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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó elismerését fejezi ki a Bizottságnak a transzeurópai energiaügyi infrastruktúra 
fejlesztésére vonatkozó ésszerű iránymutatásokra tett javaslatáért, amit fontos lépésnek tekint 
az Európai Unió tovább erősítése érdekében. Ez a javaslat szabályokat állapít meg a 
transzeurópai energiahálózatok időben történő kiépítésére és kölcsönös átjárhatóságára 
vonatkozóan az Európai Unió működéséről szóló szerződésben foglalt energiapolitikai célok 
elérése érdekében azzal a céllal, hogy szavatolja a belső energiapiac működését, az Unió 
energiaellátásának biztonságát, előmozdítsa az energiahatékonyságot és az új és megújuló 
energiaforrások fejlesztését, valamint elősegítse az energiahálózatok együttműködését. Az 
előadó úgy véli, hogy ez egy különösen fontos biztonsági kérdés az Európai Unió számára.

Még mindig számos uniós tagállam van, amely egyetlen energiaszolgáltatótól függ, ami nem 
felel meg a felelősségteljes kormányzás alapelveinek. Az ilyen körülmény jelentősen 
megnöveli az esetleges incidensek kockázatát olyan helyzetekben, amikor például a 
szolgáltatónak technikai nehézségei adódnak. Ez az állapot nem fenntartható, és ennélfogva 
az előadó üdvözli a Bizottság 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves keretről 
szóló, „Az Európa 2020 stratégia költségvetése" című közleményét, amely többek között azt 
javasolja, hogy hozzák létre az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt, amely egyetlen, 40 
milliárd euró összegű alappal – ezen belül az energiainfrastruktúrára elkülönített 9,1 milliárd 
eurós összeggel – segítené elő az energiaügyi, szállítási és digitális infrastruktúra 
prioritásainak megvalósítását.

A Bizottság korlátozott számú, villamosenergia- és földgázhálózatokat, valamint olaj- és 
szén-dioxid-szállítási infrastruktúrát magukban foglaló, kiemelt jelentőségű projekt 
létrehozását javasolja. A Bizottság összességében 12 kiemelt fontosságú energiaügyi 
infrastrukturális projektet és területet nevezett meg.

Az előadó szeretné hangsúlyozni, hogy a javaslat nem csak a nem megújuló energiaforrásokra 
korlátozódik. E rendelet segítségével az Európai Unió képes lesz elérni éghajlat-változási és 
energetikai céljait, azaz az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20%-os csökkentését 
2020-ig, az energiahatékonyság 20%-os növekedését, valamint azt, hogy a megújuló 
energiaforrások 20%-os részarányt érjenek el a végső energiafogyasztásban. Az előadó 
üdvözli, hogy a javaslat elkötelezett egy nagyon fontos kérdés, nevezetesen a fenntartható és 
környezetbarát energiapolitika mellett. Ez a kérdés az előadót is foglalkoztatja, ugyanakkor 
úgy gondolja, hogy a Bizottság javaslata kiegyensúlyozott. Az előadó hasonlóképpen 
hangsúlyozza, hogy környezetkárosító projekteket nem szabad támogatni. A közös érdekből 
megvalósított projektek egyik értékelési kritériuma azok fenntarthatóságának szintje. Ezt a 
kritériumot az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésének, valamint a villamosenergia-
hálózati infrastruktúra környezeti hatásának értékelésével mérik. Az előadó úgy véli, hogy a 
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságnak véleményében nem kell a környezetvédelmi 
kérdésekre összpontosítania, mivel az e kérdéssel foglalkozó ENVI bizottság kifejti majd saját 
véleményét.

Az előadó úgy véli, hogy az ilyen projektek végrehajtása alapvető fontosságú az Európai 
Unióról szóló szerződésben megállapított energiapolitikai célok megvalósításában. 
Mindazonáltal úgy gondolja, hogy ez nem vezethet az energiaárak növekedéséhez. Az európai 
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polgároknak biztos energiaellátásra van szükségük, de ez nem befolyásolhatja jelentősen az 
energiaköltséget. Az előadó sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nem készült részletes tanulmány 
arról, hogy az említett projektek végrehajtása hogyan befolyásolja az energiaárakat. 
Ugyanakkor az ilyen projektek szükségességének és a versenyre gyakorolt pozitív hatásának 
értékelése alapján az energiaárak esése várható.

