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Módosítás 1
Laurence J.A.J. Stassen

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy az intelligens 
energiahálózatok az energiaágazat és az 
informatikai és kommunikációs 
technológiai (ikt) ágazat közötti 
konvergencia eredményei, és hogy 
ösztönözni kell a két ágazat közötti további 
együttműködést, például a 
rádiófrekevencia-spektrum Európa-szerte 
történő hatékony használata és a jövőbeli 
„dolgok internetének” intelligens 
energiafunkciói tekintetében; kéri a 
Bizottságot, hogy tegye meg az intelligens 
energiahálózatok koherens és hatékony 
telepítésének és üzemeltetésének 
biztosításához szükséges intézkedéseket;

1. megjegyzi, hogy az intelligens 
energiahálózatok az energiaágazat és az 
informatikai és kommunikációs 
technológiai (ikt) ágazat közötti 
konvergencia eredményei, és hogy 
ösztönözni kell a két ágazat közötti további 
együttműködést, például a 
rádiófrekvencia-spektrum Európa-szerte 
történő hatékony használata és a jövőbeli 
„dolgok internetének” intelligens 
energiafunkciói tekintetében;

Or. nl

Módosítás 2
Satu Hassi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy az intelligens 
energiahálózatok az energiaágazat és az 
informatikai és kommunikációs 
technológiai (ikt) ágazat közötti 
konvergencia eredményei, és hogy 
ösztönözni kell a két ágazat közötti további 
együttműködést, például a 
rádiófrekevencia-spektrum Európa-szerte 
történő hatékony használata és a jövőbeli 
„dolgok internetének” intelligens 
energiafunkciói tekintetében; kéri a 
Bizottságot, hogy tegye meg az intelligens 

1. megjegyzi, hogy az intelligens 
energiahálózatok az informatikai és 
kommunikációs technológiai (ikt) ágazat 
energiaágazaton belüli hálózatkezelésben 
betöltött növekvő szerepének eredményei, 
és hogy ösztönözni kell a két ágazat közötti 
további együttműködést és szinergiákat, 
például a rádiófrekvencia-spektrum
Európa-szerte történő hatékony használata 
és a decentralizált energiarendszerek
intelligens energiafunkciói tekintetében;
kéri a Bizottságot, hogy tegye meg az 
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energiahálózatok koherens és hatékony 
telepítésének és üzemeltetésének 
biztosításához szükséges intézkedéseket;

intelligens energiahálózatok koherens és 
hatékony telepítésének és üzemeltetésének 
biztosításához szükséges intézkedéseket;
aggodalommal jegyzi meg e szinergiák 
által az adatvédelemmel és a magánélet 
védelmével, a megemelkedett díjakkal és 
azzal kapcsolatban felvetett súlyos 
kérdéseket, hogy az energiahálózat-
üzemeltetők esetlegesen olyan helyzetbe 
kerülhetnek, amelyben a 
telekommunikációs vállalatoktól kell 
adatokat vásárolniuk alapvető feladataik 
teljesítése – így a hatékony 
villamosenergia-elosztó rendszer 
működtetése, karbantartása és fejlesztése 
– érdekében; hangsúlyozza, hogy az 
energiaipari szereplőknek kiemelt 
felelősséget kell vállalniuk az intelligens 
hálózatok üzleti modelljében;

Or. en

Módosítás 3
Gaston Franco

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy az intelligens 
energiahálózatok az energiaágazat és az 
informatikai és kommunikációs 
technológiai (ikt) ágazat közötti 
konvergencia eredményei, és hogy 
ösztönözni kell a két ágazat közötti további 
együttműködést, például a 
rádiófrekevencia-spektrum Európa-szerte 
történő hatékony használata és a jövőbeli 
„dolgok internetének” intelligens 
energiafunkciói tekintetében; kéri a 
Bizottságot, hogy tegye meg az intelligens 
energiahálózatok koherens és hatékony 
telepítésének és üzemeltetésének 
biztosításához szükséges intézkedéseket;

1. megjegyzi, hogy az intelligens 
energiahálózatok az energiaágazat és az 
informatikai és kommunikációs 
technológiai (ikt) ágazat közötti 
együttműködés eredményei, és hogy 
ösztönözni kell a két ágazat közötti további 
együttműködést, például a rádióspektrum
Európa-szerte történő hatékony használata 
és a jövőbeli „dolgok internetének” 
intelligens energiafunkciói tekintetében;
kéri a Bizottságot, hogy fogalmazzon meg 
az intelligens energiahálózatok koherens és 
hatékony telepítésének és üzemeltetésének 
biztosításához szükséges ajánlásokat;
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Or. fr

Módosítás 4
Bernd Lange

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megjegyzi, hogy az intelligens 
energiahálózatok az energiaágazat és az 
informatikai és kommunikációs 
technológiai (ikt) ágazat közötti 
konvergencia eredményei, és hogy 
ösztönözni kell a két ágazat közötti további 
együttműködést, például a 
rádiófrekevencia-spektrum Európa-szerte 
történő hatékony használata és a jövőbeli 
„dolgok internetének” intelligens 
energiafunkciói tekintetében; kéri a 
Bizottságot, hogy tegye meg az intelligens 
energiahálózatok koherens és hatékony 
telepítésének és üzemeltetésének 
biztosításához szükséges intézkedéseket;

1. megjegyzi, hogy az intelligens 
energiahálózatok az energiaágazat és az 
egyre nagyobb jelentőségűvé váló
informatikai és kommunikációs 
technológiai (ikt) ágazat közötti 
konvergencia eredményei, és hogy 
ösztönözni kell a két ágazat közötti további 
együttműködést, például a 
rádiófrekevencia-spektrum Európa-szerte 
történő hatékony használata és a jövőbeli 
„dolgok internetének” intelligens 
energiafunkciói tekintetében; kéri a 
Bizottságot, hogy tegye meg az intelligens 
energiahálózatok koherens és hatékony 
telepítésének és üzemeltetésének 
biztosításához szükséges intézkedéseket;

Or. de

Módosítás 5
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az intelligens 
villamosenergia-hálózatok messzemenő 
hatásokat gyakorló új alkalmazások előtt 
nyitnak ajtót, így: biztosítják a kapacitást 
a megújuló energiaforrások, az 
elektromos járművek és a megosztott 
termelők hálózatba való nagyobb mértékű 
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bekapcsolódásához; a keresletre reagáló 
és átfogó irányítási és nyomonkövetési 
képességek útján hatékonyabban és 
megbízhatóbban biztosítják az 
energiaellátást; a feszültségkimaradások 
megelőzése vagy helyreállítása érdekében 
automatikus hálózati rekonfigurációt 
(önjavító képességek) alkalmaznak; a 
fogyasztók számára biztosítják annak 
lehetőségét, hogy fokozott ellenőrzést 
gyakoroljanak villamosenergia-
fogyasztásuk felett és a villamosenergia-
piac aktív résztvevői legyenek;

