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RÖVID INDOKOLÁS

Ez a javaslat a 2003/54/EK irányelvet módosítja, és a villamos energia belső piacára 
vonatkozó közös szabályokra vonatkozik. Az EU villamosenergia- és gázpiacára vonatkozó 
harmadik jogszabályi csomagon belüli öt javaslat egyike, amelyet a Bizottság 2007 
szeptemberében terjesztett be. A vélemény előadója üdvözli és erőteljesen támogatja a 
csomagba tartozó 5 javaslatot, mivel a csomag nagyon fontos a villamos energia, és ebből 
eredően az energia valódi európai belső piacának létrejöttéhez. A csomag célja az ellátás 
biztonságának megteremtése, valamint az árak alacsonyan tartása és átláthatósága minden 
európai fogyasztó számára, más szóval, az Európában zajló liberalizációs folyamat 
támogatása és továbbfejlesztése, amit a vélemény előadója szintén erőteljesen támogat. Bár a
vélemény előadója üdvözli a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályairól 
szóló javaslatot, azon a véleményen van, hogy szükség van még továbbfejlesztésre. 
Különösen a tulajdonviszonyok szétválasztása kíván megfontolást.

A javaslat intézkedéseket tartalmaz a hálózatok tényleges szétválasztásának (átviteli 
rendszerek vagy átvitelirendszer-üzemeltetők) a garantálására a szolgáltatástól és a 
termeléstől annak érdekében, hogy biztosítható legyen a villamos energia és a földgáz belső 
piacának további liberalizálása, és ennek révén a fogyasztók előnyhöz juttatása. A vélemény 
előadója a tulajdonviszonyok szétválasztását (OU) a legvégső lehetőségnek tekinti a teljes 
liberalizáció eléréséhez. Tekintettel azonban arra, hogy a belső energiapiac teljes 
liberalizációjának eléréséhez eszközként alkalmazott tulajdonviszony-szétválasztásra (OU) 
vonatkozó aktuális adatok elégtelennek bizonyulnak, egyéb működőképes alternatívákat kell 
körültekintően megfontolni és értékelni, amelyek magukban hordozzák ugyanezen célok 
elérésének a lehetőségét. Ebben az összefüggésben e vélemény a nyolc tagállamnak a 
„tényleges és hatékony szétválasztásra” (EEU) vonatkozó javaslatának az elemeit proponálja. 
AA vélemény előadója azt javasolja, hogy kezdetben a tagállamok választhassanak az OU és 
az EEU között. Ha azonban egy tagállam az EEU mellett dönt, és az átültetés dátuma után 
három évvel kiderül, hogy az EEU nem elegendő a teljes liberalizáció eléréséhez, az OU 
váljon kötelezővé az érintett tagállam számára. A Bizottság figyelmeztetni fogja a Közösséget 
az ilyen elégtelenségre, és a Parlament teljes körű részvételével megvalósuló jogi eljárás 
keretében hoznak határozatot az OU elrendeléséről. A független rendszerüzemeltetők 
(Independent System Operators, ISO) opciója a Bizottság által javasolt formában nem 
megvalósítható opció, mivel túlságosan nagy szabályozási költséggel jár.

A javaslat 8a. cikkének „viszonossági” rendelkezése biztosítja, hogy az EU-n kívüli vállalatok 
ne szerezhessenek jelentős részesedést az EU átviteli hálózataiban, illetve az üzemeltetők 
elkerülhessék, hogy túlságosan nagy mértékben támaszkodjanak ezekre a vállalatokra. 
Eltérések csak akkor lehetségesek, ha a Közösség úgy határoz, hogy harmadik országbeli 
féllel köt megállapodást. A vélemény előadója úgy véli, hogy az egybehangzó európai 
energiapolitika érdekében a harmadik felekkel kötendő megállapodásokra vonatkozó 
döntéseket közösségi szinten kell kezelni. Így egyetért a Bizottság javaslatával.

A vélemény előadója megkérdőjelezi, hogy – bár a Bizottság utal a köz- és a magánszektor 
közötti diszkriminációmentesség elvére (12. preambulumbekezdés) – kellő figyelmet 
fordítottak-e annak biztosítására, hogy a köztulajdonban lévő vállalatokra ugyanazok a 
szétválasztási kötelezettségek vonatkozzanak, mint a magánvállalatokra, tekintettel arra, hogy 
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az állami hatóságok nem kényszeríthetők vállalataik privatizálására. Ez felveti a kérdést, hogy 
a magánkézben lévő versenytársak hátrányba kerülhetnek-e.