Általában a villamosenergia- és földgázhálózatokat, valamint olaj- és szén-dioxid-szállítási 
infrastruktúrát magukban foglaló, kiemelt jelentőségű területek és projektek körülbelül 200 
milliárd euró összegű támogatást igényelnek. A Bizottság úgy véli, hogy e projektek 
legtöbbjét magánbefektetők fogják finanszírozni, mivel azok pénzügyileg nyereségesek. 
Ugyanakkor számos projekt kisebb tagállamokra összpontosít, s ilyen esetben a 
magánbefektetők lehet, hogy nem érdekeltek ezen projektek megvalósításában, mivel a 
visszatérítési időszak túl hosszú. Ezért a Bizottság 9,1 milliárd eurót irányzott elő azon 
projektek finanszírozására, amelyek nem vonzzák a magánbefektetőket, de nagyon fontosak 
az Európai Unió biztonsága szempontjából.

Az előadó összességében üdvözli a javasolt rendeletet és reméli, hogy a rendelet az 
előirányzott ütemtervnek megfelelően hatályba lép. Az előadó felszólítja az Európai 
Parlament többi képviselőjét, a Bizottságot és a Tanácsot, hogy felelősségteljesen járjanak el 
és ne csináljanak politikai kérdést e rendelet elfogadásából, mivel egy ilyen fejlemény az 
Európai Unió biztonságát fenyegetheti.

Az alább javasolt néhány módosítás azt a célt szolgálja, hogy hangsúlyozzuk az 
energiainfrastruktúra fejlesztésének fontosságát általában az egységes piac, és különösen az 
európai vállalkozások és fogyasztók számára. Két módosítás a kommunikációs szempontokról 
szól, nevezetesen arról, hogy a Bizottság által megalakítandó átláthatósági platform, illetve a 
projektek kezdeményezői által közzétett lényeges információk milyen nyelveken legyenek 
elérhetőek.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A meglévő energiaipari infrastruktúrák 
felújításának és az új infrastruktúrák 
bevezetésének felgyorsítása 

(6) A meglévő energiaipari infrastruktúrák 
felújításának és az új infrastruktúrák 
bevezetésének felgyorsítása 
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elengedhetetlen az uniós energia- és 
éghajlat-politikai célkitűzések eléréséhez, 
amelyek többek között a belső energiapiac 
kiteljesítése, az ellátás, különösen a 
földgáz- és kőolajellátás biztonságának 
szavatolása, valamint az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 20 %-os 
csökkentése, a megújuló energia végső 
energiafogyasztáson belüli részesedésének 
20%-ra történő növelése és az 
energiahatékonyság 20 %-os javítása 2020-
ig. Ezzel egyidejűleg az Uniónak fel kell 
készítenie saját infrastruktúráját az 
energiarendszer további, 2050-ig várható 
széntelenítésére is.

elengedhetetlen az uniós energia- és 
éghajlat-politikai célkitűzések eléréséhez, 
amelyek többek között a belső energiapiac 
kiteljesítése, az ellátás, különösen a 
földgáz- és kőolajellátás biztonságának 
szavatolása, valamint az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 20 %-os 
csökkentése – például a magas 
megújulóenergia-termelési kapacitással és 
villamosenergia-tárolási potenciállal 
rendelkező régiók összekapcsolása által –, 
a megújuló energia végső 
energiafogyasztáson belüli részesedésének 
20%-ra történő növelése és az 
energiahatékonyság 20 %-os javítása 2020-
ig. Ezzel egyidejűleg az Uniónak fel kell 
készítenie saját infrastruktúráját az 
energiarendszer további, 2050-ig várható 
széntelenítésére is.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A belső energiapiac, noha a villamos 
energia belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról szóló, 2009. július 13-i 
2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és a földgáz belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. 
július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv értelmében jogilag
létezik, a nemzeti energiahálózatok közötti 
megfelelő kapcsolatok hiánya miatt 
továbbra is széttagolt. Az Unió egész 
területére kiterjedő hálózatok azonban 
nélkülözhetetlenek a növekedés, a 
foglalkoztatás és a fenntartható fejlődés 
szolgálatában álló versenyképes és jól 
működő integrált belső piac 
megteremtéséhez.

