntés született és 
meghatározza azon új beruházásokat, 
amelyek tekintetében a következő három 
évben kell meghozni a végrehajtási 
döntést.
(24) A tízéves hálózatfejlesztési terv 
elkészítése érdekében minden 
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átvitelirendszer-üzemeltető ésszerű 
feltételezéseket tesz a termelés, a 
fogyasztás és a más országokkal folyó 
csere alakulásáról, és figyelembe veszi a 
regionális és európai szinten létező 
hálózati beruházási terveket. Az 
átvitelirendszer-üzemeltető kellő időben 
benyújtja a terv tervezetét a nemzeti 
szabályozó hatóságnak.
(25) A nemzeti szabályozó hatóság a 
tervezet alapján nyílt és átlátható módon 
konzultál valamennyi jelentős 
hálózathasználóval és közzéteheti a 
konzultációs folyamat eredményét, 
különösen az esetleges beruházási 
igényeket.
(26) A nemzeti szabályozó hatóság 
megvizsgálja, hogy a tízéves 
hálózatfejlesztési terv tervezete lefedi-e a 
konzultáció során azonosított összes 
fejlesztési igényt. A hatóság kötelezheti az 
átvitelirendszer-üzemeltetőt a tervezet 
módosítására.
(27) Ha az átvitelirendszer-üzemeltető 
elutasítja a tízéves tervben a következő 
három évben végrehajtandóként szereplő 
valamely beruházás végrehajtását, a 
tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóság vagy más illetékes 
nemzeti hatóság rendelkezzen a következő 
két intézkedés egyikének végrehajtásához 
szükséges hatáskörökkel:
a) az átvitelirendszer-üzemeltető felhívása
arra, hogy minden jogi eszközzel hajtsa 
végre a beruházási kötelezettségét saját 
pénzügyi eszközeit felhasználva;
b) független beruházók számára pályázat 
kiírása az átviteli rendszer szükséges 
beruházásai tekintetében és ennek során 
az átvitelirendszer-üzemeltető alábbiakra 
kötelezése:
- a harmadik személy általi 
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finanszírozásba való beleegyezés;
- az építési munkálatok harmadik személy 
általi elvégzésébe és az új eszközök 
felépítésébe való beleegyezés;
- az új eszközök üzemeltetésébe való 
beleegyezés.
A vonatkozó pénzügyi megállapodásokat a 
nemzeti szabályozó hatóságnak vagy más 
illetékes nemzeti hatóságnak kell 
jóváhagynia. A díjszabásnak mindkét 
esetben olyan bevételeket kell lehetővé 
tennie, amelyek fedezik az ilyen 
beruházások költségeit.
(28) Az illetékes nemzeti hatóságok 
figyelemmel kísérik és értékelik a 
beruházási terv végrehajtását.
(29) Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
kötelesek átlátható és hatékony 
eljárásokat létrehozni és közzétenni az új 
erőművek hálózathoz való 
megkülönböztetésmentes csatlakozása 
tekintetében. Ezeket az eljárásokat a 
nemzeti szabályozó hatóságnak vagy más 
illetékes nemzeti hatóságnak kell 
jóváhagynia.
(30) Az átvitelirendszer-üzemeltetők nem 
jogosultak az új erőmű csatlakozását a 
rendelkezésre álló rendszerkapacitás 
esetleges jövőbeli korlátozottságára –
például az átviteli hálózatok távoli részein 
jelentkező túlterhelés – hivatkozva 
megtagadni. Az átvitelirendszer-
üzemeltetők kötelesek a szükséges 
információk megadására.

(31) Az átvitelirendszer-üzemeltetők nem 
jogosultak az új csatlakozási pont 
megtagadására pusztán azon az alapon, 
hogy ez az új csatlakozási pont további 
költségeket eredményez az új csatlakozási 
pont közelében lévő hálózati elemek 
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szükséges kapacitásbővítése miatt.”

Or. en

Indokolás

A tulajdonlás szétválasztását végre nem hajtó tagállamoknak lehetőséget kell adni piacuk 
további liberalizálásra anélkül, hogy a tulajdonlás szétválasztásához kelljen folyamodniuk.

Módosítás 268
Nicole Fontaine

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 5 a) pont (új)
2003/54/EK irányelv
8ba. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a) Az irányelv a következő cikkel egészül 
ki:

„8ba. cikk
Az átviteli rendszerek eredményes és 

hatékony szétválasztása
I. Vagyon, berendezések, személyzet és 

jogalanyiság 

(1) Az átvitelirendszer-üzemeltetőknek 
rendelkezniük kell a vertikálisan integrált 
vállalkozás rendes villamosenergia-
szállításához szükséges minden személyi, 
fizikai és pénzügyi erőforrással, 
különösen: 
a) az átvitelirendszer-üzemeltetők 
tulajdonában kell, hogy legyenek a 
villamosenergia-átviteli rendszeres üzleti 
tevékenység folytatásához szükséges 
eszközök;
b) az átvitelirendszer-üzemeltetőknek a 
villamosenergia-átviteli rendszeres üzleti 
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tevékenység folytatásához szükséges 
személyzetet kell foglalkoztatniuk;
c) a munkaerő-kölcsönzési és a termelési 
vagy ellátási feladatokat ellátó, 
vertikálisan integrált vállalkozás valamely 
leányvállalata által és annak részére 
történő szolgáltatásnyújtásnak olyan 
esetekre kell korlátozódnia, amelyek nem 
hordozzák a megkülönböztetés 
lehetőségét, és ahhoz a nemzeti szabályozó 
hatóságok jóváhagyása szükséges annak 
érdekében, hogy a versenyjogi aggályokat 
és az összeférhetetlenséget ki lehessen 
zárni;
d) kellő időben rendelkezésre kell állniuk 
a jövőbeli beruházási projektekhez 
szükséges megfelelő pénzügyi 
erőforrásoknak.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
villamosenergia-átviteli rendszeres üzleti 
tevékenység folytatásához szükségesnek 
tekintett tevékenységek körébe 
beletartoznak legalább a következők: 
- az átvitelirendszer-üzemeltető 
képviselete, kapcsolattartás harmadik 
személyekkel és a nemzeti szabályozó 
hatóságokkal;
- harmadik személyek hálózati 
hozzáférésének megadása és irányítása,
- a hozzáférési díjak, a túlterhelési díjak 
és az átviteli rendszerirányítók közötti 
ellentételezési mechanizmus alapján 
esedékes kifizetések beszedése, 
összhangban az 1228/2003/EK rendelet 3. 
cikkével;
- az átviteli rendszer üzemeltetése, 
karbantartása és fejlesztése,
- beruházások tervezése a rendszer azon 
hosszú távú képességének biztosítására, 
hogy megfeleljen az ésszerű igényeknek és 
garantálja az ellátás biztonságát;
- jogi szolgáltatások;

- könyvelési és számítástechnikai 
szolgáltatások.
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(3) Az átvitelirendszer-üzemeltetőknek 
részvénytársasági jogi formában kell 
működniük.
(4) Az átvitelirendszer-üzemeltető saját 
vállalati identitással rendelkezik, amely 
lényegesen eltér a vertikálisan integrált 
vállalkozástól, elkülönült márkanévvel, 
kommunikációval és telephellyel.
(5) Az átvitelirendszer-üzemeltető 
beszámolóit a vertikálisan integrált 
vállalkozás és annak valamennyi kapcsolt 
vállalkozása könyvvizsgálójától eltérő 
könyvvizsgálónak kell auditálnia. 
II. Az átvitelirendszer-üzemeltető 
vezetőségének, 
vezérigazgatójának/igazgatóságának 
függetlensége 
(6) A vezérigazgató és az igazgatóság más 
tagjai kinevezésére és munkaviszonyának
idő előtti megszüntetésére vonatkozó 
határozatokat, valamint e személyek 
vonatkozó munkaszerződéseinek 
megkötését vagy lejárat előtti felmondását 
be kell jelenteni a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak vagy bármely más illetékes 
nemzeti hatóságnak. E határozatok és 
szerződések akkor válnak kötelező 
erejűvé, ha a bejelentést követő 3 héten 
belül a szabályozó hatóság vagy más 
illetékes nemzeti hatóság nem él 
vétójogával. Olyan kinevezés és 
szerződéskötés ellen lehet Vétót lehet 
emelni, amely komoly kétségeket ébreszt a 
kinevezett vezérigazgató vagy az 
igazgatóság más tagja szakmai 
függetlenségét illetően, e személyek 
munkaviszonyának lejárat előtti 
megszüntetése esetén a nemzeti 
szabályozó hatóság vagy bármely más 
illetékes nemzeti hatóság akkor élhet 
vétójogával, ha komoly kétségek merülnek 
fel a megszüntetés alapját és indokoltságát 
illetően.
(7) A nemzeti szabályozó hatóságokhoz 
vagy más illetékes nemzeti hatósághoz, 
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illetve bírósághoz való fellebbezési jogot 
kell garantálni az átvitelirendszer-
üzemeltető vezérigazgatójának vagy 
igazgatósági tagjának munkaviszonyuk 
lejárat előtti felmondása esetére. 

(8) A munkaviszony átvitelirendszer-
üzemeltető általi felmondását követően az 
adott vezérigazgató vagy igazgatósági tag 
legalább 3 évig nem vehet részt a 
vertikálisan integrált vállalkozás termelési 
vagy ellátási feladatot ellátó egyetlen 
leányvállalatában sem. 

(9) A vezérigazgató és az igazgatósági 
tagok az átvitelirendszer-üzemeltetőn 
kívül nem rendelkezhetnek részesedéssel a 
vertikálisan integrált vállalat egyik 
vállalkozásában sem, illetve azoktól 
díjazásban nem részesülhetnek. A 
vezérigazgató / az igazgatósági tagok 
díjazása részben sem függhet a 
vertikálisan integrált vállalkozás 
tevékenységétől, az átvitelirendszer-
üzemeltető tevékenységén túl. 

(10) Az átvitelirendszer-üzemeltető 
vezérigazgatója vagy az igazgatósági 
tagjai az átvitelirendszer-üzemeltetőn 
kívül nem viselhetnek közvetlen vagy 
közvetett felelősséget a vertikálisan 
integrált vállalat egyetlen
leányvállalatának napi működéséért sem.

(11) A fenti rendelkezések sérelme nélkül 
az átvitelirendszer-üzemeltető tényleges, 
az integrált villamosenergia-ipari 
vállalkozástól független döntéshozatali 
jogokkal rendelkezik a hálózat 
működtetéséhez, fenntartásához és 
fejlesztéséhez szükséges eszközök 
tekintetében. Ez nem akadályozhatja a 
megfelelő koordinációs mechanizmusok 
meglétét annak biztosítására, hogy az 
anyavállalat gazdasági és 
vezetésfelügyeleti jogai védelemben 
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részesüljenek a leányvállalatban lévő 
eszközök 22c. cikkel összhangban 
közvetetten szabályozott megtérülése 
tekintetében. Ennek különösen lehetővé 
kell tennie az anyavállalat számára, hogy 
jóváhagyja az átvitelirendszer-üzemeltető 
éves pénzügyi tervét vagy bármely ezzel 
egyenértékű instrumentumát, valamint 
meghatározza leányvállalata eladósodási 
szintjének globális korlátait. Ez nem teheti 
lehetővé az anyavállalat számára, hogy 
utasításokat adjon a napi működés 
tekintetében, sem pedig a jóváhagyott 
pénzügyi terv vagy ezzel egyenértékű 
egyéb instrumentum feltételein nem 
túlterjeszkedő átviteli vonalak kiépítésére 
vagy fejlesztésére vonatkozó egyedi 
döntéseket illetően.

III. Felügyelőbizottság / Igazgatóság

(12) Az átvitelirendszer-üzemeltető 
felügyelőbizottságának vagy 
igazgatóságának elnöke nem vehet részt a 
vertikálisan integrált vállalkozás termelési 
vagy ellátási feladatot ellátó egyetlen
részénél sem.

(13) Az átvitelirendszer-üzemeltető 
felügyelőbizottsága / igazgatósága 
független tagokat is magában foglal, 
akiket legalább 5 éves időtartamra 
jelölnek ki. A tagok számát az illetékes
hatóság határozza meg olyan módon, 
hogy az biztosítsa, hogy a 
villamosenergia-termelők vagy -ellátók 
egyedileg vagy együttesen ne szerezhessék 
a helyek többségét az átvitelirendszer-
üzemeltető felügyelőbizottságában / 
igazgatóságában. A felügyelőbizottság / 
igazgatóság tagjainak kijelölését be kell 
jelenteni a nemzeti szabályozó hatóságnak 
vagy más illetékes nemzeti hatóságnak, és 
az a (6) bekezdésben leírt feltételek mellett 
lesz kötelező erejű. 
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(14) A (13) bekezdés alkalmazásában az 
átvitelirendszer-üzemeltető 
felügyelőbizottságának vagy 
igazgatóságának tagja akkor tekinthető 
függetlennek, ha nem rendelkezik olyan 
üzleti vagy egyéb kapcsolattal a 
vertikálisan integrált vállalkozáson belül, 
annak ellenőrző befolyással rendelkező 
részvényeseivel vagy bármelyik 
vezetőségével, ami összeférhetetlenséget 
keletkeztet, különösen:

a) a felügyelőbizottságba / igazgatóságba 
tagként történő kijelölését megelőző öt 
éven belül nem volt alkalmazottja a 
vertikálisan integrált vállalkozás termelési 
vagy ellátási feladatot ellátó egyetlen 
leányvállalatának sem;

b) az átvitelirendszer-üzemeltetőn kívül a 
vertikálisan integrált vállalkozásban, 
illetve annak egyetlen leányvállalatában
sem rendelkezik részesedéssel, illetve 
azoktól nem részesül díjazásban;

c) a felügyelőbizottságba vagy 
igazgatóságba tagként történő kijelölése 
alatt nem tart fenn jelentős üzleti 
kapcsolatot a vertikálisan integrált 
vállalkozás energiaellátási feladatot ellátó 
egyik leányvállalatával sem;

d) nem tagja olyan társaság 
igazgatóságának, amelyben a vertikálisan 
integrált vállalkozás jelöli ki a 
felügyelőbizottság / az igazgatóság tagjait. 

