
PA\718602HU.doc PE404.774v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Gazdasági és Monetáris Bizottság

2008/0016(COD)

11.4.2008

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a megújuló forrásokból előállított energia támogatásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

A vélemény előadója: Mariela Velichkova Baeva



PE404.774v01-00 2/13 PA\718602HU.doc

HU

PA_Legam



PA\718602HU.doc 3/13 PE404.774v01-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

A megújuló forrásokból előállított energia támogatásáról szóló irányelvre irányuló javaslat 
igen fontos jogszabályt készít elő.

Az irányelv célja, hogy biztosítsa a rugalmas, piaci alapú mechanizmusok lehető legnagyobb 
kihasználását annak érdekében, hogy megvalósíthatóak legyenek a megújuló forrásokból 
előállított energia teljes energiafogyasztásban betöltött részarányára vonatkozó ambiciózus 
célkitűzések.

Az energiaágazatra kiható tényezők – kínálat, kereslet, a források szűkössége, valamint a 
velük való ésszerű és hatékony gazdálkodás –, továbbá a környezeti és éghajlati hatások, hogy 
csupán néhányat említsünk, szükségessé teszik az alternatív energiatermelési módok 
alkalmazását és beépítését az energiaellátó rendszerekbe. A megújuló energiatechnológiák 
segítenek megoldani az elégtelen mennyiségű belföldi fosszilis üzemanyagok problémáját, és 
hosszú távon folyamatos gazdasági fejlődést vonnak maguk után. Az energiapolitikák uniós 
szintű összehangolása és egyeztetése igen bonyolult folyamatnak bizonyul, és a támogatások 
és beruházások kritikus tömegét igényli. Az érdekelt felek világos, egységes és összehangolt 
közös politikát támogatnak, amelynek célja orvosolni az egyes nemzeti normákból, 
előírásokból és gyakorlatokból eredő hiányosságokat.

A megújuló energiaforrások piaca fejlesztésének egyik ösztönzőjét a speciális pénzügyi 
támogatási eszközök létrehozása jelenti. A származási garanciák európai piacának gondolata 
egy olyan támogatási mechanizmust tesz lehetővé, amely – megőrizve a nemzeti támogatási 
kereten belüli kötelezettségvállalásokat –kiegészíti a nemzeti támogatási rendszereket, és az 
egyedi, helyi megújuló energiaforrás-felhasználásokra összpontosítja a nemzeti hatóságok 
figyelmét, továbbá biztosítja a megújuló energiaforrások fejlesztését, és egyúttal a lehető 
legkevésbé terheli a nemzeti költségvetéseket; ezenkívül európai szinten – a piac hatékony 
működésének köszönhetően – a legalacsonyabb költségen gondoskodik a megújuló 
energiaforrások fejlesztéséről.

A javasolt irányelv célja, hogy biztosítsa e támogatási mechanizmus megfelelő működését.
A javaslat módosításainak célja ezért, hogy megteremtsen bizonyos szükséges feltételeket egy 
jól működő származásigarancia-piac létrejöttéhez, amelyet megfelelő idő múlva felül kell 
vizsgálni.

