
PA\707314HU.doc PE402.507v01-00

Külső fordítás

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

2007/0198(COD)

8.2.2008

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén 
alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről szóló 1228/2003/EK rendelet 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD))

A vélemény előadója: Leopold Józef Rutowicz



PE402.507v01-00 2/14 PA\707314HU.doc

Külső fordítás

HU

PA_Legam



PA\707314HU.doc 3/14 PE402.507v01-00

Külső fordítás

HU

RÖVID INDOKOLÁS

Az európai parlamenti és tanácsi rendelet a Tanács és a Parlament által hozott határozatok 
végrehajtását szolgálja, amely intézmények egy 2007. július 10-i állásfoglalásban erőteljes 
támogatásukat fejezték ki a közös energiapolitika iránt. E politikához a következőkre van 
szükség:

 a szolgáltatási és termelési tevékenységek tényleges szétválasztása a hálózati 
üzemeltetéstől;

 a nemzeti energiaügyi szabályozó hatóságok hatáskörei összehangolásának folytatása 
és e hatóságok függetlenségének erősítése;

 független mechanizmus létrehozása a nemzeti szabályozó hatóságok közötti 
együttműködéshez;

 a hálózatok és rendszerek üzemeltetésének összehangolását, a rendszerbiztonságot, a 
határokon átnyúló kereskedést és a rendszerműködést javító mechanizmus létrehozása 
az átviteli, illetve szállítási rendszerüzemeltetők számára;

 az energiapiaci műveletek nagyobb átláthatósága.

A rendelet a Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata számára 
előírt feladatok végrehajtásának nyomon követését szolgáló Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökség létrehozásával megteremti a fenti célkitűzések elérésének 
gyakorlati feltételeit. A rendelet végrehajtása meg fogja teremteni a nagyobb 
versenyképesség, a jobb minőségű ellátás, az energiamegőrzés és a fokozott energiabiztonság 
feltételeit.

A villamos energia alapvetően különbözik más kereskedelmi cikkektől, mivel hálózatalapú 
termék, amelynek tárolása lehetetlen vagy igen költséges. Az energiagazdaságnak ezért van 
szüksége független, a nemzeti szabályozók szintjén működő együttműködési és 
döntéshozatali mechanizmusok bevezetésére, valamint az európai piac keretein belüli 
szabályozásra. Ezért indokolt ezen a területen hivatalos együttműködési struktúrák bevezetése 
a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati 
hozzáférési feltételekről szóló, módosított 1228/2003/EK rendelet értelmében. A szóban forgó 
változtatások nem oldják meg a villamos energia határokon keresztül történő 
kereskedelmének valamennyi problémáját, de olyan intézkedéseket vezetnek be, amelyek 
korlátozott módon növelhetik a hatékonyságot, és a hálózat üzemeltetését a piaci igényekhez 
igazíthatják. A Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatának 
feladatai és az e feladatok végrehajtását nyomon követő ügynökség tevékenységei között 
szereplő részletes műszaki és piaci előírások hivatottak biztosítani a hozzáadott értéket az 
európai gazdaság számára. A fenti intézkedéseknek meg kell könnyíteniük a jól működő és 
átlátható, határokon átnyúló kis- és nagykereskedelmi piacok kialakulását.

A villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati 
hozzáférési feltételekről szóló 2003/1228/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti 
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és tanácsi rendelet – kellő tekintettel a fogyasztók és az üzemeltetők érdekeire – az alábbi
módokon hivatott elősegíteni a villamos energia belső piacának szabályozását:

 alacsonyabb átviteli költségek és nagyobb versenyképesség annak érdekében, hogy a 
villamos energiát alacsonyabb áron lehessen a fogyasztók számára biztosítani, az 
energiaellátás stabilitásának és biztonságának egyidejű biztosításával;

 az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség és a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatának létrehozása a nemzeti átviteli 
rendszerek koordinációján keresztül. Ez hivatott – az energiaátviteli veszteségek 
csökkentése és a megújuló energiaforrásokon alapuló, kis léptékű energia 
fejlesztésének támogatása révén – biztosítani az európai piac és a nemzeti rendszerek 
jobb működését;