IV. A megfelelésért felelős tisztviselő

(15) A tagállamok biztosítják, hogy az 
átvitelirendszer-üzemeltetők olyan 
megfelelőségi programot hozzanak létre 
és üzemeltessenek, amely meghatározza az 
annak biztosítására megteendő 
intézkedéseket, hogy megkülönböztető 
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magatartás kizárt legyen, valamint 
értékeli a használók nyújtott 
szolgáltatások minőségével, annak 
költségeivel való megelégedettségét és az 
átvitelirendszer-üzemeltető szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítését. A program 
meghatározza az átvitelirendszer-
üzemeltető alkalmazottainak e célkitűzés 
megvalósításához szükséges 
kötelezettségeit is. A programot a nemzeti 
szabályozó hatóságnak vagy más illetékes 
nemzeti hatóságnak kell jóváhagynia. A 
programnak való megfelelés figyelemmel 
kísérését a megfelelésért felelős tisztviselő 
függetlenül végzi. A nemzeti szabályozó 
hatóság hatáskörrel rendelkezik szankciók 
kiszabására a megfelelőségi program 
átvitelirendszer-üzemeltetők általi nem 
megfelelő végrehajtása esetében.

(16) Az átvitelirendszer-üzemeltető 
vezérigazgatója / igazgatósága kinevez 
valamely személyt vagy testületet a 
megfelelésért felelős tisztviselő feladatára, 
aki/amely a következőkért felel:

a) a megfelelőségi program 
végrehajtásának figyelemmel kísérése;

b) éves jelentés kidolgozása, amely 
meghatározza a megfelelőségi program 
végrehajtása érdekében szükséges 
intézkedéseket és annak a nemzeti 
szabályozó hatóságnak való benyújtása;

c) ajánlások kibocsátása a megfelelőségi 
programmal és annak végrehajtásával 
kapcsolatban. 

(17) A megfelelésért felelős tisztviselő 
függetlenségét különösen 
munkaszerződése feltételei révén kell 
garantálni.

(18) A megfelelésért felelős tisztviselőnek 
lehetősége van arra, hogy rendszeresen az 
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átvitelirendszer-üzemeltető és a 
vertikálisan integrált vállalkozás 
felügyelőbizottságához vagy 
igazgatóságához és a nemzeti szabályozó 
hatóságokhoz forduljon.

(19) A megfelelésért felelős tisztviselő 
részt vesz az átvitelirendszer-üzemeltető 
felügyelőbizottságának / az 
igazgatóságának minden olyan ülésén, 
amely a következő kérdésekkel 
foglalkozik:

a) a hálózathoz való hozzáférés és 
csatlakozás feltételei, ideértve a 
túlterhelési díjak és az átviteli 
rendszerirányítók közötti ellentételezési 
mechanizmus alapján esedékes kifizetések 
beszedését, összhangban az 1228/2003/EK 
rendelet 3. cikkével; 

b) az átviteli hálózati rendszer 
üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése 
érdekében végzett projektek, ideértve a 
rendszer-összekötési és csatlakozási 
beruházásokat; 

c) kiegyenlítési szabályok, beleértve a 
tartalék villamos energiára vonatkozó 
szabályokat;

d) energiavásárlás az energiaveszteségek 
fedezésére.

(20) A megfelelésért felelős tisztviselő 
ezeken az üléseken megakadályozza, hogy 
a termelési vagy ellátási tevékenységekre 
vonatkozó, kereskedelmi szempontból 
előnyös információkat megkülönböztető 
módon hozzák a felügyelőbizottság / az 
igazgatóság tudomására. 

(21) A megfelelésért felelős tisztviselő 
betekinthet az átvitelirendszer-üzemeltető 
minden vonatkozó könyvébe, 
nyilvántartásába, és beléphet azok 
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valamennyi irodájába, valamint 
hozzáférése van a feladata megfelelő 
ellátásához szükséges valamennyi 
információhoz. 
A megfelelésért felelős tisztviselőt a 
vezérigazgató vagy az igazgatóság a 
nemzeti szabályozó hatóság előzetes 
jóváhagyása után nevezi ki és menti fel.”

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az “eredményes és hatékony szétválasztás” alternatíváját veti fel. Javasolja, 
hogy az átvitelirendszer-üzemeltető felügyelőbizottságában vagy igazgatóságába jelölt 
független tagok számát az illetékes hatóság határozza meg annak biztosítására, hogy egy 
villamosenergia-termelő vagy -szállító se foglalhassa el a testület pozícióinak több mint a 
felét. A megfelelésért felelős tisztviselő szerepe megerősítést nyer annak biztosítására, hogy az 
átvitelirendszer-üzemeltetők a legalacsonyabb költséggel teljesíthessék ügyfeleik igényeit. 

Módosítás 269
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 5 a) pont (új)
2003/54/EK irányelv
8ba. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a) Az irányelv a következő cikkel egészül 
ki:

„8ba. cikk

Az átviteli rendszerek eredményes és 
hatékony szétválasztása

I. Vagyon, berendezések, személyzet és 
jogalanyiság
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Az átvitelirendszer-üzemeltetőknek 
rendelkezniük kell a vertikálisan integrált 
vállalkozás rendes villamosenergia-
szállításához szükséges minden személyi, 
fizikai és pénzügyi erőforrással, 
különösen: 

a) az átvitelirendszer-üzemeltetők 
tulajdonában kell, hogy legyenek a 
rendszeres villamosenergia-szolgáltatási 
üzleti tevékenység folytatásához szükséges 
eszközök; 

b) az átvitelirendszer-üzemeltetőknek 
foglalkoztatniuk kell a villamosenergia-
átviteli rendszeres üzleti tevékenység 
folytatásához szükséges személyzetet; 

c) a munkaerő-kölcsönzési és a termelési 
vagy ellátási feladatokat ellátó, 
vertikálisan integrált vállalkozás valamely 
leányvállalata által és annak részére 
történő szolgáltatásnyújtásnak olyan 
esetekre kell korlátozódnia, amelyek nem 
hordozzák a megkülönböztetés 
lehetőségét, és ahhoz a nemzeti szabályozó 
hatóságok jóváhagyása szükséges annak 
érdekében, hogy a versenyjogi aggályokat 
és az összeférhetetlenséget ki lehessen 
zárni;

d) kellő időben rendelkezésre kell állniuk 
a jövőbeli beruházási projektekhez 
szükséges megfelelő pénzügyi 
erőforrásoknak.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
villamosenergia-átviteli rendszeres üzleti 
tevékenység folytatásához szükségesnek 
tekintett tevékenységek körébe 
beletartoznak legalább a következők: 

a) az átvitelirendszer-üzemeltető 
képviselete, kapcsolattartás harmadik 
személyekkel és a nemzeti szabályozó 



AM\718659HU.doc 55/114 PE404.394v01-00

Külső fordítás

HU

hatóságokkal;

b) harmadik személyek hálózati 
hozzáférésének megadása és irányítása;

c) a hozzáférési díjak, a túlterhelési díjak 
és az átviteli rendszerirányítók közötti 
ellentételezési mechanizmus alapján 
esedékes kifizetések beszedése, 
összhangban az 1228/2003/EK rendelet 3. 
cikkével;

d) az átviteli rendszer üzemeltetése, 
karbantartása és fejlesztése,

e) beruházások tervezése a rendszer azon 
hosszú távú képességének biztosítására, 
hogy megfeleljen az ésszerű igényeknek és 
garantálja az ellátás biztonságát;

f) jogi szolgáltatások;

g) könyvelési és számítástechnikai 
szolgáltatások.

(3) Az átvitelirendszer-üzemeltetőknek 
részvénytársasági jogi formában kell 
működniük. 

(4) Az átvitelirendszer-üzemeltető saját 
vállalati identitással rendelkezik, amely 
lényegesen eltér a vertikálisan integrált 
vállalkozástól, elkülönült márkanévvel, 
kommunikációval és telephellyel.

(5) Az átvitelirendszer-üzemeltető 
beszámolóit a vertikálisan integrált 
vállalkozás és annak valamennyi kapcsolt 
vállalkozása könyvvizsgálójától eltérő 
könyvvizsgálónak kell auditálnia. 

II. Az átvitelirendszer-üzemeltető 
vezetőségének, 
vezérigazgatójának/igazgatóságának 
függetlensége 

(6) A vezérigazgató és az igazgatóság más 
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tagjai kinevezésére és munkaviszonyának 
idő előtti bármely megszüntetésére 
vonatkozó határozatokat, valamint e 
személyek vonatkozó 
munkaszerződéseinek megkötését vagy 
lejárat előtti felmondását be kell jelenteni 
a nemzeti szabályozó hatóságoknak vagy 
bármely más illetékes nemzeti 
hatóságnak. E határozatok és szerződések 
akkor válhatnak kötelező erejűvé, ha a 
bejelentést követő 3 héten belül a 
szabályozó hatóság vagy más illetékes 
nemzeti hatóság nem él vétójogával. Vétót 
lehet emelni, ha a kinevezés és 
szerződéskötés komoly kétségeket ébreszt 
a kinevezett vezérigazgató / az igazgatóság 
tagja szakmai függetlenségét illetően, 
vezérigazgató / az igazgatóság tagja 
munkaviszonyának és 
munkaszerződésének lejárat előtti 
felmondása esetén a nemzeti szabályozó 
hatóság vagy bármely más illetékes 
nemzeti hatóság akkor élhet vétójogával, 
ha komoly kétségek merülnek fel a 
felmondás alapját és indokoltságát 
illetően. 

(7) A nemzeti szabályozó hatóságokhoz 
vagy más illetékes nemzeti hatósághoz, 
illetve bírósághoz való fellebbezési jogot 
kell garantálni az átvitelirendszer-
üzemeltető vezérigazgatójának vagy 
igazgatósági tagjának munkaviszonyuk 
lejárat előtti felmondása esetére. 

(8) A munkaviszony átvitelirendszer-
üzemeltető általi felmondását követően az 
adott vezérigazgató vagy igazgatósági tag 
legalább 3 évig nem vehet részt a 
vertikálisan integrált vállalkozás termelési 
vagy ellátási feladatot ellátó egyetlen 
leányvállalatában sem. 

(9) A vezérigazgató és az igazgatósági 
tagok az átvitelirendszer-üzemeltetőn 
kívül nem rendelkezhetnek részesedéssel a 
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vertikálisan integrált vállalat egyik 
vállalkozásában sem, illetve azoktól 
díjazásban nem részesülhetnek. A 
vezérigazgató / az igazgatósági tagok 
díjazása részben sem függhet a 
vertikálisan integrált vállalkozás 
tevékenységétől, az átvitelirendszer-
üzemeltető tevékenységén túl. 

(10) Az átvitelirendszer-üzemeltető 
vezérigazgatója vagy az igazgatósági 
tagjai az átvitelirendszer-üzemeltetőn 
kívül nem viselhetnek közvetlen vagy 
közvetett felelősséget a vertikálisan 
integrált vállalat egyetlen 
leányvállalatának napi működéséért sem.

(11) A fenti rendelkezések sérelme nélkül 
az átvitelirendszer-üzemeltető tényleges, 
az integrált villamosenergia-ipari 
vállalkozástól független döntéshozatali 
jogokkal rendelkezik a hálózat 
működtetéséhez, fenntartásához és 
fejlesztéséhez szükséges eszközök 
tekintetében. Ez nem akadályozhatja a 
megfelelő koordinációs mechanizmusok 
létezését annak biztosítására, hogy az 
anyavállalat gazdasági és 
vezetésfelügyeleti jogai védelemben 
részesüljenek a leányvállalatban lévő 
eszközök 22c. cikkel összhangban 
közvetetten szabályozott megtérülése 
tekintetében. Ennek különösen lehetővé 
kell tennie az anyavállalat számára, hogy 
jóváhagyja az átvitelirendszer-üzemeltető 
éves pénzügyi tervét vagy bármely ezzel
egyenértékű instrumentumát, valamint 
meghatározza leányvállalata eladósodási 
szintjének globális korlátait. Ez nem teheti 
lehetővé az anyavállalat számára, hogy 
utasításokat adjon a napi működés 
tekintetében, illetve a jóváhagyott 
pénzügyi terv vagy ezzel egyenértékű 
egyéb instrumentum feltételein nem 
túlterjeszkedő átviteli vonalak kiépítésére 
vagy fejlesztésére vonatkozó egyedi 
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döntéseket illetően.