A vélemény előadója meg van győződve arról, hogy a fogyasztók védelme megerősített 
intézkedéseket kíván, és ezért olyan módosításokat javasol, amelyek a fogyasztóvédelmi 
kérdések továbbfejlesztését jelentik. A nemzeti szabályozó hatóságok feladataira és jogkörére 
tekintettel, a javaslat további intézkedéseket fogalmaz meg a fogyasztók védelmét illetően. A 
vélemény előadója arra törekszik, hogy megerősítse és tisztázza a hatóságok szerepét annak 
érdekében, hogy fejlődést lehessen elérni a fogyasztóvédelmi kérdésekben.

A javaslat főként a villamos energia nagybani piacának a liberalizációjával foglalkozik. A 
vélemény előadója azonban arra is törekszik, hogy kiemelje annak a fontosságát, hogy a 
növekvő kereslet kielégítése érdekében biztosítani kell a villamosenergia-termelés elégséges 
voltát. Továbbá, amint azt a Bizottság is elismeri, még nem valósult meg egy teljes mértékben 
működőképes európai kiskereskedelmi piac. Ezért további konkrét javaslatokra van szükség a 
valódi belső piac eléréséhez.

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

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(21) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A közszolgáltatási kötelezettségeket 
és a belőlük eredő közös minimális 
normákat tovább kell szilárdítani, hogy 
minden fogyasztó biztosan részesüljön a 
verseny előnyeiből. Az ügyfelek 
ellátásában alapvető fontosságú a 
fogyasztási adatokhoz való hozzáférés; a 
fogyasztóknak biztosítani kell az 
adataikhoz való hozzáférést annak 
érdekében, hogy felkérhessék a versengő 
vállalkozásokat az azokon alapuló 
ajánlattételre. A fogyasztóknak jogot kell 
biztosítani arra, hogy kellően 
tájékozódhassanak energiafogyasztásukról. 
Az energiaköltségekről adott rendszeres 
tájékoztatás energiamegtakarításra 

(21) Az univerzális és közszolgáltatási 
kötelezettségeket és a belőlük eredő közös 
minimális normákat tovább kell 
szilárdítani, hogy minden fogyasztó 
biztosan részesüljön a verseny előnyeiből 
és a tisztességesebb árakból. Az ügyfelek 
ellátásában alapvető fontosságú az objektív 
és átlátható fogyasztási adatokhoz való
hozzáférés; a fogyasztóknak biztosítani 
kell a fogyasztási adataikhoz, a kapcsolódó 
árakhoz és szolgáltatási költségekhez való 
hozzáférést annak érdekében, hogy 
felkérhessék a versengő vállalkozásokat az 
azokon alapuló ajánlattételre. A 
fogyasztóknak jogot kell biztosítani arra, 
hogy kellően tájékozódhassanak 
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ösztönöz, mivel az ügyfelek általa 
közvetlen visszacsatolást kapnak az 
energiahatékonysági beruházások 
hatásairól és a fogyasztási magatartás 
változásáról.

energiafogyasztásukról. Az 
energiaköltségekről a fogyasztónak 
legalább negyedévente adott tájékoztatás
energiamegtakarításra ösztönöz, mivel az 
ügyfelek általa közvetlen visszacsatolást 
kapnak az energiahatékonysági 
beruházások hatásairól.

Or. en

Indokolás

Az adatsorokhoz való hozzáférés a szabad és átlátható verseny céljának elérése érdekében 
lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy tudatosan válasszanak áramszolgáltatót.

Módosítás 2

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A tagállamok biztosítják, hogy a
villamosenergia-szolgáltatók a 
számlákban vagy a számlákhoz 
mellékelve, valamint a végső fogyasztók 
számára biztosított reklámanyagokban 
megadják a következőket:
(a) minden egyes energiaforrás 
részarányát a szolgáltató által a 
megelőző évben felhasznált, összes 
energiahordozó összetételében;
tagállamokon belül harmonizáltan és 
érthető módon, az egyszerű 
összehasonlíthatóság érdekében.
(b) legalább hivatkozást olyan meglévő 
információforrásokra, például 
honlapokra, ahol a szolgáltató által a 
megelőző évben felhasznált, összes 
energiahordozó összetételének 
környezeti hatásai, de legalább a 
széndioxid-kibocsátás és a keletkezett 
radioaktív hulladék mennyisége 
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nyilvánosan hozzáférhető a honlapján.