Or. en

Módosítás 6
Bernd Lange

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a megújuló 
energiaforrások az európai 
áramellátásban való növekvő részesedése 
miatt szükségessé válik a meglévő hálózati 
és informatikai infrastruktúra fejlesztése, 
ezért a kutatás és a fejlesztés terén a 
támogatás fokozására és gyors uniós 
szabványosításra van szükség;

Or. de

Módosítás 7
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. – tekintettel a hetedik kutatási és 
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technológiafejlesztési keretprogram 
„THINK” projektjének „Az 
elosztóhálózatoktól az intelligens 
elosztórendszerekig: az európai 
villamosenergia-piaci elosztórendszer-
üzemeltetőkre vonatkozó szabályozás 
újragondolása” című, 2013. júniusi 
zárójelentésére;

Or. en

Módosítás 8
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. – tekintettel az Európai Energiaipari 
Szabályozók Tanácsának „Az 
elosztórendszer-üzemeltetőkre és zárt 
elosztórendszer-üzemeltetőkre vonatkozó 
szétválasztási követelmények átültetési 
helyzetének áttekintése” című, 
2013. április 16-i jelentésére;

Or. en

Módosítás 9
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. mivel az Európai Energiaszabályozók 
Tanácsa az intelligens hálózatot olyan 
villamosenergia-hálózatként határozza 
meg, amely képes „költséghatékony 
módon integrálni a hálózathoz csatlakozó 
valamennyi felhasználó – termelő,
fogyasztó vagy egyszerre mindkettő –
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magatartását és cselekményeit annak 
érdekében, hogy biztosítsa egy 
gazdaságilag eredményes, fenntartható, 
alacsony veszteséggel járó, magas 
színvonalú, ellátási biztonságot nyújtó és 
biztonságos villamosenergia-rendszer 
rendelkezésre állását”;

Or. en

Módosítás 10
Laurence J.A.J. Stassen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza az intelligens 
energiahálózatok számos előnyét a 
gazdaság dekarbonizációja, a megújuló 
energiák és az elosztott villamosenergia-
termelés részesedésének növelése, 
valamint a közlekedésben az 
elektromosság hatékony felhasználásához 
szükséges feltételek megteremtése 
szempontjából, ezenkívül a fogyasztók 
számára azon lehetőség megadása 
tekintetében, hogy fogyasztásukat úgy 
alakítsák, hogy a legalacsonyabb árak 
előnyeit élvezzék, és egyúttal energiát 
takarítsanak meg, továbbá az 
energiahatékonyság növelése és az EU 
technológiai fejlődésének fellendítése 
terén;

törölve

Or. nl

Módosítás 11
Satu Hassi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza az intelligens 
energiahálózatok számos előnyét a 
gazdaság dekarbonizációja, a megújuló 
energiák és az elosztott villamosenergia-
termelés részesedésének növelése, 
valamint a közlekedésben az 
elektromosság hatékony felhasználásához 
szükséges feltételek megteremtése 
szempontjából, ezenkívül a fogyasztók 
számára azon lehetőség megadása 
tekintetében, hogy fogyasztásukat úgy 
alakítsák, hogy a legalacsonyabb árak 
előnyeit élvezzék, és egyúttal energiát 
takarítsanak meg, továbbá az 
energiahatékonyság növelése és az EU 
technológiai fejlődésének fellendítése 
terén;

2. hangsúlyozza az intelligens 
energiahálózatok számos előnyét a 
gazdaság környezetbarátabbá tétele, a 
megújuló energiák és az elosztott 
villamosenergia-termelés részesedésének 
növelése, valamint a közlekedésben az 
elektromosság hatékony felhasználásához 
szükséges feltételek megteremtése 
szempontjából, ezenkívül a fogyasztók 
számára azon lehetőség megadása 
tekintetében, hogy fogyasztásukat úgy 
alakítsák, hogy a legalacsonyabb árak 
előnyeit élvezzék, és egyúttal energiát 
takarítsanak meg, továbbá az 
energiahatékonyság növelése, az EU 
technológiai innovációjának és
fejlődésének fellendítése, valamint a 
fogyasztók arra való ösztönzése terén, 
hogy egyszerre legyenek fogyasztók és 
termelők, azaz az általuk termelt energia 
fel nem használt részét értékesítsék a 
piacon, vagy hogy a nettó fogyasztás 
mérésének alkalmazásával jóváírást
kapjanak a villamos energiáért;

Or. en

Módosítás 12
Gaston Franco

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza az intelligens 
energiahálózatok számos előnyét a 
gazdaság dekarbonizációja, a megújuló 
energiák és az elosztott villamosenergia-
termelés részesedésének növelése, 
valamint a közlekedésben az 
elektromosság hatékony felhasználásához 
szükséges feltételek megteremtése 

2. hangsúlyozza az intelligens 
energiahálózatok számos előnyét a 
gazdaság dekarbonizációja, a megújuló 
energiák és az elosztott villamosenergia-
termelés részesedésének növelése, 
valamint a közlekedésben az 
elektromosság hatékony felhasználásához 
szükséges feltételek megteremtése 
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szempontjából, ezenkívül a fogyasztók 
számára azon lehetőség megadása 
tekintetében, hogy fogyasztásukat úgy 
alakítsák, hogy a legalacsonyabb árak 
előnyeit élvezzék, és egyúttal energiát 
takarítsanak meg, továbbá az 
energiahatékonyság növelése és az EU 
technológiai fejlődésének fellendítése 
terén;

szempontjából, ezenkívül a fogyasztók 
számára azon lehetőség megadása 
tekintetében, hogy fogyasztásukat úgy 
alakítsák, hogy a legalacsonyabb árak 
előnyeit élvezzék, és az 
energiahatékonyság javításával egyúttal 
energiát takarítsanak meg, továbbá az 
energia csúcsidőszakon kívüli használata 
révén az energiateljesítménnyel és a 
villamosenergia-hálózatokba való 
költséges beruházásokkal kapcsolatos 
megtakarítások, és az EU technológiai 
fejlődésének fellendítése terén;

