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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság harmadik jogalkotási energialiberalizációs csomagra irányuló javaslata 
egy versengő, átlátható, szolidaritáson alapuló és megkülönböztetéstől mentes, egységes uniós 
energiapiac integrálását és megvalósítását helyezi a középpontba. E célok elérése érdekében 
az érdekelt feleknek minden akadályt kellő gonddal kell megközelíteniük, és azokat el kell 
távolítaniuk az integráció és a harmonizáció folyamatának felgyorsítása érdekében.

A „tulajdonosi szétválasztás” és a „független rendszerüzemeltető” fogalmak célja, hogy
alternatív lehetőségként hozzájáruljanak ahhoz, hogy kedvezőbb környezet alakuljon ki a 
versenyhez és az energiaárak csökkentéséhez, valamint könnyebbé váljon az új szereplők 
piacra jutása – e döntő fontosságú tényezők együtt szolgálják a fogyasztók és a gazdaságok 
érdekeit. A megoldások kidolgozásakor figyelembe kell venni a 27 tagállam hatályos jogi 
keretének rendelkezésre állását és a jelenlegi helyzetből adódó akadályokat, továbbá a 
megoldásoknak tapasztalati úton ellenőrizhető adatokon kell alapulniuk. Ezenkívül javasolt az 
alapvető lehetőségek támogatása a regionális együttműködés, valamint a beruházások 
becslésének és tervezésének elősegítése érdekében. Az infrastruktúra és a rendszerösszekötő 
kapacitás optimális kihasználása érdekében figyelembe kell venni, hogy bizonyos esetekben a 
további hálózati beruházás nagymértékben függ a korábbi befektetési portfóliótól.

A versengő energiapiacok szabályozására irányuló javaslatnak kiegyensúlyozottabbnak kell 
lennie a tekintetben, hogy nem sértheti a piaci alapelveket és nem bizonyulhat visszahúzó 
erőnek, továbbá nem sértheti a piaci likviditást és a befektetési szándékokat. Az ellenőrzési 
mechanizmusok már készen állnak, a nemzeti és európai szintű hatóságok által alkalmazott 
versenyjog tekintetében. A szabályozó hatóságok hatásköre nem terjed ki a piaci 
mechanizmusokba történő beavatkozásra, ugyanakkor ők biztosítják a vállalkozások 
költségeinek hatékony ellenőrzését, ami a fogyasztók javát szolgálja. A vállalati jelentések 
hasznosak lehetnek a piac további fejlődése szempontjából és biztosíthatják az átláthatóságot 
is.

Szabályokra van szükség a nemzeti szabályozó hatóságok közötti együttműködéshez és 
hatásköreik összehangolásához, és nemzeti szinten fokozott függetlenség kívánatos.

Az energiapiac nemzeti szintű átszervezéséhez az átvitelirendszer-üzemeltetőknek teljes 
függetlenségre és önállóságra van szükségük a folyamat során, ezáltal biztosítva, hogy 
valamennyi piaci szereplő szabadon és megkülönböztetéstől mentesen hozzáférhessen a 
hálózathoz. Az állami és a magántulajdonban lévő átvitelirendszer-üzemeltetők tekintetében 
alkalmazott egyenlő bánásmód kiemelkedő fontosságú.

Ezenkívül, az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti erőteljesebb együttműködésre van szükség 
a Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata (ENTSO) keretében. 
A határokon átnyúló infrastruktúra bővítése vagy javítása, valamint az európai energiapiacok 
további integrációja megvalósítható lenne egy ilyen, a jelenlegi és a jövőbeni hálózati 
beruházások összehangolásához rendelkezésre álló kiindulási alap révén, ami hozzájárul 
ahhoz, hogy a regionális piacok egységesebbé váljanak.



PE400.562v01-00 4/12 PA\705317HU.doc

Külső fordítás

HU

Tekintetbe kell venni, hogy a szűk keresztmetszetek kezeléséből származó bevételeket
elsősorban a nemzeti díjak csökkentésére használják fel. Feltételezhető, hogy ezen eljárás 
bármiféle változása a hálózati díjak hirtelen emelkedését okozza.