Or. en

Indokolás

A fogyasztóknak a választás szabadsága gyakorlása érdekében hozzá kell férniük olyan 
adatokhoz, amelyek hozzájárulnak a társadalmi és környezeti célok eléréséhez. A fogyasztó 
választása kedvező hatással lesz a piacra.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 1b) pont (új)
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (6) bekezdés – 2. albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti szabályozó hatóságok
megteszik a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a szolgáltatók 
által fogyasztóik számára, az e cikk 
értelmében nyújtott információk 
megbízhatóak legyenek. A 
tagállamokban és az érintett piacokon 
harmonizálni kell az információ 
bemutatására vonatkozó szabályokat.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a fogyasztók élvezhessék a valódi választás előnyeit, az adatok 
bemutatását harmonizálni kell a villamosenergia-szolgáltatók körében. A következetesség 
átláthatóságot biztosít, és javítja a fogyasztók képességét a szolgáltatóváltásra.

Módosítás 4

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

10. A Bizottság e cikk végrehajtása 
céljából iránymutatásokat fogadhat el. 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.

10. A Bizottság e cikk végrehajtása 
céljából iránymutatásokat fogad el ennek 
az irányelvnek a hatálybalépésétől 
számított egy éven belül. Az ezen irányelv 
nem alapvető fontosságú elemeinek –
annak kiegészítésével történő –
módosítására irányuló ezen intézkedést a 
Parlamenttel konzultálva, az EK-
szerződés 253. cikkével összhangban kell 
meghozni.

Or. en

Indokolás

Ahelyett, hogy a fogyasztóvédelem döntő kérdéseit a komitológiai eljárásra hagyná, a 
Parlament jogosult arra, hogy teljes mértékben részt vegyen a folyamatban.

Módosítás 5

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 biztosítják, hogy [az átültetés 
dátumát követő egy év]-tól/től a 
vertikálisan integrált vállalkozásoknak
meg kell felelniük:
- vagy a 8., 8a. és 8b. cikk 
rendelkezéseinek, vagy
- a 8a., 8b. és 8c. cikk rendelkezéseinek.
Abban az esetben, ha az [átültetés dátuma
plusz három év] után a 8a., 8b. és 8c. cikk 
rendelkezéseinek az átültetése 
elégtelennek bizonyulna egy tagállamban 
a teljes liberalizáció eléréséhez, a 
Közösség határoz arról, hogy a 8. cikket 



PE402.514v01-00 8/25 PA\707346HU.doc

Külső fordítás

HU

kell végrehajtani.
A 8., 8a. és 8b. cikk rendelkezéseinek való 
megfelelés esetén a tagállamok az 
[átültetés dátumát követő egy év]-tól/től 
gondoskodnak arról, hogy

Or. en

Indokolás

Ez a változás képessé teszi a tagállamokat arra, hogy válasszanak a tulajdonjogi szétválasztás 
és a tényleges és hatékony szétválasztás között, és lehetővé teszi a Közösség számára, hogy
intézkedjen, ha a tényleges és hatékony szétválasztás elégtelennek bizonyul.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 5) pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8c. cikk
Az átviteli rendszer tényleges és hatékony
szétválasztása