Or. fr

Módosítás 13
Bernd Lange

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza az intelligens 
energiahálózatok számos előnyét a 
gazdaság dekarbonizációja, a megújuló 
energiák és az elosztott villamosenergia-
termelés részesedésének növelése, 
valamint a közlekedésben az 
elektromosság hatékony felhasználásához 
szükséges feltételek megteremtése 
szempontjából, ezenkívül a fogyasztók 
számára azon lehetőség megadása 
tekintetében, hogy fogyasztásukat úgy 
alakítsák, hogy a legalacsonyabb árak 
előnyeit élvezzék, és egyúttal energiát 
takarítsanak meg, továbbá az 
energiahatékonyság növelése és az EU 
technológiai fejlődésének fellendítése 
terén;

2. hangsúlyozza az intelligens 
energiahálózatok számos előnyét a 
gazdaság dekarbonizációja, a megújuló 
energiák és az elosztott villamosenergia-
termelés részesedésének növelése, a 
háztartások ellátásbiztonságának 
biztosítása, valamint a közlekedésben az 
elektromosság hatékony felhasználásához 
szükséges feltételek megteremtése 
szempontjából, ezenkívül a fogyasztók 
számára azon lehetőség megadása 
tekintetében, hogy fogyasztásukat úgy 
alakítsák, hogy a legalacsonyabb árak 
előnyeit élvezzék, és egyúttal energiát 
takarítsanak meg, továbbá az 
energiahatékonyság növelése és az EU 
technológiai fejlődésének fellendítése 
terén, emlékeztet arra, hogy az intelligens 
hálózatok fejlesztése és használata 
jelentősen csökkenti az átvitel és az 
elosztás során az energiaveszteséget;
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Or. de

Módosítás 14
Konrad Szymański

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza az intelligens 
energiahálózatok számos előnyét a 
gazdaság dekarbonizációja, a megújuló 
energiák és az elosztott villamosenergia-
termelés részesedésének növelése, 
valamint a közlekedésben az 
elektromosság hatékony felhasználásához 
szükséges feltételek megteremtése 
szempontjából, ezenkívül a fogyasztók 
számára azon lehetőség megadása 
tekintetében, hogy fogyasztásukat úgy 
alakítsák, hogy a legalacsonyabb árak 
előnyeit élvezzék, és egyúttal energiát 
takarítsanak meg, továbbá az 
energiahatékonyság növelése és az EU 
technológiai fejlődésének fellendítése 
terén;

2. hangsúlyozza az intelligens 
energiahálózatok számos előnyét az 
alacsony kibocsátású gazdaság 
megteremtése, a megújuló energiák és az 
elosztott villamosenergia-termelés 
részesedésének növelése, valamint a 
közlekedésben az elektromosság hatékony 
felhasználásához szükséges feltételek 
megteremtése szempontjából, ezenkívül a 
fogyasztók számára azon lehetőség 
megadása tekintetében, hogy 
fogyasztásukat úgy alakítsák, hogy a 
legalacsonyabb árak előnyeit élvezzék, és 
egyúttal energiát takarítsanak meg, továbbá 
az energiahatékonyság növelése és az EU 
technológiai fejlődésének fellendítése 
terén;

Or. en

Módosítás 15
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza az intelligens 
energiahálózatok számos előnyét a 
gazdaság dekarbonizációja, a megújuló 
energiák és az elosztott villamosenergia-
termelés részesedésének növelése, 
valamint a közlekedésben az 
elektromosság hatékony felhasználásához 
szükséges feltételek megteremtése 

2. hangsúlyozza az intelligens 
energiahálózatok számos előnyét az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentése, a megújuló energiák és az 
elosztott villamosenergia-termelés 
részesedésének növelése, valamint a 
közlekedésben az elektromosság hatékony 
felhasználásához szükséges feltételek 
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szempontjából, ezenkívül a fogyasztók 
számára azon lehetőség megadása 
tekintetében, hogy fogyasztásukat úgy 
alakítsák, hogy a legalacsonyabb árak 
előnyeit élvezzék, és egyúttal energiát 
takarítsanak meg, továbbá az 
energiahatékonyság növelése és az EU
technológiai fejlődésének fellendítése 
terén;

megteremtése szempontjából, ezenkívül a 
fogyasztók számára azon lehetőség 
megadása tekintetében, hogy 
fogyasztásukat úgy alakítsák, hogy a 
legalacsonyabb árak előnyeit élvezzék, és 
egyúttal energiát takarítsanak meg, továbbá 
az energiahatékonyság növelése és az EU 
technológiai fejlődésének fellendítése 
terén;

Or. en

Módosítás 16
Rachida Dati

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza az intelligens 
energiahálózatok számos előnyét a 
gazdaság dekarbonizációja, a megújuló 
energiák és az elosztott villamosenergia-
termelés részesedésének növelése, 
valamint a közlekedésben az 
elektromosság hatékony felhasználásához 
szükséges feltételek megteremtése 
szempontjából, ezenkívül a fogyasztók 
számára azon lehetőség megadása 
tekintetében, hogy fogyasztásukat úgy 
alakítsák, hogy a legalacsonyabb árak 
előnyeit élvezzék, és egyúttal energiát 
takarítsanak meg, továbbá az 
energiahatékonyság növelése és az EU 
technológiai fejlődésének fellendítése 
terén;

2. hangsúlyozza az intelligens 
energiahálózatok számos előnyét a 
gazdaság dekarbonizációja, a megújuló 
energiák és az elosztott villamosenergia-
termelés részesedésének növelése, 
valamint a közlekedésben az 
elektromosság hatékony felhasználásához 
szükséges feltételek megteremtése 
szempontjából, ezenkívül a fogyasztók 
számára azon lehetőség megadása 
tekintetében, hogy fogyasztásukat úgy 
alakítsák, hogy a legalacsonyabb árak 
előnyeit élvezzék, és egyúttal energiát 
takarítsanak meg, továbbá az 
energiahatékonyság növelése és az EU 
technológiai fejlődésének fellendítése 
terén; hangsúlyozza tehát, hogy a 
környezetvédelmi és az energiapolitika
által betöltött e központi szerepet a 
jogszabályok és a meglévő célkitűzések 
általános rendszerezésének és 
ésszerűsítésének elvégzése révén szem 
előtt kell tartani;

Or. fr
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Módosítás 17
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy az intelligens 
hálózatok bevezetése lehetőséget ad – a 
főként kkv-k által fémjelzett – elektronikai 
és elektrotechnikai iparban tevékenykedő 
uniós technológiaszolgáltatóknak arra, 
hogy fokozzák versenyképességüket és 
vezető szerepet töltsenek be a globális 
technológiai színtéren.

