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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2003/54/EK 
irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról 
(COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2007)0528),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 47. cikkének (2) 
bekezdésére, 55. és 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a 
Parlamentnek (C6-0316/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és 
Monetáris Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére 
(A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet ismét a Parlament elé, ha javaslatát lényegesen 
módosítani szándékozik, vagy a helyébe más szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy álláspontját továbbítsa a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(3a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Európai Unió 2020-ra a megújuló 
energiaforrások 20%-os felhasználási 
arányát tűzte ki célul. Minden intézkedést 
meg kell hozni e cél elérése érdekében 
azzal, hogy amennyiben csak lehetséges, a 
villamos energia e formájának 
elsőbbséget kell adni.

Or. en
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Indokolás

A megújuló energiának elsőbbségi hozzáférést kell biztosítani a hálózathoz, lehetővé téve a 
tagállamok számára, hogy a megújuló energiával kapcsolatos céljaikat elérhessék.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(4a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Több tagállam piacát a nagy 
szereplők uralják. A szabályozó 
hatóságoknak hatáskört kell biztosítani a 
villamosenergia-ipari vállalkozás piaci 
dominanciájának megállapítására, 
valamint középtávú terv előterjesztésére,
20%-ra korlátozva a releváns piacon való 
részesedését. A releváns piacot a Bizottság 
határozza meg figyelembe véve a piac 
földrajzi hatókörében bekövetkező 
bármely változást.

Or. en

Indokolás

Ez megnyitja a tagállamok piacait, különösen azokat, amelyeket meghatározó piaci szereplők 
jellemeznek, és biztosítja a tisztességes hozzáférést a többi piaci szereplő számára. Ahogyan a 
piacok integrálódnak, a piacok földrajzi kiterjedése bővül, így ez a rendelkezés a piacok 
integrációjával biztosítja a társaságok számára a növekedést.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(7a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Bármely megvalósítandó rendszernek 
hatékonyan meg kell szüntetnie az 
esetleges érdekkonfliktusokat a 
villamosenergia-termelők és az 
átvitelirendszer-üzemeltetők között, és az 
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nem hozhat létre terhes és nehézkes 
szabályozó rendszert a nemzeti szabályozó 
hatóságok számára, amelynek a 
megvalósítása nehézkes vagy költséges 
lenne.

Or. en

Indokolás

Bármilyen bevezetendő rendszernek hatékonynak és egyszerűnek kell lennie.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(11a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A villamos energia belső piacán a 
verseny kialakításának érdekében a nem 
háztartási fogyasztóknak lehetőséget kell 
kapniuk arra, hogy a szolgáltatót
megválaszthassák, valamint több 
szolgáltatóval köthessenek szerződést 
villamosenergia-szükségletük 
kielégítésére. A fogyasztókat védelemben 
kell részesíteni a szerződések 
kizárólagossági rendelkezéseivel szemben, 
amelyek következménye a versengő 
és/vagy kiegészítő ajánlatok kizárása.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek azt kell megcéloznia, hogy tegye lehetővé a fogyasztók számára, hogy 
részesüljenek az alacsonyabb energiaárak előnyeiben, és ezért meg kell akadályoznia a 
meglévő domináns szolgáltatókat abban, hogy ügyfeleikkel kötött szerződéseikben 
kizárólagossági rendelkezéseket szerepeltessenek. A kizárólagossági rendelkezések 
megakadályozzák a nem háztartási fogyasztókat abban, hogy több szolgáltatóhoz forduljanak, 
ami lényeges megtakarítást tenne lehetővé a villamosenergia-számláikban.
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(13) preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A hálózatok és az ellátási 
tevékenységek teljes elkülönítését a 
Közösség egészében meg kell valósítani 
annak érdekében, hogy a közösségi 
hálózatüzemeltetők vagy kapcsolt 
vállalkozásaik egyik tagállamban se 
végezhessenek ellátási vagy termelési 
tevékenységet. Ez az uniós és nem uniós 
vállalkozásokra egyaránt alkalmazandó. A 
hálózatok és az ellátási tevékenységeknek a 
Közösség egészében való elkülönítésének 
biztosítása érdekében a szabályozó 
hatóságokat fel kell jogosítani arra, hogy 
megtagadják a szétválasztási szabályokat 
be nem tartó átvitelirendszer-üzemeltetők 
tanúsítását. A Közösség egészében való 
következetes alkalmazás biztosítása és a 
Közösség nemzetközi kötelezettségeinek 
betartása érdekében a Bizottság számára 
jogot kell adni a szabályozó hatóságok 
tanúsításról hozott határozatainak 
felülvizsgálatára. 

(13) A hálózatok és az ellátási 
tevékenységek teljes elkülönítését a 
Közösség egészében meg kell valósítani 
annak érdekében, hogy a közösségi 
hálózatüzemeltetők vagy kapcsolt 
vállalkozásaik egyik tagállamban se 
végezhessenek ellátási vagy termelési 
tevékenységet. Ez az uniós és nem uniós 
vállalkozásokra egyaránt alkalmazandó. A 
hálózatok és az ellátási tevékenységeknek a 
Közösség egészében való elkülönítésének 
biztosítása érdekében a szabályozó 
hatóságokat fel kell jogosítani arra, hogy 
megtagadják a szétválasztási szabályokat 
be nem tartó átvitelirendszer-üzemeltetők 
tanúsítását. A Közösség egészében való 
következetes alkalmazás biztosítása és a 
Közösség nemzetközi kötelezettségeinek 
betartása érdekében az Ügynökség számára 
jogot kell adni a szabályozó hatóságok 
tanúsításról hozott határozatainak 
felülvizsgálatára. 

Or. en

Indokolás

Az Ügynökség tisztességes közvetítőként használható fel, amely biztosítja, hogy valamennyi 
tagállam ugyanazon az alapon működjék. Az Ügynökségnek nagyobb technikai jártassággal
kell rendelkeznie, mint a Bizottságnak.
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(16a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörei összehangolásának ki kell 
terjednie a felajánlható ösztönzőkre, 
illetve az energiatársaságok ellen 
alkalmazható szankciókra. Az 
Ügynökségnek megfelelő hatáskörrel kell 
rendelkeznie ahhoz, hogy vezető szerepet 
játszhasson annak biztosításában, hogy az 
ösztönzők és a szankciók valamennyi 
tagállamban hasonlóak legyenek, és adjon
az ilyen intézkedésekre vonatkozóan 
iránymutatást.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökségnek biztosítania kell az ilyen intézkedések közös megközelítését.  

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(19a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Az energiaszabályozóknak és a 
pénzügyi piaci szabályozóknak együtt kell 
működniük, hogy lehetővé tegyék az 
érintett piacok kölcsönös áttekintését, és 
rendelkezniük kell jogosultsággal a fontos 
információk megszerzésére az 
energiatársaságoktól, valamint megfelelő 
és elégséges vizsgálati, vitarendezési és 
hatékony szankcionálási jogkörrel kell 
rendelkezniük.

Or. en
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Indokolás

Változatlanul aggályos a jelenlegi irányelvek végrehajtásának hiánya. A belső 
villamosenergia-piac hatékony megnyitásának biztosítása érdekében a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak képesnek kell lenniük az együttműködésre a többi meghatározó szabályozó 
hatósággal, hogy hatékonyan kísérhessék figyelemmel a villamosenergia-piacot, illetve ahol 
helyénvaló, képeseknek kell lenniük hatékony, helyénvaló és visszatartó hatású szankciókat 
alkalmazni azokkal a villamosenergia-ipari vállalkozásokkal szemben, amelyek az ezen
irányelvben foglalt kötelezettségeik bármelyikét nem teljesítik.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(21a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Ezen irányelv középpontjában a 
fogyasztóknak kell állniuk. A fogyasztók 
fennálló jogait meg kell erősíteni és 
szavatolni kell, aminek ki kell terjednie a 
nagyobb átláthatóságra és a képviseletre. 
A fogyasztók védelme révén biztosítania 
kell, hogy valamennyi fogyasztó élvezze a 
versengő piac előnyeit. A fogyasztói 
jogokat a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak ösztönzők létrehozásával, 
illetve a fogyasztóvédelmi és versenyjogi 
szabályokat megsértő társaságokkal 
szembeni szankciók alkalmazásával kell 
érvényre juttatniuk.

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(21b) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) Az energiaszegénység egyre növekvő 
probléma a Közösségben. A 
tagállamoknak nemzeti intézkedési 
terveket kell kidolgozniuk az 
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energiaszegénységgel szembeni küzdelem
érdekében, és biztosítaniuk kell a 
megfizethető árakat a védelemre szoruló
fogyasztók számára. Integrált 
megközelítésre van szükség, és az 
intézkedéseknek magukban kell 
foglalniuk a szociális tarifákat, illetve a 
lakások energiahatékonyságának 
javítását. Ennek az irányelvnek legalább 
az árképzési modellek tekintetében meg 
kell engednie a védelemre szoruló
fogyasztók pozitív megkülönböztetését.

Or. en

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
(22a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Ezen irányelv célja egy valódi 
európai hálózat kifejlesztése, ezért az 
Ügynökség feladatai közé kell tartozniuk a 
határkeresztező összekapcsolásokkal és a 
regionális piacokkal kapcsolatos 
szabályozási kérdések.

Or. en

Indokolás
Ahhoz, hogy a határkeresztező összekapcsolásokat és a regionális piacokat egyértelmű, 
átlátható és nem diszkriminatív módon fejlesszük és kezeljük, azokat az Ügynökségnek 
szabályoznia kell.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
22b. preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22b) A teljes körűen integrált európai 
villamosenergia-hálózat fejlesztése első 
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lépését a jobb regionális 
együttműködésnek kell jelentenie, amely
végső soron a jelenleg az Unióban létező 
villamosenergia-szigeteket is egyesíti.

Or. en

Indokolás
Ezen irányelv céljának a valódi európai villamosenergia-hálózat kell lennie, és ehhez az ilyen 
régiók összekapcsolása alapvető fontosságú lépés.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – (-1) bekezdés (új)
2003/54/EK irányelv
1. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az 1. cikk helyébe a következő szöveg 
lép: 
„1. cikk
Ez az irányelv az integrált és versengő 
energiapiacoknak az Európai Unióban 
történő létrehozása érdekében közös 
szabályokat állapít meg a villamosenergia 
termelésére, átvitelére, elosztására és a 
villamosenergia-ellátásra vonatkozóan. 
Meghatározza a villamosenergia-ágazat 
szervezetével és működésével, a piacra 
jutással, a versenytárgyalási eljárásoknál 
alkalmazandó feltételekkel és 
eljárásokkal, valamint az engedélyek 
kiadásával és a hálózatok működésével 
összefüggő szabályokat. Meghatározza az 
egyetemes szolgáltatási kötelezettségeket, 
és a villamosenergia-fogyasztók jogait, és 
pontosítja a versenykötelezettségeket.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 1. cikkével megegyező szöveg, új elemekkel kiegészítve)
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Indokolás
A hatókört ki kell terjeszteni annak biztosítására, hogy az irányelv középpontjában a 
fogyasztók álljanak. Ugyancsak hangsúlyozni kell a versenykötelezettségekhez való 
kapcsolódást. 