1. Az átvitelirendszer-üzemeltetők
rendelkeznek a vertikálisan integrált 
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vállalkozás minden emberi, technikai és 
pénzügyi erőforrásával, amelyre a
rendszeres villamosenergia-átviteli 
tevékenységhez szükség van, különösen:
(i) a rendszeres villamosenergia-átviteli 
tevékenységhez szükséges eszközök az 
átvitelirendszer-üzemeltető tulajdonában 
vannak;
(ii) a rendszeres villamosenergia-átviteli 
tevékenységhez szükséges alkalmazottakat 
az átvitelirendszer-üzemeltető 
foglalkoztatja;
(iii) az alkalmazottak kölcsönzése és a 
szolgáltatások nyújtása és igénybevétele a 
villamosenergia-termeléssel vagy 
villamosenergia-szolgáltatással 
foglalkozó, vertikálisan integrált 
vállalkozás bármely részlege esetében a 
megkülönböztetés lehetőségét kizáró
esetekre korlátozódik, és a nemzeti 
szabályozó hatóságok jóváhagyása 
szükséges a versennyel kapcsolatos 
fenntartások és az összeférhetetlenség 
kizárása érdekében;
(iv) a jövőbeni beruházási projektekhez 
szükséges, megfelelő pénzügyi 
erőforrásokat kellő időben rendelkezésre 
bocsátják.
2. Az (1) bekezdésben említett rendszeres 
villamosenergia-átviteli tevékenységhez 
szükséges tevékenységek között legalább 
az alábbiak szerepelnek:
- az átvitelirendszer-üzemeltető 
képviselete, kapcsolat harmadik felekkel 
és a szabályozó hatóságokkal;
- hozzáférés biztosítása és kezelése 
harmadik felek esetén;
- a hozzáférési díjak beszedése;
- szűk keresztmetszetek kezeléséért 
felszámított díjak és kifizetések az 
átvitelirendszer-irányítók közötti 
ellentételezési mechanizmus keretében, az 
1228/2003/EK rendelet 3 cikkének 
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megfelelően;
- az átviteli rendszer üzemeltetése, 
karbantartása és fejlesztése;
- beruházástervezés, ami biztosítja, hogy a 
rendszer hosszú távon képes legyen 
megfelelni az ésszerű keresletnek, és 
garantálja az ellátás biztonságát;
- jogi szolgáltatások;
- számviteli és informatikai 
szolgáltatások;
3. Az átvitelirendszer-üzemeltető önálló 
jogi személyiséggel rendelkezik, önálló 
márkanevével, kommunikációjával és 
létesítményeivel kifejezetten különbözik a 
vertikálisan integrált vállalkozástól.
4.Az átvitelirendszer-üzemeltetők számláit 
a vertikálisan integrált vállalkozások és 
azok kapcsolt vállalkozásainak számláit 
auditáló könyvvizsgálótól eltérő más 
könyvszakértő auditálja.
Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
vezetőségének, 
vezérigazgatójának/igazgatóságának 
függetlensége
5. Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
vezérigazgatójának és az ügyvezetés más 
tagjainak kinevezéséről és a 
munkaviszonyuk idő előtt
megszüntetéséről szóló határozatról 
értesíteni kell a szabályozó hatóságot vagy 
más illetékes, közhatalmat gyakorló 
nemzeti szervet. Ezek a határozatok és 
megállapodások akkor válhatnak kötelező 
érvényűvé, ha a szabályozó hatóság vagy a 
más illetékes, közhatalmat gyakorló 
nemzeti szerv az értesítéstől számított 3 
héten belül nem érvényesíti vétójogát. 
Kinevezések vagy kölcsönös szerződéses 
megállapodások esetében a vétójog akkor 
alkalmazható, ha súlyos kétely merül fel a 
kinevezett vezérigazgató vagy az 
ügyvezetés tagja szakmai függetlenségét 
illetően, vagy a munkaviszony és a 
kölcsönös szerződéses megállapodások 