Or. ro

Módosítás 18
Bernd Lange

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet arra, hogy a hálózati 
infrastruktúra, a hálózatkezelés és a piaci 
szabályok jelenleg a nukleáris és a 
fosszilis tüzelőanyagokkal működő 
erőművek igényeihez és lehetőségeihez 
igazodnak, és ezért azok versenyhátrányt 
jelentenek az új technológiák – így a 
megújuló energiaforrások – számára;

Or. de

Módosítás 19
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen 
intézkedéseket a következő 
kulcsfontosságú akadályok felszámolása 
érdekében: a kölcsönös átjárhatóság és a 
szabványok hiánya (a szabványosított 
automatikus felismerés és konfigurálás 
csökkentené a költségeket és lehetővé 
tenné a kisebb elosztott energiaforrások 
[vagy a kisebb elosztott energiaforrás-
alkalmazások] bekapcsolását is); az új 
intelligens hálózati alkalmazások 
szerepével és feladataival kapcsolatos 
bizonytalanság; a költség- és 
haszonmegosztással és következésképpen 
az új üzleti modellekkel kapcsolatos 
bizonytalanság; a fogyasztók vonakodása 
a próbaüzemben való részvételtől; egy sor 
európai szabályozási rendelkezés 
jelentősen akadályozhatja a 
projekteredmények más országokban való 
megismételhetőségét;

Or. en

Módosítás 20
Bernd Lange

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség 
van új, modern, intelligens és rugalmas 
energia-infrastruktúrára, különösen 
intelligens energiahálózatokra, melyek 
rugalmasabb tartalék és kiegyensúlyozó 
kapacitást biztosítanak, ide értve az egyéni 
villamosenergia-termelő mikro-
energiatermelési és tárolási rendszereket, új 
villamosenergia-felhasználásokat (például 
elektromos járművek) és a keresletre 
reagáló programokat; üdvözli az Európai 

3. hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség 
van valamennyi hálózati szinten új, 
modern, intelligens és rugalmas energia-
infrastruktúrára, különösen intelligens 
energiahálózatokra, melyek rugalmasabb 
tartalék és kiegyensúlyozó kapacitást 
biztosítanak, ideértve az egyéni 
villamosenergia-termelő mikro-
energiatermelési és tárolási rendszereket, új 
villamosenergia-felhasználásokat (például 
elektromos járművek) és a keresletre 
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Hálózatfinanszírozási Eszköz által a közös 
érdekű villamosenergia-projektekre 
helyezett hangsúlyt;

reagáló programokat; hangsúlyozza, hogy 
az energiainfrastruktúra fejlesztése és 
korszerűsítése során biztosítani kell az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
fokozott együttműködést és valamennyi 
érintett célzott, átlátható, összehangolt és 
korai bevonását; üdvözli az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz által a közös 
érdekű villamosenergia-projektekre 
helyezett hangsúlyt, hangsúlyozza, hogy 
ennek során az intelligens 
energiahálózatokkal kapcsolatos 
projekteket az elosztórendszerek szintjén 
is figyelembe kell venni; hangsúlyozza, 
hogy az infrastruktúra-projekteknek 
teljesíteniük kell a fenntarthatósági és a 
versenyképességi kritériumokat és olyan 
integrált megközelítésen kell alapulniuk, 
amely biztosítja az elosztórendszer-
üzemeltetők bevonását;

Or. de

Módosítás 21
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség 
van új, modern, intelligens és rugalmas 
energia-infrastruktúrára, különösen 
intelligens energiahálózatokra, melyek 
rugalmasabb tartalék és kiegyensúlyozó 
kapacitást biztosítanak, ide értve az egyéni 
villamosenergia-termelő mikro-
energiatermelési és tárolási rendszereket, új 
villamosenergia-felhasználásokat (például 
elektromos járművek) és a keresletre 
reagáló programokat; üdvözli az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz által a közös 
érdekű villamosenergia-projektekre
helyezett hangsúlyt;

3. hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség 
van új, modern, intelligens és rugalmas 
energiainfrastruktúrára, különösen 
intelligens energiahálózatokra, amelyek
rugalmasabb tartalék és kiegyensúlyozó 
kapacitást biztosítanak, ideértve az egyéni 
villamosenergia-termelő mikro-
energiatermelési és tárolási rendszereket, új 
villamosenergia-felhasználásokat (például 
elektromos járművek) és a keresletre 
reagáló programokat; üdvözli az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz által a közös 
érdekű intelligens energiaprojektekre
helyezett hangsúlyt, ugyanakkor 
sajnálatának ad hangot annak kapcsán, 
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hogy mindössze két intelligens hálózati 
projektet vettek fel a jelenlegi kétéves 
jegyzékbe;

Or. en

Módosítás 22
Gaston Franco

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség 
van új, modern, intelligens és rugalmas 
energia-infrastruktúrára, különösen 
intelligens energiahálózatokra, melyek
rugalmasabb tartalék és kiegyensúlyozó 
kapacitást biztosítanak, ide értve az egyéni 
villamosenergia-termelő mikro-
energiatermelési és tárolási rendszereket, új 
villamosenergia-felhasználásokat (például 
elektromos járművek) és a keresletre 
reagáló programokat; üdvözli az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz által a közös 
érdekű villamosenergia-projektekre 
helyezett hangsúlyt;

3. hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség 
van új, modern, intelligens és rugalmas 
energiainfrastruktúrára, különösen 
intelligens energiahálózatokra, amelyek
(igaz, egyelőre igen magas árakon) 
rugalmasabb tartalék- és kiegyensúlyozó 
kapacitást biztosítanak, ideértve az egyéni 
villamosenergia-termelő mikro-
energiatermelési és tárolási rendszereket , 
új villamosenergia-felhasználásokat 
(például elektromos járművek) és a 
keresletre reagáló programokat; üdvözli az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által 
a közös érdekű villamosenergia-
projektekre helyezett hangsúlyt és 
hangsúlyozza, hogy a földközi-tengeri 
térségben ki kell alakítani az 
energiahálózatok észak-dél irányú 
összekapcsolását;

Or. fr

Módosítás 23
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. megjegyzi, hogy az intelligens hálózati 
alkalmazások üzleti lehetőségeivel és a 
költségek és hasznok résztvevők közötti 
megosztásával kapcsolatos tartós 
bizonytalanság a magánbefektetéseket 
korlátozó tényező;

Or. en

Módosítás 24
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy a finanszírozás 
továbbra is alapvető szerepet játszik az 
intelligens hálózatokkal kapcsolatos 
kutatás-fejlesztésbe és demonstrációs 
projektekbe való magánbefektetések 
ösztönzésében;