III. Felügyelőbizottság / Igazgatóság
(12) Az átvitelirendszer-üzemeltető 
felügyelőbizottságának vagy 
igazgatóságának elnöke nem vehet részt a 
vertikálisan integrált vállalkozás termelési 
vagy ellátási feladatot ellátó egyetlen 
részének tevékenységeiben sem.
(13) Az átvitelirendszer-üzemeltető 
felügyelőbizottsága / igazgatósága 
független tagokat is magában foglal, 
akiket legalább 5 éves időtartamra 
jelölnek ki. Kijelölésüket be kell jelenteni 
a nemzeti szabályozó hatóságnak vagy 
más illetékes nemzeti hatóságnak, és az az 
(6) bekezdésben leírt feltételek mellett lesz 
kötelező erejű. 
(14) A (13) bekezdés alkalmazásában az 
átvitelirendszer-üzemeltető 
felügyelőbizottságának vagy 
igazgatóságának tagja akkor tekinthető 
függetlennek, ha nem rendelkezik olyan 
üzleti vagy egyéb kapcsolattal a 
vertikálisan integrált vállalkozáson belül, 
annak ellenőrző befolyással rendelkező 
részvényeseivel vagy bármelyik 
vezetőségével, ami összeférhetetlenséget 
keletkeztet, különösen:
a) a felügyelőbizottságba / igazgatóságba 
történő kijelölését megelőző öt éven belül 
nem volt alkalmazottja a vertikálisan 
integrált vállalkozás termelési vagy 
ellátási feladatot ellátó egyetlen 
leányvállalatának sem;
b) az átvitelirendszer-üzemeltetőn kívül a 
vertikálisan integrált vállalkozásban, 
illetve annak egyetlen leányvállalatában
sem rendelkezik részesedéssel, illetve 
azoktól nem részesül díjazásban;
c) a felügyelőbizottságba vagy 
igazgatóságba tagként történő kijelölése 
alatt nem tart fenn jelentős üzleti 
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kapcsolatot a vertikálisan integrált 
vállalkozás energiaellátási feladatot ellátó 
egyik leányvállalatával sem;
d) nem tagja olyan társaság 
igazgatóságának, amelyben a vertikálisan 
integrált vállalkozás jelöli ki a 
felügyelőbizottság / az igazgatóság tagjait. 
IV. A megfelelésért felelős tisztviselő
15. A tagállamok biztosítják, hogy az 
átvitelirendszer-üzemeltetők olyan 
megfelelőségi programot hozzanak létre 
és üzemeltessenek, amely meghatározza az 
annak biztosítására megteendő 
intézkedéseket, hogy megkülönböztető 
magatartás kizárt legyen. A program 
meghatározza az átvitelirendszer-
üzemeltető alkalmazottainak e célkitűzés 
megvalósításához szükséges 
kötelezettségeit is. A programot a nemzeti 
szabályozó hatóságnak vagy más illetékes 
nemzeti hatóságnak kell jóváhagynia. A 
programnak való megfelelés figyelemmel 
kísérését a megfelelésért felelős tisztviselő 
függetlenül végzi. A nemzeti szabályozó 
hatóság hatáskörrel rendelkezik szankciók 
kiszabására a megfelelőségi program 
átvitelirendszer-üzemeltetők általi nem 
megfelelő végrehajtása esetében.
(16) Az átvitelirendszer-üzemeltető 
vezérigazgatója / igazgatósága kinevez 
valamely személyt vagy testületet a 
megfelelésért felelős tisztviselő feladatára, 
aki/amely a következőkért felel:
a) a megfelelőségi program 
végrehajtásának figyelemmel kísérése;
b) éves jelentés kidolgozása, amely 
meghatározza a megfelelőségi program 
végrehajtása érdekében szükséges 
intézkedéseket és annak a nemzeti 
szabályozó hatóságnak való benyújtása;
c) ajánlások kibocsátása a megfelelőségi 
programmal és annak végrehajtásával 
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kapcsolatban. 
(17) A megfelelésért felelős tisztviselő 
függetlenségét különösen 
munkaszerződése feltételei révén kell 
garantálni.
(18) A megfelelésért felelős tisztviselőnek 
lehetősége van arra, hogy rendszeresen az 
átvitelirendszer-üzemeltető és a 
vertikálisan integrált vállalkozás 
felügyelőbizottságához vagy 
igazgatóságához és a nemzeti szabályozó 
hatóságokhoz forduljon. 
(19) A megfelelésért felelős tisztviselő 
részt vesz az átvitelirendszer-üzemeltető 
felügyelőbizottságának / az 
igazgatóságának minden olyan ülésén, 
amely a következő kérdésekkel 
foglalkozik:
a) a hálózathoz való hozzáférés és 
csatlakozás feltételei, ideértve a 
túlterhelési díjak és az átviteli 
rendszerirányítók közötti ellentételezési 
mechanizmus alapján esedékes kifizetések 
beszedését, összhangban az 1228/2003/EK 
rendelet 3. cikkével; 
b) az átviteli hálózati rendszer 
üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése 
érdekében végzett projektek, ideértve a 
rendszer-összekötési és csatlakozási 
beruházásokat; 
c) kiegyenlítési szabályok, beleértve a 
tartalék villamos energiára vonatkozó 
szabályokat;
d) energiavásárlás az energiaveszteségek 
fedezésére.
(20) A megfelelésért felelős tisztviselő 
ezeken az üléseken megakadályozza, hogy 
a termelési vagy ellátási tevékenységekre 
vonatkozó, kereskedelmi szempontból 
előnyös információkat megkülönböztető 
módon hozzák a felügyelőbizottság / az 
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igazgatóság tudomására. 
(21) A megfelelésért felelős tisztviselő 
betekinthet az átvitelirendszer-üzemeltető 
minden vonatkozó könyvébe, 
nyilvántartásába, és beléphet azok 
valamennyi irodájába, valamint 
hozzáférése van a feladatok megfelelő 
ellátásához szükséges valamennyi 
információhoz. 
(22) A megfelelésért felelős tisztviselőt a 
vezérigazgató vagy az igazgatóság a 
nemzeti szabályozó hatóság előzetes 
jóváhagyása után nevezi ki és menti fel.”

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja a tényleges szétválasztást a tulajdonlás sérelme nélkül. Biztosított 
lesz az átvitelirendszer-üzemeltetők vertikális integrált vállalatok termelésétől való 
strukturális és pénzügyi függetlensége. Az átvitelirendszer-üzemeltetők semlegességét a 
nemzeti szabályozó hatóság, a megfelelésért felelős tisztviselő és a könyvvizsgáló fogja 
ellenőrizni. E lehetőség második pilléreként bevezetésre kerülnek a hatékony szabályozói 
szankciók, amelyek garantálják, hogy az átvitelirendszer-üzemeltető többé ne legyen olyan 
helyzetben, hogy megakadályozhassa a hálózatba való beruházásokat vagy az új 
erőműprojektek hálózathoz való megkülönböztetésmentes csatlakozását (lásd a 4. módosítást, 
a lenti 9. cikkhez).

Módosítás 270
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 6. pont 
2003/54/EK irányelv
9. cikk – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) biztosítja, hogy a hálózat hosszú távon 
képes legyen kielégíteni a villamos energia 
átvitelére vonatkozó ésszerű igényeket, a 
környezetvédelem kellő figyelembevételével 
gazdaságos feltételekkel biztonságos, 

(a) biztosítja, hogy a hálózat hosszú távon 
képes legyen kielégíteni a villamos energia 
átvitelére vonatkozó ésszerű igényeket, a 
környezetvédelem kellő figyelembevételével 
gazdaságos feltételekkel biztonságos, 
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megbízható és hatékony átviteli 
rendszereket üzemeltet, tart karban és 
fejleszt, valamint elősegíti az 
energiahatékonyságot, a kutatást és az 
innovációt, főként a megújítható 
energiaforrások részesedésének növelése 
és az alacsony szénkibocsátású 
technológiák elterjesztése tekintetében.

megbízható és hatékony átviteli 
rendszereket üzemeltet, tart karban és 
fejleszt, valamint elősegíti az 
energiahatékonyságot, a kutatást és az 
innovációt, főként a megújítható 
energiaforrások részesedésének növelése 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

Az EU a megújuló energia 20%-os részesedésének 2020-ra történő elérése kötelező célját 
tűzte maga elé. E célkitűzés elérése érdekében kizárólag a megújuló energiát kell 
előmozdítani, és azt nem szabad felhígítani a meghatározatlan „alacsony szénkibocsátású 
technológiák” koncepcióval.

Módosítás 271
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 6. pont 
2003/54/EK irányelv
9. cikk – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) biztosítja, hogy a hálózat hosszú távon 
képes legyen kielégíteni a villamos energia 
átvitelére vonatkozó ésszerű igényeket, a 
környezetvédelem kellő 
figyelembevételével gazdaságos 
feltételekkel biztonságos, megbízható és 
hatékony átviteli rendszereket üzemeltet, 
tart karban és fejleszt, valamint elősegíti az 
energiahatékonyságot, a kutatást és az 
innovációt, főként a megújítható 
energiaforrások részesedésének növelése
és az alacsony szénkibocsátású 
technológiák elterjesztése tekintetében.

a) biztosítja, hogy a hálózat hosszú távon 
képes legyen kielégíteni a villamos energia 
átvitelére vonatkozó ésszerű igényeket, a 
környezetvédelem kellő 
figyelembevételével gazdaságos 
feltételekkel biztonságos, megbízható és 
hatékony átviteli rendszereket üzemeltet, 
tart karban és fejleszt, valamint elősegíti az 
energiahatékonyságot, a kutatást és az 
innovációt, főként a megújítható 
energiaforrások integrálása és a hálózati 
rendszerbe beágyazott termelés 
tekintetében.

Or. en
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Indokolás

Az átvitelirendszer-üzemeltetők feladata a rendszer azon hosszú távú képességének 
fenntartása, hogy megfeleljen a közgazdasági és környezetvédelmi feltételek által rárótt 
igényeknek, nem pedig az egyedi ellátásoldali technológiák kutatása.

Módosítás 272
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 6. pont 
2003/54/EK irányelv
9. cikk – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) biztosítja, hogy a hálózat hosszú távon 
képes legyen kielégíteni a villamos energia 
átvitelére vonatkozó ésszerű igényeket, a 
környezetvédelem kellő 
figyelembevételével gazdaságos 
feltételekkel biztonságos, megbízható és 
hatékony átviteli rendszereket üzemeltet, 
tart karban és fejleszt, valamint elősegíti az 
energiahatékonyságot, a kutatást és az 
innovációt, főként a megújítható 
energiaforrások részesedésének növelése és 
az alacsony szénkibocsátású technológiák 
elterjesztése tekintetében.

a) biztosítja, hogy a hálózat hosszú távon 
képes legyen kielégíteni a villamos energia 
átvitelére vonatkozó ésszerű igényeket, a 
környezetvédelem kellő 
figyelembevételével gazdaságos 
feltételekkel biztonságos, megbízható és 
hatékony átviteli rendszereket üzemeltet, 
tart karban és fejleszt, valamint elősegíti az 
energiahatékonyságot, a kutatást és az 
innovációt, főként a megújítható 
energiaforrások részesedésének növelése és 
az alacsony szénkibocsátású technológiák 
elterjesztése tekintetében; a növekvő 
időrendbe állított menetrendhez 
viszonyítva meghatározandó, sajátos 
információtechnológiát használó, 
intelligens hálózatok 10 éven belüli 
kifejlesztése érdekében dolgozik a nemzeti 
szabályozó hatóságokkal és az 
ügynökséggel konzultálva, a hálózat 
kialakításakor az átvitelirendszer-
üzemeltető felel az új infrastruktúra 
tervezéséért (ideértve az engedélyezési 
eljárást is), építéséért és üzembe 
helyezéséért. 

Or. en
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Indokolás

Az intelligens hálózatok fejlesztése ösztönzőleg hat a környezettudatos magatartásra, és a 
fogyasztóknak a piac pozitív befolyásolásában játszott szerepére. Egyértelmű elhatárolásra 
van szükség, hogy mindenki tudja, ki miért felel.

Módosítás 273
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 6 a) pont (új)
2003/54/EK irányelv
9. cikk – c) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A 9. cikk c) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„c) a rendszer energiafolyamatainak 
irányítása, figyelemmel a rendszerbe 
kapcsolt más hálózatokkal történő 
cserére. Ebből a célból az 
átvitelirendszer-üzemeltető felel a 
biztonságos, megbízható és hatékony 
villamosenergia-rendszer biztosításáért, 
és ezzel összefüggésben minden 
szükséges kiegészítő szolgáltatás 
biztosításáért, ideértve az igényekre 
válaszként nyújtott szolgáltatásokat,
amennyiben annak elérhetősége nem 
függ más olyan átviteli rendszertől, 
amellyel a rendszer összeköttetésben 
áll;”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 9. cikke c) pontjának kiegészítése az „igényekre adott válasz” 
koncepciójával)

Indokolás

Az energiahatékonyság javítására fontos, hogy a fogyasztók aktív részesei legyenek a 
kiegészítő szolgáltatások piacának, különösen ha azok képesek az igények csökkentésére, 
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elkerülve ezzel a termelés növekedését.

Módosítás 274
Šarūnas Birutis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 6 a) pont (új)
2003/54/EK irányelv
9. cikk – c) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A 9. cikk c) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„c) a rendszer energiafolyamatainak a 
közös regionális előírások alapján történő 
irányítása, figyelemmel a rendszerbe 
kapcsolt más hálózatokkal történő 
cserére. Ebből a célból az 
átvitelirendszer-üzemeltető felel a 
biztonságos, megbízható és hatékony 
villamosenergia-rendszer biztosításáért, 
és ezzel összefüggésben regionális szinten
a közös előírások alapján minden 
szükséges kiegészítő szolgáltatás 
biztosításáért és beszerzéséért,
amennyiben azok elérhetősége nem függ 
más olyan átviteli rendszertől, amellyel a 
rendszer összeköttetésben áll;”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 9. cikkének c) pontjával megegyező szöveg, módosítva annak elemeit)

Indokolás

További intézkedések szükségesek az átvitelirendszer-üzemeltetők hatékony regionális szintű 
együttműködésének biztosításáért. Az átvitelirendszer-üzemeltetőknek regionális szintű közös 
előírásokban kell megállapodniuk. Ez megszüntetné a nemzeti előírások létéhez kapcsolódó 
pazarlást és elősegítené a piaci tevékenységeket.
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Módosítás 275
Šarūnas Birutis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 6b) pont (új)
2003/54/EK irányelv
9. cikk – d) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A 9. cikk d) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„d) elegendő információt nyújt azon 
hálózat rendszerüzemeltetőjének, 
amellyel hálózata kapcsolatban van, az 
összekapcsolt rendszerek biztonságos és 
hatékony üzemeltetésének és azok 
interoperabilitásának biztosítása 
céljából, ezen információk közös 
felhasználásával és a rendszer 
üzemeltetésére, fenntartására és 
fejlesztésére vonatkozó közös előírásokról 
való megegyezéssel;”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 9. cikkének d) pontjával megegyező szöveg, módosítva annak elemeit)

Indokolás

További intézkedések szükségesek az átvitelirendszer-üzemeltetők hatékony regionális szintű 
együttműködésének biztosításáért. Az átvitelirendszer-üzemeltetőknek regionális szintű közös 
előírásokban kell megállapodniuk. Ez megszüntetné a nemzeti előírások létéhez kapcsolódó 
pazarlást és elősegítené a piaci tevékenységeket.

Módosítás 276
Šarūnas Birutis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 6c) pont (új)
2003/54/EK irányelv
9. cikk – f) pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A 9. cikk f) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„f) a rendszerhasználók számára a 
rendszer hatékony eléréséhez szükséges 
információk biztosítása, a közös 
előírások alapján.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 9. cikkének f) pontjával megegyező szöveg, módosítva annak elemeit)

Indokolás

További intézkedések szükségesek az átvitelirendszer-üzemeltetők hatékony regionális szintű 
együttműködésének biztosításáért. Az átvitelirendszer-üzemeltetőknek regionális szintű közös 
előírásokban kell megállapodniuk. Ez megszüntetné a nemzeti előírások létéhez kapcsolódó 
pazarlást és elősegítené a piaci tevékenységeket.

Módosítás 277
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 6d) pont (új)
2003/54/EK irányelv
9. cikk – fa) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A 9. cikkben az irányelv szövege a 
következő ponttal egészül ki:
„fa) egy megfelelően összekapcsolt 
európai hálózat kifejlesztésének 
biztosítása, nevezetesen az intelligens 
európai vízi hálózat megépítése
tekintetében."

Or. en
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(A 2003/54/EK irányelv 9. cikkének kiegészítése az új (fa) ponttal)

Indokolás

Az ingadozás kiegyenlítése mellett az összeköttetés csökkentheti a kiegyenlítés költségeit, 
előmozdítja a valódi versenyt, és elősegíti az intelligens európai hálózatok fejlődését. Az EU 
Balti-tenger és Északi-tenger vízi szélerőműveivel való összekapcsolásának TEN-E 
prioritásos projektjére és Európa vízi szélenergia-erőforrásaira tekintettel az átvitelirendszer-
üzemeltetőknek biztosítaniuk kell az intelligens európai vízi hálózatok fejlesztését.