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 1. pont – (ba) pont (új)
2003/54/EK irányelv
2. cikk – 35. pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) Az irányelv szövege a következő 
ponttal egészül ki:
„35. „tisztességes verseny” a nyitott 
piacon olyan helyzet elérésére irányuló 
tevékenység, amelyben egyetlen társaság 
sem tartja kézben a releváns piac 20%-nál 
nagyobb részét;”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 2. cikkének kiegészítése az új 35. ponttal)

Indokolás

Ez megnyitja a tagállamok piacait, különösen azokat, ahol domináns piaci szereplők vannak, 
amelyek több esetben is visszaéltek erőfölényükkel, és biztosítja a tisztességes hozzáférést a 
többi piaci szereplő számára. Amint a piacok integrálódnak, a piacok földrajzi kiterjedése 
bővül, így ez a rendelkezés a piacok integrációjával biztosítja a társaságok számára a 
növekedést.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 1. pont – (bb) pont (új)
2003/54/EK irányelv
2. cikk – 36. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(bb) Az irányelv szövege a következő 
ponttal egészül ki:
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„36. „energiaszegénység” azt jelenti, hogy 
egy háztartás anyagi okokból nem képes
otthona elfogadható mértékű fűtésére. Ez 
az Egészségügyi Világszervezet által 
ajánlott szintekre épül, és legalább 18 °C-
ot kíván meg minden használatban lévő 
lakóterületen (18-22 °C, a szoba 
funkciójától függően). Magában foglalja 
a lakásban más energiaszolgáltatások 
ésszerű költségen történő 
megvásárlásának lehetőségét is. A 
háztartás energiaszegény, ha a háztartás 
összes kiadásában az energiaköltségek 
részaránya meghaladja a nemzeti 
energiaköltségek mediánjának 
kétszeresét;”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 2. cikkének kiegészítése az új 36. ponttal)

Indokolás

A meghatározás hiányában számos tagállam nem gyűjt hivatalosan adatokat az 
energiaszegény állampolgárok nagy számáról. A közös meghatározás támogatásával a 
tagállamokban tudatosul a probléma mérete, és ösztönözni kell őket a megoldásra irányuló 
intézkedések meghozatalára. Ez a meghatározás európai tudósok egy csoportja által végzett 
kutatásra épül, és biztosítja azt a relatív számítási módszert, amely az egész Európai 
Közösségben alkalmazható. Az alacsony jövedelmű háztartásokat célozza meg, amelyek 
arányosan többet költenek energiára, mint a magas jövedelmű háztartások. 

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 1. pont – (bc) pont (új)
2003/54/EK irányelv
2. cikk – 37. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(bc) Az irányelv szövege a következő 
ponttal egészül ki:
„37. „megfizethető ár” a tagállamok által 
nemzeti szinten, a nemzeti szabályozó 
hatóságokkal, a szociális partnerekkel és 
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az érintettekkel konzultálva megállapított 
ár, figyelembe véve az energiaszegénység 
2. cikk 36. pontja szerinti 
meghatározását;”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 2. cikkének kiegészítése az új 37. ponttal)

Indokolás

A megfizethető árat tagállami szinten kell megállapítani, mivel ez egyértelműen a 
szubszidiaritás körébe tartozik.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 3. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„3. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy minden háztartási fogyasztó és ...
kisvállalkozás (nevezetesen azok a 
vállalkozások, amelyek 50 főnél 
kevesebb személyt foglalkoztatnak, és 
éves forgalmuk vagy mérlegfőösszegük 
nem haladja meg a 10 millió eurót) 
egyetemes szolgáltatásban részesüljenek, 
azaz a tagállam területén belül joguk 
legyen a meghatározott minőségű 
villamos energiával való ellátásra, 
megfizethető, könnyen és tisztán 
összehasonlítható, átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes árakon. Az 
ilyen fogyasztók számára biztosítani kell a 
választékot, a korrektséget, a képviseletet 
és a jogorvoslatot.    Az egyetemes 
szolgáltatás biztosítása érdekében a 
tagállamok a fogyasztók ellátására 
kijelölhetnek egy végső menedékes 
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szolgáltatót. A tagállamok arra kötelezik 
az elosztóvállalkozásokat, hogy
fogyasztóikat hálózatukba a 23. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eljárásnak 
megfelelően meghatározott módon, 
feltételek mellett és tarifák alapján 
bekapcsolják. Ez az irányelv nem 
korlátozza a tagállamokat abban, hogy a 
háztartási, továbbá kis- és közepes 
méretű fogyasztóik piaci pozícióját 
erősítsék azzal, hogy támogatják az e 
fogyasztói csoportok önkéntes 
képviseleti csoportosulásainak 
lehetőségét.

Or. en

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

Indokolás

Az energia létfontosságú a fogyasztók mindennapi élete szempontjából és a megfizethető árú
villamos energiához való hozzáférés biztosítása alapvető fontosságú. A villamosenergia-piac 
megnyitását érintő sajátos körülmények miatt biztosítani kell a fogyasztók jogait. A 
fogyasztóvédelem biztosításának létfontosságú eszköze az egyetemes szolgáltatás. Világos 
iránymutatással kell a valóban egyetemes szolgáltatást biztosítani, ami kiemelt figyelmet
fordít az alacsony jövedelmű és védelemre szoruló fogyasztók iránti törődésre.

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A 3. cikk (5) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„5. A tagállamok megfelelő 
intézkedéseket hoznak a végső 
fogyasztók védelmére, és különösen 
megfelelő biztosítékokat nyújtanak a 
védelemre szoruló fogyasztók védelmére, 
ideértve az ellátásból való kizárás tilalmát 
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egyértelmű fizetésképtelenség esetén. 
Ebben a vonatkozásban a tagállamok 
elismerik a 2. cikk szerinti 
energiaszegénységet, és rendelkeznek a 
védelemre szoruló fogyasztó 
meghatározásáról. A tagállamok
biztosítják, hogy a védelemre szoruló 
fogyasztókhoz kapcsolódó jogokat és 
kötelezettségeket alkalmazzák, és 
intézkednek különösen a távoli 
területeken élő végső fogyasztók 
védelméről.  Magas szintű
fogyasztóvédelmet biztosítanak, különös 
tekintettel a szerződési feltételek 
átláthatóságára, az általános 
információkra és a vitarendezési 
eljárásokra. A tagállamok biztosítják, 
hogy a feljogosított fogyasztók 
ténylegesen válthassanak szolgáltatót. 
Az említett intézkedések – legalább a 
háztartási fogyasztók esetében –
magukban foglalják az A. mellékletben 
megállapított intézkedéseket."

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikke (5) bekezdésének kiegészítése új elemekkel)

Indokolás

A köz- és egyetemes szolgáltatási kötelezettségek összefüggésében a védelemre szoruló 
fogyasztók jogait ki kell emelni. Ilyen intézkedések már találhatók a jelenlegi irányelvben, 
ezeket azonban meg kell erősíteni az energiaszegénység elismerésével, és harmonizált 
szabályokkal teljes mértékben végre kell hajtani.

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A 3. cikk az alábbi bekezdéssel 
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egészül ki:
„5a. A tagállamok megfelelő
intézkedéseket irányoznak elő az 
energiaszegénység ellen a nemzeti 
energiaintézkedési terveikben, biztosítva, 
hogy az energiaszegénységben élők száma 
reálszinten csökkenjen, és az ilyen 
intézkedéseket közlik a Bizottsággal. A 
tagállamok integrált megközelítéssel 
biztosíthatják, hogy az egyetemes 
szolgáltatási kötelezettségeket és a 
közszolgáltatási kötelezettségeket 
teljesítsék. Az ilyen intézkedések közé 
tartozhat a különleges tarifa a védelemre 
szoruló fogyasztók és az egyedülálló 
háztartások számára, valamint az 
energiahatékonyság javítása. A Bizottság 
mutatókat biztosít az ilyen intézkedések 
energiaszegénységre gyakorolt hatásának 
figyelemmel kíséréséhez. Az ilyen 
intézkedések azonban nem 
akadályozhatják a 21. cikkben 
megállapított piacnyitást.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikkének kiegészítése az új (5a) bekezdéssel)

Indokolás

Az energiaszegénység növekvő probléma valamennyi tagállamban. Integrált megközelítésre 
van szükség, és a nemzeti szabályozó hatóságok szerepe alapvető fontosságú. A Bizottságnak 
vállalnia kell a tagállamok ezen a területen elért haladásának figyelemmel kísérését, és a 
tagállamok energiaszegénységet sikeresen kezelő intézkedéseinek kommunikációját.

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) A 3. cikk (6) bekezdése első 
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albekezdésében az (a) pont helyébe a 
következő szövegrész lép:
„(a) a könnyű összehasonlíthatóság 
érdekében a tagállamokban összehangolt
és átfogó módon minden egyes 
energiaforrás részarányát a szolgáltató 
által a megelőző évben felhasznált, 
összes energiahordozó összetételében;”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelvével azonos szöveg kiegészítve „a könnyű összehasonlíthatóság 
érdekében a tagállamokban harmonizált és átfogó módon” szövegrésszel.)

Indokolás

A világos és könnyen érthető információ biztosítása alapvető fontosságú ahhoz, hogy az 
ügyfelek különböző vonatkozásokban összehasonlíthassák a szolgáltatókat.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1e) A 3. cikk (6) bekezdése első 
albekezdése b) pontjának módosítása:

„(b) ... nyilvánosan hozzáférhető 
információt a szolgáltató által a 
megelőző évben felhasznált, összes 
energiahordozó összetételének 
környezeti hatásairól, de legalább a szén-
dioxid-kibocsátás és a keletkezett 
radioaktív hulladék mennyiségéről.”

Or. en



PE402.516v01-00 20/76 PR\707408HU.doc

Külső fordítás

HU

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikke (6) bekezdésének kiegészítése új elemekkel.)

Indokolás

Nem minden fogyasztó rendelkezik internet-hozzáféréssel, így az ilyen információt a 
számlákon kell szerepeltetni. 

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1f) A 3. cikk (6) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„A nemzeti szabályozó hatóságok
megteszik a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a szolgáltatók 
által fogyasztóik számára, az e cikk 
értelmében nyújtott információk 
megbízhatóak legyenek. Az információ
bemutatására vonatkozó szabályokat a 
tagállamokon belül, illetve a vonatkozó 
piacokon össze kell hangolni. A 
végrehajtást az Ügynökség kíséri 
figyelemmel.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikke (6) bekezdésének új elemekkel történő kiegészítése.)

Indokolás

Ahhoz, hogy a fogyasztók gyakorolhassák a valódi választásra vonatkozó jogukat, olyan 
adatokhoz kell hozzáférniük, amelyek mind a társadalmi, mind a környezetvédelmi célok 
eléréséhez hozzájárulnak. A fogyasztói választásnak azt kell jelenteni, hogy összehasonlítható 
vonatkozásokat tudjanak összevetni. Az adatok bemutatását a villamosenergia-szolgáltatóknál 
harmonizálni kell. A következetesség biztosítja az átláthatóságot, és megkönnyíti a fogyasztók 
számára a szolgáltatóváltást, valamint a szolgáltatóval kapcsolatos tájékozottságon alapuló 
választást.
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Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 1g) pont (új)
 2003/54/EK irányelv
2. cikk – (7) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1g) A 3. cikk (7) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„7. A tagállamok megfelelő 
intézkedéseket hoznak a gazdasági és 
társadalmi kohézióval – amelyeknek 
biztosítaniuk kell különösen az alacsony 
jövedelműekkel szembeni diszkrimináció 
megakadályozását –, valamint a 
környezetvédelemmel – amelybe 
beletartozhatnak az 
energiahatékonysági/keresletoldali 
szabályozási intézkedés, valamint az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
eszközei is – és az ellátás biztonságával 
kapcsolatos célkitűzések elérése 
érdekében. Ezek az intézkedések 
különösen magukban foglalhatják 
megfelelő gazdasági ösztönzők nyújtását, 
felhasználva adott esetben az összes 
létező nemzeti és közösségi eszközt a 
szükséges hálózati infrastruktúra 
karbantartása és kiépítése érdekében, 
beleértve a rendszerösszekötő kapacitást 
is.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikke (7) bekezdésének módosítása kiegészítve a "különösen az 
alacsony jövedelműekkel szembeni diszkrimináció megakadályozását " szövegrésszel)

Indokolás

Jelenleg sok fogyasztó szenved el diszkriminációt, különösen az alacsony jövedelműek, illetve 
azok, akik bizonyos földrajzi területeken élnek.
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Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1h) A szöveg a 3.cikk (7) bekezdése után 
a következő bekezdéssel egészül ki:
„7a. Az energiahatékonyság elősegítése és 
az energiaszegénység csökkentése 
érdekében a nemzeti szabályozó 
hatóságok arra kötelezik a 
villamosenergia-szolgáltatókat, hogy 
növekményes tömbtarifákat is tartalmazó 
árképzési rendszert vezessenek be, 
amelynek révén az ár magasabb szintű 
fogyasztás esetén emelkedik; a nemzeti 
szabályozó hatóságok biztosítják, hogy az 
alacsonyabb ár hatálya alá tartozó 
fogyasztási hányad megegyezzen az 
alacsony jövedelmű háztartások jellemző 
fogyasztásával.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikkének kiegészítése az új (7a) bekezdéssel)