Or. en

Módosítás 25
Gaston Franco

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy a 2050-ig szóló 
energiaügyi ütemtervben felvázolt 
forgatókönyvek többségében az elosztott 
megújuló energiatermelés megfelelő 
integrációja megvalósíthatatlan a helyi és 
regionális intelligens villamosenergia-
elosztó hálózatok fejlesztése nélkül;

4. emlékeztet arra, hogy a 2050-ig szóló 
energiaügyi ütemtervben felvázolt 
forgatókönyvek többségében az elosztott 
megújuló energiatermelés megfelelő 
integrációja megvalósíthatatlan a helyi és 
regionális intelligens villamosenergia-
elosztó hálózatok fejlesztése nélkül, főként 
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mivel e hálózatok információáramlási és 
villamosenergia-ellátási összeköttetést 
teremtenek a helyi társadalmi-gazdasági 
fejlesztési övezetek között; hozzáteszi 
ugyanakkor, hogy az intelligens hálózatok 
jelentős hozzáadott értékét csak tovább 
növeli, hogy e hálózatok nagyobb léptékű 
– nemzeti, sőt akár európai – szinten 
állnak egymással összeköttetésben, mivel 
a villamos energia iránti kereslet e 
szinteken történő irányításával és a 
kereslet széthúzásának köszönhetően a 
túlságosan alacsony (vagy túlságosan 
magas) helyi termelés esetén még inkább 
lehetővé válik a fogyasztás (vagy a 
fogyasztási források) kiiktatása;

Or. fr

Módosítás 26
Satu Hassi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy a 2050-ig szóló 
energiaügyi ütemtervben felvázolt 
forgatókönyvek többségében az elosztott 
megújuló energiatermelés megfelelő 
integrációja megvalósíthatatlan a helyi és 
regionális intelligens villamosenergia-
elosztó hálózatok fejlesztése nélkül;

4. emlékeztet arra, hogy a 2050-ig szóló 
energiaügyi ütemtervben felvázolt 
forgatókönyvek többségében az elosztott 
megújuló energiatermelés megfelelő 
integrációja megvalósíthatatlan a helyi és 
regionális intelligens villamosenergia-
elosztó hálózatok fejlesztése nélkül;
hangsúlyozza, hogy az elosztott megújuló 
energiatermelés nagy része alacsony és 
közepes feszültségi szinten csatlakozik, 
ezért az elosztó hálózatokon több 
beavatkozásra van szükség;

Or. en
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Módosítás 27
Bernd Lange

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy a 2050-ig szóló 
energiaügyi ütemtervben felvázolt 
forgatókönyvek többségében az elosztott 
megújuló energiatermelés megfelelő 
integrációja megvalósíthatatlan a helyi és 
regionális intelligens villamosenergia-
elosztó hálózatok fejlesztése nélkül;

4. emlékeztet arra, hogy a 2050-ig szóló 
energiaügyi ütemtervben felvázolt 
forgatókönyvek többségében az elosztott 
megújuló energiatermelés megfelelő 
integrációja megvalósíthatatlan a helyi és 
regionális intelligens villamosenergia-
elosztó hálózatok fejlesztése nélkül, kéri, 
hogy erre figyelemmel tulajdonítsanak 
nagyobb jelentőséget az elosztó 
hálózatoknak;

Or. de

Módosítás 28
Konrad Szymański

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet arra, hogy a 2050-ig szóló 
energiaügyi ütemtervben felvázolt 
forgatókönyvek többségében az elosztott 
megújuló energiatermelés megfelelő 
integrációja megvalósíthatatlan a helyi és 
regionális intelligens villamosenergia-
elosztó hálózatok fejlesztése nélkül;

4. emlékeztet arra, hogy a 2050-ig szóló 
energiaügyi ütemtervben felvázolt 
forgatókönyvek többségében az elosztott 
megújuló energiatermelés megfelelő 
integrációja megvalósíthatatlan a helyi és 
regionális intelligens villamosenergia-
elosztó hálózatok fejlesztése nélkül, 
aminek köszönhetően biztosítható az 
ingadozó teljesítményű energiaforrások
rugalmas kezelése és a szükséges tartalék;

Or. en

Módosítás 29
Lena Kolarska-Bobińska
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Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az 
intelligens hálózatok fejlesztésének 
lényege, hogy az energiának a termelési 
helyszíntől a végső felhasználás 
helyszínéig való szállítása hatékonyan, a 
legkisebb energiaveszteség vagy -pazarlás 
nélkül történjen; hangsúlyozza, hogy a 
jövőben az energiaellátás megújuló 
jellegétől függetlenül valamennyi 
energiaforrás tekintetében szükség lesz az 
intelligens hálózatokra;

Or. en

Módosítás 30
Gaston Franco

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólít az intelligens hálózatok 
fejlesztése során az európai, nemzeti és 
regionális szintű együttműködésre; úgy 
véli, hogy az intelligens hálózatok 
egyedülálló lehetőséget kínálnak az 
európai iparban az innováció fellendítésére, 
a munkahelyteremtésre és a 
versenyképesség erősítésére, különös 
tekintettel a kkv-kra;

5. felszólít az intelligens hálózatok 
fejlesztése során az európai, nemzeti és 
regionális szintű együttműködésre, 
különösen a szigeteken és a félszigeti
elektronikus kialakítású régiókban, 
továbbá az ingadozó teljesítményű 
energiaforrások jelentős térhódítása miatt 
energiahálózati instabilitással szembesülő 
régiókban; úgy véli, hogy az intelligens 
hálózatok egyedülálló lehetőséget kínálnak 
az európai iparban az innováció 
fellendítésére, a munkahelyteremtésre és a 
versenyképesség erősítésére, különös 
tekintettel a kkv-kra;

Or. fr
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Módosítás 31
Satu Hassi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólít az intelligens hálózatok 
fejlesztése során az európai, nemzeti és 
regionális szintű együttműködésre; úgy 
véli, hogy az intelligens hálózatok 
egyedülálló lehetőséget kínálnak az 
európai iparban az innováció fellendítésére, 
a munkahelyteremtésre és a 
versenyképesség erősítésére, különös 
tekintettel a kkv-kra;

5. felszólít az intelligens hálózatok 
fejlesztése során az európai, nemzeti és 
regionális szintű együttműködésre; úgy 
véli, hogy az intelligens hálózatok 
egyedülálló lehetőséget kínálnak az 
európai iparban helyi és regionális szinten
az innováció, a kutatás és a fejlesztés 
fellendítésére, a munkahelyteremtésre és a 
versenyképesség erősítésére, különös 
tekintettel a kkv-kra;

