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PR_COD_1am

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
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
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
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös 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 határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó 
hálózati hozzáférési feltételekről szóló 1228/2003/EK rendelet módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0531),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0320/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

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

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás: 1

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a 2e. cikkben említett iránymutatások 
és előírások tervezetével kapcsolatos 
vélemények és ajánlások;

Or. en
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Indokolás

Lásd a 2e., 2ea. és 2eb. cikk indokolását. A módosítás a szöveget az új eljáráshoz igazítja.

Módosítás: 2

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés d) pontjában előírt éves 
munkaprogramban – indikatív időütemezés 
kíséretében – fel kell sorolni az adott évben 
kidolgozandó műszaki és piaci előírásokat, 
illetőleg a közös hálózatüzemeltetésre és 
kutatási és fejlesztési tevékenységre 
vonatkozó tervet, és ismertetni kell 
leírásukat. 

2. Az (1) bekezdés d) pontjában előírt éves 
munkaprogramban – indikatív időütemezés 
kíséretében – fel kell sorolni az adott évben 
a 2eb. cikkel összhangban kidolgozandó 
előírásokat, illetőleg a közös 
hálózatüzemeltetésre és kutatási és 
fejlesztési tevékenységre vonatkozó tervet, 
és ismertetni kell leírásukat.

Or. en

Indokolás

Lásd a 2e., 2ea. és 2eb. cikk indokolását. A módosítás a szöveget az új eljáráshoz igazítja.

Módosítás: 3

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Részletes műszaki és piaci előírásokat –
az éves munkaprogramban megállapított 
prioritásokkal összhangban – a következő 
területeken kell kidolgozni:

törölve

a) a biztonságra és a megbízhatóságra 
vonatkozó szabályok;
b) a hálózatra kapcsolódás és a 
hálózathoz való hozzáférés szabályai;
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c) adatcsere- és elszámolási szabályok;
d) az együttműködtethetőség szabályai;
e) szükséghelyzeti operatív eljárások;
f) a kapacitásfelosztás és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének szabályai;
g) a kereskedés szabályai;
h) átláthatósági szabályok;
i) a kiegyenlítés szabályai, ideértve a 
tartalék energiára vonatkozó szabályokat 
is; a kiegyenlítés szabályai, ideértve a 
tartalék energiára vonatkozó szabályokat 
is;
j) az átviteli tarifák összehangolt 
rendszerével kapcsolatos szabályok, 
ideértve a területi jelzéseket és az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
ellentételezés szabályait is;
k) a villamosenergia-hálózatok 
energiahatékonysága.

Or. en

Indokolás

Lásd a 2e., 2ea. és 2eb. cikk indokolását. A módosítás a szöveget az új eljáráshoz igazítja.

Módosítás: 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 3. pont
1228/2003/EK rendelet
2c. cikk – 6. bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A Bizottság kérésére a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
tanácsokkal szolgál a Bizottságnak a 8. 
cikkben előírt iránymutatások 
elfogadásához.

törölve

Or. en
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Indokolás

Lásd a 2ba. (új), 2bb.(új) és 2bc.(új) cikk indokolását. A módosítás a szöveget az új eljáráshoz 
igazítja.

Módosítás: 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata megküldi az ügynökségnek a 
műszaki és a piaci előírások tervezetét, a 
tíz évre szóló beruházási terv tervezetét, 
valamint a konzultációs folyamatra 
vonatkozó információkat is tartalmazó éves 
munkaprogram tervezetét.

2. A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata az iránymutatásokról és előírás-
tervezetekről szóló véleményét és ajánlását 
megküldi az ügynökségnek, továbbá 
benyújtja a tíz évre szóló beruházási terv 
tervezetét, valamint a kapcsolódó
konzultációs folyamatokra vonatkozó 
információkat is tartalmazó éves 
munkaprogram tervezetét.

Or. en

Indokolás

Lásd a 2e., 2ea. és 2eb. cikk indokolását. A módosítás a szöveget az új eljáráshoz igazítja.