Indokolás

Ez a tarifamodell a jelenlegi árképzési modellt a feje tetejére állítaná. Akkor, amikor az 
energiafogyasztás csökkentését próbáljuk elérni, a jelenlegi árképzési modell azokat 
jutalmazza az alacsony árakon keresztül, akik több energiát használnak. Ennek a modellnek a 
villamosenergia-szolgáltató társaságok szempontjából költségsemlegesnek kell lennie, viszont 
ösztönzőket tartalmaz az energiahatékonyság érdekében. Ez a modell akkor fogja a hatását 
igazán kifejteni, amikor az intelligens mérőberendezéseket bevezetik.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 1i) pont (új)
2003/54/EK irányelv
3. cikk – (9a) bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1h) A szöveg a 3. cikk (9) bekezdése után 
a következő bekezdéssel egészül ki:
„9a. Amennyiben bizonyítható, hogy 
villamosenergia-szolgáltató társaságok a 
kibocsátáskereskedési egységeik költségét 
a fogyasztókra hárították át akkor, amikor 
ezeket az egységeket a tagállamok 
díjmentesen osztották ki számukra, a 
tagállamok kiegészítő adó kivetésével 
követelhetik a visszatérítést ezektől a 
társaságoktól. Az ebből származó bevételét 
a tagállamnak az energiahatékonyság 
elősegítésére kell felhasználnia.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 3. cikkének kiegészítése az új (9a) bekezdéssel)

Indokolás

Számos társaság nem remélt nyereségre tett szert a Kibocsátáskereskedési Rendszerből azzal, 
hogy számukra ingyenesen osztottak ki kibocsátáskereskedési egységeket, ők azonban ezen 
egységek névleges költségét áthárították a fogyasztókra. 

Módosítás 25

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

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 

10. A Bizottság e cikk végrehajtása 
céljából ezen irányelv hatályba lépését 
követő egy éven belül iránymutatásokat 
fogad el. Az ezen irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 
irányuló ezen intézkedést a 27b. cikk (3) 
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bizottsági eljárással összhangban kell 
meghozni.

bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni. 

Or. en

Indokolás

Ennek kötelező érvényű intézkedésnek kell lennie, és az intézkedést időben kell meghozni.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 3) pont
2003/54/EK irányelv
5a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A tagállamok együttműködnek nemzeti 
piacaik legalább regionális szintű 
integrálása céljából. A tagállamok 
elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális 
együttműködését és összehangolják a jogi 
és szabályozói keretrendszereket. A 
regionális együttműködésekkel lefedett 
földrajzi térség a villamos energia 
határokon keresztül történő kereskedelme 
esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételekről szóló, 2003. június 26-i 
1228/2005/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 2h. cikkének (3) 
bekezdése szerinti bizottsági 
meghatározásnak megfelelő földrajzi 
térség.

5a. A tagállamok és a nemzeti szabályozó 
hatóságok együttműködnek nemzeti 
piacaik legalább regionális szintű 
integrálása céljából. A tagállamok 
elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális 
együttműködését a versengő európai piac 
megvalósítása érdekében, és elősegítik 
jogi és szabályozó keretrendszereik 
összehangolását. A regionális 
együttműködésekkel lefedett földrajzi 
térség a villamos energia határokon 
keresztül történő kereskedelme esetén 
alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételekről szóló, 2003. június 26-i 
1228/2005/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet2 2h. cikkének (3) 
bekezdése szerinti bizottsági 
meghatározásnak megfelelő régió. 

Or. en

                                               
1 HL L 176., 2003.7.15., 1. o.
2 HL L 176., 2003.7.15., 1. o.
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Indokolás

A regionális együttműködés elősegítheti a piaci integrációt, és létrehozhatja a versengő 
európai piacot. Biztosítani kell, hogy a regionális együttműködés összeegyeztethető és valódi 
páneurópai piachoz vezessen, ezért a szabályozóktól, az átvitelirendszer-üzemeltetőktől és az 
Ügynökségtől meg kell követelni a régiók közötti együttműködést. Az Ügynökséget fel kell 
hatalmazni arra, hogy megfelelő ajánlásokat tehessen a piaci integráció elősegítése 
érdekében. A regionális piacok felé történő elmozdulás nem válhat kizárólagossá, és 
egyértelmű szabályozási keretre van szükség ezekhez a piacokhoz, különben fennáll a 
szabályozási hiány kialakulásának veszélye.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 3a) pont (új)
2003/54/EK irányelv
5a. cikk – (1a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A szöveg az 5a. cikkben a következő 
bekezdéssel egészül ki:
„Az Ügynökség együttműködik a nemzeti 
szabályozó hatóságokkal és a leválasztott 
átvitelirendszer-üzemeltetőkkel (az
irányelv IV. fejezete szerint) a versengő 
európai piac megvalósításának érdekében,
biztosítva a régiók között a szabályozási 
keretek konvergenciáját. Amennyiben az 
Ügynökség úgy véli, hogy az ilyen 
együttműködéshez kötelező érvényű 
szabályokra van szükség, megteszi a 
megfelelő ajánlásokat. A regionális 
piacokon az Ügynökség a felelős 
szabályozó hatóság.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 5a cikkének kiegészítése az új második bekezdéssel)

Indokolás

(Lásd az előző módosítás indokolását.)
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Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A 6. cikk (2) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki:
„(ia) a tagállami hozzájárulás megújuló 
energiaforrások 20%-os részaránya 2020-
ra kitűzött céljának eléréséhez;”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének kiegészítése új ponttal)

Indokolás

Az új termelőkapacitások értékelése során a tagállamoknak figyelembe kell venniük a Tanács 
2007. március 8-9-i következtetéseiben a megújuló energiaforrások 20%-os részarányára
vonatkozó célkitűzéssel kapcsolatos kötelezettségeiket. Ezek a célok a jogalkotási 
folyamatban módosíthatók.

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A 6. cikk (2) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki:
„(ib) a kibocsátáskereskedési rendszer 
figyelembe vétele a termelők által.”

Or. en
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(A 2003/54/EK irányelv 6. cikkének kiegészítése az új (2k) bekezdéssel)

Indokolás

A tagállamoknak figyelembe kell venniük az EU Kibocsátáskereskedési Rendszerének hatását 
az új termelői kapacitások értékelésekor.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 3c) pont (új)
2003/54/EK irányelv
7. cikk – (5) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A 7. cikk (5) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„5. A tagállamok kijelölnek egy 
hatóságot, állami testületet vagy a 
villamosenergia-termeléstől, -átviteltől, -
elosztástól és -ellátástól független 
magántestületet (amely a 22a. cikk (1) 
bekezdésében említett nemzeti
szabályozó hatóság is lehet), amely 
felelős lesz az (1)–(4) bekezdésben 
említett versenytárgyalási eljárás 
szervezéséért, ellenőrzéséért és 
felügyeletéért. ... Ez a hatóság vagy 
testület minden szükséges lépést megtesz 
a versenytárgyalással kapcsolatos 
információk bizalmas kezelése 
érdekében.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 7. cikke (5) bekezdésének módosítása törölve „ahol az átviteli 
rendszer-üzemeltető tulajdonosi értelemben teljes mértékben független az egyéb, nem az 

átviteli hálózattal kapcsolatos tevékenységektől, ott az átvitelirendszer-üzemeltetőt is 
kijelölhetik a versenytárgyalási eljárás szervezéséért, ellenőrzéséért és felügyeletéért felelős 

testületnek” szövegrészt)

Indokolás

Ez a nemzeti szabályozó hatóság és nem az átvitelirendszer-üzemeltető felelőssége kell, hogy
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legyen.

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Ez nem releváns egy teljes körű tulajdonosi szétválasztás mellett működő rendszerben.

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. Az (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott kötelezettség teljesítettnek 
minősül abban az esetben, ha több, átviteli 
rendszert tulajdonló vállalkozás olyan 
közös vállalatot alapít, amely az érintett 
átviteli rendszerek tekintetében több 
tagállamban átvitelirendszer-
üzemeltetőként tevékenykedik. A közös 
vállalatnak más vállalkozás nem lehet 
része, kivéve ha teljes egészében megfelel 
e cikk előírásainak.
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Or. en

Indokolás

A nem teljes körűen leválasztott vállalkozások nem kapnak engedélyt átviteli rendszer 
üzemeltetésére.

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Ennek kötelező érvényűnek kell lennie, és az intézkedést időben meg kell hozni.

Módosítás 34

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

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

(a) biztosítja, hogy a hálózat hosszú távon 
képes legyen kielégíteni a villamos energia 
átvitelére vonatkozó ésszerű igényeket, a 
környezetvédelem kellő 
figyelembevételével gazdaságos 
feltételekkel biztonságos, megbízható és 
hatékony átviteli rendszereket üzemeltet, 
tart karban és fejleszt, valamint elősegíti az 
energiahatékonyságot, a kutatást és az 
innovációt, főként a megújítható 
energiaforrások részesedésének növelése és 
az alacsony szénkibocsátású technológiák 
elterjesztése tekintetében. Intelligens 
hálózatok 10 éven belüli kifejlesztése 
érdekében dolgozik, amelyet a nemzeti 
szabályozó hatóságokkal és az 
Ügynökséggel konzultálva növekvő 
időrendben kell összehasonlítani. A 
hálózat kialakításakor az átviteli rendszer 
üzemeltetője felel a tervezésért (ideértve az 
engedélyezési eljárást is), az építésért és az 
új infrastruktúra üzembe helyezéséért.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A 9. cikk d) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:



PR\707408HU.doc 31/76 PE402.516v01-00

Külső fordítás

HU

„(d) elegendő információt nyújt azon 
hálózat rendszerüzemeltetőjének, 
amellyel hálózata kapcsolatban van, az 
összekapcsolt rendszerek biztonságos és 
hatékony üzemeltetésének ...
biztosítása céljából”

Or. en

A 2003/54/EK irányelv 9. cikk d) pontjának megfelelő szöveg, abból törölve az „összehangolt 
fejlesztés és a hálózatok együttműködtethetőségének” szövegrészt

Indokolás

A közös európai rendszer érdekében közös szabványokat kell megállapítanunk.

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A 9. cikkben az irányelv szövege a 
következő ponttal egészül ki:
„(fa) beszedi a túlterhelési díjakat és az 
átviteli rendszerirányítók közötti 
ellentételezési mechanizmus alapján 
esedékes kifizetéseket, összhangban az 
1228/2003/EK rendelet 3. cikkével,
engedélyezi és irányítja a harmadik felek 
hozzáférését, illetve ennek megtagadása 
esetén megindokolja azt, amelyet a 
nemzeti szabályozó hatóságok kísérnek 
figyelemmel; e cikk szerinti feladataik 
ellátása során az átvitelirendszer-
üzemeltetők annak a régiónak a hasznát 
tartják elsődlegesnek, amelyben 
üzemelnek.”

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

Indokolás

Ez részletezi az átvitelirendszer-üzemeltetők által elvégzendő tevékenységek egy részét, 
ugyanakkor biztosítanunk kell, hogy a hozzáférés engedélyezésének megtagadása átlátható 
indoklással történjen.

Módosítás 37

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 
(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, 
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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 
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 
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(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 
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 
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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 rendszerüzemeltetői modell bürokráciával és drága szabályozói ellenőrzéssel jár, 
ezért nem életképes alternatívája a teljes körű tulajdonosi szétválasztásnak. A teljes körű
tulajdonosi szétválasztás mellett az előadó figyelembe vesz bármely más modellt, amely képes 
biztosítékot adni a piacra belépő versenytársaknak, biztosítja, hogy ne merüljön fel 
érdekkonfliktus, és legalább olyan hatékony, mint a tulajdonosi szétválasztási modell.