Or. en

Módosítás 32
Konrad Szymański

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólít az intelligens hálózatok 
fejlesztése során az európai, nemzeti és 
regionális szintű együttműködésre; úgy 
véli, hogy az intelligens hálózatok 
egyedülálló lehetőséget kínálnak az 
európai iparban az innováció fellendítésére, 
a munkahelyteremtésre és a 
versenyképesség erősítésére, különös 
tekintettel a kkv-kra;

5. felszólít az intelligens hálózatok 
fejlesztése során az európai, nemzeti és 
regionális szintű együttműködésre; úgy 
véli, hogy az intelligens hálózatok fontos
lehetőséget kínálnak az európai iparban az 
innováció fellendítésére, a 
munkahelyteremtésre és a versenyképesség 
erősítésére, különös tekintettel a kkv-kra;

Or. en

Módosítás 33
Bernd Lange
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólít az intelligens hálózatok 
fejlesztése során az európai, nemzeti és 
regionális szintű együttműködésre; úgy 
véli, hogy az intelligens hálózatok 
egyedülálló lehetőséget kínálnak az 
európai iparban az innováció fellendítésére, 
a munkahelyteremtésre és a 
versenyképesség erősítésére, különös 
tekintettel a kkv-kra;

5. felszólít az intelligens hálózatok 
fejlesztése során az európai, nemzeti és 
regionális szintű együttműködésre; úgy 
véli, hogy az intelligens hálózatok helyi 
szinten is egyedülálló lehetőséget kínálnak 
az európai iparban az innováció 
fellendítésére, a munkahelyteremtésre és a 
versenyképesség erősítésére, különös 
tekintettel a kkv-kra;

Or. de

Módosítás 34
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. sajnálatának ad hangot az 
elosztórendszer-üzemeltetők és az Európai 
Bizottság közötti, európai szintű 
strukturált párbeszéd hiánya miatt;
hangsúlyozza, hogy az elosztórendszer-
üzemeltetők együttműködésének 
hiányában nem hajhatók végre és nem 
alkalmazhatók az intelligens hálózattal 
kapcsolatos szakpolitikák; kéri a 
Bizottságot annak felmérésére, hogy 
mennyiben van szükség egy egységes 
európai elosztórendszer-üzemeltetői 
hálózat létrehozására, amely egyes 
feladatok tekintetében az ENTSO-E és az 
ENTSO-G csoport megfelelője lenne;

Or. en
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Módosítás 35
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. arra kéri a tagállamokat, hogy az
Európai Energiaszabályozók Tanácsa 
fórumán belül továbbra is működjenek 
együtt és osszák meg egymással a nemzeti 
elosztórendszer-üzemeltetői szabályozással 
kapcsolatos bevált gyakorlatokat;
miközben megállapítja, hogy az 
elosztórendszer-üzemeltetők szerveződése 
sokféle, hiszen egyes tagállamok egyetlen 
elosztórendszer-üzemeltetővel 
rendelkeznek, míg mások több mint 800-
zal, ösztönzi a tagállamokat a szorosabb 
együttműködésre; felszólítja a 
tagállamokat és a Bizottságot, hogy 
állapodjanak meg egységes osztályba 
sorolásban azzal kapcsolatban, hogy egy 
szervezet átvitelirendszer-üzemeltetőnek, 
elosztórendszer-üzemeltetőnek vagy 
kombinált üzemeltetőnek minősül-e;

Or. en

Módosítás 36
Rachida Dati

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot annak 
felmérésére, hogy szükség van-e a 
harmadik belső energiapiaci csomaggal 
összhangban az intelligensebb 
villamosenergia-hálózatok fejlesztésére és 
támogatására vonatkozó javaslatok 
előterjesztésére, mivel ez még inkább 
lehetővé tehetné több piaci résztvevő 

6. felszólítja a Bizottságot annak 
felmérésére, hogy szükség van-e a 
harmadik belső energiapiaci csomaggal 
összhangban az intelligensebb 
villamosenergia-hálózatok fejlesztésére és 
támogatására vonatkozó javaslatok 
előterjesztésére, mivel ez még inkább 
lehetővé tehetné több piaci résztvevő 
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bevonását, és a távközlési és 
energiahálózatokon belül a kiépítés, 
fejlesztés és karbantartás során 
megvalósuló lehetséges szinergiák 
növelését;

bevonását, és a távközlési és 
energiahálózatokon belül a kiépítés, 
fejlesztés és karbantartás során 
megvalósuló lehetséges szinergiák 
növelését; hangsúlyozza ugyanakkor, 
hogy e javaslatoknak – a Bizottság által 
különösen a REFIT program keretében 
támasztott elvek értelmében – egy 
harmonizált és ésszerű szabályozási 
keretbe kell beépülniük;

Or. fr

Módosítás 37
Bernd Lange

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot annak 
felmérésére, hogy szükség van-e a 
harmadik belső energiapiaci csomaggal 
összhangban az intelligensebb 
villamosenergia-hálózatok fejlesztésére és 
támogatására vonatkozó javaslatok 
előterjesztésére, mivel ez még inkább 
lehetővé tehetné több piaci résztvevő 
bevonását, és a távközlési és 
energiahálózatokon belül a kiépítés, 
fejlesztés és karbantartás során 
megvalósuló lehetséges szinergiák 
növelését;

6. felszólítja a Bizottságot annak 
felmérésére, hogy szükség van-e a 
harmadik belső energiapiaci csomaggal 
összhangban az intelligensebb 
villamosenergia-hálózatok fejlesztésére és 
támogatására vonatkozó javaslatok 
előterjesztésére, mivel ezek bevezetése –
amelyet az Európai Bizottságnak 
valamennyi uniós tagállamban továbbra 
is következetes fellépés révén kell 
biztosítania – még inkább lehetővé tehetné 
több piaci résztvevő bevonását, és a 
távközlési és energiahálózatokon belül a 
kiépítés, fejlesztés és karbantartás során 
megvalósuló lehetséges szinergiák 
növelését;

Or. de

Módosítás 38
Lena Kolarska-Bobińska
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Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. tudomásul veszi az Európai 
Energiaszabályozók Tanácsának a 
harmadik energiacsomaggal előírt, az 
elosztórendszer-üzemeltetők szétválasztási 
kötelezettsége végrehajtási helyzetének 
áttekintéséről szóló, 2013. április 16-i 
dokumentumát, amely megállapítja az 
előrelépés egyértelmű hiányát; felszólítja 
a Bizottságot, hogy tekintse át a csomag 
szétválasztási rendelkezéseinek 
végrehajtását és mérje fel a további 
intézkedések szükségességét; kéri továbbá 
a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a 
100 000-nél kevesebb ügyfelet kiszolgáló 
elosztórendszer-üzemeltetők szétválasztási 
rendelkezések alóli mentességét;

Or. en

Módosítás 39
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
intézkedjen az intelligens hálózatok 
bevezetésének meggyorsítása érdekében és 
az alábbiakra összpontosítson: 
beruházások és pénzügyi ösztönzők 
alkalmazásának ágazati ösztönzése; 
műszaki szabványok kidolgozása; a 
fogyasztói adatok védelmének biztosítása; 
az intelligens hálózatok alkalmazását 
ösztönző szabályozási keret megalkotása; 
nyitott és versenyalapú kiskereskedelmi 
piac biztosítása a fogyasztók érdekében; a
technológiai és rendszerinnovációk 
folyamatos támogatásának biztosítása.