Módosítás: 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A műszaki és a piaci előírások 
kidolgozása és értékelése

Iránymutatások és előírások

1. A Bizottság – az ügynökséggel folytatott 
konzultációt követően, ésszerű határidőn 
belül – felkérheti a Villamosenergia-piaci 

1. A piaci integráció elősegítésére 
tekintettel, a műszaki és piaci szabályok 
harmonizálása érdekében a Bizottság 
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Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózatát a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken műszaki és piaci 
előírások kidolgozására, ha úgy véli, hogy 
a piac hatékony működése érdekében 
ilyen előírásokra szükség van.

iránymutatások kidolgozásával és az 
előírások elfogadásával bízhatja meg az 
ügynökséget.

2. Az ügynökség kellő indokolással ellátott 
véleményt alkot a Bizottság részére, ha 
úgy véli, hogy:

2. Az iránymutatások és előírások 
elsősorban az alábbi területeket 
foglalhatják magukban:

a) a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata ésszerű időn belül nem jutott 
egyetértésre valamely, a 2c. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt területekre 
vonatkozó műszaki vagy piaci előírást 
illetően;

a) a biztonságra és a megbízhatóságra 
vonatkozó szabályok;

b) a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken elfogadott valamely 
műszaki vagy piaci előírás nem biztosítja 
a megkülönböztetésmentességet, a 
tényleges versenyt és a piac hatékony 
működését;

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

c) az átvitelirendszer-üzemeltetők nem 
követnek valamely, a Villamosenergia-
piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata által a 2c. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt területeken 
elfogadott műszaki vagy piaci előírást.

c) adatcsere- és elszámolási szabályok;

3. A Bizottság – saját kezdeményezésére 
vagy az ügynökség ajánlása alapján – a 
2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt 
területeken iránymutatásokat fogadhat el, 
ha úgy véli, hogy:

d) az együttműködtethetőség szabályai;

a) a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken elfogadott valamely 
műszaki vagy piaci előírás nem biztosítja 
a megkülönböztetésmentességet, a 
tényleges versenyt és a piac hatékony 
működését;

e) szükséghelyzeti operatív eljárások;

b) a Villamosenergia-piaci f) a kapacitásfelosztás és a szűk 
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Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata ésszerű időn belül nem jutott 
egyetértésre valamely, a 2c. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt területekre 
vonatkozó műszaki vagy piaci előírást 
illetően;

keresztmetszetek kezelésének szabályai;

c) az átvitelirendszer-üzemeltetők nem 
követnek valamely, a Villamosenergia-
piaci Átvitelirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata által a 2c. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt területeken 
elfogadott műszaki vagy piaci előírást.

(g) határokon átnyúló, egynapos piacokra 
vonatkozó szabályok harmonizált 
kapuzárással;

Azokat az intézkedéseket, amelyek e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkoznak, a 13. cikk (2) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással kell elfogadni.

h) kereskedelmi szabályok, amelyek 
kiemelten biztosítják a határokon átnyúló 
átviteli jogok másodlagos piacának 
fejlesztését és az átviteli jogok biztonságát;

4. A (3) bekezdésben foglalt rendelkezések 
nem sértik a Bizottság azon jogát, hogy a 
8. cikkel összhangban iránymutatásokat 
fogadjon el, illetve módosítson.

i) átláthatósági szabályok;

j) a kiegyenlítés szabályai, ideértve a 
tartalék energiára vonatkozó szabályokat 
is;

k) a szállítási tarifák összehangolt 
rendszerével kapcsolatos szabályok, 
ideértve a területi jelzéseket és az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
ellentételezés szabályait is;

l) a villamosenergia-hálózatok 
energiahatékonysága.

Or. en

Indokolás

Az iránymutatásoknak és előírásoknak elő kell segíteniük a versenyképes piacok fejlődését, 
illetve a műszaki és piaci szabályok harmonizálása révén biztosítaniuk kell a piaci integrációt. 
A szabályoknak a piac érdekeit kell szolgálniuk azáltal, hogy optimalizálják a 
kapacitásallokációt, fejlesztik a piacok következő napra vonatkozó összekapcsolását és a 
szétválását, egynapos, illetve a következő napra vonatkozó, határokon átnyúló piacokat 
hoznak létre stb. Először az iránymutatások révén magas szintű szabályokat és alapelveket 
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kell kidolgozni, majd ezeket az alapelveket az előírásokban kell részletezni.