Módosítás 278
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 6d) pont (új)
2003/54/EK irányelv
9. cikk – fa) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A 9. cikkben az irányelv szövege a 
következő ponttal egészül ki:
“fa) a villamosenergia-rendszer 
megfelelőségére vonatkozó becslés 
elkészítése, amelynek eredményeit 
figyelembe kell venni az 1228/2003/EK 
rendeletben említett európai becslésben.” 

Or. fr

(A 2003/54/EK irányelv 9. cikkének kiegészítése az új (fa) ponttal)

Indokolás

A kereslet-kínálat egyensúlyára vonatkozó becsléseket az átvitelirendszer-üzemeltetőknek kell 
elkészíteniük a termelési kapacitás növekvő kereslethez viszonyított megfelelőségének 
értékelésére. Ez a feladat szükséges ahhoz, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők csoportja az 
egész Unióra vonatkozó becslést készíthessen. 
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Módosítás 279
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 6d) pont (új)
2003/54/EK irányelv
9. cikk – fa) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A 9. cikkben az irányelv szövege a 
következő ponttal egészül ki:
„fa) a piac számára kínált átviteli 
kapacitás maximalizálása és a fogadó 
országon belül és kívüli szállítók közötti 
megkülönböztetés mellőzése a kapacitás 
határ mindkét oldalán történő kiosztása és 
megszakítása tekintetében.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 9. cikkének kiegészítése az új (fa) ponttal)

Indokolás

Az átvitelirendszer-üzemeltetők feladatait erősíteni kell annak biztosítására, hogy a meglévő 
kapacitások kihasználása maximális, megkülönböztetésmentes alapon történjen, és hogy az új 
infrastuktúra ott épüljön meg, ahol arra piaci kereslet van. Ezek a változtatások 
nélkülözhetetlenek az európai energiapiac integrációjához.

Módosítás 280
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 6e) pont (új)
2003/54/EK irányelv
9. cikk – fb) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6e) A 9. cikkben az irányelv szövege a 
következő ponttal egészül ki:
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„fb) az átvitelirendszer-üzemeltetők 
számára karbantartási program 
létrehozása a megfelelő ellátási minőség 
biztosítására. A karbantartási 
programnak való megfelelést az illetékes 
nemzeti hatóságnak kell figyelemmel 
kísérnie.” 

Or. fr

(A 2003/54/EK irányelv 9. cikkének kiegészítése az új (fb) ponttal)

Indokolás

Az átvitelirendszer-üzemeltetőktől meg kell követelni egy hálózati karbantartási program 
kialakítását, az illetékes nemzeti hatóság ellenőrzése mellett. Ez a program biztosítaná az 
infrastruktúra megfelelő karbantartását és azt, hogy annak jó állapota fennmaradjon. 

Módosítás 281
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 6f) pont (új)
2003/54/EK irányelv
9. cikk – (1a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6f) A 9. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„Feladatai ellátása során minden 
átvitelirendszer-üzemeltető biztosítja, hogy 
megfelelően figyelembe vételre kerüljenek 
azon régió érdekei, amelyben üzemel. A 
részvényesek befektetés jövedelmezőségére 
és tőkeigényre vonatkozó jogai sérelme 
nélkül, az átvitelirendszer-üzemeltető által 
hozott működési és beruházási döntések 
összhangban állnak az 1228/2003/EK 
rendelet 2c. és 2d. cikke szerinti, az egész 
Közösségre kiterjedő és regionális 
beruházási tervekkel és elősegítik a piacok 
fejlesztését, a piaci integrációt és legalább 
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regionális szinten optimalizálják a 
társadalmi-gazdasági jóléti előnyöket.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 9. cikkének kiegészítése az új (1a) bekezdéssel)

Indokolás

Az új rendelkezés célja annak biztosítása, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők mindig azon 
régió érdekeit tekintsék elsőrendű prioritásnak, amelyben működnek. Biztosítaniuk kell 
különösen, hogy a régión belül és még azon kívül is (régiókon átnyúlóan) javuljon a 
társadalmi-gazdasági jólét.

Módosítás 282
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 6 g) pont (új)
2003/54/EK irányelv
9. cikk – (1a)-(1k) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6g) A 9. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„Az átvitelirendszer-üzemeltetők legalább 
kétévenként tízéves hálózatfejlesztési 
tervet dolgoznak ki. Megfelelő 
intézkedéseket hoznak a rendszer 
megfelelőségének és az ellátás 
biztonságának garantálására.
A tízéves hálózatfejlesztési terv különösen:
a) jelzi a piaci szereplőknek azon fő 
átviteli infrastruktúrákat, amelyeket a 
következő tíz év során meg kellene építeni;
b) tartalmazza mindazon beruházásokat, 
amelyekről már döntés született és 
meghatározza azon új beruházásokat, 
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amelyek tekintetében a következő három 
évben kell meghozni a végrehajtási 
döntést. 
A tízéves hálózatfejlesztési terv 
kidolgozása érdekében minden 
átvitelirendszer-üzemeltető ésszerű 
feltételezéseket tesz a termelés, a 
fogyasztás és a más országokkal folyó 
csere alakulásáról, és figyelembe veszi a 
regionális és európai szinten létező 
hálózati beruházási terveket. Az 
átvitelirendszer-üzemeltető kellő időben 
benyújtja a terv tervezetét az illetékes 
nemzeti szervezetnek.
Az illetékes nemzeti szervezet a tervezet 
alapján nyílt és átlátható módon konzultál 
valamennyi jelentős hálózathasználóval,
és közzéteheti a konzultációs folyamat 
eredményét, különösen az esetleges 
beruházási igényeket. 
Az illetékes nemzeti szervezet 
megvizsgálja, hogy a tízéves 
hálózatfejlesztési terv tervezete lefedi-e a 
konzultáció során azonosított összes 
fejlesztési igényt. Az illetékes nemzeti 
szervezet kötelezheti az átvitelirendszer-
üzemeltetőt a tervezet módosítására.
Az illetékes nemzeti szervezet lehet a 
nemzeti szabályozó hatóság, bármely más 
illetékes nemzeti hatóság vagy az 
átvitelirendszer-üzemeltetők által 
létrehozott hálózatfejlesztési 
vagyonkezelő. Ez utóbbi esetben az 
átvitelirendszer-üzemeltető az illetékes 
nemzeti hatósághoz jóváhagyásra 
benyújtja az alapszabályt, a tagjegyzéket 
és az eljárási szabályzatot.
Ha az átvitelirendszer-üzemeltető 
elutasítja a tízéves tervben a következő 
három évben végrehajtandóként szereplő 
valamely beruházás végrehajtását, a 
tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóság vagy más illetékes 
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nemzeti hatóság rendelkezzen a következő 
intézkedések egyikének végrehajtásához 
szükséges hatáskörökkel:
a) az átvitelirendszer-üzemeltető felkérése 
arra, hogy minden jogi eszközzel hajtsa 
végre a beruházási kötelezettségét saját 
pénzügyi eszközeit felhasználva vagy
b) független beruházók számára pályázat 
kiírása az átviteli rendszer szükséges 
beruházásai tekintetében és egyidejűleg az 
átvitelirendszer-üzemeltetőt az alábbiakra 
kötelezheti:
i. a harmadik személy általi 
finanszírozásba való beleegyezés, 
ii. az építési munkálatok harmadik 
személy általi elvégzésébe való 
beleegyezés, és 
iii. a megfelelő új eszközök üzemeltetésébe 
való beleegyezés. 
A vonatkozó pénzügyi megállapodásokat a 
nemzeti szabályozó hatóságnak vagy más 
illetékes nemzeti hatóságnak kell 
jóváhagynia. A díjszabásnak mindkét 
esetben olyan bevételeket kell lehetővé 
tennie, amelyek fedezik az ilyen 
beruházások költségeit.

Az illetékes nemzeti hatóságok 
figyelemmel kísérik és értékelik a 
beruházási terv végrehajtását.
Az átvitelirendszer-üzemeltetők kötelesek 
átlátható és hatékony eljárásokat 
létrehozni és közzétenni az új erőművek 
hálózathoz való megkülönböztetésmentes 
csatlakozása tekintetében. Ezeket az 
eljárásokat a nemzeti szabályozó 
hatóságnak vagy más illetékes nemzeti 
hatóságnak kell jóváhagynia.
Az átvitelirendszer-üzemeltetők nem 
jogosultak az új erőmű csatlakozásának 
megtagadására a rendelkezésre álló 
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rendszerkapacitás esetleges jövőbeli 
korlátozottsága – például az átviteli 
hálózatok távoli részein jelentkező 
túlterhelés – indokával. Az 
átvitelirendszer-üzemeltető köteles a 
szükséges információk megadására.
Az átvitelirendszer-üzemeltetők nem 
jogosultak az új csatlakozási pont 
megtagadására pusztán azon az alapon, 
hogy ez az új csatlakozási pont további 
költségeket eredményez az új csatlakozási 
pont közelében lévő hálózati elemek 
szükséges kapacitásbővítéséhez 
kapcsolódóan.”

Or. en

Indokolás

Ez garantálja, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők ne akadályozhassák meg a hálózatba való 
beruházásokat vagy az új erőműprojektek megkülönböztetésmentes hozzáférését. Ennek 
valamennyi átvitelirendszer-üzemeltetőre vonatkoznia kell. Megelőzik az átvitelirendszer-
üzemeltetőkre való megkülönböztető befolyást, történjen az akár a vertikálisan integrált 
vállalkozáson belüli tulajdonosi intézkedésekkel vagy nem a tulajdonláson alapuló egyéb 
formákon keresztül.

A módosítás biztosítja a szükséges beruházásokat. Ha az átvitelirendszer-üzemeltető elutasít 
egy adott beruházást, a hatóság vagy felkéri átvitelirendszer-üzemeltetőt a beruházásra vagy 
pályázati eljárást indít.

Módosítás 283
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 8. pont 
2003/54/EK irányelv
10. és 10a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A szöveg a következő 10. és 10a. cikkel 
egészül ki:

törölve
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„10. cikk
Független rendszerüzemeltetők
(1) Ha az átviteli rendszer az irányelv 
hatálybalépése napján egy vertikálisan 
integrált vállalkozásnak része, a 
tagállamok eltéréseket engedélyezhetnek a 
8. cikk (1) bekezdésétől, feltéve, hogy a 
tagállamok az átvitelirendszer-tulajdonos 
javaslatára kijelölnek egy független 
rendszerüzemeltetőt és a kijelölést a 
Bizottság jóváhagyja. Semmilyen esetben 
nem szabad meggátolni, hogy az átviteli 
rendszert tulajdonló vertikálisan integrált 
vállalkozások lépéseket tegyenek a 8. cikk 
(1) bekezdésének való megfelelés 
érdekében.
(2) A tagállamok csak akkor hagyhatnak 
jóvá és jelölhetnek ki független 
rendszerüzemeltetőt, ha:
(a) az üzemeltetőjelölt bizonyítja, hogy 
megfelel a 8. cikk (1) bekezdése b)–d) 
pontjában foglalt követelményeknek); 
(b) az üzemeltetőjelölt bizonyítja, hogy 
rendelkezik a 9. cikk szerinti feladatok 
végrehajtásához szükséges pénzügyi,
technikai és emberi erőforrásokkal;
(c) az üzemeltetőjelölt vállalja, hogy követi 
a szabályozó hatóság által javasolt tízéves 
hálózatfejlesztési tervet;
(d) az átvitelirendszer-üzemeltető 
bizonyítja képességét a (6) bekezdés 
szerinti kötelezettségei teljesítésére. E 
célból benyújtja a jelölttel és minden más 
érintett jogalannyal kötendő szerződéses 
megállapodások tervezetét;
e) az üzemeltetőjelölt bizonyítja képességét 
a villamos energia határokon keresztül 
történő kereskedelme esetén 
alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételekről szóló, 2005. szeptember 26-i 
1228/2005/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerinti kötelezettségei 
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teljesítésére, beleértve az átvitelirendszer-
üzemeltetők európai és regionális szintű 
együttműködését.
(3) A tagállamok jóváhagyják és független 
rendszerüzemeltetőnek jelölik ki azokat a 
vállalkozásokat, amelyekről a szabályozó 
hatóság tanúsítja, hogy megfelelnek a 8a. 
cikkben és a 10. cikk (2) bekezdésében 
szereplő követelményeknek. A tanúsítás 
céljából a 8b. cikkben szereplő eljárás 
alkalmazandó.
(4) Amennyiben a Bizottság a 8b. cikkben 
szereplő eljárással összhangban 
határozatot hoz és megállapítja, hogy a 
szabályozó hatóság két hónapon belül 
nem tesz eleget a határozatnak, úgy az 
Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökség javaslatára, továbbá az 
átvitelirendszer-tulajdonos és az 
átvitelirendszer-üzemeltető véleményének 
figyelembevételével hat hónapon belül 
kijelöl egy független rendszerüzemeltetőt, 
öt évre. Az átvitelirendszer-tulajdonos 
bármely időpontban javaslatot tehet a 
szabályozó hatóságnak egy új független 
rendszerüzemeltető kijelölésére a 10. cikk 
(1) bekezdésében szereplő eljárással 
összhangban.
(5) Minden egyes független 
rendszerüzemeltető felelős a harmadik 
felek hozzáférésének engedélyezéséért és 
igazgatásáért, beleértve a hozzáférési 
díjak, a szűk keresztmetszetek kezeléséért 
felszámított díjak és – az 1228/2003/EK 
rendelet 3 cikkével összhangban – az 
átviteli rendszerirányítók közötti 
ellentételezési mechanizmus szerinti 
kifizetések beszedését is, továbbá felelős az 
átviteli rendszer üzemeltetéséért, 
karbantartásáért és fejlesztéséért, 
valamint annak biztosításáért, hogy a 
rendszer a beruházások tervezése révén 
hosszú távon képes legyen a kiszámítható 
kereslet kielégítésére. A hálózat fejlesztése 
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során a független rendszerüzemeltető 
felelős az új infrastruktúra tervezéséért 
(beleértve az engedélyezési eljárást), 
kiépítéséért és beüzemeléséért. E célból 
átvitelirendszer-üzemeltetőként 
tevékenykedik e fejezettel összhangban. Az 
átvitelirendszer-tulajdonosok nem 
lehetnek felelősek sem a harmadik felek 
hozzáférésének engedélyezéséért és 
igazgatásáért, sem a beruházások 
megtervezéséért.
(6) Ha a független rendszerüzemeltetőt 
kijelölték, az átvitelirendszer-tulajdonos:
(a) minden lényeges együttműködést és 
támogatást megad a független 
rendszerüzemeltetőnek feladatai 
végrehajtásához, különös tekintettel 
minden lényegi információra;
(b) finanszírozza a független 
rendszerüzemeltető által tervbe vett és a 
szabályozó hatóság által jóváhagyott 
beruházásokat, vagy beleegyezik annak 
bármely érdekelt fél – akár a független 
rendszerüzemeltető – általi 
finanszírozásába. A vonatkozó pénzügyi 
megállapodásokhoz a szabályozó hatóság 
jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás előtt 
a szabályozó hatóság közös konzultációt 
folytat a tulajdonossal és az érdekelt 
felekkel;
(c) fedezetet biztosít a hálózati vagyonhoz 
kapcsolódó kötelezettségekre, kivéve a 
független rendszerüzemeltető feladataihoz 
kapcsolódó kötelezettségeket;
(d) a hálózatbővítések finanszírozásának 
megkönnyítése érdekében biztosítékokat 
bocsát rendelkezésre, kivéve azon 
beruházásokat, amelyek esetében a b) 
ponttal összhangban beleegyezését adta a 
beruházás bármely érdekelt fél – akár a 
független rendszerüzemeltető – általi 
finanszírozásába. 
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(7) A szabályozó hatósággal szoros 
együttműködésben az érintett nemzeti 
versenyhivatalt minden lényegi 
hatáskörrel fel kell ruházni ahhoz, hogy 
eredményesen felügyelni tudja az 
átvitelirendszer-tulajdonosok (6) bekezdés 
szerinti kötelezettségeinek teljesítését.
10a. cikk
Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
szétválasztása
(1) A vertikálisan integrált vállalkozás 
részét képező átvitelirendszer-
tulajdonosoknak – amennyiben kijelölésre 
került egy független rendszerüzemeltető –
legalább jogi formájukban, valamint 
szervezeti és döntéshozatali szempontból 
függetleneknek kell lenniük az átvitelhez 
nem kapcsolódó egyéb tevékenységektől.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
átvitelirendszer-tulajdonosok 
függetlenségének biztosítására a 
következő minimumkövetelményeknek 
kell eleget tenni:
a) az átvitelirendszer-tulajdonos 
igazgatásáért felelős személyek nem 
vehetnek részt az integrált 
villamosenergia-ipari vállalkozásnak 
olyan szervezetében, amely a 
villamosenergia-termelés, -elosztás és -
ellátás napi üzemviteléért közvetve vagy 
közvetlenül felelős;
b) megfelelő intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy az 
átvitelirendszer-tulajdonos igazgatásáért 
felelős személyek szakmai érdekeit olyan 
módon vegyék figyelembe, amely biztosítja 
számukra a független cselekvés 
lehetőségét 
c) az átvitelirendszer-tulajdonos 
megfelelőségi programot állít össze, amely 
intézkedéseket határoz meg a 
megkülönböztető magatartás kizárása 
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érdekében és biztosítja, hogy a program 
végrehajtását megfelelő módon 
felügyeljék. A program meghatározza az 
alkalmazottaknak a célkitűzés 
megvalósításához szükséges 
kötelezettségeit. A megfelelőségi program 
felügyeletéért felelős személy vagy testület 
a megtett intézkedésekről éves jelentést 
terjeszt a szabályozó hatóság elé, és ezt a 
jelentést nyilvánosságra kell hozni.
(3) A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el annak biztosítása érdekében, 
hogy az átvitelirendszer-tulajdonos teljes 
körűen és ténylegesen betartsa e cikk (2) 
bekezdését. A szóban forgó intézkedést, 
amely ezen irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeit hivatott módosítani 
kiegészítés útján, a 27b. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.”