Módosítás 38

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

Lásd az előző módosítás indokolását

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésével megegyező szöveg, módosítva annak 
elemeit)

Indokolás

A független nemzeti szabályozó hatóságok jobb helyzetben vannak a tárgyilagosság 
tekintetében, mint a tagállamok kormányai.

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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(A 2003/54/EK irányelv 11. cikkének (3) bekezdésével megegyező szöveg, módosítva annak 
elemeit)

Indokolás

A megújuló energiának elsőbbségi hozzáférést kell biztosítani a hálózathoz, feltéve, hogy 
nincsenek ezzel kapcsolatban műszaki kiegyensúlyozási problémák. Ez lehetőséget ad a 
tagállamoknak a megújuló energiára vonatkozó céljaik eléréséhez.

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8c) A 11. cikk (5) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„5. A tagállamok – a nemzeti szabályozó 
hatóságokon keresztül – megkövetelhetik 
az átvitelirendszer-üzemeltetőktől, hogy 
az átviteli hálózat – beleértve a 
rendszerösszekötő kapacitást is –
fenntartására és fejlesztésére vonatkozó 
minimumkövetelményeknek eleget 
tegyenek. A nemzeti szabályozó 
hatóságoknak tágabb hatáskört kell 
biztosítani, ami garantálja, hogy 
munkájukban figyelembe veszik az 
európai fogyasztót.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 11. cikkének (5) bekezdésével megegyező szöveg, módosítva annak 
elemeit)

Indokolás

A karbantartási döntések meghozatalakor a fogyasztóvédelemnek elsőbbséget kell adni, 
biztosítva, hogy ne legyenek hátrányos hatások a végső fogyasztók számára. Jelenleg számos 
nemzeti szabályozó hatóság hatásköre nem terjed ki az európai fogyasztóra, így valamennyi 
döntésüket kizárólag a nemzeti fogyasztóra figyelemmel hozzák meg; ezt meg kell változtatni, 
ha a valódi európai energiapiacot sikerre kívánjuk vinni.
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Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A 14. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„1. Az elosztórendszer-üzemeltető felelős 
annak biztosításáért, hogy a rendszer 
hosszú távon is képes legyen az ésszerű 
villamosenergia-elosztás iránti igények 
kielégítésére, a gazdasági feltételek mellett
biztonságos, megbízható és hatékony 
villamosenergia-elosztó rendszert 
üzemeltetve, fenntartva és fejlesztve, a 
környezetvédelmi szempontok és az 
energiahatékonyság elősegítésének kellő 
figyelembevételével.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 14. cikkének (1) bekezdésével megegyező szöveg, módosítva annak 
elemeit)

Indokolás

Az elosztórendszer-üzemeltetőnek ugyanúgy kell felelnie a fent megállapított feltételek 
teljesítéséért, mint az átviteli rendszer üzemeltetőjének.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 9b) pont (új)
2003/54/EK irányelv
14. cikk – (4) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A 14. cikk (4) bekezdése helyébe a 
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következő szöveg lép:
„4. A tagállam megköveteli az 
elosztórendszer-üzemeltetőtől, hogy a 
termelőlétesítmények teherelosztása 
során adjon elsőbbséget a megújuló 
energiaforrást vagy hulladékot használó, 
esetleg a kapcsolt hő- és villamos 
energiát termelő 
termelőlétesítményeknek, kivéve ha ez 
veszélyeztetné a műszaki kiegyensúlyozási 
követelményeket, vagy a hálózat 
biztonságát és megbízhatóságát.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 14. cikkének (4) bekezdésével megegyező szöveg, módosítva annak 
elemeit)

Indokolás

A megújuló energiának elsőbbségi hozzáférést kell biztosítani a hálózathoz, feltéve, hogy 
nincsenek ehhez kapcsolódó műszaki kiegyensúlyozási problémák. Ez lehetőséget ad a 
tagállamoknak, hogy elérjék a megújuló energiára vonatkozó céljaikat.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 9c) pont (új)
2003/54/EK irányelv
14. cikk – (4a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9c) A 14. cikk (4) bekezdése után a 
szöveg a következő bekezdéssel egészül ki: 
„4a. A tagállamok ugyancsak 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy az 
irányelv hatályba lépése után tíz éven 
belül intelligens mérőberendezéseket és 
hálózatokat telepítenek, és ezért a 
villamosenergia-elosztó társaságok 
felelősek. A nemzeti szabályozó hatóságok 
a határidő betartásának biztosítására 
gördülő programot határoznak meg.”
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Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 14. cikke (4a) bekezdésének kiegészítése új bekezdéssel)

Indokolás

Az Európai Uniónak ösztönöznie kell tagállamait intelligens mérőberendezések és hálózatok 
létrehozására a megállapított időkereten belül; a tapasztalatok azt sugallják, hogy a 
fogyasztók lényegesen nagyobb valószínűséggel válnak energiatudatossá, ha valós időben 
ismeretet szerezhetnek személyes energiafogyasztásukról, ami az energiahatékonyság
javulásához vezet.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 9d) pont (új)
2003/54/EK irányelv
14. cikk – (4b) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9d) A szöveg a 14. cikk 4. bekezdése után 
az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„4b. A tagállamok ösztönzik az 
elosztóhálózatok korszerűsítését, amelyet 
úgy kell megvalósítani, hogy ösztönözze a 
decentralizált villamosenergia-termelést, 
és biztosítsa az energiahatékonyságot.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 14. cikke 4. bekezdésének új, (4b) bekezdéssel történő kiegészítése.)

Indokolás

A tagállamoknak többet kell tenniük különösen a kombinált hő- és villamosenergia-termelő 
erőművek ösztönzésére.

Módosítás 46

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

3. Amennyiben az elosztórendszer-
üzemeltető egy vertikálisan integrált 
vállalkozás részét alkotja, úgy a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell, 
tevékenységei felügyelete révén, hogy az 
elosztórendszer-üzemeltető a vertikális 
integrációt ne használhassa ki a verseny 
torzítására. A vertikálisan integrált 
elosztórendszer-üzemeltetők 
kommunikációjukban és a márkaépítés 
során nem kelthetnek zavart a vertikálisan 
integrált vállalkozás ellátó ágának 
különállósága tekintetében. 

3. Amennyiben az elosztórendszer-
üzemeltető egy vertikálisan integrált 
vállalkozás részét alkotja, úgy a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak gondoskodniuk 
kell, tevékenységei felügyelete révén, hogy 
az elosztórendszer-üzemeltető a vertikális 
integrációt ne használhassa ki a verseny 
torzítására. A vertikálisan integrált 
elosztórendszer-üzemeltetők 
kommunikációjukban és a márkaépítés 
során nem kelthetnek zavart a vertikálisan 
integrált vállalkozás ellátó ágának 
különállósága tekintetében. 

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságok feladatává kell tenni az elosztórendszer-üzemeltetők esetében 
a szétválasztási rendelkezések felügyeletét, biztosítva az elosztórendszer-üzemeltetők 
függetlenségét.

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság iránymutatásokat fogadhat 
el annak biztosítása érdekében, hogy az 
elosztórendszer-üzemeltető teljes körűen 
és ténylegesen betartsa e cikk (2) 
bekezdését az elosztórendszer-üzemeltető 
teljes függetlenségének, a 
megkülönböztető magatartás hiányának 
és annak tekintetében, hogy a vertikálisan 
integrált vállalkozás ellátási tevékenységei 
a vertikális integráció révén nem 
juthatnak tisztességtelen előnyhöz. A 
szóban forgó intézkedést, amely ezen 

törölve
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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

Ezt ne komitológiai eljárásban döntse el a Bizottság, hanem együttdöntési eljárásban.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk - 12) pont
2003/54/EK irányelv
22a. cikk – (3a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„3a. Annak biztosítására, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóságok teljes mértékben és 
hatékonyan megfeleljenek az 1. és 2. 
bekezdés előírásainak, a Bizottság 
iránymutatások elfogadásával 
megállapítja a nemzeti szabályozó 
hatóságok átláthatóságára és 
beszámoltathatóságára vonatkozó 
minimális szabványokat. Ezen 
intézkedések célja az irányelv nem 
lényeges elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítása, amelyet a 27b. cikk (3)
bekezdésében említett ellenőrzött
szabályozási bizottsági eljárásban kell 
elfogadni.” 

Or. en

Indokolás

A belső villamosenergia-piac hatékony megnyitásának biztosítása érdekében a nemzeti 
szabályozó hatóságokra meg kell állapítani az átláthatóság és beszámoltathatóság minimális 
szabványait, amelyek lehetővé teszik számukra a villamosenergia-piac hatékony figyelemmel 
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kísérését.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12) pont
2003/54/EK irányelv
22b. cikk – d) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) biztonságos, megbízható és hatékony 
rendszerek fejlesztésének biztosítása, az 
energiahatékonyság, a kutatás és az 
innováció elősegítése a kereslet kielégítése 
érdekében, és az innovatív megújítható és 
alacsony szénkibocsátású technológiák 
fejlesztése, mind rövid, mind hosszú távon;

(d) a fogyasztók számára legalacsonyabb 
költség mellett biztonságos, megbízható és 
hatékony hálózatrendszerek fejlesztésének 
biztosítása elősegítve a rendszer 
megfelelőségét, együtt az 
energiahatékonysággal és a nagy és a kis 
léptékű megújulóenergia-előállítás és az 
elosztott termelés integrációjának a 
biztosításával mind az átviteli-, mind az 
elosztóhálózatokban mind rövid, mind 
hosszú távon; 

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak ne legyen hatásuk a tagállamokban az energia 
összetételére; ez a szubszidiaritás körébe tartozik.

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a határokon átnyúló ügyekben 
együttműködik a többi tagállam szabályozó 
hatóságával;

(b) a határokon átnyúló ügyekben 
együttműködik a többi tagállam szabályozó 
hatóságával és az Ügynökséggel;

Or. en
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Indokolás

Az Ügynökségnek részt kell vennie minden határon átnyúló tevékenységben, hogy 
biztosíthassa az átlátható és tisztességes gyakorlatot és a beruházások elégséges szintjét; nem 
engedhetjük meg a szabályozási hiányosság kialakulását a határokon átnyúló és regionális 
piacokkal kapcsolatban.

Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) biztosítja, hogy az átviteli, az elosztási 
és az ellátási tevékenységek között ne 
legyen keresztfinanszírozás;

(e) biztosítja, hogy az átviteli, az elosztási 
és az ellátási tevékenységek között ne 
legyen keresztfinanszírozás valamint azt, 
hogy az elosztási és az átviteli tarifákat 
jóval korábban állapítsák meg, mint 
amikor azokat alkalmazni kell.

Or. en

Indokolás

A belső villamosenergia-piac fejlődéséhez a beruházások hatékony tervezése alapvető 
fontosságú; a nemzeti szabályozó hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a tarifákat kellő 
időben előre megállapítsák, segítve a beruházások tervezését.

Módosítás 52

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) felülvizsgálja az átvitelirendszer-
üzemeltetők beruházási terveit, és értékeli 
azokat az éves jelentésben, az 
1228/2003/EK rendelet 2c. cikkének (1) 
bekezdésében említett, tíz évre szóló, az 

(f) felülvizsgálja az átvitelirendszer-
üzemeltetők beruházási terveit, és értékeli 
azokat az éves jelentésben, az 
1228/2003/EK rendelet 2c. cikkének (1) 
bekezdésében említett, tíz évre szóló, az 
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egész Közösségre kiterjedő hálózati 
fejlesztési tervnek való megfelelés 
tekintetében;

egész Közösségre kiterjedő hálózati 
fejlesztési tervnek való megfelelés 
tekintetében; A 10 éves beruházási terv 
biztosítja, hogy a munkaerő minősége és 
létszáma elegendő legyen a szolgáltatási 
kötelezettségek teljesítéséhez; a 10 éves 
beruházási terv nem teljesítése arányos, az 
Ügynökség által kibocsátott 
iránymutatásokkal összhangban álló 
szankciók alkalmazásához vezet.