Módosítás: 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 3. pont
1228/2003/EK rendelet
2ea. cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2ea. cikk
Iránymutatások kidolgozása

1. Az ügynökséggel folytatott konzultációt 
követően a Bizottság éves prioritási listát 
állít össze, amelyben felsorolja a villamos 
energia belső piacának fejlesztése 
szempontjából legfontosabb kérdéseket. 
2. A prioritási lista fényében a Bizottság 
megbízhatja az ügynökséget azzal, hogy 
legfeljebb fél éven belül dolgozzon ki 
iránymutatás-tervezeteket, amelyekben a 
harmonizációs szabályok olyan alapvető, 
egyértelmű és objektív elveit határozza 
meg, amelyek elősegítik a versenyképes, 
integrált piac fejlődését.
3. Ezen iránymutatások kidolgozásakor az 
ügynökség nyílt és átlátható módon 
legalább két hónapon át széles körben 
konzultációt folytat, és tájékoztatja az 
ENTSO-t, illetve a többi érdekelt felet.
4. Az ügynökség a konzultációs időszak 
vége után legfeljebb két hónappal a 
konzultációk eredménye tükrében 
véglegesíti az iránymutatás-tervezetet. Az 
összes észrevételt nyilvánosságra hozza, és 
bemutatja, hogy ezeket miképpen vette 
figyelembe az iránymutatások végleges 
tervezetében, illetve adott esetben 
elutasításukat is megindokolja.
5. Az ügynökség véleményezésre benyújtja 
az iránymutatások végleges tervezetét a 
Bizottságnak, az ENTSO-nak, illetve 
valamennyi érintett félnek. A véleményt az 
iránymutatások tervezetének 
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kézhezvételétől számított egy hónapon 
belül kell benyújtani. Amennyiben 
valamelyik vélemény elutasító, az 
ügynökség az iránymutatások végleges 
tervezetét eljuttatja a szabályozói 
tanácshoz, amely kellően megalapozott 
indokok alapján elutasítja, vagy elfogadja 
a kérdéses véleményt.
6. A Bizottság értékeli, hogy az 
iránymutatások végleges tervezete a 
harmonizációs szabályok olyan alapvető, 
egyértelmű és objektív elveit határozza 
meg, amelyek elősegítik a versenyképes, 
integrált piac fejlődését, illetve a 
konzultációs folyamat tisztességes voltát. 
7. Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy az iránymutatások ügynökség által 
benyújtott végleges tervezete megfelelő, 
benyújtja az iránymutatásokat a 13. cikk 
(1) bekezdésében említett bizottságnak, 
hogy a 13. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően véglegesítsék 
azokat.

Or. en

Indokolás

A piacfejlesztés prioritásainak meghatározása érdekében elengedhetetlen, hogy az 
ügynökséggel folytatott konzultációt követően a Bizottság létrehozza e prioritások listáját. A 
lista elkészítése után iránymutatásokat kell kidolgozni, amelyek az alkalmazandó szabályok 
harmonizációja érdekében tartalmazzák az érintett kérdésekkel kapcsolatos alapelveket. Az 
előírásokat csak akkor lehet megfelelően megfogalmazni, kellő megalapozottsággal 
meghatározott prioritási lista és iránymutatások állnak rendelkezésre.

E módosítás az 1288/2003 rendelet 2e. cikke helyébe lép.