A származásigarancia-rendszer valamennyi megújuló forrásra kiterjedhet. A piacon a
különböző típusú származási garanciák egymással felcserélhetők és áruba bocsáthatók lesznek 
(a megújuló energiaforrásokból származó villamos energia (RES-E), a megújuló 
energiaforrásokon alapuló fűtés- és hűtés (RES-H), valamint a szállításban felhasznált
megújuló energiaforrások (RES-T)). A származási garanciák révén, a lehető legjobban 
mérhetőek lesznek a megújuló forrásokból előállított energia részarányai a tagállamokon 
belül, az egyes tagállamok ágazatok (villamos energia, fűtés és hűtés, szállítás) közötti 
általános célkitűzései és a kötelezettségvállalások lehetséges felosztása az ágazatok között –
így például a közlekedési ágazat finanszírozhatná a megújuló forrásokból származó 
villamosenergia-fejlesztéseket azáltal, hogy a villamosenergia-ágazattól a kötelezettségei 
teljesítéséhez szükséges származási garanciákat vásárol.
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A megújuló energiaforrásokra vonatkozó ambiciózus európai célkitűzés úgy is teljesíthető, ha 
az irányelv megfelelően leküzdi a megújuló energiákkal kapcsolatos fejlesztések és az 
energiaellátó rendszerekbe való integrálásuk útjában álló fő akadályokat, megfelelően 
figyelembe véve egyúttal a hálózatok fizikai kapacitását is. Az ellátásbiztonság, amely fontos 
tényező a teljes energialáncban, valamint a szállítórendszeren belüli összetett kölcsönhatások 
olyan tényezők, amelyeket figyelembe kell venni a megújuló forrásokból származó energia 
betáplálásánál, a hagyományos energiatermelő létesítmények átgondolt elhelyezési 
mechanizmusa révén.

Figyelembe kell venni azt a feltételezést, amely szerint a megújuló forrásokból származó 
villamos energia előállítása költségesebb a más forrásból származó energia előállításánál 
annak érdekében, hogy a villamosenergia-termelés közvetlen többletköltségei 
különválaszthatók legyenek a szállító- és elosztórendszer szükséges infrastrukturájának 
kiépítésével kapcsolatos közvetett többletköltségektől.

Nemzeti szinten a megújuló forrásokból származó villamos energiával kapcsolatos 
fejlesztések további helyi beruházásokat tesznek szükségessé a hálózatra történő 
csatlakozások kivitelezésénél, valamint a hálózatok bővítésénél és megerősítésénél.

Megoldást kell keresni az új energia-infrastuktúrák tervezéséhez, engedélyezéséhez és 
megépítéséhez szükséges hosszadalmas folyamatok problémájára, és lehetőség szerint 
egyszerűsíteni kell őket, illetve lerövidíteni időtartamukat. Európai szinten ösztönözni kell a 
határokon átnyúló szállítási hálózatok szükséges infrastruktúráiba való beruházásokat.

Annak érdekében, hogy a megújuló forrásokból származó villamosenergia-potenciál a 
fogyasztói területeken kívül is elérhető legyen, az új hálózati infrastruktúrának nagy 
mennyiségű energiát kell szállítania a megújuló forrásokból származó villamos energiát 
előállító területekről a fogyasztói területekre.

Ezenkívül, mint már említettük, a megújuló energiaforrások fejlesztésének közvetett és 
közvetlen költségei is vannak (pl. villamosenergia-hálózatok megerősítése stb.). Egy jól 
működő európai származásigarancia-piac nagy mértékben hozzájárul majd a közvetlen 
többletköltségek minimálisra csökkentéséhez. Másrészt viszont a közvetett többletköltségek 
olyan specifikus ösztönző intézkedéseket tesznek szükségessé, amelyeket a 
származásigarancia-piac nehezen biztosíthat.
A szolidaritás elvével összhangban mérlegelni kell a Kohéziós Alap és az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap fokozottabb igénybevételét, vagy pedig a megújuló energiaforrások 
támogatására szolgáló uniós alap létrehozását.

Az alternatív energiaforrások nem jelentenek csodaszert, és önmagukban nem lesznek 
elegendőek ahhoz, hogy egyensúlyba hozzák a keresletet és a kínálatot. Fejlesztésük 
ugyanakkor hozzájárul az élet fenntarthatóságához és minőségéhez. A következetes 
energiapolitika hosszú távon kifizetődő, és alapvető feltétele a politikák közötti szinergia.

MÓDOSÍTÁSOK



PA\718602HU.doc 5/13 PE404.774v01-00

HU

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A megújuló energiaforrást hasznosító 
új villamosenergia-termelőknek a 
villamosenergia-hálózatba való 
bekapcsolási költségeit objektíven, 
átláthatóan és megkülönböztetés-mentesen
kell megállapítnai, továbbá megfelelően 
figyelembe kell venni a hasznot, amelyet a 
hálózatba bekapcsolt villamosenergia-
termelők jelentenek a hálózat számára.