A döntéshozóknak kiemelt figyelmet kell fordítania arra a tényre, hogy Európa-szerte 
alapvetően nem történik meg a termelési kapacitás felosztása. Ha a termelés tekintetében 
kidolgoznának egy sikeres felosztási rendszert, pénzügyi forrásokat takaríthatnának meg 
azáltal, hogy azokat a hálózaterősítésre fordítják. Ily módon megoldódhatna a szűk 
keresztmetszetek problémája, és a nemzetgazdaságok egy megvalósíthatóbb fejlesztés 
előnyeit élvezhetnék.

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
1. CIKK, 3. PONT

2c. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész (1228/2003/EK rendelet)

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

1. A Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata:

Indokolás

Az irányelv túlzottan kiterjedt hatáskörökkel ruházza fel az ENTSO-t azáltal, hogy előírja
számára a műszaki és piaci kódexek elfogadását. Ezek elfogadása előtt azonban széles körű 
konzultációt kell folytatni annak biztosítása érdekében, hogy a piaci érdekeltek álláspontjait 
kellőképpen figyelembe veszik.

Módosítás: 2
1. CIKK, 3. PONT

2c. cikk, (1) bekezdés, a) pont (1228/2003/EK rendelet)

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

a) a vonatkozó érdekeltekkel folytatott 
konzultációt követően kidolgozza a műszaki 
és piaci előírásokat, valamint ezekre 

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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javaslatot tesz a (3) bekezdésben felsorolt 
területeken;

Indokolás

Az irányelv túlzottan kiterjedt hatáskörökkel ruházza fel az ENTSO-t azáltal, hogy előírja 
számára a műszaki és piaci kódexek elfogadását. Ezek elfogadása előtt azonban széles körű 
konzultációt kell folytatni annak biztosítása érdekében, hogy a piaci érdekeltek álláspontjait 
kellőképpen figyelembe veszik.

Módosítás: 3
1. CIKK, 3. PONT

2c. cikk, (1) bekezdés, b) pont (1228/2003/EK rendelet)

b) közös hálózatüzemeltetési eszközöket és 
kutatási terveket;

b) közös hálózatüzemeltetési eszközöket és 
kutatási terveket fogad el;

Indokolás

Az irányelv túlzottan kiterjedt hatáskörökkel ruházza fel az ENTSO-t azáltal, hogy előírja 
számára a műszaki és piaci kódexek elfogadását. Ezek elfogadása előtt azonban széles körű 
konzultációt kell folytatni annak biztosítása érdekében, hogy a piaci érdekeltek álláspontjait 
kellőképpen figyelembe veszik.

Módosítás: 4
1. CIKK, 3. PONT

2c. cikk, (1) bekezdés, c) pont (1228/2003/EK rendelet)

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

(c) kétévente tíz évre szóló, a termelés 
kielégítő voltát is elemző beruházási tervet 
fogad el és tesz közzé;

Indokolás

Az irányelv túlzottan kiterjedt hatáskörökkel ruházza fel az ENTSO-t azáltal, hogy előírja 
számára a műszaki és piaci kódexek elfogadását. Ezek elfogadása előtt azonban széles körű 
konzultációt kell folytatni annak biztosítása érdekében, hogy a piaci érdekeltek álláspontjait 
kellőképpen figyelembe veszik.

Módosítás: 5
1. CIKK, 3. PONT

2c. cikk, (3) bekezdés, g) pont (1228/2003/EK rendelet)
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g) a kereskedés szabályai; g) a kereskedés szabályai, amennyiben ezek 
érintik a hálózatot;

Indokolás

Az ENTSO-nak nem feladata, hogy pl. szabványos kereskedelmi szerződéseket dolgozzon ki.

Módosítás: 6
1. CIKK, 3. PONT

2c. cikk, (5) bekezdés (1228/2003/EK rendelet)

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

5. A Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata kétévente tíz 
évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő 
hálózati beruházási tervet tesz közzé. A 
beruházási tervben ismertetni kell az 
integrált hálózat modelljét, forgatókönyveket 
kell kidolgozni, be kell számolni a termelés 
kielégítő voltáról, és értékelni kell a rendszer 
rugalmasságát. A beruházási tervet legalább
a nemzeti beruházási tervek, a 2h. cikk (1) 
bekezdése szerinti regionális beruházási 
tervek és az 1364/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatban a 
transzeurópai energiahálózatokra 
vonatkozóan megállapított iránymutatások 
alapján kell elkészíteni. A beruházási 
tervben – különösen a határkeresztező 
kapacitás tekintetében – meg kell jelölni a 
beruházást igénylő területeket..