(7) A belső energiapiac, noha a villamos 
energia belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról szóló, 2009. július 13-i 
2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és a földgáz belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. 
július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv értelmében jogilag 
létezik, a nemzeti energiahálózatok közötti 
megfelelő kapcsolatok hiánya miatt 
továbbra is széttagolt. Az Unió egész 
területére kiterjedő hálózatok azonban, –
amelyekben a szolgáltatási és termelési 
tevékenység hatékonyan elválik a hálózati 
műveletektől – nélkülözhetetlenek a 
növekedés, a foglalkoztatás és a 
fenntartható fejlődés szolgálatában álló 
versenyképes és jól működő integrált belső 
piac megteremtéséhez.
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Indokolás

A harmadik energialiberalizációs csomag a versenyképes uniós energiapiac alapjául szolgál. 
A harmadik energiacsomag végrehajtásának elősegítése és az uniós energiapiac teljes 
liberalizálása érdekében szükséges, hogy a TEN-E iránymutatásokon keresztül biztosítsák a 
termelés és szolgáltatás hatékony tulajdonosi szétválasztásának megvalósítását

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az egyre integráltabbá váló belső 
energiapiacon a határokon átnyúló 
költségelosztás egyértelmű és átlátható 
szabályai elengedhetetlenek a határokon 
átnyúló infrastruktúrára irányuló 
beruházások felgyorsításához. Az Európai 
Tanács 2011. február 4-i ülésén 
emlékeztetett arra, hogy fontos a hálózati 
beruházások számára vonzó, a 
finanszírozási igényekkel arányos díjakkal 
és a határokon átnyúló beruházásokra 
vonatkozó megfelelő költségelosztással 
jellemzett szabályozási keret bevezetése, 
amely egyúttal fokozza a versenyt és 
különösen az európai ipar 
versenyképességét, és figyelembe veszi a 
fogyasztókra gyakorolt hatást.

(27) Az egyre integráltabbá váló belső 
energiapiacon a határokon átnyúló 
költségelosztás egyértelmű és átlátható 
szabályai elengedhetetlenek a határokon 
átnyúló infrastruktúrára irányuló 
beruházások felgyorsításához az uniós 
vállalkozások – nem utolsósorban a kis-
és középvállalkozások, amelyek esetében a 
magas energiaárak komoly akadályt 
jelenthetnek –, valamint az európai 
fogyasztók érdekében. Az Európai Tanács 
2011. február 4-i ülésén emlékeztetett arra, 
hogy fontos a hálózati beruházások 
számára vonzó, a finanszírozási igényekkel 
arányos díjakkal és a határokon átnyúló 
beruházásokra vonatkozó megfelelő 
költségelosztással jellemzett szabályozási 
keret bevezetése, amely egyúttal fokozza a 
versenyt és különösen az európai ipar, 
valamint a kis- és középvállalkozások 
versenyképességét, és figyelembe veszi a 
fogyasztókra gyakorolt hatást.

Indokolás
Lásd továbbá a 16. cikk c) pontjának megfelelő módosítást.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt gazdasági, társadalmi és 
környezeti szempontból megvalósítható; és

b) a projekt gazdasági, társadalmi és 
környezeti szempontból megvalósítható; és 
a belső piac működésével összhangban a 
végső fogyasztók számára nem okoz 
kedvezőtlen hatást az energiaárak 
megfizethetőségét illetően, valamint nem 
járul hozzá a piaci szereplők közötti 
tisztességes verseny torzulásához; továbbá

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a projektben legalább két tagállam vesz 
részt úgy, hogy a projekt közvetlenül 
átnyúlik egy vagy több tagállam határán, 
illetve úgy, hogy egy adott tagállam 
területén található projekt a IV. melléklet 
1. pontja szerint jelentős határokon átnyúló 
hatással bír.

c) a projektben legalább két tagállam vesz 
részt úgy, hogy a projekt közvetlenül 
átnyúlik egy vagy több tagállam határán, 
illetve úgy, hogy egy adott tagállam 
területén található projekt a IV. melléklet 
1. pontja szerint jelentős határokon átnyúló 
hatással bír, vagy szigeteknek és 
peremterületeknek az Unió központi 
régióival történő összekötésére szolgál;

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kölcsönös átjárhatóság és a rendszer 
biztonságos működése;

kölcsönös átjárhatóság, a rendszer 
biztonságos működése és az ellátás 
biztonsága;

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont – 5 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– piaci működés és ügyfélszolgálatok; – piaci működés és ügyfélszolgálatok, 
különösen a háztartások és a kis- és 
középvállalkozások vonatkozásában;

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát és 
helyzetét, különös tekintettel a 
háztartásokra, az éves energiafogyasztást 
és a továbbításra nem alkalmas forrásokból 
előállított energia részesedését a 
felhasználók által lefedett területen.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy közös érdekű projekt 
végrehajtása jelentős nehézségekbe 

(1)Amennyiben egy közös érdekű projekt 
végrehajtása jelentős nehézségekbe 
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ütközik, a Bizottság legfeljebb egy évre 
európai koordinátort jelölhet ki, akinek a 
megbízatása kétszer újítható meg.