(30) A megújuló energiaforrást hasznosító 
új villamosenergia-termelőknek a 
villamosenergia-hálózatba való 
bekapcsolási költségeit objektíven, 
átláthatóan és megkülönböztetésmentesen
kell megállapítani, továbbá megfelelően 
figyelembe kell venni a hasznot, amelyet a 
hálózatba bekapcsolt villamosenergia-
termelők jelentenek a hálózat számára. A 
költségeket a kérelmet benyújtó termelő 
viseli.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság, az objektivitás, a megkülönböztetésmentesség és a gazdasági logika elve 
kulcsfontosságú az európai villamosenergia-piac hatékony működése szempontjából. A 
hálózathoz való kapcsolódás („utolsó mérföld”) csupán az illető villamosenergia-termelők 
javát szolgálja, és nem a többi hálózati fogyasztóét. Ezenkívül az új energiatermelők 
csatlakozási költségei mindenekelőtt az energiatermelés helyszínétől függ, amelyet az 
energiatermelők határoznak meg. 

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Bizonyos körülmények között nem 
lehetséges a megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia szállítását és 
elosztását teljes mértékben biztosítani a 
távvezeték-rendszer megbízhatóságának és 
biztonságának veszélyeztetése nélkül. Ilyen 

(31) Bizonyos körülmények között nem 
lehetséges a megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia szállítását és 
elosztását teljes mértékben biztosítani a 
távvezeték-rendszer megbízhatóságának és 
biztonságának veszélyeztetése nélkül. Ilyen 
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körülmények között helyénvaló lehet, ha 
az érintett termelők részére pénzügyi
kompenzációt nyújtanak.

körülmények között helyénvaló lehet a 
betáplált energiamennyiség bármiféle 
pénzügyi kompenzáció nélküli 
korlátozása.

Or. en

Indokolás

A megújuló energia szállítását és elosztását korlátozza a hálózatok fizikai kapacitása. Ezért 
bizonyos körülmények között csökkenteni kell az energiatermelést, ha ezt a hálózat fizikai 
korlátai szükségessé teszik. A korlátozás oka a Kirchhoff-törvényekben keresendő. A megújuló 
energia termelői által termelt energiát saját terhükre kell csökkenteni. Ugyanez történik a 
hagyományos erőművek esetében is. Nem helyénvaló semmiféle kompenzációs kifizetés.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az országok közötti összeköttetés 
megkönnyíti a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia rákapcsolását a hálózatra. Az 
ingadozás kiegyenlítése mellett, az 
összeköttetés csökkentheti a kiegyenlítés 
költségeit, előmozdítja az árak 
csökkentését eredményező valódi versenyt, 
és elősegíti a hálózatok fejlődését. Az 
szállítási kapacitások megosztása és 
optimális használata elkerülhetővé teheti 
a túl sok új vezeték építésének 
szükségességét.

törölve

Or. en

Indokolás

Az elgondolás nem helyénvaló. Az ingadozásokat a szabályozási zónán belül kell kezelni, és a 
zónák szerkezete az energiaellátó rendszer részét képezi. Az energiaingadozásokat 
túlnyomóan helyi szinten kell kiegyensúlyozni. Amennyiben az energia hosszú utat tesz meg, 
szabad kapacitásokat kell fenntartani, mivel nem jelezhető előre, mennyire lesz sürgős 
ellensúlyozni az ingadozásokat. A hálózatfejlesztés többek között beruházási ösztönzőkön 
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alapul. Mivel az üzemeltetők kötelessége a megújuló energia szállítása, a betáplált energia 
csúcsmennyiségét figyelembe véve meg kell erősíteniük a hálózatot. Ezt a fejlesztést kell jól 
felbecsülni. 