Módosítás: 8

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

2eb. cikk
Előírások kidolgozása

1. Miután a 2ea. cikkel összhangban 
elfogadták az iránymutatásokat, a 
Bizottság megbízza az ENTSO-t, hogy 
féléven belül dolgozzon ki az 
iránymutatásokban meghatározott 
alapelveknek maradéktalanul megfelelő 
előírásokat.
2. Az előírások megfogalmazása során az 
ENTSO széles körben, kellő időben, 
nyitott és átlátható módon konzultál a 
piacvalamennyi megfelelő szereplőjével, 
illetve az érintetteket tájékoztatja. és teljes 
mértékben bevonja a folyamatba.
3 Az előírások tervezetét az ENTSO 
további konzultáció céljából benyújtja az 
ügynökségnek.
5. Az ügynökség nyílt és átlátható módon 
legalább két hónapon át széles körben 
konzultációt folytat az előírások 
tervezetéről.
6. Az ügynökség a konzultációs időszak 
vége után legfeljebb két hónappal a 
konzultáció alapján véglegesíti az 
előírások tervezetét. Az összes észrevételt 
nyilvánosságra hozza, és bemutatja, hogy 
ezeket miképpen vette figyelembe az 
előírások végleges tervezetében, illetve 
adott esetben elutasításukat is 
megindokolja.
7. Az előírások végleges tervezetét az 
ügynökség benyújtja a Bizottságnak. A 
Bizottság ellenőrzi az előírások és az 
iránymutatások kompatibilitását.
8. A Bizottság értékeli, hogy az előírások 
tervezete megfelel-e a 2ea. cikkel 
összhangban elfogadott iránymutatások 
elveinek.
8. A Bizottság értékeli továbbá, hogy az 
előírások egy versenyképes, integrált piac 
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fejlődését segítik-e elő. Ha a Bizottság 
elutasító véleményt alakít ki, megbízza az 
ENTSO-t, hogy módosítsa az előírások 
tervezetét.
9. A Bizottság saját kezdeményezésére, az 
ügynökség kérésére, vagy a piacon 
érdekeltek javaslatára értékeli az 
előírások alkalmazását. Ha a Bizottság 
úgy ítéli meg, hogy egy elfogadott előírást 
nem alkalmaznak, a 13. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottságnak 
benyújtja az adott előírás 13. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelő felülvizsgálatra. 
10. Az előírások megújítása esetén 
ugyanez az eljárás alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Lásd a 2ea. cikk indokolását.

Az előírásoknak teljes összhangban kell állniuk az iránymutatásokban megfogalmazott 
szabályokkal és alapelvekkel. A piaci szereplők bevonása és a széles körben folytatott 
konzultáció elengedhetetlen az előírások ésszerűségének biztosítása érdekében. A már létező 
előírások műszaki fejlődésből vagy javított eljárásokból adódó frissítésének ugyanezt az 
eljárást kell követnie (lásd: (10) bekezdés).

Módosítás: 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata feladatainak ellátásával 
összefüggésben – különösen a 2c. cikk (1) 
és (3) bekezdésében előírt műszaki és piaci 
előírások, valamint éves munkaprogram 
kidolgozása során – széles körben, kellő 
időben, nyitott és átlátható módon 

1. Az ügynökség feladatainak ellátásával 
összefüggésben széles körben, kellő 
időben, nyitott és átlátható módon 
konzultál a piac megfelelő szereplőivel; a 
konzultációnak ki kell terjednie az ellátó-
és a termelővállalkozásokra, a 
fogyasztókra, a rendszerhasználókra és az 
elosztórendszer-üzemeltetőkre, ideértve a 
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konzultál a piac megfelelő szereplőivel; a 
konzultációnak ki kell terjednie az ellátó-
és a termelővállalkozásokra, a 
fogyasztókra, a rendszerhasználókra és az 
elosztórendszer-üzemeltetőkre, ideértve a 
megfelelő (ágazati) szövetségeket, a 
műszaki testületeket és az érdekelteket 
tömörítő platformokat is.

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

Or. en

Indokolás

Lásd a 2e., 2ea. és 2eb. cikk indokolását. A módosítás a szöveget az új eljáráshoz igazítja.

Módosítás: 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 2c. cikk (1) és (3) bekezdésében előírt 
éves munkaprogram, illetőleg műszaki és 
piaci előírások elfogadását megelőzően a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata beszámol a 
konzultáció során hozzá beérkezett 
észrevételekről, valamint arról, hogy 
ezeket az észrevételeket hogyan vette 
figyelembe. Ha az észrevételeket nem vette 
figyelembe, azt köteles megindokolni.

3. Az iránymutatások és előírások 
elfogadását megelőzően az ügynökség
beszámol a konzultáció során hozzá 
beérkezett észrevételekről, valamint arról, 
hogy ezeket az észrevételeket hogyan vette 
figyelembe. Ha az észrevételeket nem vette 
figyelembe, azt köteles megindokolni.

Or. en

Indokolás

Lásd a 2e., 2ea. és 2eb. cikk indokolását. A módosítás a szöveget az új eljáráshoz igazítja.
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Módosítás: 11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 5. pont
1228/2003/EK rendelet
6. cikk – 2a. albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hálózati díjak számítási módszereinek 
jóváhagyásakor és/vagy annak 
megállapításakor, hogy szükséges-e a 
díjak módosítása, a szabályozó hatóságok 
figyelembe vehetik a bevételt.