Indokolás

Az egész Közösségre kiterjedő, tíz évre szóló hálózati beruházási tervnek, amelyet az ENTSO
közzétesz, ki kell terjednie a piac regionális dimenziójára is.

Módosítás: 7
1. CIKK, 3. PONT

2h. cikk, (1) bekezdés, (1) albekezdés (1228/2003/EK rendelet)

1. Az átvitelirendszer-üzemeltetők a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatán belül, a 2c. 
cikk (1) bekezdésében előírt feladatokhoz 

1. Az átvitelirendszer-üzemeltetők a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatán belül, a 2c. 
cikk (1) bekezdésében előírt feladatokhoz 
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való hozzájárulás céljából regionális 
együttműködést alakítanak ki. Ennek 
keretében különösen kétévente regionális 
beruházási tervet tesznek közzé, és a 
regionális beruházási terv alapján 
beruházási döntéseket hozhatnak.

való hozzájárulás céljából regionális 
együttműködést alakítanak ki. Ennek 
keretében különösen tájékoztatást nyújtanak 
fejlesztési tervükről, kétévente regionális 
beruházási tervet tesznek közzé, és 
mérlegelik a regionális beruházási terven 
alapuló beruházásokat.

Indokolás

A beruházástervezés összehangolása a stratégia egyik fő eleme. A tervezési napirend 
keretében megfontolandó a meglévő rendszerösszekötők esetleges felminősítése.

Módosítás: 8
1. CIKK, 3. PONT

2h. cikk, (2) bekezdés (1228/2003/EK rendelet)

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

2. Az átvitelirendszer-üzemeltetők a 
megfelelő működés megkönnyítése és a 
hálózat optimális üzemeltetése érdekében 
elősegítik a közös szolgáltatások és operatív 
megegyezések létrehozását, továbbá 
elősegítik az energiatőzsdék kialakítását, a 
határkeresztező kapacitás és a jövőbeni 
villamosenergia-export valamennyi 
feljogosított piaci szereplő előtt nyitott, 
implicit és explicit aukciókon történő 
felosztását, valamint a kiegyenlítő és a 
tartalék energiával összefüggő 
mechanizmusok integrálását.

Indokolás

A rendszerösszekötők kapacitásához való, határokon átnyúló hozzáférést optimalizálni kell 
éves, havi és napi kapacitástendereken keresztül. Ennek célja, hogy leküzdjék a 
rendszerösszekötőkön áthaladó magas átviteli mennyiségből adódó korlátozásokat.

Módosítás: 9
1. CIKK, 3. PONT

2h. cikk, (3) bekezdés (1228/2003/EK rendelet)

3. A Bizottság meghatározhatja az egyes 
együttműködési struktúrák tevékenységének 
területi hatályát. Ezt az intézkedést, mivel e 

3. A regionális együttműködés nem 
korlátozódhat az egyes együttműködési 
struktúrák tevékenységének területi 
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rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
vonatkozik, a 13. cikk (2) bekezdésében 
előírt ellenőrzéssel történő szabályozási 
eljárással kell elfogadni.

hatályára, amelyet a Bizottság határoz meg. 
Ezt az intézkedést, mivel e rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
vonatkozik, a 13. cikk (2) bekezdésében 
előírt ellenőrzéssel történő szabályozási 
eljárással kell elfogadni.

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

Indokolás

A rendszerösszekötők kapacitásához való, határokon átnyúló hozzáférést optimalizálni kell 
éves, havi és napi kapacitástendereken keresztül. Ennek célja, hogy leküzdjék a 
rendszerösszekötőkön áthaladó magas átviteli mennyiségből adódó korlátozásokat. A területi 
hatály korlátozása akadályozatja a villamos energia szabad kereskedelmét a kialakítandó 
integrált villamosenergia-piacon.

Módosítás: 10
1. CIKK, 4. PONT, B) PONT

5. cikk, (4) bekezdés (1228/2003/EK rendelet)

4. Az átvitelirendszer-üzemeltetők kötelesek 
releváns adatokat közzétenni az előre jelzett 
és a tényleges keresletről, a termelési és a 
terhelést befolyásoló eszközök rendelkezésre 
állásáról és tényleges kihasználtságáról, a 
hálózat és a rendszerösszekötők 
rendelkezésre állásáról és kihasználtságáról, 
valamint a kiegyenlítő és a 
tartalékkapacitásról.