Or. en

Indokolás

A szabályozó hatóságoknak kell felelniük azért, hogy a 10 éves beruházási tervek 
tartalmazzanak rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy a munkaerő képes legyen az 
irányelvben megállapított közszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére. Hatékony, megfelelő 
és visszatartó hatású szankciókat kell alkalmazni a villamosenergia-vállalkozások ellen, 
amennyiben az irányelvben foglalt kötelezettségeket nem teljesítik.

Módosítás 53

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(g) felügyeli a hálózat biztonságát és 
megbízhatóságát, továbbá felülvizsgálja a 
hálózat biztonságára és megbízhatóságára 
vonatkozó szabályokat;

(g) felügyeli a hálózat biztonságát és 
megbízhatóságát, szabványokat és 
követelményeket állapít meg, illetve hagy 
jóvá a szolgáltatás és az ellátás minősége 
tekintetében, továbbá felülvizsgálja a 
szolgáltatás és az ellátás minőségi 
teljesítésére és a hálózat biztonságára és 
megbízhatóságára vonatkozó szabályokat;

Or. en

Indokolás

A szabályozó hatóságoknak képesnek kell lenniük a szolgáltatás minőségének figyelemmel 
kísérésére a hálózat biztonságának és megbízhatóságának felügyeletével együtt, biztosítva a 
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közszolgáltatási kötelezettségek teljesítését.

Módosítás 54

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(ia) figyelemmel kíséri a korlátozó 
szerződéses gyakorlat, ideértve a 
kizárólagossági rendelkezések
előfordulását, amely akadályozhatja vagy 
korlátozhatja a nem háztartási fogyasztók 
választását, illetve azt, hogy egyidejűleg 
egynél több szolgáltatóval kössenek 
szerződést; ahol helyénvaló, a nemzeti 
szabályozó hatóságok az ilyen 
gyakorlatról tájékoztatják a nemzeti 
verseny-felügyeleti hatóságokat;“

Or. en

Indokolás

A belső piaci verseny fejlődését segíti, ha engedélyezzük a nem háztartási fogyasztók számára, 
hogy megválaszthassák szolgáltatóikat, és nem engedjük, hogy kizárólagossági rendelkezések
korlátozzák őket.

Módosítás 55

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(ib) elismeri a szerződéses szabadságot a 
hosszú távú szerződések tekintetében, 
valamint az eszközalapú szerződések 
megkötésének lehetőségét, feltéve, hogy 
ezek összhangban állnak a hatályos EU-
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jogszabályokkal.”

Or. en

Indokolás

Szükség van új kapacitások fejlesztésére különösen az új belépők által, és az ilyen 
beruházások részleges finanszírozásának biztosítására szükség lehet az alapterhelést biztosító 
fogyasztókkal való hosszú távú szerződések megkötésére. Ezen kívül néhány nagy 
energiafelhasználónak szüksége lehet hosszú távú, kiszámítható energiaszerződésekre ahhoz, 
hogy más régiókkal versenyképes maradhasson, amennyiben ezek elérhetőek.

Módosítás 56

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(j) felügyeli a hálózat biztonságát és 
megbízhatóságát, továbbá felülvizsgálja a 
hálózat biztonságára és megbízhatóságára 
vonatkozó szabályokat;

(j) felügyeli a hálózat biztonságát és 
megbízhatóságát, továbbá felülvizsgálja a 
hálózat biztonságára és megbízhatóságára 
vonatkozó szabályokat, és az Ügynökség 
iránymutatásaival összhangban 
szankciókat állapít meg indokolatlan 
késedelem esetén.

Or. en

Indokolás

Az irányelvben foglalt kötelezettségek bármelyikének nem teljesítése esetén hatékony, 
megfelelő és visszatartó hatású szankciókat kell alkalmazni a villamosenergia-
vállalkozásokkal szemben.

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12) pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (1) bekezdés – k) pont
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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 a 
villamosenergia-ellátásnak mint egyetemes 
szolgáltatásnak és közszolgáltatásnak a 
magas színvonalát, a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét, és az A. mellékletben 
meghatározott fogyasztóvédelmi 
intézkedések eredményességét és
betartatását;

Or. en

Indokolás

A hatékony fogyasztóvédelem érdekében az A. mellékletben foglalt rendelkezéseket érvényre 
kell juttatni; a szabályozó hatóságoknak hatékony, megfelelő és visszatartó hatású 
szankciókat kell alkalmazniuk a villamosenergia-vállalkozásokkal szemben, ha azok az
irányelvben foglalt bármely kötelezettségüknek nem tesznek eleget.

Módosítás 58

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(l) legalább évente ajánlásokat tesz közzé 
az ellátási tarifák 3. cikknek való 
megfelelőségéről;

(l) legalább évente ajánlásokat és 
határozatokat tesz közzé az ellátási tarifák 
3. cikknek való megfelelőségéről annak 
érdekében, hogy az irányelv 
végrehajtásának időpontjára az 
értékesített villamos energia piaci értéke 
alatti általánosan szabályozott 
végfelhasználói árakat megszüntessék; e 
rendelkezés nem teljesítése esetén arányos 
szankciókat kell alkalmazni;

Or. en
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Indokolás

A belső piac fejlődésének elősegítése érdekében a piaci ár alatt megállapított szabályozott 
tarifákat a piac megnyitása érdekében el kell törölni. E rendelkezés be nem tartása esetén 
hatékony, helyénvaló és visszatartó hatású szankciókat kell alkalmazni a villamosenergia-
vállalkozásokkal szemben.

Módosítás 59

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(la) bejelentést tesz a nemzeti 
versenyhatóságnak és a Bizottságnak 
azokról a tagállamokról, amelyekben a 
szabályozott tarifák a piaci árnál 
alacsonyabbak;¨

Or. en

Indokolás

A belső piac fejlődésének elősegítése érdekében a piaci ár alatt megállapított szabályozott 
tarifákat a piac megnyitása érdekében el kell törölni. E rendelkezés be nem tartása esetén 
hatékony, helyénvaló és visszatartó hatású szankciókat kell alkalmazni a villamosenergia-
vállalkozásokkal szemben.

Módosítás 60

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(oa) meghatározza vagy jóváhagyja a 
hálózati hozzáférés tarifáit, és közzéteszi a 
tarifák megállapításának módszerét.”

Or. en



PE402.516v01-00 52/76 PR\707408HU.doc

Külső fordítás

HU

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak képesnek kell lenniük a tarifák meghatározására vagy 
jóváhagyására, hogy valamennyi szereplő számára biztosíthassák a tisztességes hozzáférést a 
villamosenergia-piacon; az e tarifák megállapítására alkalmazott módszernek átláthatónak kell 
lennie, és azt e cikk 4. bekezdése szerint közzé kell tenni.

Módosítás 61

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(ob) meghatározott és korlátozott időre 
ársapka-szabályozást alkalmaz a nem 
kellő versennyel jellemzett piacokon a 
fogyasztóknak a piaci erőfölénnyel való 
visszaéléssel szembeni védelme érdekében; 
az ársapkát kellően magas szinten kell 
meghatározni, hogy az ne akadályozza az 
új belépőket, illetve a meglévő 
versenytársak növekedését;”

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak képesnek kell lenniük az ársapka-szabályozás 
alkalmazására ott, ahol túlzott piaci erőfölény van, az ársapkának azonban kellően magasnak 
kell lennie ahhoz, hogy ne akadályozza el az új belépőket, illetve a meglévő versenytársak 
növekedését és a belső villamosáram-piac fejlődését.

Módosítás 62

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(oc) az illetékes tervező hatóságokkal 
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együtt iránymutatásokat dolgoz ki az 
időben korlátozott engedélyezési eljárás 
tekintetében, hogy új belépőket 
ösztönözzön a villamosenergia-termelés és 
-kereskedelem piacára való belépésre; 
ezeket az iránymutatásokat az Ügynökség 
hagyja jóvá, biztosítva a tagállamok között 
a tervezés összehangolásának minimális 
szintjét;”

Or. en

Indokolás

Jelenleg számos új belépő nehézségekkel találkozik a villamosenergia-termelés és -
kereskedelem piacára való belépés során.

Módosítás 63

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(od) biztosítja a nagykereskedelmi 
áringadozások átláthatóságát.”

Or. en

Indokolás

A versenysemleges környezet biztosításához a nagykereskedelmi árak minden változásának 
valamennyi piaci szereplő számára rendelkezésre kell állnia.

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12) pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (3) bekezdés – b) pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a 
villamosenergia-piacok működését, a 
versenyszabályok megsértésének 
hiányában pedig dönthetnek a tényleges 
verseny elősegítéséhez és a piac megfelelő 
működéséhez szükséges és arányos 
intézkedésekről, köztük virtuális 
erőművekről

(b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a 
villamosenergia-piacok működését, a 
versenyszabályok megsértésének 
hiányában pedig dönthetnek a tényleges 
verseny elősegítéséhez és a piac megfelelő 
működéséhez szükséges és arányos 
intézkedésekről, köztük virtuális 
erőművekről; biztosítják a valódi versengő 
EU-piac létrehozását a termelői 
kapacitások járulékos felszabadításának 
elrendelésével piaci költségen olyan
módon, hogy 2020-ra a releváns piacon 
egyetlen társaság se rendelkezhessen 
20%-nál nagyobb részesedéssel; a 
releváns piacot a Bizottság határozza 
meg;

Or. en

Indokolás

Annak biztosítására, hogy egy-egy meghatározott piacot egy vagy több szereplő ne 
uralhasson, a szabályozó hatóságoknak rendelkezniük kell azzal a hatáskörrel, hogy bármely 
villamosenergia-vállalkozás piaci részesedését 20%-ra korlátozzák. Ez megnyitja a 
tagállamok piacait, különösen ott, ahol domináns piaci szereplők uralnak, amelyek több 
esetben is visszaéltek piaci erőfölényükkel; így biztosíthatják a tisztességes hozzáférést a többi 
piaci szereplő számára. Ahogyan a piacok integrációja fokozódik, a piacok földrajzi 
kiterjedése bővül, ez a rendelkezés lehetővé teszi a növekedést a vállalatok számára a piacok 
integrálódásával együtt.

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12) pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (3) bekezdés – c) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) feladataik teljesítéséhez bármilyen 
szükséges tájékoztatást megkérhetnek a 

(c) feladataik teljesítéséhez bármilyen 
szükséges tájékoztatást beszereznek a 
villamosenergia-ipari vállalkozásoktól, 
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villamosenergia-ipari vállalkozásoktól; ideértve a harmadik felek számára a 
hozzáférés megtagadásának indoklását és 
minden, a hálózat megerősítéséhez 
szükséges intézkedésre vonatkozó 
információt, és ahol szükséges, együtt kell 
működniük a pénzügyi piacokat 
szabályozó hatóságokkal;.

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak minden releváns információt meg kell kapniuk a 
villamosenergia-vállalkozásoktól a villamosenergia-piac működésének megfelelő figyelemmel 
kísérése érdekében.

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12) pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (3) bekezdés – d) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) eredményes, célszerű és elrettentő 
szankciókat szabhatnak ki azokra a 
villamosenergia-ipari vállalkozásokra, 
amelyek nem teljesítik az ezen irányelv 
szerinti kötelezettségeiket vagy a 
szabályozó hatóság vagy az Ügynökség 
határozatát;

(d) eredményes, célszerű és elrettentő az 
engedélyek visszavonását is magukban 
foglaló szankciókat szabhatnak ki azokra a 
villamosenergia-ipari vállalkozásokra, 
amelyek nem teljesítik az ezen irányelv –
beleértve az A. mellékletet is – szerinti 
kötelezettségeiket vagy a szabályozó 
hatóság vagy az Ügynökség határozatát;

Or. en

Indokolás

Az irányelvben foglalt kötelezettségek bármelyikének be nem tartása esetén hatékony, 
helyénvaló és visszatartó hatású szankciókat kell alkalmazni a villamosenergia-ipari 
vállalkozásokkal szemben.
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Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12) pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (4) bekezdés – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a nemzeti hálózatokhoz való 
csatlakozás és a hálózati hozzáférés 
feltételei, beleértve az átviteli és elosztási 
tarifákat is. A tarifákat vagy úgy kell 
meghatározni, hogy a hálózatok 
működőképességének biztosításához 
szükséges beruházásokat el lehessen 
végezni;

(a) a nemzeti hálózatokhoz való 
csatlakozás és a hálózati hozzáférés 
feltételei, beleértve az átviteli és elosztási 
tarifákat, valamint azok módszereit vagy, 
alternatívaként, az átviteli és elosztási 
tarifák megállapításának vagy 
jóváhagyásának módszereit és azok 
figyelemmel kísérését is. A tarifákat vagy 
úgy kell meghatározni, hogy a hálózatok 
működőképességének biztosításához 
szükséges beruházásokat el lehessen 
végezni; 

Or. en

Indokolás

A rendszer átláthatóságát garantálni kell, biztosítva a hozzáférést valamennyi piaci szereplő 
számára; a hatékony tervezés lehetőségét a nemzeti szabályozó hatóságoknak kell 
biztosítaniuk.