Or. ro
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Módosítás 40
Konrad Szymański

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékeztet arra, hogy az intelligens 
energiahálózatok nem róhatnak a 
fogyasztókra pénzügyi terhet, hanem 
előnyükre kell, hogy szolgáljanak pontos, 
felhasználó-barát információk 
szolgáltatása révén, lehetővé téve számukra 
energiafogyasztásuk és -termelésük 
hatékony kezelését;

7. emlékeztet arra, hogy az intelligens 
energiahálózatok nem róhatnak a 
fogyasztókra pénzügyi terhet, hanem 
előnyükre kell, hogy szolgáljanak pontos, 
felhasználóbarát információk szolgáltatása 
révén, lehetővé téve számukra 
energiafogyasztásuk és -termelésük 
hatékony kezelését; kéri e tekintetben azon 
energiafogyasztási szint alapos 
megvizsgálását, amely mellett az 
intelligens mérőórák használata 
gazdasági előnyökkel jár, és kéri, hogy e 
szint alatt ne rójanak beruházási 
kötelezettséget a fogyasztókra;

Or. en

Módosítás 41
Gaston Franco

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékeztet arra, hogy az intelligens 
energiahálózatok nem róhatnak a 
fogyasztókra pénzügyi terhet, hanem
előnyükre kell, hogy szolgáljanak pontos, 
felhasználó-barát információk 
szolgáltatása révén, lehetővé téve számukra 
energiafogyasztásuk és -termelésük 
hatékony kezelését;

7. emlékeztet arra, hogy az intelligens 
energiahálózatok csak minimális pénzügyi
terhet róhatnak a fogyasztókra és az
előnyükre kell, hogy szolgáljanak pontos, 
felhasználóbarát információk szolgáltatása 
révén, lehetővé téve számukra 
energiafogyasztásuk és -termelésük 
hatékony kezelését; emlékeztet arra, hogy 
a hálózathasználati díjak egyik szerepe a 
felhasználók döntéseinek befolyásolása;
ezért egy kiigazított árjelzés bevezetése a 
hálózati fejlesztések és az egyedi döntések 
közötti kapcsolat biztosítása révén 
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felgyorsítja és koordinálja az energetikai 
átállást;

Or. fr

Módosítás 42
Rachida Dati

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékeztet arra, hogy az intelligens 
energiahálózatok nem róhatnak a 
fogyasztókra pénzügyi terhet, hanem 
előnyükre kell, hogy szolgáljanak pontos, 
felhasználó-barát információk 
szolgáltatása révén, lehetővé téve számukra 
energiafogyasztásuk és -termelésük 
hatékony kezelését;

7. emlékeztet arra, hogy az intelligens 
energiahálózatok nem róhatnak pénzügyi 
terhet a fogyasztókra, illetve szabályozási
terhet a vállalkozásokra, hanem az
előnyükre kell, hogy szolgáljanak pontos, 
felhasználóbarát információk szolgáltatása 
révén, lehetővé téve számukra 
energiafogyasztásuk és -termelésük 
hatékony kezelését;

Or. fr

Módosítás 43
Satu Hassi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékeztet arra, hogy az intelligens 
energiahálózatok nem róhatnak a 
fogyasztókra pénzügyi terhet, hanem 
előnyükre kell, hogy szolgáljanak pontos, 
felhasználó-barát információk 
szolgáltatása révén, lehetővé téve számukra 
energiafogyasztásuk és -termelésük 
hatékony kezelését;

7. emlékeztet arra, hogy az intelligens 
energiahálózatok nem róhatnak a 
fogyasztókra pénzügyi terhet, hanem 
előnyükre kell, hogy szolgáljanak pontos, 
felhasználóbarát információk szolgáltatása 
révén, lehetővé téve számukra 
energiafogyasztásuk és -termelésük 
hatékony kezelését, és emlékeztet arra, 
hogy az energiamegtakarításoknak 
tükröződniük kell a fogyasztók végső 
számláin;

Or. en
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Módosítás 44
Bernd Lange

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékeztet arra, hogy az intelligens 
energiahálózatok nem róhatnak a 
fogyasztókra pénzügyi terhet, hanem 
előnyükre kell, hogy szolgáljanak pontos, 
felhasználó-barát információk 
szolgáltatása révén, lehetővé téve számukra 
energiafogyasztásuk és -termelésük 
hatékony kezelését;

7. emlékeztet arra, hogy az intelligens 
energiahálózatok nem róhatnak a 
fogyasztókra pénzügyi terhet, hanem 
előnyükre kell, hogy szolgáljanak pontos, 
átlátható, felhasználóbarát és könnyen 
hozzáférhető információk szolgáltatása 
révén, lehetővé téve számukra 
energiafogyasztásuk és -termelésük 
hatékony kezelését; ennek keretében ezért 
biztosítani kell a keresleti oldalon a 
tanácsadást és a támogatást;

Or. de

Módosítás 45
Satu Hassi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza az intelligens hálózatok 
szerepét az energiatermelők és -fogyasztók 
közötti kétoldalú kommunikáció lehetővé 
tételében; hangsúlyozza a személyes 
adatok szigorú védelmének és a könnyen 
hozzáférhető fogyasztói információknak az 
alapvető fontosságát;

8. hangsúlyozza az intelligens hálózatok 
szerepét az energiatermelők és -fogyasztók 
közötti kétoldalú kommunikáció lehetővé 
tételében; hangsúlyozza a személyes 
adatok szigorú védelmének és a könnyen 
hozzáférhető fogyasztói információknak az 
alapvető fontosságát a megfelelő 
számlázásban; megjegyzi, hogy az 
intelligens mérőórákat gyakran 
összetévesztik az intelligens hálózatokkal, 
és hogy az intelligens hálózat – az 
ellátásbiztonság garantálásán felül –
hozzájárul egy olyan intelligens 
energiapiac megteremtéséhez, ahol 
megtörténhet a paradigmaváltás az
energiatermelés- és fogyasztás módja 
tekintetében; említést tesz különösen az 
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intelligens mérőórák fogyasztói 
előnyeiről, és felszólít e terület fokozott 
értékelésére, valamint az adatvédelemmel 
és a magánélet védelmével kapcsolatos 
további kutatásra;