 a villamosenergia-átviteli hálózatok fejlesztése, ami az atomerőművek szükségszerű
fejlesztéséhez is vezet majd, viszonylag állandó és alacsony árakon biztosítva az 
energiaellátást, és ezáltal kétségtelenül növelve az európai gazdaság 
versenyképességét és fejlődését, ugyanakkor csökkentve a CO2-kibocsátást. Az olaj-
vagy gázárak hirtelen emelkedése és e források ellátásának a politikai helyzettől való 
erőteljes függése az európai gazdaság destabilizálásának veszélyével járhat, és a 
reáljövedelmek csökkenéséhez vezethet.

Ennek megfelelően a rendelet módosítása közvetlen hatással lesz a villamos energia piacának 
jobb szervezésére, valamint a villamos energia határokon átnyúló kereskedelmi hálózataihoz 
való hozzáférésre, ugyanakkor a fogyasztókra gyakorolt előnyös hatásokat a rendeletben előírt 
és támogatott részletes műszaki és piaci előírások, valamint azok megfelelő végrehajtása fogja 
meghatározni.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás: 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(4) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság által „Európai 
energiapolitika” címmel az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 
közlemény kiemelte a villamos energia 
belső piaca kiteljesítésének fontosságát, és 

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

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

Or. en

Indokolás

Nemcsak a jól működő piac, hanem a hatékony és nyitott belső piac biztosítása is fontos. 
Fontos, hogy a piac az új piaci szereplők előtt nyitva álljon, és minden résztvevő számára 
biztosított legyen a hatékony verseny.

Módosítás: 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(6) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Meg kell erősíteni különösen az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
együttműködést és koordinációt abból a 
célból, hogy fokozatosan átjárhatóbbá 
váljanak a határkeresztező átviteli 
hálózatokhoz való tényleges hozzáférés 
biztosításának és fenntartásának műszaki 
és kereskedelmi előírásai, a környezet 
szempontjainak megfelelő 
figyelembevétele mellett biztosítva legyen 
a közösségi átviteli rendszer összehangolt 
és kellőképpen előretekintő tervezése és 
folyamatos műszaki fejlődése, javuljon az 

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

energiahatékonyság, és – különösen a 
megújuló energiaforrások részarányának 
növelése és a kis szén-dioxid-kibocsátású 
technológiák terjedése érdekében –
ösztönzést kapjon a kutatás és az 
innováció. Kívánatos, hogy az 
átvitelirendszer-üzemeltetők ilyen 
egymáshoz igazodó műszaki és piaci 
előírások alapján működtessék hálózatukat.

Or. en

Indokolás

A határokon átnyúló átviteli hálózatokhoz való átlátható hozzáférés kulcsfontosságú a 
hatékony és nyitott piac kialakításához. Az átlátható hozzáférés hiánya akadályokat teremthet, 
és hatással lehet a verseny szintjére.

Módosítás: 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(7) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A villamosenergia-átviteli hálózat 
optimális üzemeltetésének biztosítása 
érdekében, valamint abból a célból, hogy a 
Közösségen belül lehetővé váljon a 
villamos energia határokat keresztező 
kereskedelme és kiskereskedelmi 
értékesítése, az átvitelirendszer-
üzemeltetőket európai hálózatba kell 
szervezni. Kívánatos, hogy ez a hálózat 
feladatait a közösségi versenyjogi 
szabályokkal összhangban végezze; a 
közösségi versenyjogi szabályokat az 
európai átvitelirendszer-üzemeltetők által 
létrehozott hálózat határozataira is 
alkalmazni kell. Kívánatos továbbá, hogy a 
hálózat feladatait jól meghatározott keretek 
között végezze, és munkamódszerei 
kielégítsék a hatékony működés, a 
reprezentativitás és az átláthatóság 
követelményét. Minthogy regionális 