4. Az átvitelirendszer-üzemeltetők kötelesek 
releváns adatokat közzétenni az előre jelzett 
és a tényleges keresletről, a termelési és a 
terhelést befolyásoló eszközök rendelkezésre 
állásáról és tényleges kihasználtságáról, a 
hálózat és a rendszerösszekötők 
rendelkezésre állásáról és kihasználtságáról, 
valamint a kiegyenlítő és a 
tartalékkapacitásról. A termelőkre és a 
terhelésre vonatkozó egyéni adatokat 
azonban bizalmasan kell kezelni. Az átviteli 
hálózattal kapcsolatos adatokat nem teszik 
közzé, amennyiben a létfontosságú 
infrastruktúra védelme ezt kívánja meg.

Indokolás

Gyakorlatilag lehetetlen, hogy minden szükséges adatot megőrizzenek, amelyek alapján 
ellenőrizhető a teherelosztásra vonatkozó valamennyi operatív döntés, valamint az 
áramtőzsdéken tanúsított ajánlattételi viselkedés. Ezenkívül a javasolt rendelkezés a 
termelővállalatokat és a független kereskedőket eltérően kezelné annyiban, hogy csak a 
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termelővállalatok számára írja elő, hogy a szabályozók számára folyamatosan hozzáférhetővé 
tegyék az ajánlattételi viselkedésükkel, valamint a teherelosztásra vonatkozó valamennyi 
operatív döntésükkel kapcsolatos adatokat. Ez az eltérő bánásmód nem tűnik indokoltnak. 
Bizonyos információk esetében viszont mérlegelni kell azok bizalmas kezelését.

Módosítás: 11
1. CIKK, 4. PONT, B) PONT

5. cikk, (6) bekezdés (1228/2003/EK rendelet)

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

6. Azok a termelővállalatok, amelyek – akár 
tulajdonosként, akár üzemeltetőként –
legalább egy olyan termelési eszközzel 
rendelkeznek, amelynek beépített 
teljesítménye legalább 250 MW, óránkénti 
bontásban, öt évre visszamenőleg 
folyamatosan hozzáférhetővé teszik a 
nemzeti szabályozó hatóság, a nemzeti 
versenyhatóság és a Bizottság számára 
minden olyan üzem adatait, amelyek 
legalább 250 MWe beépített teljesítménnyel 
rendelkeznek. Az üzemenkénti és óránkénti
bontásban tárolandó információknak 
tartalmazniuk kell a rendelkezésre álló 
termelési kapacitásra és a lekötött
tartalékokra vonatkozó adatokat.

Indokolás

Gyakorlatilag lehetetlen, hogy minden szükséges adatot megőrizzenek, amelyek alapján 
ellenőrizhető a teherelosztásra vonatkozó valamennyi operatív döntés, valamint az 
áramtőzsdéken tanúsított ajánlattételi viselkedés. Ezenkívül a javasolt rendelkezés a 
termelővállalatokat és a független kereskedőket eltérően kezelné annyiban, hogy csak a 
termelővállalatok számára írja elő, hogy a szabályozók számára folyamatosan hozzáférhetővé 
tegyék az ajánlattételi viselkedésükkel, valamint a teherelosztásra vonatkozó valamennyi 
operatív döntésükkel kapcsolatos adatokat. Ez az eltérő bánásmód nem tűnik indokoltnak. 
Bizonyos információk esetében viszont mérlegelni kell azok bizalmas kezelését.
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Módosítás: 12
1. CIKK, 5. PONT

6. cikk, bevezető rész (1228/2003/EK rendelet)

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

6. A rendszerösszekötő kapacitás 
felosztásából származó bevételeket a 
következő célokra kell felhasználni, 
mindenféle elsőbbségi sorrend nélkül:

Indokolás

Jelenleg az átvitelirendszer-üzemeltetők a szűk keresztmetszetek kezeléséből származó 
bevételüket elsősorban a nemzeti díjak csökkentésére használják fel. Ezen eljárás bármiféle 
változása a hálózati díjak hirtelen emelkedését eredményezi.