PA\707346HU.doc 11/25 PE402.514v01-00

Külső fordítás

HU

határidő előtti felmondása esetén, ha 
súlyos kétségek merülnek fel az intézkedés 
megalapozottságát illetően.
6. Az átvitelirendszer-üzemeltető 
vezetősége tagját a saját munkaszerződése
lejárat előtt felmondását illetően bármely 
panasz tekintetében megilleti a szabályozó 
hatósághoz vagy más illetékes, 
közhatalmat gyakorló nemzeti szervhez
vagy a bírósághoz benyújtandó fellebbezés 
tényleges joga.
7. A munkaviszonynak az átvitelirendszer-
üzemeltető részéről történő felmondását 
követően az átvitelirendszer-üzemeltető 
volt vezérigazgatói és az ügyvezetés tagjai 
legalább 3 évig semmilyen minőségben 
nem foglalkoztathatók a villamosenergia-
termeléssel vagy -szolgáltatással 
foglalkozó, vertikálisan integrált 
vállalkozás egyetlen részlegénél sem.
8. Az átvitelirendszer-üzemeltető 
vezérigazgatója és az ügyvezetés tagjai 
nem rendelkezhetnek semmilyen 
érdekeltséggel, illetve nem kaphatnak 
semmilyen kompenzációt a vertikálisan 
integrált vállalat egyetlen vállalkozásától
sem az átvitelirendszer-üzemeltető 
kivételével.
9. Az átvitelirendszer-üzemeltető 
vezérigazgatója vagy az ügyvezetés tagjai 
sem közvetve, sem közvetlenül nem 
viselhetnek felelősséget a vertikálisan 
integrált vállalkozás egyetlen más 
részlegének a napi tevékenységéért.
10. E cikk rendelkezéseinek sérelme 
nélkül, az átvitelirendszer-üzemeltető az 
integrált villamosenergia-ipari 
vállalkozástól függetlenül tényleges 
döntéshozatali jogosultsággal rendelkezik 
a hálózat működtetéséhez, 
karbantartásához vagy fejlesztéséhez 
szükséges eszközökkel kapcsolatban. Ez 
nem zárhatja ki a megfelelő koordinációs 
mechanizmusokat annak biztosítására, 
hogy az anyavállalat gazdasági és a 
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vállalatvezetés felügyeleti jogai védelmet 
élvezzenek a leányvállalat eszközeinek 
hozamát illetően, amint azt a 22c. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően közvetetten
szabályoznak. Ez lehetővé teszi az 
anyavállalat számára különösen az 
átvitelirendszer-üzemeltető éves pénzügyi 
tervének vagy az ezzel egyenértékű 
instrumentumának jóváhagyását, és 
átfogó korlátok megállapítását 
leányvállalata eladósodottsági szintjét 
illetően. Ha az anyavállalat nem hagyja 
jóvá vagy, módosítja az éves pénzügyi 
vagy ezzel egyenértékű tervet, az esetet 
döntéshozatalra a szabályozó hatóság elé 
kell utalni. Az anyavállalat számára nem 
megengedett, hogy olyan utasításokat 
adjon a napi ügyvitelt, az átviteli 
rendszerek megépítését vagy 
modernizálását érintő egyedi döntésekre 
vonatkozóan, amelyek túllépik a 
jóváhagyott pénzügyi terv vagy az annak 
megfelelő instrumentum feltételeit.