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
lépéseket, hogy a távvezeték-hálózatot 
annak fejlesztésével – beleértve a 
tagállamok közötti rendszerösszekötőket 
is– alkalmassá tegyék a megújuló 
energiaforrásokon alapuló villamosenergia-
termelés további növekedésének 
befogadására.

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
lépéseket, hogy a távvezeték-hálózatot –
beleértve a tagállamok közötti 
rendszerösszekötőket is – annak 
fejlesztésével és az erre irányuló ösztönzők 
biztosításával alkalmassá tegyék a 
megújuló energiaforrásokon alapuló 
villamosenergia-termelés további 
növekedésének befogadására.

Or. en

Indokolás

A hálózatok üzemeltetőinek kötelessége és feladata, hogy az országos ellátás biztosítása 
érdekében a leghatékonyabb hálózati topológiáról gondoskodjanak. A nemzeti szabályozó 
hatóság által elbírált hatékonyság függvényében előnyökben részesülnek. A további 
rendszerösszekötők megerősítik a kereskedelmi forgalmat. Ezeket a pozitív hatásokat 
mindazonáltal a szabályozó hatóságnak kell felismernie.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A távvezeték-hálózat megbízhatósága és 
biztonsága fenntartásának sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják, hogy a 
szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetői saját ellátási területükön 
szavatolják a megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia szállítását és 
elosztását. Rendelkeznek továbbá arról, 

2. A távvezeték-hálózat megbízhatósága és 
biztonsága fenntartásának sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják, hogy a 
szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetőit saját ellátási területükön a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia szállítására és elosztására 
irányuló kötelezettség terheli. 
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hogy a távvezeték-hálózathoz való 
hozzáférésnél a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia elsőbbséget élvezzen. A 
szállítórendszer üzemeltetői a 
villamosenergia-termelő létesítményektől 
érkező hálózati terhelés elosztása során 
előnyben részesítik a megújuló 
energiaforrásokat felhasználó 
villamosenergia-termelő létesítményeket, 
amennyiben ezt a nemzeti villamosenergia-
rendszer biztonsága lehetővé teszi.

Rendelkeznek továbbá arról, hogy a 
távvezeték-hálózathoz való hozzáférésnél a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia elsőbbséget élvezzen. A 
szállítórendszer üzemeltetői a 
villamosenergia-termelő létesítmények 
igénybevétele során előnyben részesítik a 
megújuló energiaforrásokat felhasználó 
villamosenergia-termelő létesítményeket, 
illetve a villamos energiát hővel 
kapcsoltan termelő létesítményeket 
(CHP), amennyiben ezt a nemzeti 
villamosenergia-rendszer biztonsága 
lehetővé teszi. A tagállamok szabályokat 
foganatosíthatnak a megújuló 
energiaforrásokat felhasználó 
villamosenergia-termelő létesítményekből 
vagy a kombinált hő- és villamosenergia-
termelő létesítményekből származó 
betáplált energia csökkentése céljából 
válsághelyzetek, pl. túlterhelés esetén.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrásokat és a kombinált hő- és villamosenergia-termelést egyformán kell 
kezelni. Az ezen forrásokből származó energia betáplálásának megkönnyítése érdekében a 
hálózatok üzemeltetőit felkérik, hogy ezeknek biztosítsák az elsőbbséget. Ellátásbiztonsági 
okokból viszont ez az elsőbbség nem garantálható minden körülmények között. Világos 
szabályokat kell kidolgozni az ezekből a forrásokból származó energia korlátozására annak 
érdekében, hogy elkerülhető legyen a hálózatok kritikus terhelése vagy adott esetben 
túlterhelése, és hogy megteremthető legyen az egyensúly az energiatermelők közötti 
versenyhez.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok kötelezik a 
szállítórendszer- és az elosztórendszer 
üzemeltetőit arra, hogy megalkossák és 
közzétegyék saját szabályzatukat a 