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 284
Miloslav Ransdorf

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

(1) Ha az átviteli rendszer az irányelv 
hatálybalépése napján egy vertikálisan 
integrált vállalkozásnak része, a tagállamok 
eltéréseket engedélyezhetnek a 8. cikk (1) 
bekezdésétől, feltéve hogy a tagállamok az
átvitelirendszer-tulajdonos javaslatára 
kijelölnek egy független 
rendszerüzemeltetőt és a kijelölést a 
Bizottság jóváhagyja. Semmilyen esetben 
nem szabad meggátolni, hogy az átviteli 
rendszert tulajdonló vertikálisan integrált 
vállalkozások lépéseket tegyenek a 8. cikk 
(1) bekezdésének való megfelelés 
érdekében.

(1) Ha az átviteli rendszer az irányelv 
hatálybalépése napján egy vertikálisan 
integrált vállalkozásnak része vagy 
amennyiben a tagállam a 
villamosenergia-átviteli rendszereket 
üzemeltetők európai hálózatának 
hatékony működéséhez a megfelelő 
feltételek biztosítása vagy egy nemzeti 
feletti átvitelirendszer-üzemeltető 
létrehozása biztosításának céljából 
megfelelőnek tartja, a tagállamok 
eltéréseket engedélyezhetnek a 8. cikk (1) 
bekezdésétől, feltéve, hogy a tagállamok az 
átvitelirendszer-tulajdonos javaslatára 
kijelölnek egy független 
rendszerüzemeltetőt és a kijelölést a 
Bizottság jóváhagyja. Semmilyen esetben 
nem szabad meggátolni, hogy az átviteli 
rendszert tulajdonló vertikálisan integrált 
vállalkozások lépéseket tegyenek a 8. cikk 
(1) bekezdésének való megfelelés 
érdekében.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy egyenlő alapokra helyezze az átvitelirendszer-üzemeltetőket és a 
független rendszerüzemeltető modelleket, az egész Európára kiterjedő rendszerüzemeltetés 
egységes rendszere megteremtésének módjaként, valamint a regionális vagy páneurópai 
rendszerüzemeltetők létrehozásának elősegítését. A tagállamoknak lehetőséggel kell 
rendelkezniük a két azonos lehetőség (a tulajdonlás szétválasztása és a független 
rendszerüzemeltető létrehozása) közötti választásra.



AM\718659HU.doc 81/114 PE404.394v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás 285
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 8. pont 
2003/54/EK irányelv
10. cikk – (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az átviteli rendszer az irányelv 
hatálybalépése napján egy vertikálisan 
integrált vállalkozásnak része, a tagállamok 
eltéréseket engedélyezhetnek a 8. cikk (1) 
bekezdésétől, feltéve, hogy a tagállamok az 
átvitelirendszer-tulajdonos javaslatára 
kijelölnek egy független 
rendszerüzemeltetőt és a kijelölést a 
Bizottság jóváhagyja. Semmilyen esetben 
nem szabad meggátolni, hogy az átviteli 
rendszert tulajdonló vertikálisan integrált 
vállalkozások lépéseket tegyenek a 8. cikk 
(1) bekezdésének való megfelelés 
érdekében.

(1) Ha az átviteli rendszer az irányelv 
hatálybalépése napján egy vertikálisan 
integrált vállalkozásnak része, a tagállamok 
eltéréseket engedélyezhetnek a 8. cikk (1) 
bekezdésétől, feltéve, hogy a tagállamok az 
átvitelirendszer-tulajdonos javaslatára 
kijelölnek egy független 
rendszerüzemeltetőt az adott tagállamra és 
a kijelölést a Bizottság jóváhagyja. 
Semmilyen esetben nem szabad 
meggátolni, hogy az átviteli rendszert 
tulajdonló vertikálisan integrált 
vállalkozások lépéseket tegyenek a 8. cikk 
(1) bekezdésének való megfelelés 
érdekében.

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi, hogy egy tagállamon belül csak egy független 
rendszerüzemeltetőt lehet kijelölni. A regionális piacok kifejlesztését nem segítené, ha egy 
tagállamon belül több független rendszerüzemeltetőt hoznának létre.

Módosítás 286
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

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

„(1a) A fokozatos átalakulás lehetővé 
tétele érdekében az eltérés legfeljebb 4 
éves időtartamú ideiglenes intézkedés
lehet. Az eredmény a tulajdonlás 
szétválasztása.

Or. en

Indokolás

Ha ez az alternatív eltérés változatlan marad, összetett irányítási szabályok rendszerére lesz 
szükség, valamint a hálózat tulajdonosai és annak a független rendszerüzemeltető alatt 
történő irányítása közötti nehézkes koordinációra. A független rendszerüzemeltetőI megoldás 
valójában problémás területeket vet fel a hálózat fejlesztése/karbantartása, illetve az 
üzemeltetési tevékenységben a szerepek és a felelősségek meghatározása terén. Ez 
kedvezőtlen környezetet teremthet a beruházásokhoz, kedvezőtlen hatásokkal a rendszer 
megfelelőségére és az ellátás biztonságára.

Módosítás 287
Patrizia Toia, Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 8. pont 
2003/54/EK irányelv
10. cikk – (2) bekezdés – b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megfelelő intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy az átvitelirendszer-
tulajdonos igazgatásáért felelős személyek 
szakmai érdekeit olyan módon vegyék 
figyelembe, amely biztosítja számukra a
független cselekvés lehetőségét

b) megfelelő intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy az átvitelirendszer-
tulajdonos igazgatásáért felelős személyek 
szakmai érdekeit olyan módon vegyék 
figyelembe, amely megszünteti a független 
cselekvéstől visszatartó tényezőket

Or. it
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Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye az átvitelirendszer-üzemeltető tulajdonosa 
függetlenségének biztosítását célzó ösztönzők rendszerét.

Módosítás 288
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 8. pont 
2003/54/EK irányelv
10. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok jóváhagyják és független 
rendszerüzemeltetőnek jelölik ki azokat a 
vállalkozásokat, amelyekről a szabályozó 
hatóság tanúsítja, hogy megfelelnek a 8a. 
cikkben és a 10. cikk (2) bekezdésében 
szereplő követelményeknek. A tanúsítás 
céljából a 8b. cikkben szereplő eljárás 
alkalmazandó.

(3) A tagállamok jóváhagyják és független 
rendszerüzemeltetőnek jelölik ki azokat a 
vállalkozásokat, amelyekről a szabályozó 
hatóság tanúsítja, hogy megfelelnek a 8a. 
cikkben és a 10. cikk (2) bekezdésében 
szereplő követelményeknek. A tanúsítás 
céljából a 8b. cikkben és a 1228/2003/EK 
rendelet x. cikkében szereplő eljárás 
alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 289
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 8. pont 
2003/54/EK irányelv
10. cikk – (4) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a Bizottság a 8b. cikkben 
szereplő eljárással összhangban
határozatot hoz és megállapítja, hogy a 
szabályozó hatóság két hónapon belül nem 
tesz eleget a határozatnak, úgy az 

(4) Amennyiben a Bizottság az 
1228/2003/EK rendelet x. cikkében (az xx 
irányelv 8b. cikke (8) bekezdésének b) 
pontja) említett határozatot hoz és 
megállapítja, hogy a szabályozó hatóság 
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Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökség javaslatára, továbbá az 
átvitelirendszer-tulajdonos és az 
átvitelirendszer-üzemeltető véleményének 
figyelembevételével hat hónapon belül 
kijelöl egy független rendszerüzemeltetőt, 
öt évre. Az átvitelirendszer-tulajdonos 
bármely időpontban javaslatot tehet a 
szabályozó hatóságnak egy új független 
rendszerüzemeltető kijelölésére a 10. cikk 
(1) bekezdésében szereplő eljárással 
összhangban.

két hónapon belül nem tesz eleget a 
határozatnak, egy független 
rendszerüzemeltetőt jelöl ki a 
1228/2003/EK rendelet x. cikkében 
előírtak szerint.

Or. en

Módosítás 290
Catherine Stihler, David Martin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 8. pont 
2003/54/EK irányelv
10. cikk – (5) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Minden egyes független 
rendszerüzemeltető felelős a harmadik 
felek hozzáférésének engedélyezéséért és 
igazgatásáért, beleértve a hozzáférési díjak, 
a szűk keresztmetszetek kezeléséért 
felszámított díjak és – az 1228/2003/EK 
rendelet 3 cikkével összhangban – az 
átviteli rendszerirányítók közötti 
ellentételezési mechanizmus szerinti 
kifizetések beszedését is, továbbá felelős 
az átviteli rendszer üzemeltetéséért, 
karbantartásáért és fejlesztéséért, valamint 
annak biztosításáért, hogy a rendszer a 
beruházások tervezése révén hosszú távon 
képes legyen a kiszámítható kereslet 
kielégítésére. A hálózat fejlesztése során a 
független rendszerüzemeltető felelős az új 
infrastruktúra tervezéséért (beleértve az 

(5) Minden egyes független 
rendszerüzemeltető felelős a harmadik 
felek hozzáférésének engedélyezéséért és 
igazgatásáért, beleértve a hozzáférési díjak, 
a szűk keresztmetszetek kezeléséért 
felszámított díjak és – az 1228/2003/EK 
rendelet 3 cikkével összhangban – az 
átviteli rendszerirányítók közötti 
ellentételezési mechanizmus szerinti 
kifizetések beszedését is, továbbá felelős 
az átviteli rendszer üzemeltetéséért, 
karbantartásáért és fejlesztéséért, valamint 
a rendszerüzemeltetésért, ideértve a 
hálózat valós idejű konfigurációját, a 
kiegyenlítési és működési biztonságot. 
Minden független rendszerüzemeltető az 
érintett átvitelirendszer-üzemeltetőkkel 
együttműködésben kifejleszti azokat a 
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engedélyezési eljárást), kiépítéséért és 
beüzemeléséért. E célból átvitelirendszer-
üzemeltetőként tevékenykedik e fejezettel 
összhangban. Az átvitelirendszer-
tulajdonosok nem lehetnek felelősek sem 
a harmadik felek hozzáférésének 
engedélyezéséért és igazgatásáért, sem a
beruházások megtervezéséért.

megállapodásokat, amelyek biztosítják, 
hogy a rendszer a beruházások tervezése 
révén hosszú távon képes legyen az 
ésszerű kereslet kielégítésére.

Or. en

Indokolás

A villamos energia belső piacának bukásához egyaránt hozzájárultak a vertikálisan integrált 
vállalkozások által leányvállalataikank adott preferenciális kereskedelmi megállapodások,
illetve a versenytársaknak felszámított büntető jellegű díjak. Ez a módosítás erősíti a 
Bizottság független rendszerüzemeltetőn alapuló modellre vonatkozó javaslatát.