(7) A villamosenergia-átviteli hálózat 
optimális üzemeltetésének biztosítása 
érdekében, valamint abból a célból, hogy a 
Közösségen belül lehetővé váljon a 
villamos energia határokat keresztező 
kereskedelme és kiskereskedelmi 
értékesítése, az átvitelirendszer-
üzemeltetőket európai hálózatba kell 
szervezni. Kívánatos, hogy ez a hálózat 
feladatait a közösségi versenyjogi 
szabályokkal összhangban végezze; a 
közösségi versenyjogi szabályokat az 
európai átvitelirendszer-üzemeltetők által 
létrehozott hálózat határozataira is 
alkalmazni kell. Kívánatos továbbá, hogy a 
hálózat feladatait jól meghatározott keretek 
között végezze, és munkamódszerei 
kielégítsék a hatékony működés, a 
reprezentativitás és az átláthatóság 
követelményét. Minthogy regionális 
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szinten hatékonyabban lehet eredményeket 
elérni, kívánatos, hogy az átvitelirendszer-
üzemeltetők a közösségi szintű 
együttműködésen belül regionális 
struktúrákat hozzanak létre, miközben 
gondoskodnak arról, hogy a regionális 
szintű tevékenység összhangban legyen a 
közösségi szinten megállapított 
előírásokkal és beruházási tervekkel. A 
regionális struktúrák keretében folytatott 
együttműködésnek előfeltétele a 
hálózatüzemeltetés tényleges leválasztása 
a termelésről és az ellátásról; ennek 
hiányában az átvitelirendszer-üzemeltetők 
regionális szintű együttműködése a 
versenyellenes magatartás kockázatát 
hordozza magában.

szinten hatékonyabban lehet eredményeket 
elérni, kívánatos, hogy az átvitelirendszer-
üzemeltetők a közösségi szintű 
együttműködésen belül regionális 
struktúrákat hozzanak létre, miközben 
gondoskodnak arról, hogy a regionális 
szintű tevékenység összhangban legyen a 
közösségi szinten megállapított 
előírásokkal és beruházási tervekkel. A 
tagállamoknak támogatniuk kell a 
regionális szintű együttműködést, és azon 
a szinten nyomon kell követniük a hálózat 
hatékonyságát.

Or. en

Indokolás

A regionális szintű együttműködés tagállamok általi támogatása és a hálózat 
hatékonyságának nyomon követésére irányuló kötelezettség nagyon fontos a határokon 
átnyúló, valódi belső piac és együttműködés biztosításához. Emellett a tulajdonlás hatékony 
szétválasztása nem szükséges feltétele a regionális együttműködés biztosításának. Az 
együttműködés a tulajdonlás szétválasztása nélkül is fennállhat és hatékony lehet.

Módosítás: 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(8a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Ami a konzultációs folyamatot illeti,
a fogyasztókat és a fogyasztói 
szervezeteket nagyobb mértékben be kell 
vonni a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata feladatainak végrehajtásába, 
különösen a műszaki és kereskedelmi 
előírások, valamint az éves 
munkaprogramjának elkészítése során.
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Or. en

Indokolás

A fogyasztókat és a fogyasztói szervezeteket szintén be kell vonni a konzultációs folyamatba, 
mivel lakossági végfelhasználókként fontos érdekelt felek.

Módosítás: 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(8b) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) Annak érdekében, hogy biztosított 
legyen a teljes európai villamosenergia-
átviteli hálózat helyzetének nagyobb 
átláthatósága, a Bizottságnak útitervet 
kell készítenie, kiadnia és naprakésszé 
tennie az európai villamosenergia-
hálózatra vonatkozóan. A szóban forgó 
útitervben valamennyi villamosenergia-
átviteli hálózatnak és lehetséges regionális 
kapcsolódásnak szerepelnie kell.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak útitervet kell készítenie, kiadnia és naprakésszé tennie az európai 
villamosenergia-hálózatra vonatkozóan, beleértve a lehetséges regionális kapcsolódásokat is, 
az átláthatóság biztosítása, az „energiahézagokkal” (átviteli hálózatok vagy kapcsolódások 
hiánya) kapcsolatos jobb tájékoztatás, valamint annak érdekében, hogy javaslatok 
születhessenek a lehetséges új, határokon átnyúló kapcsolódásokat illetően.