3. A tagállamok kötelezik a 
szállítórendszer- és az elosztórendszer 
üzemeltetőit arra, hogy megalkossák és 
közzétegyék saját szabályzatukat a 
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megújuló energiaforrásokat hasznosító, 
újonnan belépő energiatermelőknek az 
összekapcsolt hálózatra történő 
rákapcsolásához szükséges műszaki 
átalakításból (pl. hálózati csatlakozások és 
a hálózat megerősítése) eredő költségek 
viselésére és megosztására vonatkozóan.

megújuló energiaforrásokat hasznosító, 
újonnan belépő energiatermelőknek az 
összekapcsolt hálózatra történő 
rákapcsolásához szükséges műszaki 
átalakításból (pl. hálózati csatlakozások és 
a hálózat megerősítése) eredő költségek 
viselésére és megosztására vonatkozóan. A 
hálózatra való csatlakoztatás (az „utolsó 
mérföld”) költségei a villamosenergia-
termelőt terhelik.

Or. en

Indokolás

A hálózatok üzemeltetőinek ki kell jelölniük a technikai szempontból legmegfelelőbb 
csatlakozási pontokat. Az utolsó szakasz („utolsó mérföld”) csak a villamosenergia-termelő 
céljaira szolgál. A hagyományos energiatermelőkre vonatkozó szabályok szerint tehát ez a 
megújuló energiaforrásokra és a kombinált hő- és villamosenergia-termelésre is érvényes. 
Amennyiben egy villamosenergia-termelő bármilyen okból leállítja a létesítmény működését, 
az „utolsó mérföld” kihasználatlanul marad. A költségeknek tehát az energiatermelő üzleti 
tervében kell megjelenniük, és nem terhelhet másik felet.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Adott esetben a tagállamok 
megkövetelhetik a szállítórendszerek és az 
elosztórendszerek üzemeltetőitől a (3) 
bekezdésben említett költségek teljes vagy 
részleges felvállalását. A tagállamok 
legkésőbb 2011. június 30-ig, majd ezt 
követően kétévente felülvizsgálják a (3) 
bekezdésben említett költségek viselésével 
és megosztásával kapcsolatos keretet és 
szabályokat és megteszik a szükséges 
lépéseket ezek javítására, annak érdekében, 
hogy biztosítsák az új termelők hálózatra 
való rákapcsolását az említett bekezdésnek 

4. Adott esetben a tagállamok 
megkövetelhetik a szállítórendszerek és az 
elosztórendszerek üzemeltetőitől a 
hálózatok megerősítése (3) bekezdésben 
említett költségeinek teljes vagy részleges 
felvállalását. Ezek a költségek beépíthetők 
a hálózatok üzemeltetői által megszabott 
hálózati díjakba, és nem képezik ösztönző 
jogszabály tárgyát. A tagállamok 
legkésőbb 2011. június 30-ig, majd ezt 
követően kétévente felülvizsgálják a (3) 
bekezdésben említett költségek viselésével 
és megosztásával kapcsolatos keretet és 
szabályokat és megteszik a szükséges 



PE404.774v01-00 10/13 PA\718602HU.doc

HU

megfelelően. lépéseket ezek javítására, annak érdekében, 
hogy biztosítsák az új termelők hálózatra 
való rákapcsolását az említett bekezdésnek 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a különböző energiaforrásokat támogató politikai akarat további beruházásokat 
tesz szükségessé a hálózat üzemeltetője részéről, ezeket a költségeket adottnak kell tekinteni 
kell függetlenül attól, hogy milyen ösztönző jogszabályrendszer van hatályban. Mivel a 
hálózat üzemeltetői által kidolgozott megvalósítási tervnek hatékonynak kell lennie, a 
szabályozó hatóságnak ajánlatos előzetes ellenőrzést végeznie.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A (3) bekezdésben említett költségek 
megosztását objektív, átlátható és 
megkülönböztetés mentes feltételekre épülő 
rendszer szabályozza, figyelembe véve 
azokat az előnyöket, amelyekhez a 
hálózatba kezdetben vagy utólag 
bekapcsolódó termelők, valamint a 
szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetői a bekapcsolódásból eredően 
jutnak. 