Or. en

Módosítás 46
Gaston Franco

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza az intelligens hálózatok 
szerepét az energiatermelők és -fogyasztók 
közötti kétoldalú kommunikáció lehetővé 
tételében; hangsúlyozza a személyes 
adatok szigorú védelmének és a könnyen 
hozzáférhető fogyasztói információknak az 
alapvető fontosságát;

8. hangsúlyozza az intelligens hálózatok 
szerepét az energiatermelők és -fogyasztók 
közötti kétoldalú kommunikáció lehetővé 
tételében; hangsúlyozza a magánélet és a
személyes adatok szigorú védelmének és a 
könnyen hozzáférhető fogyasztói 
információknak az alapvető fontosságát;

Or. fr

Módosítás 47
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza az intelligens hálózatok 
szerepét az energiatermelők és -fogyasztók 
közötti kétoldalú kommunikáció lehetővé 
tételében; hangsúlyozza a személyes 
adatok szigorú védelmének és a könnyen 
hozzáférhető fogyasztói információknak az 
alapvető fontosságát;

8. hangsúlyozza az intelligens hálózatok 
szerepét az energiatermelők és -fogyasztók 
közötti kétoldalú kommunikáció lehetővé 
tételében; hangsúlyozza a személyes 
adatok szigorú védelmének – többek között 
a magánélet védelmének – és a könnyen 
hozzáférhető fogyasztói információknak az 
alapvető fontosságát;

Or. en
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Módosítás 48
Satu Hassi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy az intelligens 
mérőrendszerek kiépítését követően 
szükség lesz az adatvédelemmel és a 
magánélet védelmével kapcsolatos 
szabályozás és gyakorlat javítására;
hangsúlyozza, hogy az intelligens 
hálózatok működésében és kiépítésében 
alapvető fontosságú, hogy a hálózathoz 
csatlakozott valamennyi egyén és 
háztartás számára biztosítsák az 
adatvédelmet és a magánélet védelmét;
hangsúlyozza, hogy az összegyűjtött 
adatok kizárólag a villamosenergia-ellátás 
biztonságának garantálására 
használhatók; felszólítja a tagállamokat e 
területen az adatvédelmi szabályok 
végrehajtására és az egyének jogainak 
védelmére;

Or. en

Módosítás 49
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. kéri a Bizottságot, hogy a felülvizsgált 
uniós adatvédelmi jogszabályokra 
figyelemmel adjon ki további útmutatást 
az intelligens hálózat személyes és nem 
személyes adatainak felhasználásáról, 
valamint ezen adatok tulajdonjogára és 



AM\1008678HU.doc 31/34 PE522.897v01-00

HU

elosztórendszer-üzemeltetők, szolgáltatók 
és más, kereskedelmi alapon működő 
vállalkozások általi kezelésére 
megállapított szabályokról;

Or. en

Módosítás 50
Laurence J.A.J. Stassen

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. sürgeti a tagállamokat, a regionális és a 
helyi hatóságokat, hogy hozzanak létre 
ösztönzőket az ikt-megoldásokba – például 
intelligens energiahálózatokba – való 
befektetések érdekében, a termeléshez 
hozzájáruló fogyasztói piac megteremtése 
céljából.

törölve

Or. nl

Módosítás 51
Gaston Franco

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
az intelligens rendszerek technikai 
jellegére tekintettel tájékoztassák a 
felhasználókat és felhívják a figyelmüket 
arra, hogy váljanak egyszerre termelővé 
és fogyasztóvá, akik – különösen a 
hálózatok és az intelligens mérőórák 
közötti kapcsolat tekintetében – tudatában 
vannak e hálózatok kínálta 
lehetőségeknek; hangsúlyozza a fiatalok 
körében való figyelemfelhívás fontosságát 
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a középfokú és szakképzésben tanuló 
diákoknak szóló oktatási programok 
végrehajtása révén;

Or. fr

Módosítás 52
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. felhívja a figyelmet az ETI-nek a KIC 
InnoEnergy keretein belüli 
kezdeményezéseire az intelligens 
hálózatok kutatása és fejlesztése, valamint 
ezen ágazat szakemberképzésének 
területén; rámutat ebben az 
összefüggésben továbbá a regionális 
innovációs programok (Regional 
Innovation Schemes, RIS) kialakításának 
– az ETI által a 2014–2020 közötti 
időszakban biztosított – új lehetőségeire;

Or. nl

Módosítás 53
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. emlékeztet arra, hogy egyes 
tagállamokban a vidéki közösségek 
ellátáskiesést és egyéb problémákat 
tapasztalnak a nem megfelelően 
karbantartott hálózatok vagy az elégtelen 
beruházás miatt; kéri a Bizottságot olyan 
különleges intézkedések meghozatalára, 
amelyek biztosítják, hogy az intelligens 
hálózatok elérjék a vidéki közösségeket;
megjegyzi ugyanakkor, hogy folytatni kell 
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az alap-energiainfrastruktúra 
korszerűsítését és karbantartását azokon a 
területeken, amelyek valószínűleg nem 
szerepelnek az intelligens hálózatok 
kiépítésének kiemelt területei között;

Or. en

Módosítás 54
Lena Kolarska-Bobińska

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. emlékeztet az európai intelligens 
hálózat kiépítésének támogatása 
érdekében 2011-ben adott szabványosítási 
megbízásra és arra, hogy a megbízás 
keretében végzett munkát 2012-ig kellett 
befejezni; üdvözli a megbízás keretében 
tett előrelépéseket, ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy további munkára van 
szükség; kéri a Bizottságot, hogy 
munkájuk felgyorsítása érdekében 
működjön együtt a szabványügyi 
szervekkel, valamint – amennyiben 
szükségesnek tartja – adjon újabb 
megbízást;

Or. en

Módosítás 55
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. hangsúlyozza az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság megvalósításának 
az európai strukturális és beruházási 
alapok céljaiban rögzített tematikus 
súlypontjának fontosságát, amely alapján 
e pénzeszközök 20%-át az energiaipari 
váltásra – különösképpen az intelligens 
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hálózatokra – kell fordítani;

Or. nl