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12) pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (5) bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tarifák meghatározásakor vagy 
jóváhagyásakor a szabályozó hatóságok 
biztosítják, hogy a hálózatüzemeltetők 
rövid és hosszú távon is ösztönözve 
legyenek a hatékonyság javítására, a piaci 
integráció elősegítésére, valamint a 
kapcsolódó kutatási tevékenységek 

5. A tarifák feltételeinek és a 
kiegyensúlyozó szolgáltatásoknak a
meghatározásakor vagy jóváhagyásakor a 
szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a 
hálózatüzemeltetők rövid és hosszú távon 
is ösztönözve legyenek a hatékonyság 
javítására, a piaci integráció elősegítésére, 
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támogatására. valamint a kapcsolódó kutatási 
tevékenységek támogatására.

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők 
kiegyensúlyozó tevékenységeiket nyílt és átlátható módon végezzék, biztosítva az egyenlő 
elbánást valamennyi piaci szereplővel szemben.

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12) pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (6) bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A szabályozó hatóságok jogosultak 
szükség esetén megkövetelni az átviteli- és 
az elosztórendszer-üzemeltetőktől az 1. 
cikkben említett feltételek és tarifák
megváltoztatását annak érdekében, hogy 
azok arányosak és megkülönböztetéstől 
mentesen alkalmazhatóak legyenek. 

6. A szabályozó hatóságok jogosultak 
szükség esetén megkövetelni az átviteli- és 
az elosztórendszer-üzemeltetőktől az 1. 
cikkben említett feltételek megváltoztatását 
annak érdekében, hogy azok arányosak és 
megkülönböztetéstől mentesen 
alkalmazhatóak legyenek. Az átviteli és 
elosztási tarifák megállapításának 
késedelme esetén a szabályozó hatóságok 
jogosultak az átviteli és elosztási tarifákat 
előzetesen megállapítani, és határozatot 
hozni a megfelelő kiegyenlítő 
intézkedésekről, amennyiben a végleges 
tarifák az előzetesen megállapított 
tarifáktól eltérnek.

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak rendelkezniük kell ezzel a jogosultsággal, mert így 
biztosítható, hogy az átviteli- és elosztásirendszer-üzemeltetők megtegyék a megfelelő 
intézkedéseket.
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Módosítás 70

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. A szabályozó hatóságok határozatait 
indokolni kell.

12. A szabályozó hatóságok határozatait 
kellően indokolni kell. 

Or. en

Indokolás

A nyelvi pontosításra szükség van, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok függetlensége 
biztosítva legyen.

Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12) pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (13) bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. A tagállamok gondoskodnak egy olyan 
nemzeti szintű mechanizmus 
létrehozásáról, amelynek révén a nemzeti 
szabályozó hatóság határozata által érintett 
fél jogorvoslattal fordulhat egy, a felektől 
független testülethez.

13. A tagállamok gondoskodnak egy olyan
nemzeti szintű mechanizmus 
létrehozásáról, amelynek révén a nemzeti 
szabályozó hatóság határozata által érintett 
fél jogorvoslattal fordulhat egy nemzeti 
bírói testülethez, vagy a felektől és 
bármilyen kormánytól független más 
nemzeti hatósághoz. 

Or. en

Indokolás

Valamennyi tagállamban rendelkezni kell hatékony, valamennyi piaci szereplő számára 
tisztességes elbánást biztosító fellebbezési folyamatról, fontos azonban, hogy ez a kormánytól 
független legyen.
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Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12) pont
2003/54/EK irányelv
22c. cikk – (14) bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. A Bizottság iránymutatásokat fogadhat
el a szabályozó hatóságok e cikkben 
meghatározott hatásköreinek 
végrehajtásáról. 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.

14. A Bizottság az irányelv hatályba 
lépését követő egy éven belül 
iránymutatásokat fogad el a szabályozó 
hatóságok e cikkben meghatározott 
hatásköreinek végrehajtásáról. 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

Ennek kötelező érvényű intézkedésnek kell lennie, ami biztosítja a szabályozó hatóságok 
hatékony működését, segítve a belső villamosenergia-piac kialakulását, és ezt az intézkedést 
időben kell meghozni.

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12) pont
2003/54/EK irányelv
22d. cikk – (2) bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A szabályozó hatóságok legalább 
regionális szinten együttműködnek olyan 
működési megállapodások létrehozása 
érdekében, amelyek biztosítják a hálózat 
optimális kezelését, közös villamosenergia-
tőzsdék kialakítását és a határkeresztező 
kapacitások allokációját, valamint 
biztosítják a régión belüli tényleges 

2. A szabályozó hatóságok legalább 
regionális szinten együttműködnek olyan 
működési megállapodások létrehozása 
érdekében, amelyek biztosítják a hálózat 
optimális kezelését, közös villamosenergia-
tőzsdék kialakítását és a határkeresztező 
kapacitások allokációját, valamint 
biztosítják a régión belüli tényleges 
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verseny kialakulásához szükséges 
rendszerösszekötő kapacitás minimális
szintjét.

verseny kialakulásához szükséges 
rendszerösszekötő kapacitás megfelelő
szintjét.

Or. en

Indokolás

Ennek ösztönöznie kell a határkeresztező szabályozás további összehangolását, de ennek a 
nemzeti szabályozó hatóságok hatáskörébe kell tartoznia. E kiegészítés nélkül néhány nemzeti 
szabályozó hatóság számára az együttműködés esetleg lehetetlenné válna.

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12) pont
2003/54/EK irányelv
22d. cikk – (2a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A szabályozó hatóságok a szabályozói 
együttműködés elősegítése érdekében 
egymással megállapodást köthetnek.

Or. en

Indokolás

Lásd a 73. módosítás indokolását.

Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12) pont
2003/54/EK irányelv
22f. cikk – (4) bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. E cikk egységes alkalmazása érdekében 
a Bizottság iránymutatásokat fogadhat el, 
amelyek megállapítják a nyilvántartás 
módszereit és szabályait, valamint a 

4. E cikk egységes alkalmazása érdekében 
a Bizottság iránymutatásokat fogadhat el, 
amelyek megállapítják a nyilvántartás 
módszereit és szabályait, valamint a 
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megőrzendő adatok formátumát és 
tartalmát. 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 elfogadni.

megőrzendő adatok formátumát és 
tartalmát az általánosan elfogadott legjobb 
gyakorlat alkalmazásával. 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 
elfogadni. 

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak biztosítania kell, hogy valamennyi tagállamban a nyilvántartások vezetésére a 
legjobb gyakorlatot alkalmazzák.

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 13a) pont (új)
2003/54/EK irányelv
26. cikk – (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A 26 cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„1. Azok a tagállamok, amelyek ezen 
irányelv hatálybalépését követően 
bizonyítani tudják, hogy alapvető 
problémák vannak kis, szigetüzemben 
működő rendszereik üzemeltetésével, a 
IV., V., VI. és VII. fejezet vonatkozó 
rendelkezéseitől a szigetüzemben 
működő mikrorendszerek esetében a III. 
fejezet vonatkozó rendelkezéseitől 
eltérésért folyamodhatnak felújítás, 
fejlesztés és a meglévő kapacitás 
növelése esetén; az eltérést a Bizottság 
hagyhatja jóvá. A Bizottság a 
döntéshozatalt megelőzően tájékoztatja 
a tagállamokat a kérelmekről, tekintettel 
az információk bizalmas kezelésére. A 
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döntést az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában kell közzétenni. …”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv 26. cikkének (1) bekezdésével megegyező szöveg, elhagyva belőle az
„Ez a cikk Luxembourgra is vonatkozik" szövegrészt.) 

Indokolás

Ésszerűen állítható, hogy jelenleg számos tagállam elszigetelt piacokkal rendelkezik, ahol 
nehézségek merülnek fel az igazán versenyképes határkeresztező villamosenergia-piac 
létrehozásában, és ezért derogációt kell kapniuk. Luxemburg az EU villamosenergia-piacának 
a szívében található.

Módosítás 77

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 13b) pont (új)
2003/54/EK irányelv
26. cikk – (2) bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) A 26. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„2. Az a tagállam, amelynek az ezen 
irányelv hatálybalépését követően 
alapvető, műszaki természetű problémái 
vannak a piac megnyitásával a 21. cikk 
(1) bekezdésének b) pontjában említett 
nem háztartási fogyasztók korlátozott 
csoportja tekintetében, e rendelkezés 
vonatkozásában eltérésért folyamodhat, 
amelyet a Bizottság hagyhat jóvá, a 30. 
cikk (1) bekezdésében említett 
időponttól számított legfeljebb 12
hónapos időtartamra. Az eltérésre 
vonatkozó engedély a 21. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említett 
időpontban mindenesetben lejár.”

Or. en



PR\707408HU.doc 63/76 PE402.516v01-00

Külső fordítás

HU

(A 2003/54/EK irányelv 26. cikkének (2) bekezdésével megegyező szöveg, a határidő 12 
hónapra lerövidítve)

Indokolás

A 12 hónap elegendő idő ahhoz, hogy a tagállamok felülkerekedjenek az esetleges műszaki 
akadályokon.

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 14a) pont (új)
2003/54/EK irányelv
A. melléklet – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az A. melléklet a) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„(a) jogukban áll olyan szerződést kötni 
a villamosenergia-szolgáltatójukkal, 
amely tartalmazza a következőket:
- a szolgáltató megnevezése és címe;
- a nyújtott ellátások, azok felajánlott 
minőségi színvonala, valamint az első 
csatlakozás időpontja;
- … a felkínált karbantartási 
szolgáltatás típusai;
- azok az eszközök és módok, amelyek 
segítségével az érvényes tarifákra és 
karbantartási díjakra vonatkozó, 
aktuális információkhoz hozzá lehet 
jutni;
- a szerződés időtartama, a 
meghosszabbítás feltételei, illetve az 
ellátások és a szerződés 
megszüntetésének feltételei, és bármely, 
a felmondásra vonatkozó díjmentes jog;
- kártérítési vagy visszatérítési előírások, 
a szerződésben vállalt ellátás minőségi 
színvonalának be nem tartása esetén, 
ideértve a pontatlan vagy késedelmes 
számlázást is; …
- a vitarendezési eljárások 
kezdeményezésének módja, az f) ponttal 
összhangban; valamint
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- tájékoztatás a fogyasztói jogokról, 
beleértve a fentiek mindegyikét, amit
egyértelműen közölni kell a számlákon, 
illetve a villamosenergia-szolgáltató 
társaságok honlapjain.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv A. mellékletének a) pontjával megegyező szöveg, kibővítve azt az 
utolsó francia bekezdéssel.)

Indokolás

A szolgáltatás minősége és az átláthatóság alapvető jogok a versenypiacon.

Módosítás 79

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 14b) pont (új)
2003/54/EK irányelv
A. melléklet – b) pont)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) Az A. melléklet b) pontja bekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:
„(b) megfelelő időben tudomásukra 
hozzák, ha a szerződési feltételekben 
módosítás várható, és az értesítéssel 
együtt felhívják a figyelmüket az elállás 
jogára. Az ellátást nyújtók a 
fogyasztókat megfelelő időben, világosan 
és érthetően közvetlenül tájékoztatják 
minden díjemelésről, minden esetben 
azonban a díjemelést követő szokásos 
számlázási időszak lejártát megelőzően. 
A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztók felmondhassák a 
szerződésüket, ha a villamosenergia-
szolgáltató által ajánlott új feltételeket 
nem fogadják el;”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv A. mellékletének (b) pontjával megegyező szöveg, kiegészítve azt a 
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„világosan és érthetően” szövegrésszel.)