11. Az átvitelirendszer-üzemeltető
felügyelő bizottságának vagy 
igazgatóságának elnökei semmilyen 
minőségben nem dolgozhatnak a 
villamosenergia-termelő vagy- szolgáltató 
feladatokat ellátó, vertikálisan integrált 
vállalkozás egyetlen más részlegében sem.
12. Az átvitelirendszer-üzemeltetők
felügyelő bizottságának vagy 
igazgatóságának független, legalább 5 
évre kinevezett tagjai vannak. A 
kinevezésről értesíteni kell a szabályozó
hatóságot vagy a más illetékes, 
közhatalmat gyakorló nemzeti szervet, és a
kinevezés az (5) bekezdésben 
meghatározott feltételek esetén válik 
jogerőssé.
13. A (12) bekezdés alkalmazásában az 
átvitelirendszer-üzemeltető felügyelő 
bizottságának vagy igazgatóságának tagja 
akkor tekintendő függetlennek, ha 
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semmilyen üzleti vagy egyéb kapcsolata 
sincs a vertikálisan integrált 
vállalkozással, az ellenőrzést gyakorló 
részvényesekkel vagy bármelyikük 
vezetőségével, ami összeférhetetlenséget 
jelent, és gyengítheti ítélőképességét, 
különösen:
(a) a felügyelő bizottságba vagy az 
igazgatóságba történő kinevezése előtti 5 
évben nem volt alkalmazottja a 
villamosenergia-termelő és- szolgáltató
feladatokat ellátó, vertikálisan integrált 
vállalkozás egyetlen részlegének sem;
(b) nem rendelkezik semmilyen 
érdekeltséggel, és nem részesül semmilyen 
kifizetésben a vertikálisan integrált 
vállalkozástól vagy annak egyetlen 
leányvállalatától sem, az átvitelirendszer-
üzemeltető kivételével;
(c) a felügyelő bizottságba vagy az 
igazgatóságba történt kinevezésének ideje 
alatt nem tart fenn semmilyen releváns 
üzleti kapcsolatot a villamosenergia-
szolgáltató feladatokat ellátó, vertikálisan 
integrált vállalat egyetlen részlegével sem;
(d) nem tagja olyan vállalat 
ügyvezetésének, amelyben a vertikálisan 
integrált vállalkozás nevezi ki a felügyelő 
bizottság vagy az igazgatóság tagjait.
13. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az átvitelirendszer-üzemeltető olyan 
megfelelőségi programot dolgozzon ki és 
hajtson végre, amely biztosítja, hogy ne 
történhessen megkülönböztető intézkedés. 
A program megfogalmazza az 
alkalmazottak meghatározott 
kötelezettségeit e cél teljesítése érdekében. 
A programot jóvá kell hagynia a 
szabályozó hatóságnak vagy más illetékes, 
közhatalmat gyakorló nemzeti szervnek. A 
programnak való megfelelést a 
megfelelésért felelős tisztviselő önállóan 
ellenőrzi. A szabályozó hatóság jogosult 
arra, hogy szankciókat alkalmazzon 
abban az esetben, ha a megfelelőségi
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programot nem megfelelően hajtják végre.
15. Az átvitelirendszer-üzemeltető 
vezérigazgatója vagy ügyvezetése egy 
személyt vagy testületet nevez ki a 
megfelelésért felelős tisztviselő
feladatainak ellátására, aki/amely az 
alábbiakért felel:
(i) a megfelelőségi program 
végrehajtásának figyelemmel kísérése;
(ii) a megfelelőségi program végrehajtása 
érdekében hozott intézkedéseket 
tartalmazó éves jelentés készítése, és a 
jelentés benyújtása a szabályozó 
hatósághoz;
(iii) a megfelelőségi programmal és annak 
végrehajtásával kapcsolatban ajánlások 
megtétele.
16. A megfelelőségért felelős tisztviselő 
függetlenségét különösen a 
munkaszerződés feltételei biztosítják.
17. A megfelelésért felelős tisztviselőnek 
lehetősége van arra, hogy rendszeresen 
tájékoztassa az átvitelirendszer-üzemeltető 
felügyelő bizottságát és igazgatóságát, a
vertikálisan integrált vállalkozást és a 
felügyelő hatóságokat.
18. A megfelelésért felelős tisztviselő részt 
vesz az átvitelirendszer-üzemeltető 
felügyelő bizottságának és 
igazgatóságának minden olyan ülésén, 
ahol az alábbi kérdésekkel foglalkoznak:
(i) a hálózathoz való hozzáférés és 
csatlakozás feltételei, beleértve a 
hozzáférési díj, az átvitelirendszer-
irányítók közötti ellentételezési 
mechanizmus keretében a szűk 
keresztmetszetek kezeléséért felszámított
díjak és kifizetések beszedése, az 
1228/2003/EK rendelet 3 cikkének 
megfelelően;
(ii) az átviteli hálózati rendszer 
üzemeltetését, karbantartását és 
fejlesztését szolgáló projektek, beleértve 
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összekapcsolást és a csatlakozást célzó 
beruházásokat;
(iii) egyensúlyi szabályok, beleértve a 
tartalékenergia-szabályokat;
(iv) az energiaveszteségek fedezésére 
szolgáló energiavásárlások.
19. Ezen ülések alatt a megfelelésért 
felelős tisztviselő megakadályozza, hogy a 
villamosenergia-termelő és -szolgáltató
tevékenységére vonatkozó, üzleti 
szempontból érzékeny információk a 
felügyelő bizottságra vagy az 
igazgatóságra nézve megkülönböztetést 
jelentő módon kiszivárogjanak.
20. A megfelelésért felelős tisztviselő 
hozzáférhet az átvitelirendszer-üzemeltető 
minden lényeges üzleti könyvéhez, 