Módosítás: 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(9) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A nemzeti szabályozó hatóságok és a 
Bizottság által az elmúlt években végzett 

(9) A nemzeti szabályozó hatóságok és a 
Bizottság által az elmúlt években végzett 
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piacmonitoring-tevékenység során 
világossá vált, hogy a jelenleg hatályos 
átláthatósági követelmények és 
infrastruktúra-hozzáférési szabályok 
elégtelenek.

piacmonitoring-tevékenység során 
világossá vált, hogy a jelenleg hatályos 
átláthatósági követelmények és 
infrastruktúra-hozzáférési szabályok 
elégtelenek a valódi, nyitott és hatékony 
belső piac biztosításához.

Or. en

Indokolás

A szöveg pontosítása.

Módosítás: 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(11) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A piacba vetett bizalom megerősítése 
érdekében kívánatos, hogy a piaci 
résztvevők biztosak lehessenek a 
visszaélések szankcionálhatóságában. Az 
illetékes hatóságokat olyan jogokkal kell 
felruházni, amelyek révén hatékonyan 
vizsgálhatják ki a vélt piaci visszaéléseket. 
Ezért az illetékes hatóságoknak hozzá kell 
férniük azokhoz az adatokhoz, amelyekből 
megismerhetik az ellátóvállalkozások 
operatív döntéseit. A villamosenergia-
piacon számos fontos döntést a termelők 
hoznak meg; kívánatos, hogy a termelők az 
illetékes hatóságok számára egy 
meghatározott ideig hozzáférést 
biztosítsanak az ezzel összefüggő 
információkhoz. Azokat a kis kapacitású 
termelőket ugyanakkor, amelyek nem 
képesek torzítani a piacot, mentesíteni kell 
e kötelezettség alól.

(11) A piacba vetett bizalom megerősítése 
érdekében kívánatos, hogy a piaci 
résztvevők biztosak lehessenek a 
visszaélések hatékony 
szankcionálhatóságában. Az illetékes 
hatóságokat olyan jogokkal kell felruházni, 
amelyek révén hatékonyan vizsgálhatják ki 
a vélt piaci visszaéléseket. Ezért az 
illetékes hatóságoknak hozzá kell férniük 
azokhoz az adatokhoz, amelyekből 
megismerhetik az ellátóvállalkozások 
operatív döntéseit. A villamosenergia-
piacon számos fontos döntést a termelők 
hoznak meg; kívánatos, hogy a termelők az 
illetékes hatóságok számára egy 
meghatározott ideig biztosítsák az ezzel 
összefüggő információk hozzáférhetőségét 
és könnyű elérését. Ezenfelül az illetékes 
hatóságoknak rendszeresen nyomon kell
követniük, hogy az üzemeltetők betartják-
e a szabályokat. Azokat a kis kapacitású 
termelőket ugyanakkor, amelyek nem 
képesek torzítani a piacot, mentesíteni kell 
e kötelezettség alól.
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Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságoknak könnyen hozzá kell férniük az ellátóvállalkozásoktól származó 
fontos információhoz, és nyomon követik, hogy az ellátóvállalkozások betartják-e a 
szabályokat, egy megkülönböztetéstől mentes, átlátható és hatékony piac biztosítása 
érdekében.

Módosítás: 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(12) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A lakossági fogyasztókért folyó 
versenyhez szükséges, hogy az 
ellátóvállalkozások ne ütközzenek 
akadályokba, ha új kiskereskedelmi 
piacokra kívánnak belépni. Ezért az ellátási 
lánc működését meghatározó feladat- és 
felelősségi köröknek valamennyi piaci 
szereplő előtt ismertnek kell lenniük, és a 
közösségi piac egységességének fokozása 
érdekében ezeket a feladat- és felelősségi 
köröket össze kell hangolni.