Or. en

Indokolás

Az 1228/2003 rendeletből törölt rendelkezés visszaállítása.

Módosítás: 12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 8. pont
1228/2003/EK rendelet
8. cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Iránymutatások Átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
ellentételezések mechanizmusára 
vonatkozó iránymutatások

Or. en

Indokolás

A címet meg kell változtatni, hogy elkerülhető legyen a 2e. cikkben említett iránymutatásokkal 
történő keveredés.
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Módosítás: 13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 8. pont
1228/2003/EK rendelet
8. cikk – 3. bekezdés – h. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a 2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt 
kérdéskörök részletes szabályairól.

h) a 2e. cikkben felsorolt kérdéskörök 
részletes szabályairól.

Or. en

Indokolás

Lásd a 2e., 2ea. és 2eb. cikk indokolását. A módosítás a szöveget az új eljáráshoz igazítja.
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INDOKOLÁS

Bevezetés

1. Az előadó üdvözli az Európai Unió energiapiacaira irányuló harmadik liberalizációs 
csomagot, mivel véleménye szerint ez olyan átfogó és egységes jogalkotási javaslatot 
kínál, amelybe az Európai Parlament által 2007 júniusában elfogadott ajánlások többségét 
belefoglalták.

2. Ebben az értelemben az előadó egyetért a szabályozók számára biztosított erősebb és 
függetlenebb hatáskörökkel, a piac átláthatóságával kapcsolatos magasabb 
követelményekkel, a nemzeti szabályozók, valamint az átviteli/szállítási 
rendszerüzemeltetők közötti hatékonyabb, európai szintű együttműködési kerettel, 
továbbá azzal, hogy nagyobb hangsúlyt kap a tagállamok közötti rendszerösszekötői 
kapacitás továbbfejlesztése, valamint egyetért a tulajdonjog szétválasztására irányuló 
javaslattal is, ami a leghatékonyabb – bár nem az egyedüli – eszköz a beruházások 
ösztönzésére és az új piaci szereplőkkel szembeni megkülönböztetés elkerülésére.

3. Emellett egyetért az európai szabályozói ügynökség létrehozására irányuló javaslattal, 
noha fenntartásai vannak ezen új szerv jelenlegi felépítésével és döntéshozatali 
hatáskörével kapcsolatban.

4. Ami a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelméről szóló rendeletet 
illeti, az előadó úgy véli, hogy a jogalkotási javaslatban a különböző szereplők közötti 
jelenlegi hatáskörmegosztás jelenti a legfőbb problémát, mivel az zavarossá és némiképp 
nehézkessé teszi a döntéshozatali eljárást. Ebben a dokumentumban az előadó rámutat a 
szóban forgó konkrét javaslattal kapcsolatos fő gondokra.

Hatáskörök megosztása

5. A fent említettekkel összhangban az előadó úgy véli, hogy ezzel az aktával a legfőbb 
probléma az, hogy a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelméről szóló 
rendeletre irányuló bizottsági javaslatban felvázolt jelenlegi hatáskörmegosztás nincs 
összhangban a hatáskörök tényleges és természetes, nemzeti szintű megosztásával, mivel 
az átviteli/szállítási rendszerüzemeltetők kvázi szabályozói státuszt kapnak, ugyanakkor 
úgy tűnik, hogy a szabályozói ügynökség szerepe csak egy tanácsadó testületre 
redukálódik.

6. Az előadó mindenekelőtt úgy véli, hogy az átviteli/szállítási rendszerüzemeltetők 
tizenegy feladata közül többet is a szabályozó hatóságoknak kellene átadni.

7. Bár az előadó osztja a Bizottság azon vélekedését, hogy egy alulról induló megközelítést 
kell kidolgozni a műszaki előírások fejlesztése tekintetében, mivel ehhez az 
átviteli/szállítási rendszerüzemeltetők vannak a legjobb helyzetben és közvetlen érdekük 
fűződik az ilyen szabályok európai szintű egyszerűsítéséhez és harmonizálásához, úgy 
véli, hogy az egyéb előírásoknak, úgymint a kereskedelem és a piac átláthatóságához 
kapcsolódóknak, más megközelítést kell követniük, ahol az ügynökség – független 



PR\707470HU.doc 19/21 PE400.681v02-00

HU

hatóságként – felelős egyrészt az iránymutatások kidolgozásáért – szoros 
együttműködésben a piaci szereplőkkel és természetesen az átviteli/szállítási 
rendszerüzemeltetőkkel –, másrészt azok elfogadásáért.