Módosítás 291
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 8. pont 
2003/54/EK irányelv
10. cikk – (5) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Minden egyes független 
rendszerüzemeltető felelős a harmadik 
felek hozzáférésének engedélyezéséért és 
igazgatásáért, beleértve a hozzáférési díjak, 
a szűk keresztmetszetek kezeléséért 
felszámított díjak és – az 1228/2003/EK 
rendelet 3 cikkével összhangban – az 
átviteli rendszerirányítók közötti 
ellentételezési mechanizmus szerinti 
kifizetések beszedését is, továbbá felelős 
az átviteli rendszer üzemeltetéséért, 
karbantartásáért és fejlesztéséért, valamint 
annak biztosításáért, hogy a rendszer a 
beruházások tervezése révén hosszú távon 
képes legyen a kiszámítható kereslet 

(5) Minden egyes független 
rendszerüzemeltető felelős a harmadik 
felek hozzáférésének engedélyezéséért és 
igazgatásáért, beleértve a hozzáférési díjak, 
a szűk keresztmetszetek kezeléséért 
felszámított díjak és – az 1228/2003/EK 
rendelet 3 cikkével összhangban – az 
átviteli rendszerirányítók közötti 
ellentételezési mechanizmus szerinti 
kifizetések beszedését is, továbbá felelős 
az átviteli rendszer üzemeltetéséért, 
karbantartásáért és fejlesztéséért, valamint 
a rendszerüzemeltetésért, ideértve a 
hálózat valós idejű konfigurációját, a 
kiegyenlítési és működési biztonságot. 
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kielégítésére. A hálózat fejlesztése során a 
független rendszerüzemeltető felelős az új 
infrastruktúra tervezéséért (beleértve az 
engedélyezési eljárást), kiépítéséért és 
beüzemeléséért. E célból átvitelirendszer-
üzemeltetőként tevékenykedik e fejezettel 
összhangban. Az átvitelirendszer-
tulajdonosok nem lehetnek felelősek sem 
a harmadik felek hozzáférésének 
engedélyezéséért és igazgatásáért, sem a
beruházások megtervezéséért.

Minden független rendszerüzemeltető az 
érintett átvitelirendszer-üzemeltetőkkel 
együttműködésben kifejleszti azokat a 
megállapodásokat, amelyek biztosítják, 
hogy a rendszer a beruházások tervezése 
révén hosszú távon képes legyen az 
ésszerű kereslet kielégítésére.

Or. en

Módosítás 292
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 8. pont 
2003/54/EK irányelv
10. cikk – (6) bekezdés – aa) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a nemzeti szabályozó hatóság által
jóváhagyott megállapodást köt a független 
rendszerüzemeltetővel az átviteli rendszer 
karbantartásában és fejlesztésében való 
eredményes együttműködésük biztosítása 
céljából;

Or. en

Módosítás 293
Catherine Stihler, David Martin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 8. pont 
2003/54/EK irányelv
10. cikk – (6) bekezdés – b) pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) finanszírozza a független 
rendszerüzemeltető által tervbe vett és a 
szabályozó hatóság által jóváhagyott 
beruházásokat, vagy beleegyezik annak 
bármely érdekelt fél – akár a független 
rendszerüzemeltető – általi 
finanszírozásába. A vonatkozó pénzügyi 
megállapodásokhoz a szabályozó hatóság 
jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás előtt 
a szabályozó hatóság közös konzultációt 
folytat a tulajdonossal és az érdekelt 
felekkel;

b) elvégzi a független 
rendszerüzemeltetővel együttműködve a 
tervbe vett és a szabályozó hatóság által 
jóváhagyott beruházásokat, vagy 
beleegyezik annak bármely érdekelt fél 
általi finanszírozásába. A vonatkozó 
pénzügyi megállapodásokhoz a szabályozó 
hatóság jóváhagyása szükséges. A 
jóváhagyás előtt a szabályozó hatóság 
közös konzultációt folytat a tulajdonossal 
és az érdekelt felekkel;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás erősíti a Bizottság független rendszerüzemeltetőn alapuló modellre vonatkozó 
javaslatát.

Módosítás 294
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 8. pont 
2003/54/EK irányelv
10. cikk – (6) bekezdés – b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) finanszírozza a független 
rendszerüzemeltető által tervbe vett és a 
szabályozó hatóság által jóváhagyott 
beruházásokat, vagy beleegyezik annak 
bármely érdekelt fél – akár a független 
rendszerüzemeltető – általi 
finanszírozásába. A vonatkozó pénzügyi 
megállapodásokhoz a szabályozó hatóság 
jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás előtt 
a szabályozó hatóság közös konzultációt 

b) elvégzi a független 
rendszerüzemeltetővel együttműködve a 
tervbe vett és a szabályozó hatóság által 
jóváhagyott beruházásokat, vagy 
beleegyezik annak bármely érdekelt fél –
akár a független rendszerüzemeltető – általi 
finanszírozásába. A vonatkozó pénzügyi 
megállapodásokhoz a szabályozó hatóság 
jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás előtt 
a szabályozó hatóság közös konzultációt 
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folytat a tulajdonossal és az érdekelt 
felekkel;

folytat a tulajdonossal és az érdekelt 
felekkel;

Or. en

Módosítás 295
Catherine Stihler, David Martin

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 8. pont 
2003/54/EK irányelv
10. cikk – (6) bekezdés – da) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a szabályozó hatóság által jóváhagyott 
megállapodást köt a független 
rendszerüzemeltetővel az átviteli rendszer 
karbantartásában és fejlesztésében való 
eredményes együttműködésük biztosítása 
céljából.

Or. en

Indokolás

A villamos energia belső piacának bukásához egyaránt hozzájárultak a vertikálisan integrált 
vállalkozások által leányvállalataikank adott preferenciális kereskedelmi megállapodások 
illetve a versenytársaknak felszámított büntető jellegű díjak. Ez a módosítás erősíti a 
Bizottság független rendszerüzemeltetőn alapuló modellre vonatkozó javaslatát.

Módosítás 296
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 8. pont 
2003/54/EK irányelv
10. cikk – (2) bekezdés – c) pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az átvitelirendszer-tulajdonos 
megfelelőségi programot állít össze, amely 
intézkedéseket határoz meg a 
megkülönböztető magatartás kizárása 
érdekében és biztosítja, hogy a program 
végrehajtását megfelelő módon 
felügyeljék. A program meghatározza az 
alkalmazottaknak a célkitűzés 
megvalósításához szükséges 
kötelezettségeit. A megfelelőségi program 
felügyeletéért felelős személy vagy testület 
a megtett intézkedésekről éves jelentést 
terjeszt a szabályozó hatóság elé, és ezt a 
jelentést nyilvánosságra kell hozni.

c) az átvitelirendszer-tulajdonos 
megfelelőségi programot állít össze, amely 
intézkedéseket határoz meg a méltányos 
hozzáférés biztosítása és a 
megkülönböztető magatartás kizárása 
érdekében. A program meghatározza az 
alkalmazottaknak a célkitűzés 
megvalósításához szükséges 
kötelezettségeit. A megfelelőségi program 
felügyeletéért felelős személy vagy testület 
a megtett intézkedésekről éves jelentést 
terjeszt a szabályozó hatóság elé, és ezt a 
jelentést nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Indokolás

Kiterjeszti az alkalmazandó megfelelési rendelkezéseket az elosztási rendszerek üzemeltetőire 
is.

Módosítás 297
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 8. pont 
2003/54/EK irányelv
10. cikk – (2) bekezdés – ca) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a programnak való újfajta megfelelést 
megfelelően felügyeli egy olyan kijelölt 
személy vagy szervezet – a továbbiakban: 
a megfelelésért felelős tisztviselő –, 
aki/amely teljesen független és feladata 
teljesítése céljából betekinthet az átviteli 
rendszer tulajdonosa és annak 
valamennyi leányvállalata összes 
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szükséges információjába;

Or. en

Indokolás

Bevezeti a megfelelésért felelős tanács koncepcióját a megfelelésért felelős hivatal/tisztviselő 
munkájának felügyeletére.

Módosítás 298
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 8. pont 
2003/54/EK irányelv
10. cikk – (2) bekezdés – cb) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a megfelelést olyan megfelelőségi 
tanács felügyeli, amely többségében a 
vertikálisan integrált vállalkozástól 
független tagokból áll. A megfelelőségi 
program felügyeletéért felelős személy 
vagy testület a megtett intézkedésekről 
éves jelentést terjeszt a nemzeti szabályozó 
hatóság elé, amit nyilvánosságra kell 
hozni.

Or. en

Indokolás

Bevezeti a megfelelésért felelős tanács koncepcióját a megfelelésért felelős hivatal/tisztviselő 
munkájának felügyeletére.
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Módosítás 299
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 8. pont 
2003/54/EK irányelv
10a. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el annak biztosítása érdekében, 
hogy az átvitelirendszer-tulajdonos teljes 
körűen és ténylegesen betartsa e cikk (2) 
bekezdését. Az ezen irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 
irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.”

törölve

Or. de

Indokolás

A szétválasztási rendelkezések a villamos energia piaca liberalizálásának alapvető részei, és 
ezért ezeket semmiképpen sem lehet „nem alapvető”-nek tekinteni. A társasági jog szintén 
érintett, és azt a gazdaság tekintetében fennálló fontossága miatt nem lehet nem alapvetőnek 
nevezni.

Módosítás 300
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 8. pont 
2003/54/EK irányelv
10a. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el annak biztosítása érdekében, 

törölve
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hogy az átvitelirendszer-tulajdonos teljes 
körűen és ténylegesen betartsa e cikk (2) 
bekezdését. Az ezen irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 
irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.”

Or. de

Indokolás

A demokratikus legitimáció hiányával társított komitológiát nem szabad a független 
rendszerirányító modell tekintetében a szétválasztási rendelkezések tartalmának 
meghatározásához használni. A független rendszerirányító modellt választó tagállamokra kell 
hagyni a rendelkezések lényegének meghatározását. 

Módosítás 301
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 8. pont 
2003/54/EK irányelv
10a. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el annak biztosítása érdekében, 
hogy az átvitelirendszer-tulajdonos teljes 
körűen és ténylegesen betartsa e cikk (2) 
bekezdését. Az ezen irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 
irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.”

törölve

Or. en
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Indokolás

A komitológiai eljárás törlése.

Módosítás 302
 Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
 1. cikk – 8. pont 
2003/54/EK irányelv
10a. cikk – (3a) bekezdés (új)-{}-

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(3a) A (2) és (3) bekezdést kell 
alkalmazni, amennyiben a vertikális 
integráció fennmarad úgy, hogy a 
tagállam ellenőrzi az átvitelirendszer-
üzemeltetőt és a termelés vagy ellátás 
feladatát ellátó vállalkozásokat.”

Or. en

Indokolás

Alapvető, hogy valóban egyenlő versenyhelyzetben legyenek az állami és a magántulajdonban 
álló vállalatok.

Módosítás 303
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 8 a) pont (új)
2003/54/EK irányelv
10b, cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a) Az irányelv a következő cikkel egészül 
ki:
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„10b. cikk
Az átviteli rendszerek eredményes és 
hatékony jogi szétválasztása
I. Vagyon, berendezések, személyzet és 
jogalanyiság
(1) Az átvitelirendszer-üzemeltetőknek 
rendelkezniük kell a vertikálisan integrált 
vállalkozás rendes villamosenergia-
szállításához szükséges minden személyi, 
fizikai és pénzügyi erőforrással, 
különösen:
i. az átvitelirendszer-üzemeltetők 
tulajdonában kell, hogy legyenek a 
villamosenergia-átviteli rendszeres üzleti 
tevékenység folytatásához szükséges 
eszközök;
ii. az átvitelirendszer-üzemeltetőknek 
alkalmazniuk kell a villamosenergia-
átviteli rendszeres üzleti tevékenység 
folytatásához szükséges személyzetet;
d) az éves pénzügyi tervben rendelkezésre 
kell állniuk a jövőbeli beruházási 
projektekhez szükséges megfelelő 
pénzügyi erőforrásoknak.
Az előző albekezdésben említett 
villamosenergia-átviteli rendszeres üzleti 
tevékenység folytatásához szükségesnek 
tekintett tevékenységek körébe 
beletartoznak legalább a következők:
- az átvitelirendszer-üzemeltető 
képviselete, kapcsolattartás harmadik 
személyekkel és a nemzeti szabályozó 
hatóságokkal;
- harmadik személyek hálózati 
hozzáférésének megadása és irányítása, 
különösen az új piaci szereplők és a 
megújuló energia előállítóinak 
hozzáférése,
- a hozzáférési díjak, a túlterhelési díjak 
és az átviteli rendszerirányítók közötti 
ellentételezési mechanizmus alapján 
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esedékes kifizetések beszedése, 
összhangban az 1228/2003/EK rendelet 3. 
cikkével,
- az átviteli rendszer üzemeltetése, 
karbantartása és fejlesztése,
- beruházások tervezése a rendszer azon 
hosszú távú képességének biztosítására, 
hogy megfeleljen az ésszerű igényeknek és 
garantálja az ellátás biztonságát;
- jogi szolgáltatások;
- könyvelési és számítástechnikai 
szolgáltatások.
(2) Tilos a munkaerő-kölcsönzés és a 
termelési vagy ellátási feladatokat ellátó, 
vertikálisan integrált vállalkozás valamely 
leányvállalata által és annak részére 
történő szolgáltatásnyújtás.
(3) Az átvitelirendszer-üzemeltető az 
átvitelen kívül nem vesz részt olyan üzleti 
vagy egyéb tevékenységben, ami ütközhet 
feladataival, ideértve a vertikálisan 
integrált vállalkozás vagy annak bármely 
része, illetve más villamosenergia és 
földgázvállalatok részvényeinek vagy 
részesedésének birtoklását. A kivételekhez 
a nemzeti szabályozó hatóság előzetes 
egyetértése szükséges é azoknak más 
hálózati üzleti vállalkozások részvényeire 
illetve részesedéseire kell korlátozódniuk.
(4) Az átvitelirendszer-üzemeltető saját 
jogi identitással rendelkezik, amely 
lényegesen eltér a vertikálisan integrált 
vállalkozástól, elkülönült márkanévvel, 
kommunikációval és telephellyel.
(5) Az átvitelirendszer-üzemeltető nem 
oszt meg semmiféle kereskedelmileg 
előnyös információt a vertikálisan 
integrált vállalkozás egyik vállalkozásával 
sem, amennyiben azt 
megkülönböztetésmentesen nem osztja 
meg az összes piaci szereplővel. Az 
átvitelirendszer-üzemeltető a nemzeti 
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szabályozó hatósággal együttműködésben 
határozza meg ezeket az információkat.
(6) Az átvitelirendszer-üzemeltető 
beszámolóit a vertikálisan integrált 
vállalkozás és annak valamennyi kapcsolt 
vállalkozása könyvvizsgálójától eltérő 
könyvvizsgálónak kell auditálnia. 
II. Az átvitelirendszer-üzemeltető 
vezetőségének, vezérigazgatójának / 
igazgatóságának függetlensége
(7) A vezérigazgató és az igazgatóság más 
tagjai kinevezésére és munkaviszonyának 
idő előtti bármely megszüntetésére 
vonatkozó határozatokat, valamint e 
személyek vonatkozó 
munkaszerződéseinek megkötését vagy 
lejárat előtti felmondását be kell jelenteni 
a nemzeti szabályozó hatóságoknak. E 
határozatok és szerződések akkor 
válhatnak kötelező erejűvé, ha a 
bejelentést követő 3 héten belül a 
szabályozó hatóság nem él vétójogával. A 
kinevezés és a vonatkozó szerződések 
megkötése ellen akkor lehet Vétót lehet 
emelni, ha az komoly kétségeket ébreszt a 
kinevezett vezérigazgató vagy az 
igazgatóság más tagja szakmai 
függetlenségét illetően; a vezérigazgató 
vagy az igazgatóság más tagja 
munkaviszonyának lejárat előtti 
megszüntetése esetén vétót lehet emelni, 
ha komoly kétségek merülnek fel a
megszüntetés alapját és indokoltságát 
illetően. 
(8) A nemzeti szabályozó hatóságokhoz 
vagy bírósághoz való fellebbezési jogot 
kell garantálni az átvitelirendszer-
üzemeltető vezérigazgatójának vagy 
igazgatósági tagjának munkaviszonyuk 
lejárat előtti felmondása esetére.
(9) A nemzeti szabályozó hatóság hat 
hónapon belül dönt a fellebbezésről. A 
kivételeknek indokoltnak kell lenniük.