Indokolás

Az átláthatóság alapvető fontosságú a versenypiacon.

Módosítás 80

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 14c) pont (új)
2003/54/EK irányelv
A. melléklet – c) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14c) Az A. melléklet c) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„(c) átlátható és független információt 
kapjanak az érvényes árakról és 
tarifákról, valamint a villamosenergia-
ellátáshoz való hozzáférés és használat 
általános szerződési feltételeiről nemzeti 
és közösségi szinten;”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv A. mellékletének (c) pontjával megegyező szöveg, kiegészítve azt a 
„nemzeti és közösségi szinten” szövegrésszel.)

Indokolás

Ez az információ elősegíti a versenyt.

Módosítás 81

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 14d) pont (új)
2003/54/EK irányelv
A. melléklet – d) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14d) Az A. melléklet d) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
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„(d) többféle fizetési mód közül 
ajánljanak fel választást olyan módon, 
hogy ne különböztessék meg hátrányosan 
a védelemre szoruló fogyasztókat, ideértve 
az előrefizetéses mérőberendezéseket és a 
díjmentes tarifaszámlálókat, ahol 
alkalmazható. A szerződési feltételekben 
mutatkozó eltérések a szolgáltatónak a 
különféle fizetési rendszerekből 
származó költségeit tükrözik. Az 
általános szerződési feltételeknek 
tisztességeseknek és áttekinthetőknek 
kell lenniük. Világosan és érthetően kell 
megfogalmazni azokat. A fogyasztókat 
védeni kell a félrevezető vagy 
tisztességtelen értékesítési módszerek 
ellen, ideértve a kereskedő által felállított 
nem szerződéses korlátokat is;”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv A. mellékletének (b) pontjával megegyező szöveg, kiegészítve azt az 
„olyan módon, hogy ne különböztessék meg hátrányosan a védelemre szoruló fogyasztókat, 

ideértve az előrefizetéses mérőberendezéseket és a díjmentes tarifaszámlálókat, ahol 
alkalmazható", valamint a „ideértve a kereskedő által felállított nem szerződéses korlátokat 

is” szövegrésszel.)

Indokolás

A védelemre szoruló fogyasztókat különösen védeni kell.

Módosítás 82

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 14e) pont (új)
2003/54/EK irányelv
A. melléklet – f) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14e) Az A. melléklet f) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„(f) panaszait átlátható, egyszerű és 
olcsó eljárások során intézzék. Ezek az 
eljárások lehetővé teszik a jogviták 
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tisztességes és haladéktalan – három 
hónapon belüli – rendezését, és ahol erre 
a fogyasztó jogosult, visszatérítés és/vagy 
kártérítés nyújtását. Az eljárások, ahol 
ez lehetséges, a 98/257/EK bizottsági 
ajánlásban [3] meghatározott elveket 
követik;”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv A. mellékletének f) pontjával megegyező szöveg kiegészítve azt a 
„három hónapon belüli" szövegrésszel)

Indokolás

A fogyasztókat olyan testület képviselje, amely független a nemzeti szabályozó hatóságtól, a 
kormánytól és a villamosenergia-szolgáltatóktól.

Módosítás 83

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 15) pont
2003/54/EK irányelv
A. melléklet – h) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) rendelkezésére álljanak a fogyasztási 
adataik, továbbá kifejezett megállapodás 
alapján és díjmentesen lehetőségük legyen 
arra, hogy bármely ellátási engedéllyel 
rendelkező vállalkozásnak hozzáférést 
adjanak mérési adataikhoz. Az 
adatkezelésért felelős fél köteles átadni 
ezeket az adatokat a vállalkozásnak. A 
tagállamok meghatározzák azt az 
adatformátumot és eljárást, amelyek útján 
az ellátók és a fogyasztók hozzáférhetnek 
az adatokhoz. E szolgáltatásért a 
fogyasztónak nem számolhatók fel további 
költségek.

(h) rendelkezésére álljanak a fogyasztási 
adataik, továbbá kifejezett megállapodás 
alapján és díjmentesen lehetőségük legyen 
arra, hogy bármely ellátási engedéllyel 
rendelkező vállalkozásnak hozzáférést 
adjanak mérési adataikhoz, amely 
magában foglalhatja az adott területen 
elérhető energiaellátást, valamint 
valamennyi, a nemzeti és közösségi 
energiahatékonyságot előmozdító 
mechanizmust. Az adatkezelésért felelős 
fél köteles átadni ezeket az adatokat a 
vállalkozásnak. A tagállamok 
meghatározzák azt az adatformátumot és 
eljárást, amelyek útján az ellátók és a 
fogyasztók hozzáférhetnek az adatokhoz. E 
szolgáltatásért a fogyasztónak nem 
számolhatók fel további költségek. 
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Or. en

Indokolás

Ez ösztönzi a környezettudatos magatartást, és elősegíti, hogy a fogyasztók kedvező hatást 
gyakoroljanak a piacra.

Módosítás 84

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 15) pont
2003/54/EK irányelv
A. melléklet – i) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) havonta tájékoztatást kell kapniuk az 
aktuális villamosenergia-fogyasztásról és a 
költségekről. E szolgáltatásért a 
fogyasztónak nem számolhatók fel további 
költségek.

(i) havonta tájékoztatást kell kapniuk az 
aktuális villamosenergia-fogyasztásról és a 
költségekről, amely magában foglalhatja 
az adott területen elérhető energiaellátást, 
valamint valamennyi, a nemzeti és 
közösségi energiahatékonyságot 
előmozdító mechanizmust. E 
szolgáltatásért a fogyasztónak nem 
számolhatók fel további költségek. 2015-re
valamennyi háztartást fel kell szerelni 
intelligens mérőberendezéssel.

Or. en

Indokolás

Ez ösztönzi a környezettudatos magatartást, és elősegíti, hogy a fogyasztók kedvező hatást 
gyakoroljanak a piacra. Az intelligens mérőberendezések közlik a tényleges fogyasztást a 
szolgáltatóval, és tájékoztatják a fogyasztót a tényleges fogyasztás költségéről. Ez lehetővé 
teszi, hogy a fogyasztók a csúcsidőben csökkentsék keresletüket, és ezzel az energiaköltségeket 
is. Amikor a fogyasztók teljes mértékben megértik a környezetvédelmi intézkedéseket, akkor 
jelenik majd meg a kívánt hatékonyságjavulás.
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Módosítás 85

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 15a) pont (új)
2003/54/EK irányelv
A. melléklet – (1a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az A. melléklet a következő 
bekezdéssel egészül ki:
„Az Ügynökség által a Bizottságnak 
javasolt fogyasztóvédelmi 
iránymutatásokhoz alapul a Bizottság 
által javasolt Energiafogyasztók Jogainak 
Európai Chartája szolgál.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv A. mellékletének kiegészítése az új (k) bekezdéssel)

Indokolás

Az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartája figyelembe veszi az érintetteknek, illetve a 
szociális partnereknek a fogyasztók jogaival kapcsolatos nézeteit, és azt az irányelv keretében 
el kell ismerni.

Módosítás 86

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 15b) pont (új)
2003/54/EK irányelv
A. melléklet – (1b) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) Az A. melléklet a következő 
bekezdéssel egészül ki:
„Valamennyi tagállamban törvénnyel 
létre kell hozni egy független energiaügyi 
fogyasztói testületet. Ez a testület képviseli 
a fogyasztókat az EU energiapiacával 
kapcsolatos hivatalos konzultációkon. Ez 
a testület biztosítja a végső fogyasztók 
megfelelő védelmét az irányelv 



PE402.516v01-00 70/76 PR\707408HU.doc

Külső fordítás

HU

rendelkezései szerint, és felelős különösen 
a független tanácsadásért, a megbízható 
információ nyújtásáért és a fogyasztók 
képviseletéért.”

Or. en

(A 2003/54/EK irányelv A. mellékletének kiegészítése az új (l) bekezdéssel)

Indokolás

Miközben a nemzeti szabályozó hatóságokat fel kell ruházni a fogyasztók védelméhez 
szükséges hatáskörrel, szükséges, hogy a fogyasztók saját hivatalos képviselettel 
rendelkezzenek. A nemzeti szabályozó hatóságnak és a fogyasztói testületnek biztosítania kell 
az együttműködést, az információcserét és a mindkét szervezetet érintő ügyek következetes 
kezelését.

Módosítás 87

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2. cikk – (1) bekezdés – 1. albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb a [hatálybalépésétől számított 18
hónapon belül] megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

1. A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb a [hatálybalépésétől számított 12
hónapon belül] megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

12 hónap elegendő idő ahhoz, hogy a tagállamok ezt az irányelvet átültethessék.
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Módosítás 88

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2. cikk – (1) bekezdés – 2. albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a rendelkezéseket [a hatálybalépést 
követő 18 hónap] után alkalmazzák.

Ezeket a rendelkezéseket [a hatálybalépést 
követő 12 hónap] után alkalmazzák.

Or. en

Indokolás

12 hónap elegendő idő ahhoz, hogy a tagállamok ezt az irányelvet átültethessék.
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INDOKOLÁS

1. Az Európai Unió számára egy megfelelően működő villamosenergia- és földgázpiac 
nélkül egyre nehezebbé válik az ellátás biztonságának, a fenntartható, alacsony 
szénfogyasztású energiapiacnak és a globális versenyképességnek a biztosítása.

2. Mielőtt megvizsgálnánk a megfelelő piaci modellt, fel kell tennünk a kérdést: „Miért 
ragaszkodunk az ilyen jellegű változáshoz?”. Azért szükséges ez a változás, hogy a 
fogyasztók számára tisztességes feltételek legyenek biztosítva, valamennyi piaci 
szereplő, gyártó és fogyasztó számára egyenlő feltételekkel működő játéktér álljon 
rendelkezésre, biztosíthatóak legyenek az ellátás biztonságát megteremtő beruházás 
megfelelőbb feltételei, valamint a megújuló energiaforrásokhoz való jobb hozzáférés, 
és csökkentenünk kell a nagy energiavállalatok koncentrálódásának mértékét, ily 
módon elősegítve, hogy a KKV-k jobban hozzáférhessenek a hálózathoz. Ehhez kettős 
megközelítés szükséges: a villamos energia és a földgáz piacának jobb szabályozása és 
kormányzása a hálózati monopóliumok működését és a piac kialakítását tekintve; 
továbbá a versenyjog határozott alkalmazása a piaci összefonódások mértékének 
csökkentése érdekében.

I - Fogyasztóvédelem és társadalmi hatás

3. Az energiaárak bármelyik modell választása esetén növekedhetnek. Az EU ETS 
hatása, a 20%-ban megújuló energiaforrás alkalmazására vonatkozó kötelezettség, 
valamint az egyre szűkösebb olajellátás – hordónként kb. 100 USD árakkal – mind 
arra utalnak, hogy az árak várhatóan növekedni fognak.

4. Habár az energiaszegénység és a legsebezhetőbb fogyasztók védelme nemzeti 
hatáskörbe tartozik, egyértelmű kapcsolat áll fenn az EU politikájával. Az EU-nak 
egyértelműen meg kell határoznia az energiaszegénység fogalmát, és ragaszkodnia 
kell ahhoz, hogy a tagállamok benyújtsák energiaszegénységi terveiket, és ezeket a 
Bizottság figyelemmel is kísérje. Mindenesetre a legsebezhetőbb  fogyasztók 
védelmére használt eszközöknek a nyílt, versenyképes piacok követelményeit kell 
szem előtt tartaniuk és támogatniuk. Garantálnunk kell, hogy a fizetésképtelen 
fogyasztók – különösen a nyugdíjasok – esetében nem kapcsolják ki a szolgáltatást, és 
velük szemben nem alkalmaznak megkülönböztetést a szegény fogyasztókat sújtó 
árképzési modellek tekintetében. A tüzelőanyag-szegénység elleni küzdelem legjobb 
módja az energiahatékonyság és az energiatakarékossági intézkedések támogatása, és 
fel kell derítenünk, hogyan erősíthető meg a kapcsolat ezen irányelv és az 
energiahatékonysági követelmények között. 