ütközik, a Bizottság, az érintett tagállamok 
hozzájárulását követően, legfeljebb egy 
évre európai koordinátort jelölhet ki, 
akinek a megbízatása kétszer újítható meg.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A projektgazdák ezenfelül a lényeges 
információkat más olyan megfelelő 
tájékoztatási eszközök segítségével is 
közzéteszik, amelyekhez a lakosság nyílt 
hozzáféréssel rendelkezik.

A projektgazdák ezenfelül a lényeges 
információkat más olyan megfelelő 
tájékoztatási eszközök segítségével is 
közzéteszik, amelyekhez a lakosság 
könnyű és ingyenes hozzáféréssel 
rendelkezik.

Indokolás
A „nyílt hozzáférés” fogalma félreérthető a szerzői jogok területén való használata miatt.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségek határokon átnyúló elosztásáról 
szóló döntés során figyelembe kell venni 
az érintett tagállamokban megvalósított 
projekt(ek) gazdasági, társadalmi és 
környezeti költségeit és hasznát, valamint a 
pénzügyi támogatásra való esetleges 
rászorultságot.

A költségek határokon átnyúló elosztásáról 
szóló döntés során figyelembe kell venni 
az érintett tagállamokban megvalósított 
projekt(ek) gazdasági, társadalmi és 
környezeti költségeit és hasznát, különös 
tekintettel a belső piac működésére, 
valamint a pénzügyi támogatásra való 
esetleges rászorultságot.

Indokolás

A belső piac működése, valamint az európai gazdaságok szempontjából a megfelelő 
energiaellátás fontosságát hangsúlyozni kell.

Módosítás 12
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A II. melléklet 1., 2. és 4. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében 
tanulmányokhoz nyújtott támogatások és 
pénzügyi eszközök formájában nyújtott 
uniós pénzügyi támogatásra jogosultak.

(1) A II. melléklet 1. és 4. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében 
tanulmányokhoz nyújtott támogatások és 
pénzügyi eszközök formájában nyújtott 
uniós pénzügyi támogatásra jogosultak.

A II. melléklet 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet]
rendelkezéseinek értelmében 
tanulmányokhoz és kivitelezési 
munkákhoz nyújtott támogatások és 
pénzügyi eszközök formájában nyújtott 
uniós pénzügyi támogatásra jogosultak, 
ha azok a gázinfrastruktúra szektor azon 
ágazataiban valósulnak meg, ahol a 
földgáz belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról szóló 2009/73/EK irányelv 
szétválasztást érintő rendelkezései 
végrehajtásra kerültek, ideértve azokat a 
tagállamokat is, ahol ebben a 
vonatkozásban eltéréseket alkalmaznak.

Indokolás

A harmadik energialiberalizációs csomag végrehajtása alapvető fontosságú, különösen a 
gázpiac tekintetében, ugyanúgy, ahogy alapvető fontosságú a gáztermelési és -ellátási 
tevékenység elkülönítése, valamint a fennálló monopóliumhálózatok szétválasztása. Ez azon 
előfeltétel lefektetésével mozdítható elő, mely szerint csak azok a gázzal kapcsolatos közös 
érdekű projektek részesülhetnek uniós pénzügyi támogatásban, amelyeket olyan tagállamok 
gázinfrastruktúra szektorában hajtanak végre, ahol már ténylegesen végrehajtották a 
tulajdonosi háttér szétválasztását.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a villamosenergia- és gázszektorban a 
tagállamok közötti összekapcsolódás 
szintjének alakulását és az energiaárak 
ehhez kapcsolódó változásait, valamint a 
hálózati rendszerhibák előfordulásának 
számát, azok okait és gazdasági költségeit;

c) a villamosenergia- és gázszektorban a 
tagállamok közötti összekapcsolódás 
szintjének alakulását és a fogyasztók és az 
európai vállalkozások, különösen a kis- és 
középvállalkozások számára az energiaárak 
ehhez kapcsolódó változásait, valamint a 
hálózati rendszerhibák előfordulásának 
számát, azok okait és gazdasági költségeit;