AM\718659HU.doc 97/114 PE404.394v01-00

Külső fordítás

HU

(10) A munkaviszony átvitelirendszer-
üzemeltető általi felmondását követően a 
volt vezérigazgató vagy igazgatósági tag 
legalább 3 évig nem vehet részt a 
vertikálisan integrált vállalkozás termelési 
vagy ellátási feladatot ellátó egyetlen 
leányvállalatában sem.
(11) A vezérigazgató és az igazgatósági 
tagok az átvitelirendszer-üzemeltetőn 
kívül nem rendelkezhetnek részesedéssel a 
vertikálisan integrált vállalat egyik 
vállalkozásában sem, illetve azoktól 
díjazásban nem részesülhetnek. A 
vezérigazgató / az igazgatósági tagok 
díjazása részben sem függhet a 
vertikálisan integrált vállalkozás 
tevékenységétől, az átvitelirendszer-
üzemeltető tevékenységén túl.
(12) Az átvitelirendszer-üzemeltető 
vezérigazgatója vagy az igazgatósági 
tagjai az átvitelirendszer-üzemeltetőn 
kívül nem viselhetnek közvetlen vagy 
közvetett felelősséget a vertikálisan 
integrált vállalat egyetlen 
leányvállalatának napi működéséért sem.
(13) A fenti rendelkezések sérelme nélkül 
az átvitelirendszer-üzemeltető rendelkezik 
valamennyi tényleges, az integrált 
villamosenergia-ipari vállalkozástól 
független döntéshozatali joggal a hálózat 
működtetéséhez, fenntartásához és 
fejlesztéséhez szükséges eszközök 
tekintetében. Ez nem akadályozhatja a 
megfelelő koordinációs mechanizmusok 
létezését annak biztosítására, hogy az 
anyavállalat globális korlátokat 
szabhasson meg a leányvállalat 
eladósodottságának mértékére. Ez nem 
teheti lehetővé az anyavállalat számára, 
hogy utasításokat adjon a napi működés 
tekintetében, sem pedig a jóváhagyott 
pénzügyi terv vagy ezzel egyenértékű 
egyéb instrumentum feltételein nem 
túlterjeszkedő átviteli vonalak kiépítésére 
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vagy fejlesztésére vonatkozó egyedi 
döntéseket illetően.
III. Felügyelőbizottság / Igazgatóság
(14) Az átvitelirendszer-üzemeltető 
felügyelőbizottságának / igazgatóságának 
elnöke és tagjai nem vehetnek részt a 
vertikálisan integrált vállalkozás termelési 
vagy ellátási feladatot ellátó egyetlen 
részének tevékenységeiben sem. 
Ugyancsak nem lehetnek tagjai a 
vertikálisan integrált vállalkozás más 
vállalkozása felügyelőbizottságának / 
igazgatóságának.
(15) Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
felügyelőbizottsága / igazgatósága 
független tagokat is magában foglal, 
akiket legalább 5 éves időtartamra 
jelölnek ki. Kijelölésüket be kell jelenteni 
a nemzeti szabályozó hatóságnak, és az a 
(6) bekezdésben leírt feltételek mellett lesz 
kötelező erejű.
(16) A (15) bekezdés alkalmazásában az 
átvitelirendszer-üzemeltető 
felügyelőbizottságának vagy 
igazgatóságának tagja akkor tekinthető 
függetlennek, ha nem rendelkezik olyan 
üzleti vagy egyéb kapcsolattal a 
vertikálisan integrált vállalkozáson belül, 
annak ellenőrző befolyással rendelkező 
részvényeseivel vagy bármelyik 
vezetőségével, ami összeférhetetlenséget 
keletkeztet, különösen:
a) a felügyelőbizottságba / igazgatóságba 
tagként történő kijelölését megelőző öt 
éven belül nem volt alkalmazottja a 
vertikálisan integrált vállalkozás termelési 
vagy ellátási feladatot ellátó egyetlen 
leányvállalatának sem;
b) az átvitelirendszer-üzemeltetőn kívül a 
vertikálisan integrált vállalkozásban, 
illetve annak egyetlen leányvállalatában
sem rendelkezik részesedéssel, illetve 
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azoktól nem részesül díjazásban;
c) a felügyelőbizottságba vagy 
igazgatóságba tagként történő kijelölése 
alatt nem tart fenn jelentős üzleti 
kapcsolatot a vertikálisan integrált 
vállalkozás energiaellátási feladatot ellátó 
egyik leányvállalatával sem;
d) nem tagja olyan társaság 
igazgatóságának, amelyben a vertikálisan 
integrált vállalkozás jelöli ki a 
felügyelőbizottság / az igazgatóság tagjait.
IV. A megfelelésért felelős tisztviselő
(17) A tagállamok biztosítják, hogy az 
átvitelirendszer-üzemeltetők olyan 
megfelelőségi programot hozzanak létre 
és üzemeltessenek, amely meghatározza az 
annak biztosítására megteendő 
intézkedéseket, hogy megkülönböztető 
magatartás kizárt legyen. A program 
meghatározza az átvitelirendszer-
üzemeltető alkalmazottainak e célkitűzés 
megvalósításához szükséges 
kötelezettségeit is. A programot a nemzeti 
szabályozó hatóság hagyja jóvá. A 
programnak való megfelelés figyelemmel 
kísérését a megfelelésért felelős tisztviselő 
függetlenül végzi. A nemzeti szabályozó 
hatóság hatáskörrel rendelkezik szankciók 
kiszabására a megfelelőségi program 
átvitelirendszer-üzemeltetők általi nem 
megfelelő végrehajtása esetében.
(18) Az átvitelirendszer-üzemeltető 
vezérigazgatója / igazgatósága kinevez 
valamely személyt vagy testületet a 
megfelelésért felelős tisztviselő feladatára, 
aki/amely a következőkért felel:
i. a megfelelőségi program 
végrehajtásának figyelemmel kísérése;
b) részletes éves jelentés kidolgozása, 
amely meghatározza a megfelelőségi 
program végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedéseket és annak a 
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nemzeti szabályozó hatóságnak való 
benyújtása; a megfelelőségi program 
végrehajtási rendelkezéseinek 
meghatározása és a jelentés szabályozó 
hatóságnak benyújtása.
iii. ajánlások kibocsátása a megfelelőségi 
programmal és annak végrehajtásával 
kapcsolatban.
(19) A megfelelésért felelős tisztviselő 
függetlenségét különösen 
munkaszerződése feltételei révén kell 
garantálni.
(20) A megfelelésért felelős tisztviselőnek 
lehetősége van arra, hogy rendszeresen az 
átvitelirendszer-üzemeltető és a 
vertikálisan integrált vállalkozás 
felügyelőbizottságához vagy 
igazgatóságához és a nemzeti szabályozó 
hatóságokhoz forduljon.
(21) A megfelelésért felelős tisztviselő 
részt vesz az átvitelirendszer-üzemeltető 
felügyelőbizottságának / az 
igazgatóságának minden olyan ülésén, 
amely a következő kérdésekkel 
foglalkozik:
i. a hálózathoz való hozzáférés és 
csatlakozás feltételei, ideértve a 
túlterhelési díjak és az átviteli 
rendszerirányítók közötti ellentételezési 
mechanizmus alapján esedékes kifizetések 
beszedését, összhangban az 1228/2003/EK 
rendelet 3. cikkével;
ii. az átviteli hálózati rendszer 
üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése 
érdekében végzett projektek, ideértve a 
rendszer-összekötési és csatlakozási 
beruházásokat;
iii. kiegyenlítési szabályok, beleértve a
tartalék villamos energiára vonatkozó 
szabályokat;
iv. energiavásárlás az energiaveszteségek 
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fedezésére.
(22) A megfelelésért felelős tisztviselő 
ezeken az üléseken megakadályozza, hogy 
a termelési vagy ellátási tevékenységekre 
vonatkozó, kereskedelmi szempontból 
előnyös információkat megkülönböztető 
módon hozzák a felügyelőbizottság / az 
igazgatóság tudomására.
(23) A megfelelésért felelős tisztviselő 
betekinthet az átvitelirendszer-üzemeltető 
minden vonatkozó könyvébe, 
nyilvántartásába, és beléphet azok 
valamennyi irodájába, valamint 
hozzáférése van a feladata ellátásához 
szükséges valamennyi információhoz.
(24) A megfelelésért felelős tisztviselőt a 
vezérigazgató vagy az igazgatóság a 
nemzeti szabályozó hatóság előzetes 
jóváhagyása után nevezi ki és menti fel. 
(25) Megbízatásának visszavonását 
követően a megfelelésért felelős 
tisztviselőt legalább öt évre el kell tiltani a 
vertikálisan integrált vállalkozással való 
üzleti kapcsolatoktól.
V. Hálózatfejlesztés és beruházási 
döntések meghozatalának hatásköre
(26) Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
legalább kétévenként tízéves 
hálózatfejlesztési tervet dolgoznak ki. 
Megfelelő intézkedéseket hoznak a 
rendszer megfelelőségének és az ellátás 
biztonságának garantálására.
(27) A tízéves hálózatfejlesztési terv 
különösen:
a) jelzi a piaci szereplőknek azon fő 
átviteli infrastruktúrákat, amelyeket a 
következő tíz év során meg kellene építeni;
b) tartalmazza mindazon beruházásokat, 
amelyekről már döntés született és 
meghatározza azon új beruházásokat,
amelyek tekintetében a következő három 
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évben kell meghozni a végrehajtási 
döntést.
(28) A tízéves hálózatfejlesztési terv 
elkészítése érdekében minden 
átvitelirendszer-üzemeltető ésszerű 
feltételezéseket tesz a termelés, a 
fogyasztás és a más országokkal folyó 
csere alakulásáról, és figyelembe veszi a 
regionális és európai szinten létező 
hálózati beruházási terveket. Az 
átvitelirendszer-üzemeltető kellő időben 
benyújtja a terv tervezetét a nemzeti 
szabályozó hatóságnak.
(29) A nemzeti szabályozó hatóság a 
tízéves hálózatfejlesztési terv tervezete 
alapján nyílt és átlátható módon konzultál 
valamennyi jelentős hálózathasználóval és 
közzéteheti a konzultációs folyamat 
eredményét, különösen az esetleges 
beruházási igényeket. 
(30) A szabályozó hatóság megvizsgálja, 
hogy a tízéves hálózatfejlesztési terv 
tervezete lefedi-e a konzultáció során 
azonosított összes fejlesztési igényt. Ez a 
hatóság kötelezheti az átvitelirendszer-
üzemeltetőt a tervezet módosítására.
(31) Ha az átvitelirendszer-üzemeltető 
elutasítja a tízéves tervben a következő 
három évben végrehajtandóként szereplő 
valamely beruházás végrehajtását, a 
tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóság rendelkezzen a 
következő intézkedések egyikének 
végrehajtásához szükséges hatáskörökkel:
a) az átvitelirendszer-üzemeltető felkérése 
arra, hogy minden jogi eszközzel hajtsa 
végre a beruházási kötelezettségét saját 
pénzügyi eszközeit felhasználva vagy
b) független beruházók számára pályázat 
kiírása az átviteli rendszer szükséges 
beruházásai tekintetében és egyidejűleg az 
átvitelirendszer-üzemeltetőt az alábbiakra 
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kötelezheti:
- a harmadik személy általi 
finanszírozásba való beleegyezés,
- az építési munkálatok harmadik személy 
általi elvégzésébe való beleegyezés, 
-. a megfelelő új eszközök üzemeltetésébe 
való beleegyezés, és
- az átvitelirendszer-üzemeltető arra való 
kötelezése, hogy elfogadjon tőkeemelést a 
szükséges beruházások finanszírozására, 
illetve lehetővé tegye független befektetők 
tőkerészesedését.
A vonatkozó pénzügyi megállapodásokhoz 
a nemzeti szabályozó hatóság jóváhagyása 
szükséges. A díjszabásnak mindkét 
esetben olyan bevételeket kell lehetővé 
tennie, amelyek fedezik az ilyen 
beruházások költségeit.
(32) A nemzeti hatóság figyelemmel kíséri 
és értékeli a beruházási terv végrehajtását.
VI. Az új erőművek átviteli hálózatra 
való csatlakozását érintő döntések
(33) Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
kötelesek átlátható és hatékony 
eljárásokat létrehozni és közzétenni az új 
erőművek hálózathoz való 
megkülönböztetésmentes csatlakozása 
tekintetében. Ezeket az eljárásokat a 
nemzeti szabályozó hatóság hagyja jóvá.
(34) Az átvitelirendszer-üzemeltetők nem 
jogosultak az új erőmű csatlakozásának 
megtagadására a rendelkezésre álló 
rendszerkapacitás esetleges jövőbeli 
korlátozottsága – például az átviteli 
hálózatok távoli részein jelentkező 
túlterhelés – indokával. Az 
átvitelirendszer-üzemeltetők kötelesek a 
szükséges információk megadására.
(35) Az átvitelirendszer-üzemeltetők nem 
jogosultak az új csatlakozási pont 
megtagadására pusztán azon az alapon, 
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hogy ez az új csatlakozási pont további 
költségeket eredményez az új csatlakozási 
pont közelében lévő hálózati elemek 
szükséges kapacitásbővítéséhez 
kapcsolódóan.
VII. Regionális együttműködés
(36) Az ezt az utat választó tagállamoknak 
körülhatárolt kötelezettségeket kell az 
átvitelirendszer-üzemeltetőkre róniuk, 
meghatározott határidőn belül úgy, hogy 
az az irányelv hatálybalépésétől számított 
hat éven belül fokozatosan elvezessen a 
biztonsági kérdésekért felelős közös 
regionális elosztórendszer létrehozásához.
(37) Több tagállam regionális szintű 
együttműködése esetén és a tagállamok 
közös kérésére a Bizottság regionális 
koordinátort jelölhet ki.
(38) A regionális koordinátor regionális 
szinten előmozdítja a szabályozó
hatóságok és minden más illetékes 
hatóság, hálózatüzemeltető, 
villamosenergia-tőzsdék, 
hálózathasználók és piaci szereplők 
együttműködését. A regionális 
koordinátor különösen: 
a) előmozdítja az összekapcsolódások 
területén az új eredményes beruházásokat. 
Ebből a célból a regionális koordinátor 
támogatja az átvitelirendszer-
üzemeltetőket regionális 
összekapcsolódási terveik kidolgozása 
révén és hozzájárul beruházási döntéseik 
és adott esetben kapacitástendereik 
koordinálásához;
b) előmozdítja a hálózatok eredményes és 
biztonságos használatát. A regionális 
koordinátor ebből a célból hozzájárul az 
átvitelirendszer-üzemeltetők, a nemzeti 
szabályozó hatóságok és más illetékes 
nemzeti hatóságok közötti koordinációhoz 
a közös elosztási és közös védelmi 
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mechanizmusok kidolgozásával;
c) évente jelentést nyújt be a Bizottságnak 
és az érintett tagállamoknak a régióban 
elért előrehaladásról és az azt esetlegesen 
hátráltató nehézségekről és akadályokról.
VIII. Szankciók
(39) A nemzeti szabályozó hatóság az e 
cikkben ráruházott feladatok ellátása 
érdekében:
i) jogosult az átvitelirendszer-
üzemeltetőtől minden információ 
bekérésére és az átvitelirendszer-
üzemeltető alkalmazottaival a közvetlen 
kapcsolatfelvételre; ha továbbra is 
kétségei lennének, ugyanezen jogok 
vonatkoznak a vertikálisan integrált 
vállalkozásra és annak leányvállalataira 
is;
ii. elvégezhet minden szükséges vizsgálatot 
az átvitelirendszer-üzemeltetőknél, és ha 
továbbra is kétségei lennének, a 
vertikálisan integrált vállalkozásnál és 
annak leányvállalatainál is; alkalmazni 
kell a Szerződés 81. és 82. cikkében 
meghatározott versenyszabályok 
végrehajtásáról szóló, 1/2003/EK tanácsi 
rendelet szabályait.
(40) Az e cikkel ráruházott feladatai 
ellátása érdekében a nemzeti szabályozó 
hatóság hatáskörrel rendelkezik hatékony, 
megfelelő és visszatartó erejű szankciók 
kiszabására az e cikk alapján fennálló 
kötelezettségeit vagy a nemzeti szabályozó 
hatóság bármely határozatát be nem tartó 
átvitelirendszer-üzemeltetőre és/vagy a 
vertikálisan integrált vállalkozásra. Ez a 
hatáskör a következő jogokat foglalja 
magában:
i. a hálózati társaság árbevételével képest 
hatásos, arányos és visszatartó erejű 
bírság;
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ii. utasítások kiadása a megkülönböztető 
magatartás jóvátételére;
iii. az átvitelirendszer-üzemeltető 
engedélyének legalább részleges 
visszavonása az e cikkben meghatározott 
szétválasztási rendelkezések ismételt 
megszegése esetén.”