nyilvántartásához és hivatali helyiségéhez, 
valamint a feladatai megfelelő 
teljesítéséhez szükséges összes
információhoz. 
21. A megfelelésért felelős tisztviselőt a 
vezérigazgató vagy az ügyvezetés nevezi ki 
és menti fel, kizárólag a szabályozó 
hatáság előzetes jóváhagyásával.
22. Az átvitelirendszer-üzemeltető 
legalább kétévente tízéves hálózati 
fejlesztési tervet dolgoz ki. Hatékony 
intézkedéseket hoz a rendszer 
megfelelőségének és az ellátás 
biztonságának a megteremtése érdekében.
23. A tízéves hálózati fejlesztési terv, 
különösen
(i) jelzi a piaci résztvevők számára azokat 
a főbb átviteli infrastruktúrákat, 
amelyeket a következő 10 évben lehetőleg 
meg kell építeni;
(ii) tartalmazza az összes beruházást, 
amelyről már döntés született, és 
meghatározza azokat az új beruházásokat, 
amelyek megvalósításáról a következő 
három évben döntést kell hozni.
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24. E tízéves hálózatfejlesztési terv 
kidolgozása érdekében minden egyes 
hálózatirendszer-üzemeltetőnek ésszerű 
feltételezésekkel kell élnie a
villamosenergia-termelés és -fogyasztás és 
a más országgal történő csere 
alakulásáról, és figyelembe kell vennie a 
regionális és az egész Európára kiterjedő
beruházási terveket. Az átvitelirendszer-
üzemeltetőnek megfelelő időben be kell 
nyújtania a tervezetet az illetékes nemzeti 
testülethez.
25. Az illetékes nemzeti testület a tízéves 
hálózatfejlesztési terv tervezete alapján 
nyílt és átlátható módon konzultál 
valamennyi érintett hálózathasználóval, és 
közzéteheti a konzultációs folyamat 
eredményét, különösen a lehetséges 
beruházási szükségleteket.
26. Az illetékes nemzeti testület
megvizsgálja, hogy a tízéves 
hálózatfejlesztési terv a konzultáció során 
megállapított valamennyi beruházási 
szükségletre kiterjed-e. A hatóság a 
hálózatirendszer-üzemeltetőt a tervének 
módosítására kötelezheti.
27. A (24), (25) és (26) bekezdés 
alkalmazásában, az illetékes nemzeti 
testület lehet a nemzeti szabályozó hatóság 
vagy más illetékes, közhatalmat gyakorló 
nemzeti szerv, vagy a hálózatirendszer-
üzemeltetők által létrehozott 
hálózatfejlesztő alap. Ez utóbbi esetben a 
hálózatirendszer-üzemeltetők az 
alapszabály, a tagjegyzék és az eljárási 
szabályzat tervezetét benyújtják az 
illetékes nemzeti köztestületnek.
28. Amennyiben az átvitelirendszer-
üzemeltető elutasítja a tízéves hálózati 
fejlesztési tervben szereplő és a következő 
három évben megvalósítandó 
meghatározott beruházás végrehajtását, a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
szabályozó hatóság vagy más illetékes, 
közhatalmat gyakorló nemzeti szerv 
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jogosult legyen az alábbi intézkedések 
valamelyikének a megtételére:
(a) a hálózatirendszer-üzemeltető 
felkérése minden jogi eszköz 
igénybevételével arra, hogy saját 
pénzeszközei felhasználásával tegyen 
eleget beruházási kötelezettségeinek;
(b) versenytárgyalás kiírása független 
befektetők számára az átviteli rendszerben
szükséges beruházás megvalósítására, és 
ekként eljárva a hálózatirendszer-
üzemeltető kötelezése arra, hogy 
- fogadja el a finanszírozást egy harmadik 
fél részéről;
- fogadja el az építési munkálatok 
harmadik fél által történő elvégzését és az 
új eszközök megépítését;
- fogadja el az új eszközök üzemeltetését.
A szabályozó hatóságnak vagy más 
illetékes, közhatalmat gyakorló nemzeti 
szervnek jóvá kell hagynia a vonatkozó 
pénzügyi megállapodásokat. A tarifa-
szabályozásnak mindkét esetben olyan 
bevételeket kell biztosítania, amelyek 
fedezik az ilyen beruházás költségeit.
29. Az illetékes nemzeti köztestület
figyelemmel kíséri és értékeli a beruházási 
terv megvalósítását.
30. Az átvitelirendszer-üzemeltető köteles 
áttekinthető és hatékony eljárásokat 
kialakítani és meghirdetni az új 
erőműveknek a villamosenergia-
hálózathoz történő megkülönböztetés 
nélküli csatlakoztatására. Az eljárásokat 
jóvá kell hagyni a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak és más illetékes, 
közhatalmat gyakorló nemzeti szervnek.
31. Az átvitelirendszer-üzemeltetők nem 
jogosultak arra, hogy a rendelkezésre álló 
hálózati kapacitások esetleges jövőbeni 
korlátaira – például az átviteli hálózat 
távoli részében előforduló szűk 
keresztmetszetre – hivatkozva 
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visszautasítsák egy új erőmű
csatlakoztatását. Az átvitelirendszer-
üzemeltető köteles megadni a szükséges 
tájékoztatást.
32. Az átvitelirendszer-üzemeltető nem 
jogosult arra, hogy kizárólag arra 
hivatkozva visszautasítson egy új 
csatlakozási pontot, hogy az új csatlakozás 
miatt járulékos költségek keletkeznek az 
új csatlakozási pont közelében lévő 
hálózati elemek szükséges 
kapacitásnövelése miatt.