Ezenkívül, ha arra kötelezik az átvitelirendszer-üzemeltetőket, hogy aukciós bevételekből új 
rendszerösszekötő kapacitásokat finanszírozzanak, ez gátolja beruházásuk megfelelő 
megtérülését. Máskülönben, az átvitelirendszer-üzemeltetőknek nem áll érdekükben új 
rendszerösszekötő kapacitások kiépítése. Ez ellentétes lenne a 2005/89/EK irányelv (az ellátás 
biztonsága) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával.

Módosítás: 13
1. CIKK, 5. PONT

6. cikk, ba) pont (új) (1228/2003/EK rendelet)

ba) olyan jövedelemként, amelyet a 
szabályozó hatóságok figyelembe vesznek a 
hálózati díjak számítási módszerének 
jóváhagyásakor, és/vagy annak 
értékelésekor, hogy szükséges-e a díjak 
módosítása.

Indokolás

Jelenleg az átvitelirendszer-üzemeltetők a szűk keresztmetszetek kezeléséből származó 
bevételüket elsősorban a nemzeti díjak csökkentésére használják fel. Ezen eljárás bármiféle 
változása a hálózati díjak hirtelen emelkedését eredményezi.

Ezenkívül, ha arra kötelezik átvitelirendszer-üzemeltetőket, hogy aukciós bevételekből új 
rendszerösszekötő kapacitásokat finanszírozzanak, ez gátolja beruházásuk megfelelő 
megtérülését. Máskülönben, átvitelirendszer-üzemeltetőknek nem áll érdekükben új 
rendszerösszekötő kapacitások kiépítése. Ez ellentétes lenne a 2005/89/EK irányelv (az ellátás 
biztonsága) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával.
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Módosítás: 14
1. CIKK, 6. PONT

7. cikk, (1) bekezdés, a) pont (1228/2003/EK rendelet)

a) a beruházásnak fokoznia kell a versenyt a 
villamosenergia-ellátás terén; 

a) a beruházásnak fokoznia kell a versenyt a 
villamosenergia-ellátás terén. Ezenkívül 
fokoznia kell a regionális stabilitást azáltal, 
hogy új szállítási lehetőségeket biztosít a 
növekedő piacok vagy a hiánnyal küzdő 
piacok számára, amelyeknek biztonságos 
energiaellátást kell nyújtani. Az átvitel
korlátozásait sajátos hálózati konfigurációk 
is okozhatják, amelyeket a fejlesztés és/vagy 
a jobb karbantartás fontos szempontjaként 
figyelembe kell venni;

Indokolás

A hatáskörök és a befektetési portfólió kiegyenlítése. 

Módosítás: 15
1. CIKK, 7. PONT

7a. cikk, (1) bekezdés (1228/2003/EK rendelet)

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

A regionális és közösségi szintű, jól 
működő, átlátható, határokon átnyúló 
kiskereskedelmi piacok kialakulásának 
elősegítése érdekében a tagállamok 
gondoskodnak azon feladat- és felelősségi 
körök meghatározásáról, amelyekkel az 
átvitelirendszer-üzemeltetők, az 
elosztórendszer-üzemeltetők, az 
ellátóvállalkozások, a fogyasztók, valamint 
szükség szerint más piaci résztvevők a 
szerződéses feltételekkel, ideértve az eladási 
megállapodásokat, az átviteli rendszer 
lízingelését vagy bérbeadását, az egységes 
kereskedelmi formát, a szomszédos 
országok közötti stratégiai szövetségeket, a 
fogyasztókkal szembeni kötelezettségekkel, 
ideértve az árak alakulásának előrejelzését 
az üzemek vagy üzemegységek bezárása
esetén, az adatcsere- és az elszámolási 
szabályokkal, az adatok feletti 
tulajdonjoggal és a mérési felelősséggel 
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összefüggésben rendelkeznek.

Indokolás

A módszerek piaci alapúak, rugalmasak és igazodnak az adott piaci helyzetekhez és az 
előrevetített kilátásokhoz, hozzájárulnak az ellátás biztonságához, a tevékenységek 
átláthatóságához és az érdekelt felek elszámoltathatóságához. Mérlegelni kell más 
létesítmények erőforrásainak alternatív hasznosítását annak érdekében, hogy a 
csúcsidőszakokban is biztosítsák a hatékony és biztonságos villamosenergia-ellátást. 
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