8. Mindamellett a fent említett előírások végrehajtásának önkéntes jellege kérdéseket vet fel 
a tekintetben, hogy kapcsolódik-e hozzáadott érték az átviteli/szállítási 
rendszerüzemeltetők jelenlegi, európai szintű együttműködési rendszeréhez. Az 
előadónak határozott véleménye, hogy az e rendeletből eredő egyes szabályoknak és 
előírásoknak kötelező erejűnek kell lenniük.

9. Végül, az előadó úgy véli, hogy összhangban azzal, hogy az ügynökség feladatának 
tekintik a piaci előírások kidolgozását és elfogadását, e szabályozó hatóság feladata 
legyen – nem pedig az átviteli/szállítási rendszerüzemeltetőké – az érdekelt felekkel való 
konzultáció lefolytatása, a nemzeti szinten végzett eljárással összhangban.

Az ügynökség

10. Az előadó tudatában van azoknak a korlátozásoknak, amelyeket a Bizottság jogi 
szolgálata által kidolgozott vélemény az európai szabályozói ügynökségnek biztosított 
hatáskörök tekintetében megállapított. Mindazonáltal úgy véli, hogy a hatáskörök 
megosztása tekintetében fennálló zavar és bizonytalanság nagy része pontosan ebből a 
hatáskörhiányból ered. Ezért az előadó azt szeretné, hogy a bizottság kérje fel a 
Parlament jogi szolgálatát annak megvizsgálására, hogy az ügynökség hatáskörei 
kiterjeszthetők-e oly mértékben, hogy végső szabályozói határozatokat hozhasson, az 
energiapiacok liberalizációjáról szóló, 2007. júniusi európai parlamenti állásfoglalással 
összhangban.

11. Amennyiben ez nem lehetséges, az előadó véleménye szerint a Parlamentnek mérlegelnie 
kell, hogy vajon a javasolt modell megoldaná-e azokat a nemzeti szabályozók közötti 
problémákat, amelyek miatt nem tudnak közös nevezőre jutni, és vajon e modell 
elfogadható lenne-e közbülső lépésként egy valódi európai szabályozó megvalósítása 
felé.

12. Az Európai Parlament a közelmúltban kifejezte, hogy létre kívánja hozni a nemzeti 
szabályozók európai testületét, amely döntéshozatali hatásköröket kapna a tagállamok 
közötti, határokon átnyúló kérdések tekintetében, míg a nemzeti szabályozók maradnának 
továbbra is felelősek a saját területükön belüli ügyekkel kapcsolatos döntések 
meghozataláért. A Parlament álláspontjával véget kívánt vetni a nemzeti szabályozók 
között kialakult patthelyzetnek, amelynek ma tanúi lehetünk; ez az oka annak, hogy a 
Bizottság jelenlegi javaslatában az ügynökség számára olyan hatáskört biztosít, amely 
lehetővé tesz e probléma, illetve az esetlegesen felmerülő nehézségek megoldását. Az 
előadó szerint egy független ügynökség – amely rendelkezik a határokon átnyúló 
kérdések kezeléséhez szükségek hatáskörökkel – hatékonyabban és átláthatóbban 
mozdítaná elő egy valódi uniós energetikai szabályozás kidolgozását.

13. Az előadót aggodalommal tölti el a meglévő ERGEG felbomlása és az, hogy ez milyen 
esetleges következményekkel járhat a függetlenség szempontjából, mivel az ügynökség –
a jelenlegi javaslatok értelmében – nagymértékben az Európai Bizottságtól függ majd.
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Szétválasztásra vonatkozó követelmények az átviteli/szállítási rendszerüzemeltetők európai 
hálózata (ENTSO) keretében

14. Az előadó üdvözli az arra irányuló bizottsági javaslatot, hogy hivatalossá tegyék az 
átviteli/szállítási rendszerüzemeltetők között meglévő együttműködési keretet annak 
érdekében, hogy előmozdítsák az európai szintű integrációt, és a 27 tagállam között 
megvalósítsák a műszaki szabályok teljes mértékű harmonizációját.