Or. en

Indokolás

Azok a tagállamok, amelyek eddig még nem valósították meg a tulajdonviszonyok 
szétválasztását, lehetőséget kapnak piacaik további liberalizálására anélkül, hogy a 
tulajdonviszonyok szétválasztásához kellene folyamodniuk.

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk törölve
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 
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(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 
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 
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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.
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 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 
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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. 
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.

Or. en

Indokolás

A független rendszerüzemeltetők (ISO) választása nem nyújt megvalósítható alternatívát a 
tulajdonviszonyok szétválasztásával szemben, figyelemmel annak túl nagy szabályozási 
költségére.
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Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk törölve
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 
érdekében és biztosítja, hogy a program 
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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

Ezek a rendelkezések a 10. cikkre épülnek, és nem relevánsak, ha a 10. cikk törlésre kerül.

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) a versenyhivatalokkal együttműködve 
nagy- és kiskereskedelmi szinten 
figyelemmel kíséri a piacnyitást és a 
versenyt – beleértve a villamosenergia-
tőzsdét, a lakossági árakat, a 
szolgáltatóváltás díjait, a kikapcsolási 
díjakat és a meghatározott formátumú 
lakossági panaszokat –, valamint a verseny 
bármely torzulását vagy korlátozását, 

(i) a versenyhivatalokkal együttműködve 
nagy- és kiskereskedelmi szinten 
figyelemmel kíséri a piacnyitást és a 
versenyt – beleértve a villamosenergia-
tőzsdét, a lakossági árakat, a 
szolgáltatóváltás díjait, a bekapcsolási, 
valamint a kikapcsolási díjakat, a 
karbantartási költségeket és a 
meghatározott formátumú lakossági 
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beleértve a vonatkozó tájékoztatás 
nyújtását, adott esetben pedig felhívja az 
érintett illetékes hatóságok figyelmét a 
vonatkozó ügyekre;

panaszokat –, valamint a verseny bármely 
torzulását vagy korlátozását, beleértve a 
vonatkozó tájékoztatás nyújtását, adott 
esetben pedig felhívja az érintett illetékes 
hatóságok figyelmét a vonatkozó ügyekre;

Or. en

Indokolás

A fogyasztók jobb választását szolgálja, ha a hatóságot feljogosítják a díjak és költségek 
szélesebb körének a figyelemmel kísérésére.

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(k) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja a 
villamosenergia-ellátásnak mint egyetemes
szolgáltatásnak és közszolgáltatásnak a 
magas színvonalát, a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét, és az A. mellékletben 
meghatározott fogyasztóvédelmi 
intézkedések eredményességét;

(k) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja az 
EU egészében a villamosenergia-ellátásnak 
mint egyetemes szolgáltatásnak és 
közszolgáltatásnak az egyenletes és 
átlátható, magas színvonalát a 
villamosenergia-fogyasztók számára, 
beleértve a polgárokat is, és gondoskodik
a védelemre szoruló fogyasztók 
védelméről, és biztosítja az A. 
mellékletben meghatározott valamennyi
fogyasztóvédelmi intézkedés 
eredményességét;

Or. en

Indokolás

A hatóság feladatainak további tisztázása a piac működését szolgálja, és végső soron hasznos 
a fogyasztó számára.
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Amendment 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(m) biztosítja a fogyasztók fogyasztási 
adataihoz való hozzáférést, a fogyasztási 
adatokra vonatkozó harmonizált formátum 
alkalmazását és az A. melléklet h) szakasza 
alatti adatokhoz való hozzáférést;

(m) biztosítja a fogyasztók fogyasztási –
beleértve az árakra és bármilyen 
kapcsolódó költségekre vonatkozó –
adataihoz való hozzáférést, az ilyen
fogyasztási adatokra vonatkozó 
harmonizált formátum alkalmazását és az
A. melléklet h) szakasza alatti ilyen, az 
összes fogyasztóra vonatkozó adatokhoz 
való azonnali hozzáférést;

Or. en

Indokolás

A hatóság feladatainak további tisztázása a piac működését szolgálja, és végső soron hasznos 
a fogyasztó számára.
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