Or. en

Indokolás

A tagállamok lehetőséget kapnak piacuk további liberalizálására a tulajdonlás 
szétválasztásának alkalmazása nélkül.

Módosítás 304
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 8b) pont (új)
2003/54/EK irányelv
11. cikk – (2) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8b) Az 11. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
“(2) A termelőlétesítmények közötti 
teherelosztást és a rendszerösszekötők 
használatát olyan objektív, 
nyilvánosságra hozott 
követelményrendszer alapján kell 
meghatározni, amelyet a tagállam jóvá, 
és amelyet megkülönböztetéstől 
mentesen alkalmaznak, biztosítva ezzel a 
belső villamosenergia-piac megfelelő 
működését. Számításba kell venni a 
rendelkezésre álló 
termelőlétesítményekből és a 
rendszerösszekötőkön keresztül történő 
szállításból nyerhető villamos energia 
keresleti oldali lehetőségek közüli 
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gazdasági elsőbbségét és a rendszer 
műszaki korlátait is.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 11. cikke (2) bekezdésének egy új elemmel történő kiegészítése.)

Indokolás

A keresleti oldalon lévő lehetőségeket – úgy mint a pályázatokat, az ipari berendezések 
automatikus szállítását vagy az elosztórendszer-üzemeltetők intelligens mérőit – mindig 
azonos feltételekkel kell ütköztetni a kínálati oldali lehetőségekkel. Ezek a lehetőségek 
gazdaságosabbak lehetnek és általában jobbak a csúcsidőben történő kibocsátás 
legalacsonyabbra csökkentésében. Az átvitelirendszer-üzemeltetők feladata kell, hogy legyen
az ilyen erőforrások értékelése és rangsorolása, a szabályozók által megállapított szabályok 
keretein belül.

Módosítás 305
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 8c) pont (új)
2003/54/EK irányelv
11. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8b) Az 11. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(3) A nemzeti szabályozó hatóság 
megköveteli a hálózat 
rendszerüzemeltetőjétől, hogy az új 
termelőlétesítmények teherelosztása 
során adjon elsőbbséget az atomenergiát,
megújuló energiaforrást vagy hulladékot 
használó, esetleg a kapcsolt hő- és 
villamos energiát termelő 
létesítményeknek, kivéve, ha ez 
veszélyeztetné a műszaki kiegyensúlyozási 
követelményeket, vagy a hálózat 
biztonságát és megbízhatóságát.”
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Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 11. cikke (3) bekezdésének új elemekkel történő kiegészítése.)

Indokolás

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

Módosítás 306
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 8c) pont (új)
2003/54/EK irányelv
11. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8b) Az 11. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(3) A tagállam megköveteli a 
rendszerüzemeltetőtől, hogy a 
termelőlétesítmények teherelosztása 
során adjon elsőbbséget a megújuló 
energiaforrást használó [..] vagy a 
kapcsolt hő- és villamos energiát termelő 
termelőlétesítményeknek.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 11. cikkének (3) bekezdéséből egy szó módosítása és két további 
törlése)

Indokolás

Azon célkitűzés elérése érdekében, hogy 2020-ra az EU energiája 20%-ának megújuló 
energiaforrásokból származzon, garantálni kell a megújulóenergia-hálózatokhoz való 
hozzáférését.



AM\718659HU.doc 109/114 PE404.394v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás 307
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 8c) pont (új)
2003/54/EK irányelv
11. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8b) Az 11. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(3) A tagállam megköveteli a 
rendszerüzemeltetőtől, hogy a 
termelőlétesítmények teherelosztása 
során adjon elsőbbséget a megújuló 
energiaforrást használó vagy hulladékot 
vagy a kapcsolt hő- és villamos energiát 
termelő termelőlétesítményeknek.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 11. cikkének (3) bekezdésével megegyező szöveg, kijelentő módra 
átalakítva)

Indokolás

Az EU a megújuló energia 20%-os részesedésének 2020-ra történő elérése kötelező célját 
tűzte maga elé. E célkitűzés elérése érdekében meg kell szüntetni a tagállamok között az 
integráció fokában fennálló jelentős eltéréseket a megújuló energia számára a hálózati 
hozzáférésben elsőbbség garantálásával.

Módosítás 308
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 8c) pont (új)
2003/54/EK irányelv
11. cikk – (3) bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8b) Az 11. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(3) A tagállam megköveteli a 
rendszerüzemeltetőtől, hogy a 
termelőlétesítmények teherelosztása 
során adjon elsőbbséget a megújuló 
energiaforrást használó vagy hulladékot 
vagy a kapcsolt hő- és villamos energiát 
termelő termelőlétesítményeknek.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 11. cikkének (3) bekezdésével megegyező szöveg, kijelentő módra 
átalakítva)

Indokolás

Ahogy halad a regionális energiapiacok fejlesztése, létfontosságú, hogy erőfeszítéseket 
tegyünk a nemzeti és regionális piacok közötti szabályozási rések kizárására. Ehhez az 
szükséges, hogy meghatározásra kerüljenek a nemzeti szabályozó hatáskörei e területeken.

Módosítás 309
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 8d) pont (új)
2003/54/EK irányelv
11. cikk – (4) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8d) A 11. cikk (4) bekezdését el kell 
hagyni.

Or. en

A 2003/54/EK irányelv (11) cikke (4) bekezdésének elhagyása.
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Indokolás

Nincs indok az energiatermelő fűtőanyagforrások előnyben részesítésére.

Módosítás 310
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 8 e) pont (új)
2003/54/EK irányelv
11. cikk – (5) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8e) Az 11. cikk (5) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(5) A tagállamok vagy a szabályozó 
hatóságok megkövetelhetik az 
átvitelirendszer-üzemeltetőktől, hogy az 
átviteli hálózat – beleértve a 
rendszerösszekötő kapacitást is –
üzemeltetésére, fenntartására és 
fejlesztésére vonatkozó 
minimumkövetelményeknek eleget 
tegyenek.”

Or. en

(A megfogalmazás jobbára a 2003/54/EK irányelv 11. cikkének (5) bekezdésével megegyező, 
a meglévő szöveg módosításával és néhány új elem hozzáadásával)

Indokolás

A hálózatüzemeltetés, -karbantartás és fejlesztés megállapodás szerinti és állami előírásai, 
szabályai és eljárásai alapvetőek a belső piac megfelelő működése tekintetében. Ezért 
valamennyi átvitelirendszer-üzemeltetőnek elő kell írni ezen előírások betartását. Ezt a 
műszaki feladatot jobban ellátják a szabályozó hatóságok, amelyeknek kötelessége az 
átvételhez való megkülönböztetésmentes hozzáférés biztosítása és az átviteli hálózati 
díjszabások megállapítása.
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Módosítás 311
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 8f) pont (új)
2003/54/EK irányelv
11. cikk – (6) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8f) A 11. cikk (6) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(6) Az átvitelirendszer-üzemeltetők az 
általuk felhasznált energiát az 
energiaveszteségek fedezésére és 
rendszerükben kapacitás tartalékolására 
átlátható, megkülönböztetésmentes és 
piaci alapú eljárások szerint vásárolják 
meg, amennyiben ilyen funkcióval 
rendelkeznek. A megvásárolt energia 
nem állhat kisebb százalékban megújuló 
energiából, mint ahogy arra az érintett 
tagállam(ok) kötelezettséget vállalt(ak).”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 11. cikke (6) bekezdésének egy új elemmel történő kiegészítése.)

Indokolás

Az átvitelirendszer-üzemeltetők hozzájárulnak minden tagállam megújulóenergia-fogyasztási 
célkitűzéseihez. A szabályozóknak olyan helyzetben kell lenniük, hogy számonkérhessék az 
átvitelirendszer-üzemeltetőkre vonatkozó megújulóenergia-vásárlási arányt.

Módosítás 312
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 8 g) pont (új)
2003/54/EK irányelv
11. cikk – (7a) bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8g) A 11. cikk az alábbi bekezdéssel 
egészül ki:

„(7a) Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
elősegítik a nagy végső fogyasztók és a 
végfogyasztók aggregátorainak a tartalék 
és kiegyensúlyozó piacokon való 
részvételét. Amennyiben a termelési és 
keresleti ajánlatok ára megegyezik, a 
keresletnek kell elsőbbséget biztosítani.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 11. cikkének kiegészítése az új (7a) bekezdéssel)

Indokolás

Az energiahatékonyság javítására fontos, hogy a fogyasztók aktív részesei legyenek a 
kiegészítő szolgáltatások piacának, különösen ha azok képesek az igények egyes kritikus 
időszakokban (csúcsidő, vészhelyzet) csökkentésére. A végső nagyfogyasztók közvetlenül 
vagy közvetve is részt vehetnek ezeken a piacokon. A kisfogyasztók közvetlenül nem tudnak 
ezeken a piacokon megjelenni, kivéve, ha valaki (pl. az ellátó) képes őket nagy számban 
egyesíteni és képes keresletük egy részének hatékony ellenőrzésére.

Módosítás 313
Rebecca Harms, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 8h) pont (új)
2003/54/EK irányelv
11. cikk – (7 b) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8h) A 11. cikk az alábbi bekezdéssel 
egészül ki:



PE404.394v01-00 114/114 AM\718659HU.doc

Külső fordítás

HU

„(7b) A nemzeti szabályozó hatóságok 
biztosítják, hogy ….-re* valamennyi 
tagállamban megfelelően harmonizálják a 
kiegyenlítési szabályokat és díjszabásokat 
Biztosítják különösen, hogy a nagy végső 
fogyasztók, végfogyasztók aggregátorai és 
az elosztott aggregátorok ténylegesen 
hozzájárulhassanak a kiegyenlítéshez és 
más fontos kiegészítő szolgáltatásokhoz.
* Két évvel ezen irányelv hatálybalépését 
követően.

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 11. cikkének kiegészítése az új (7b) bekezdéssel)

Indokolás

A 23. cikk szerint a szabályozó hatóságok feladata legalább a tarifák és kiegyensúlyozó 
szolgáltatások feltételeinek kiszámításakor vagy meghatározásakor használt módszertan 
rögzítése vagy jóváhagyása. Mivel a kiegyensúlyozó szolgáltatások harmonizációja 
kulcsfontosságú a belső piac megfelelő működéséhez, a szabályozó hatóságok az 
átvitelirendszer-üzemeltetőkkel szoros összefüggésben kikényszerítik a harmonizáció 
megfelelő fokát.
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