15. Az ENTSO-modell megfelelő működése érdekében, és figyelmen kívül hagyva az egyes 
tagállamokban a szétválasztás tekintetében előírt szintet – azaz szétválasztott 
átviteli/szállítási rendszerüzemeltetők vagy független rendszerüzemeltetők –, az előadó 
úgy véli, hogy az ENTSO-n belül minden átviteli/szállítási rendszerüzemeltetőt egyenlő 
bánásmódban kell részesíteni a rendszerüzemeltetői kötelezettségeik, valamint a 
rendszerhez való megkülönböztetésmentes hozzáférés biztosítása tekintetében.

Beruházások

16. A Bizottság azon javaslata, amely szerint az átviteli/szállítási rendszerüzemeltetőknek tíz 
évre szóló beruházási tervet kell benyújtaniuk, összhangban áll a tagállami szinten már 
meglévő kötelezettségekkel, így az előadó üdvözli, hogy e kötelezettséget európai 
dimenzióval szándékoznak kiegészíteni, különösen a tagállamok közötti energiaszállítási 
kapacitás javítása és fejlesztése tekintetében.

17. Lényeges azonban, hogy ezt a tervet elfogadja a szabályozó szerv, és ne csak 
felülvizsgálatra nyújtsák be.

Átláthatóság

18. Az előadónak meggyőződése, hogy az átláthatóságra vonatkozó szabályokon a 
szabályozó szervnek – az átviteli/szállítási rendszerüzemeltetőkkel folytatott konzultációt 
követően – javítania kell, és nem elég, ha az ügynökség csak felülvizsgálja azokat. 
Üdvözli az iránymutatások uniós szinten történő kidolgozását, ugyanakkor kívánatosnak 
tartja, hogy ezek az iránymutatások a legfontosabb részek tekintetében kötelező erővel 
bírjanak.

19. Az előadó továbbá felhívja a figyelmet, hogy a rendelet egyes részeiben mintha 
keveredne az átláthatóság és a monitoring tevékenység, illetve a jelentéstétel, ezért 
jelentésében szeretne különbséget tenni ezek között.

Harmonizáció

20. Az előadó úgy véli, hogy a harmonizáció nem került előterébe a javaslatban. Az 
energiapiacok integrációjának egyik legfőbb akadálya a 27 különböző szabályozási keret. 
Ezért az előadó úgy véli, hogy a műszaki és piaci szabályok harmonizálásának önkéntes 
jellege nem lesz elegendő ahhoz, hogy megoldják a tagállamok közötti határokon átnyúló 
kereskedelemben az integráció nem megfelelő szintje miatt fennálló nehézségeket. Ezért 
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az előadó szerint a műszaki előírások, valamint a szabályozási keret harmonizálását kell a 
csomag egyik alapvető céljának tekinteni.

Regionális piacok

21. Az előadó üdvözli, hogy a rendeletekbe és az irányelvekbe a regionális piacok fejlesztését 
mint az integráció megvalósulása felé tett kedvező lépést építik be. Az ezen a téren a 
közelmúltban elért haladás, valamint a már régóta fennálló piacok – például az északi 
piac – valóban szilárd alapot biztosíthatnak a különböző modellek összehasonlításához és 
e tapasztalatok némelyikének az EU egészére történő kivetítéséhez.

Rendszerösszekötői szintek

22. Az előadó üdvözli a különleges koordinátorok kinevezését, amivel felgyorsíthatják a 
tagállamok közötti négy fő rendszerösszekötői projekt eddig stagnáló fejlesztését. Úgy 
véli, hogy a koordinátorok pozitív hatást fejthetnek ki és felgyorsíthatják e folyamatokat 
azáltal, hogy közvetítőként lépnek fel a szereplők és az érdekelt felek között.

23. Ezek az egyedi esetek azonban – bár fontosak – csupán a probléma kis részét jelentik, és 
Unió-szerte még számos politikai, műszaki és igazgatási akadály áll a tagállamok közötti 
rendszerösszekötői kapacitás fokozása előtt, még ott is, ahol ezek a projektek gazdasági 
és műszaki tekintetben egyaránt életképesnek bizonyulnak.
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