(12) A lakossági fogyasztókért folyó 
versenyhez szükséges, hogy az 
ellátóvállalkozások ne ütközzenek 
akadályokba, ha új kiskereskedelmi 
piacokra kívánnak belépni. Ezért az ellátási 
lánc működését meghatározó feladat- és 
felelősségi köröknek valamennyi piaci 
szereplő előtt ismertnek kell lenniük, és a 
közösségi piac egységességének fokozása 
érdekében ezeket a feladat- és felelősségi 
köröket össze kell hangolni. Az illetékes 
hatóságoknak rendszeresen nyomon kell 
követniük, hogy a piaci szereplők 
betartják-e a szabályokat.

Or. en

Indokolás

A kiegészítésre az illetékes hatóság hatáskörének tisztázása, valamint a szabályok 
végrehajtásának biztosítása érdekében van szükség.

Módosítás: 9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 3. pont
1228/2003/EK rendelet
2c. cikk – 3. bekezdés – b) pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a hálózatra kapcsolódás és a hálózathoz 
való hozzáférés szabályai, figyelmet 
fordítva az egyéni fogyasztók, valamint a 
kis- és középvállalkozások érdekeinek 
védelmére;

Or. pl

Indokolás

Az egyéni fogyasztók, valamint a kis- és középvállalkozások gyakran szenvednek 
megkülönböztetést az energiapiacon.

Módosítás: 10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 3. pont
1228/2003/EK rendelet
2c. cikk – 3. bekezdés – g) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a kereskedés szabályai; g) a kereskedés szabályai, külön figyelmet 
fordítva az egyéni fogyasztók, valamint a 
kis- és középvállalkozások érdekeinek 
védelmére;

Or. pl

Módosítás: 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata kétévente tíz évre szóló, az egész 

5. A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata kétévente húsz évre szóló, az 
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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.

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.

Or. pl

Indokolás

Sok esetben a nagy léptékű beruházásokhoz és a kapcsolódó hálózatok fejlesztéséhez az 
elgondolástól a megvalósulásig számítva több mint 10 évre van szükség.

Módosítás: 12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 3. pont
1228/2003/EK rendelet
2f. cikk – 1. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata feladatainak ellátásával 
összefüggésben – különösen a 2c. cikk (1) 
és (3) bekezdésében előírt műszaki és piaci 
előírások, valamint éves munkaprogram 
kidolgozása során – széles körben, kellő 
időben, nyitott és átlátható módon 
konzultál a piac megfelelő szereplőivel; a 
konzultációnak ki kell terjednie az ellátó-
és a termelővállalkozásokra, a 
fogyasztókra, a fogyasztói szervezetekre, a 
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Külső fordítás

HU

elosztórendszer-üzemeltetőkre, ideértve a 
megfelelő (ágazati) szövetségeket, a 
műszaki testületeket és az érdekelteket 
tömörítő platformokat is.

rendszerhasználókra és az elosztórendszer-
üzemeltetőkre, ideértve a megfelelő 
(ágazati) szövetségeket, a műszaki 
testületeket és az érdekelteket tömörítő 
platformokat is.

Or. en

Indokolás

Fontos a hatékony és változatos konzultációs folyamat biztosítása. Ezért a fogyasztókkal és a 
fogyasztói szervezetekkel is konzultálni kell, mivel a villamos energia lakossági 
végfelhasználóiként fontos érdekelt felek.

Módosítás: 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A hálózat tagállamok általi támogatása és a hálózat hatékonyságának nyomon követésére 
irányuló kötelezettség rendkívül fontos a határokon átnyúló, valódi belső piac és 
együttműködés biztosításához. 
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Módosítás: 14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 7. pont
1228/2003/EK rendelet
7a. cikk – 1. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 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.

1. A regionális és közösségi szintű, jól 
működő, hatékony és 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.

Or. en

Indokolás

A cél annak biztosítása, hogy a határokon átnyúló kiskereskedelmi piacok is hatékonyan
működjenek.
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