5. A fogyasztói jogok tekintetében fokozottabb átláthatóság szükséges. Az irányelv 
mellékletét a nemzeti szabályozó hatóságoknak (NRA-k) kell végrehajtaniuk, 
figyelemmel kísérniük és szabályozniuk, valamint azt az új európai szabályozási 
testületnek kell felügyelnie. A szolgáltatás minőségének a villamosenergia-vállalatok 
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feladatainak központi elemét kell képeznie. A végrehajtás elmaradására vonatkozóan 
egyértelmű szankciók végrehajtása szükséges, ideértve az engedély vagy annak 
megfelelője nemzeti szintű visszavonását is. A javasolt európai energiafogyasztói 
chartát a villamos energiáról és földgázról szóló irányelvekkel kell végrehajtani és 
annak ezek útján kell jogi érvényt szerezni. Valamennyi tagállamban kötelező 
energiafogyasztói testületet kell létrehozni.

II- Milyen energiamodell?

6. A tulajdonlás teljes körű szétválasztása az egyetlen olyan modell, amely 
biztosítékul szolgálhat a piacra belépni és az összeférhetetlenséget elkerülni kívánó 
versenytársak számára.

7. A tisztességtelen megkülönböztetés lehetősége mindig is fennáll, amikor egy vállalat 
versenyző és monopol jellegű tevékenységeket is folytat. Ennek azonban fokozottabb 
átláthatósággal, a hálózatüzemeltetők koordinációjával, a piaci szabályok 
összehangolásával és a nemzeti szabályok konvergenciájával kell együtt járnia, 
ideértve a versenypolitikát is. 

8. A Bizottság javaslata nem írja elő az állami tulajdonban lévő átviteli hálózatok 
kötelező privatizációját a tulajdonlás szétválasztását követően.

9. A független rendszerüzemeltetői modell – ahol egy vállalat tulajdonolhat, de nem 
működtethet villamosenergia-hálózatot – bürokráciát és költséges szabályozás-
ellenőrzést eredményez, ezért nem járható alternatívája a tulajdonlás teljes körű 
szétválasztásának.

a) Beruházás

10. A tagállamok tapasztalata azt mutatja, hogy a tulajdonlás teljes körű szétválasztása a 
beruházások növekedéséhez és jobb hálózati teljesítményhez vezet.

11. A rendelet értelmében előírt tíz éves beruházási tervek biztosítják, hogy hosszú távú 
stratégiák állnak rendelkezésre, amelyek a fogyasztói szükségleteket helyezik előtérbe, 
nem pedig a részvényesekéit. Ez a beruházási stratégia biztosítja, hogy a munkaerő 
minősége és létszáma elégséges a szolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez. Azt az 
NRA-knak kell jóváhagynia és figyelemmel kísérnie, valamint az új Európai 
Szabályozási Ügynökségnek kell felügyelnie. A beruházási terveknek figyelembe kell 
venniük annak szükségességét, hogy végső soron egy európai hálózatot kell 
létrehozni.

b) Megújuló energiaforrások és decentralizált termelés

12. A tulajdonlás teljes szétválasztásának modellje biztosítja a megújuló energia 
hálózatokhoz való jobb hozzáférését, ugyanakkor tovább kell lépnünk és biztosítanunk 
kell, hogy a megújuló energia és a mikrotermelés elsőbbségi hozzáféréssel rendelkezik 
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a hálózatokhoz, kivéve ha ezt technikai kiegyensúlyozási kérdések nem teszik 
lehetővé.

13. Biztosítanunk kell, hogy az energia visszakerüljön az emberekhez, a helyi és a 
mikrotermelés, valamint a helyi kombinált hőközpontok és erőművek támogatása 
révén. Ehhez az intelligens hálózatok terén jelentős beruházás szükséges. Napjainkban 
a vertikálisan integrált villamosenergia-vállalatokat semmi sem ösztönzi e 
beruházások megtételére, mivel a helyi termelés jelentős részét nem ők építik ki vagy 
ellenőrzik.

14. Az elosztási hálózatok korszerűsítése alapvető fontosságú a decentralizált termelés 
fejlesztése és az energiahatékonyság növelése érdekében. Az irányelvnek biztosítania 
kell a körzeti rendszerek ösztönzését.

III - Végrehajtás és a szabályozók

15. A Bizottságnak szigorúan el kell járnia a jelenlegi irányelvek végrehajtását elmulasztó 
tagállamokkal szemben. Szabályozásra és egyértelmű szankciókra van szükség annak 
biztosításához, hogy a következő modell sikeres legyen; ez különösen igaz az 
energiahálózatokra, amelyek természetes monopóliumok.

16. A nemzeti szabályozóknak valóban függetleneknek kell lenniük a kormánytól és az 
iparágtól egyaránt, és hatásköreik összehangolását illetően minimumszabványok 
megvalósítására van szükség az átláthatóságra és az elszámoltathatóságra vonatkozó 
közös szabályok megállapításával. Emellett rájuk kell ruházni annak biztosítását, hogy 
az európai fogyasztók szükségleteit figyelembe veszik, különösen a határokon átnyúló
beruházásokra vonatkozó határozatok meghozatalakor.

17. Az NRA-knak képeseknek kell lenniük versenyt ösztönző intézkedések 
megállapítására, valamint felelősnek kell lenniük annak felülvizsgálatáért, hogy mely 
vállalatok rendelkeznek jelentős piaci fölénnyel. Az NRA-k számára eszközöket kell 
biztosítani egy versenyképesebb eredmény eléréséhez, a nemzeti és az EU-s 
kartellhatóságokkal való szoros együttműködés révén, valamint jogi felhatalmazással 
kell rendelkezniük megállapodások megkötésére (pl. az adatok megosztásáról) más 
EU-s és nemzeti szabályozó hatóságokkal.

18. Az EU jogszabályainak egyértelműen meg kell állapítaniuk az NRA-k 
kötelezettségeinek és hatásköreinek szakpolitikai célkitűzéseit és azok pontos 
alkalmazási körét, ideértve a hálózati hozzáférési tarifák megállapítását vagy 
jóváhagyását és a tarifák megállapításához használt módszertant. Az NRA-k 
mindegyikének hatáskörrel kell rendelkeznie a vonatkozó információk földgáz- és 
villamosenergia-vállalatoktól való beszerzésére, és eredményes szankciók 
alkalmazására, megfelelő vizsgálati jogokkal és a vitarendezésre vonatkozó megfelelő 
hatáskörrel együtt.
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19. A nemzeti szabályozókat ösztönözni kell a nem versenyképes piacokon a maximális 
árak megállapítására vonatkozó jog alkalmazására egy meghatározott, rövid időszakon 
belül, amikor a tagállamok késlekednek az EU-jogszabályok végrehajtásában, annak 
érdekében, hogy az ügyfeleket megóvják a piaci visszaélésektől. A Bizottság 
hatóságainak szankcionálniuk kell a piaci mértéknél alacsonyabb szabályozott 
tarifákat, mivel ez az EU-n belül akadályozza és torzítja a versenyt, különösen a nagy 
energiafelhasználók körében.

20. A Bizottság számos rendelkezést javasol, amelyek hatáskört ruháznak a Bizottságra a 
kötelező iránymutatások komitológiai eljárással történő elfogadására. A jogalkotási 
hatáskört azonban adott esetben együttdöntéssel kell gyakorolni, nem komitológiai 
eljárással, az Európai Parlament hatásköre sértetlenségének megőrzése érdekében.

IV - Az Európai Energiaszabályozói Ügynökség (Ügynökség)

21. A kettős feladatvégzés elkerülése érdekében egyértelműen meg kell állapítani a 
nemzeti és európai szabályozó testületek feladatait. A szabályozó hatóság figyelemmel 
kíséri a nemzeti szabályozókról szóló irányelvben megállapított feltételeket. Az 
irányelvben megállapított szabályoknak való megfelelés elmulasztása egyértelmű 
szankciókat eredményez. A javasolt európai szabályozói ügynökség hatáskörét és 
függetlenségét az Európai Parlament felé történő elszámoltathatósággal kell 
biztosítani.

22. A határokon átnyúló kérdéseket illetően fel kell ismerni a szabályozási 
hiányosságokat, az európai piacok egyes részein pedig jobb összeköttetések 
szükségesek. Ezért örvendetes az a javaslat, hogy az ügynökség kapjon döntési jogkört 
a rendszerösszekötőkkel kapcsolatos mentességeket, valamint olyan mentességeket 
illetően, amikor az infrastruktúra egynél több tagállam területén található. 
Amennyiben a hatáskörrel rendelkező NRA-k nem tudnak megállapodásra jutni a 
megfelelő szabályozási rendszert illetően, az európai ügynökség a megfelelő 
hatóságokkal konzultálva a lényeges rendszerösszekötőkre vonatkozóan pályázatot 
írhat ki. A költségeket szabályozott és átlátható keretben a fogyasztóra kell terhelni. 
Az ügynökségnek aktívabb szerepet kell játszania a határokon átnyúló kérdések 
szabályozásában.

V - Regionális villamosenergia-piacok

23. Célunk végső soron egy egységes európai villamosenergia-hálózat megfelelő, 
egyértelmű és fokozatos lépések útján való megteremtése. Egyértelművé kell tenni, 
hogy erre a tulajdonlás teljes körű szétválasztásával kell sort keríteni, és arra nem 
pusztán alternatív modellként tekinteni.

24. Az átvitelirendszer-üzemeltetőknek egyértelmű útitervet és menetrendet kell kapniuk 
ennek megvalósítása érdekében. Meg kell találni az egyensúlyt a tekintetben, hogy 
mely hatáskörök hárulnak az átvitelirendszer-üzemeltetőkre és melyek a szabályozó 
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hatóságokra. A szabályozók általában könnyebben határozhatnak meg kereskedelmi 
tevékenységekre vonatkozó kódexeket – ideértve pl. a kiegyensúlyozó szabályokat és 
a szűk keresztmetszetekre vonatkozó szabályokat –, míg a műszaki kódexeknek az 
átvitelirendszer-üzemeltetők feladatkörébe kell tartozniuk. Egy EU-s hálózati kódex 
kialakítása biztosíthatja, hogy a regionális piacok nem távolodnak el egymástól.

25. Létfontosságú a régiók meghatározása és a regionális együttműködés ösztönzése a 
tágabb európai kontextuson belül egy gördülékenyen működő piac biztosítása 
érdekében. Alapvető fontosságú az olyan „energiaszigetek”, mint a balti államok 
csatlakoztatása, mivel ezek mindeddig nem kapcsolódtak az UCTE (Villamosenergia-
átviteli Koordinációs Unió) hálózatához. Működő ösztönzőkre van szükségünk azon 
akadályok kezelése érdekében, amelyek késedelmeket okoznak az új energiaimporttal 
és –exporttal kapcsolatos infrastruktúrák létrehozásában. Az ügynökség működésének 
ezért a regionális dimenzióra is tekintettel kell lennie.

VI - Harmadik országok tulajdonlása

26. Az energia egyértelműen olyan terület, ahol a nemzeti és az európai érdekek kiemelt 
fontosságúak, különösen az ellátásbiztonsággal összefüggésben. További 
egyértelműsítés szükséges arra vonatkozóan, hogy melyek lehetnek e rendelkezés 
hatásai a harmadik országok által az EU átviteli rendszereiben jelenleg tett 
beruházások tekintetében, valamint a tulajdonlás szétválasztására vonatkozó 
követelmények eredményeként felszabaduló infrastruktúra felvásárlásával kapcsolatos 
együttes beruházásra vonatkozó korlátozást illetően. Az előadó rá kíván mutatni arra, 
hogy az infrastruktúra tulajdonlását illetően a többségi állami tulajdont részesíti 
előnyben.
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