6. A (3) és (4) bekezdésben említett 
költségek megosztását objektív, átlátható 
és megkülönböztetésmentes feltételekre 
épülő rendszer szabályozza, figyelembe 
véve azokat az előnyöket, amelyekhez a 
hálózatba kezdetben vagy utólag 
bekapcsolódó termelők, valamint a 
szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetői a bekapcsolódásból eredően 
jutnak. 

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A megújuló energiaforrások 
rendszerint távoli területeken 
helyezkednek el, ahol a terhelhetőség 
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korlátozott, és ezért csak kevéssé járulnak 
hozzá az ellátás biztonságához. A 
tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, 
hogy a megújuló energiaforrásokból 
származó, nagy mennyiségű betáplált 
energiával ellátott rendszerek 
ellátásbiztonsága a hagyományos 
energiatermelő létesítmények átgondolt 
elhelyezése révén adott legyen.

Or. en

Indokolás

Mivel a hatásfok fizikai okoktól függ, az energiatermelő létesítményeket ajánlatos a lehető 
legközelebb elhelyezni a fogyasztóhoz (terhelés). Ellenkező esetben nagy mértékű veszteséggel 
kell számolni, és a feszültség is nehezen lesz szabályozható. A következő három elsődleges 
energiaforrás nem szállítható: a lignit, a víz és a szél. Ezért megegyezésre kell jutni egy olyan 
elhelyezési tervet illetően, amely meghatározza a hagyományos energiatermelő létesítmények 
telephelyét, hogy garantálható legyen a rendszer biztonságos működése, és a lehető 
legkevesebb kiegészítő hálózati infrastruktúrára legyen szükség.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
A megújuló energiaforrásokat támogató 

uniós alap létrehozása
A szolidaritás elvével összhangban létre 
kell hozni egy uniós alapot a megújuló 
energiaforrások támogatására. A 
megújuló energiaforrásokat támogató 
uniós alap a következő célokra szolgál:
a) megújuló energiaforrásokkal 
kapcsolatos ösztönző intézkedések 
finanszírozása, mint például a megújuló 
energiaforrásokból származó villamos 
energiával kapcsolatos fejlesztések 
bizonyos közvetett költségeinek 
támogatása (pl. hálózatok megerősítése) 
és 
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b) olyan határokon átnyúló 
infrastruktúrák finanszírozása, amelyek 
nagy mennyiségű energiakivitelt tesznek 
lehetővé egyik tagállamból a másikba.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrások fejlesztésének vannak közvetett és közvetlen költségei is, és 
specifikus ösztönző programokat tesznek szükségessé, amelyeket a származásigarancia-piac 
nehezen pótolhat.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok legkésőbb 2010. március 
31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
megfeleljenek. Haladéktalanul közlik a 
Bizottsággal e rendelkezések szövegét, 
valamint a rendelkezéseik és ezen irányelv 
közötti megfelelési táblázatot.

1. A tagállamok legkésőbb ..1-ig elfogadják 
és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek. Bulgária és 
Románia legkésőbb ..2-ig megfelel ennek 
az irányelvnek. A tagállamok a Bizottság 
számára megküldenek egy táblázatot ennek 
az irányelvnek a rendelkezései és az általuk 
kibocsátott nemzeti rendelkezések közötti 
megfelelésről.
1 Ezen irányelv hatálybalépésétől számított egy 
éven belül.
2 Ezen irányelv hatálybalépésétől számított két 
éven belül.

Or. en

Indokolás

Az új ütemterv figyelembe veszi a tagállamok érdekeit az átültetés ésszerű határidejét illetően. 
A legújabb tagállamok (Bulgária és Románia) esetében az átültetés határideje kitolódik. 
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