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a közvélemény számára 
könnyen hozzáférhető infrastrukturális 
átláthatósági platformot hoz létre. Ennek az 
alábbi információkat kell tartalmaznia:

A Bizottság a közvélemény számára 
könnyen hozzáférhető infrastrukturális 
átláthatósági platformot hoz létre az 
Európai Unió valamennyi hivatalos 
nyelvén. Ennek az alábbi információkat 
kell tartalmaznia:

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Észak-déli irányú villamosenergia-
hálózati összekapcsolódások Közép-Kelet-
és Délkelet-Európában: észak-déli és kelet-
nyugati irányú összekapcsolódások és 
belső vezetékek, amelyek célja a belső piac 
teljes körű megvalósítása és a megújuló 
forrásból származó energiatermelés 
integrálása.

(3) Észak-déli irányú villamosenergia-
hálózati összekapcsolódások Közép-Kelet-
és Délkelet-Európában: észak-déli és kelet-
nyugati irányú összekapcsolódások és 
belső vezetékek, amelyek célja a belső piac 
teljes körű megvalósítása és a megújuló 
forrásból származó energiatermelés 
integrálása.

Távoli szigetek energiaellátásának 
összekapcsolása a kontinenssel a belső 
villamosenergia-piac kiegészítése céljából, 
a megújuló energiaforrások 
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felhasználásának növelése, illetve a 
kontinensen megújuló energiaforrásokból 
előállított energia szállításának 
elősegítésére.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 6 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egyes szereplők piaci ereje és a 
tagállamok közötti árkonvergencia 
tekintetében tapasztalható verseny;

a) az egyes szereplők piaci ereje és a 
tagállamok közötti, különösen a 
háztartásokat érintő árkonvergencia 
tekintetében tapasztalható verseny;

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 7 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egyes szereplők piaci ereje és a 
tagállamok közötti árkonvergencia 
tekintetében tapasztalható verseny;

a) az egyes szereplők piaci ereje és a 
tagállamok közötti, különösen a 
háztartásokat érintő árkonvergencia 
tekintetében tapasztalható verseny;

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
 V melléklet – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A szállítási/átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetők megosztják 
egymással a módszertan kidolgozásához 
szükséges információkat, a kapcsolódó 
hálózati és piaci modelleket is ideértve. A 
más szállítási/átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetők nevében 
információt gyűjtő átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetőnek vissza kell

(12) A szállítási/átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetők megosztják 
egymással a módszertan kidolgozásához 
szükséges információkat, a kapcsolódó 
hálózati és piaci modelleket is ideértve. A 
más szállítási/átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetők nevében 
információt gyűjtő átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetőnek vissza kell 
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juttatnia az adatgyűjtés eredményét a részt 
vevő átviteli- vagy elosztórendszer-
üzemeltetőkhöz. A 12. cikk (8) 
bekezdésében említett közös 
villamosenergia- és földgázhálózati és -
piaci modell esetében az 1. pont szerinti 
beviteli adathalmaznak ki kell terjednie az 
n+10., n+20. és n+30. évre, és a modellnek 
lehetővé kell tennie a teljes körű gazdasági, 
társadalmi és környezeti hatásvizsgálatot, 
különösen olyan külső költségek 
tekintetében, mint amilyenek az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásokkal, a 
hagyományos légszennyező 
kibocsátásokkal vagy az 
ellátásbiztonsággal kapcsolatos költségek.

juttatnia az adatgyűjtés eredményét a részt 
vevő átviteli- vagy elosztórendszer-
üzemeltetőkhöz. A 12. cikk (8) 
bekezdésében említett közös 
villamosenergia- és földgázhálózati és -
piaci modell esetében az 1. pont szerinti 
beviteli adathalmaznak ki kell terjednie az 
n+10., n+20. és n+30. évre, és a modellnek 
lehetővé kell tennie a teljes körű gazdasági, 
társadalmi és környezeti hatásvizsgálatot, 
különösen a belső piac működése és olyan 
külső költségek tekintetében, mint 
amilyenek az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásokkal, a hagyományos 
légszennyező kibocsátásokkal vagy az 
ellátásbiztonsággal kapcsolatos költségek.

Indokolás

A belső piac működése, valamint az európai gazdaságok szempontjából a megfelelő 
energiaellátás fontosságát hangsúlyozni kell.
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