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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A múltban a villamos energia 
felhasználói passzív szerepet játszottak, és 
gyakran olyan szabályozott árakon jutottak 
villamos energiához, amelyek nem voltak 
közvetlen összefüggésben a piaccal. A 
jövőben meg kell teremteni annak 
lehetőségét, hogy a felhasználók teljes 
mértékben, más piaci szereplőkkel azonos 
feltételek mellett legyenek jelen a piacon. 
A jövő villamosenergia-rendszerének a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
energia egyre nagyobb mértékű befogadása 
érdekében a rugalmasság minden 
lehetséges formáját ki kell használnia, 
különös tekintettel a felhasználóoldali 
válaszra és az energiatárolásra. A lehető 
legkisebb költségek melletti dekarbonizálás 
érdekében emellett az energiahatékonyság 
ügyét is támogatnia kell.

(5) A múltban a villamos energia 
felhasználói passzív szerepet játszottak, és 
gyakran olyan szabályozott árakon jutottak 
villamos energiához, amelyek nem voltak 
közvetlen összefüggésben a piaccal. A 
jövőben meg kell teremteni annak 
lehetőségét, hogy a felhasználók teljes 
mértékben, más piaci szereplőkkel azonos 
feltételek mellett legyenek jelen a piacon, 
és képesek legyenek energiafogyasztásuk 
kezelésére. A jövő villamosenergia-
rendszerének a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia egyre 
nagyobb mértékű befogadása érdekében a 
rugalmasság minden lehetséges formáját ki 
kell használnia, különös tekintettel a 
felhasználóoldali válaszra és az 
energiatárolásra, valamint a digitalizálásra 
az innovatív technológiák 
villamosenergia-rendszerbe történő 
integrálása révén. A lehető legkisebb 
költségek melletti dekarbonizálás 
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érdekében emellett az energiahatékonyság 
ügyét is támogatnia kell. A villamos 
energia belső piacának a megújuló 
energia tényleges integrálása révén 
történő kiteljesítése hosszú távú 
befektetéseket ösztönözhet és 
hozzájárulhat az energiaunió, valamint a 
2030-as éghajlat- és energiapolitikai keret 
célkitűzésének teljesítéséhez.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Azáltal, hogy több erőforrás – és 
különösen a rugalmasabbak – esetében 
teszik lehetővé a teljes piaci részvételt, a 
rövid határidős piacok növelik a likviditást 
és a versenyt. A hiányállapoti hatékony 
árképzés arra fogja ösztönözni a piaci 
szereplőket, hogy akkor legyenek jelen a 
piacon, amikor arra a legnagyobb szükség 
van, és biztosítja, hogy az érintett piaci 
szereplők költségei megtérüljenek a 
nagykereskedelmi piacon. Ezért kiemelten 
fontos biztosítani, hogy amennyire csak 
lehetséges, az igazgatási intézkedéseken 
alapuló és a rejtett maximálárak 
megszűnjenek, és a hiányállapoti árak a 
kieső ellátás értékéig emelkedhessenek. 
Ha teljes mértékben beágyazódnak a piaci 
struktúrába, a rövid határidős piacok és a 
szűkösségen alapuló árképzés segíthet 
abban, hogy az ellátásbiztonság garantálása 
ne igényeljen más intézkedéseket, például 
kapacitásmechanizmusokat. Ugyanakkor a 
szűkösségen alapuló, maximálárak nélküli 
nagykereskedelmi piaci árképzés nem 
eredményezheti a végső felhasználókra, 
különösen a háztartásokra és a kis- és 
középvállalkozásokra háruló árak 
kiszámíthatatlanná és instabillá válását.

(10) Azáltal, hogy több erőforrás – és 
különösen a rugalmasabbak – esetében 
teszik lehetővé a teljes piaci részvételt, a 
rövid határidős piacok növelik a likviditást 
és a versenyt. A hiányállapoti hatékony 
árképzés arra fogja ösztönözni a piaci 
szereplőket, hogy reagáljanak a piaci 
jelzésekre, és hogy akkor legyenek jelen a 
piacon, amikor arra a legnagyobb szükség 
van, és biztosítja, hogy az érintett piaci 
szereplők költségei megtérüljenek a 
nagykereskedelmi piacon. Ezért kiemelten 
fontos biztosítani, hogy az igazgatási 
intézkedéseken alapuló és a rejtett 
maximálárak megszűnjenek, és lehetővé 
váljon a hiányállapoti árképzés. Ha teljes 
mértékben beágyazódnak a piaci 
struktúrába, a rövid határidős piacok és a 
szűkösségen alapuló árképzés segíthet 
abban, hogy az ellátásbiztonság garantálása 
ne igényeljen más piactorzító 
intézkedéseket, például 
kapacitásmechanizmusokat. Ugyanakkor a 
szűkösségen alapuló, maximálárak nélküli 
nagykereskedelmi piaci árképzés nem 
eredményezheti a végső felhasználókra, 
különösen a háztartásokra, a kis- és 
középvállalkozásokra és az ipari 
felhasználókra háruló árak 
kiszámíthatatlanná és instabillá válását.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A villamos energia belső piacán 
kialakuló valódi verseny előfeltétele a 
megkülönböztetéstől mentes és átlátható 
hálózathasználati díj, beleértve az átviteli 
hálózat rendszerösszekötő távvezetékeinek 
használatát is. E távvezetékek 
rendelkezésre álló kapacitását a 
biztonságos hálózatüzemeltetés biztonsági 
szabványainak megfelelő legmagasabb 
szintben kell meghatározni.

(12) A villamos energia belső piacán 
kialakuló valódi verseny előfeltétele a 
megkülönböztetéstől mentes, átlátható és 
megfelelő hálózathasználati díj, beleértve 
az átviteli hálózat rendszerösszekötő 
távvezetékeinek használatát is. E 
távvezetékek rendelkezésre álló kapacitását 
a biztonságos hálózatüzemeltetés 
biztonsági szabványainak megfelelő 
legmagasabb szintben kell meghatározni.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A villamosenergia-piaci ENTSO-nak 
el kell végeznie az erőforrások 
megfelelőségének megbízható közép- és 
hosszú távú uniós szint értékelését annak 
érdekében, hogy objektív alapok álljanak 
rendelkezésre a megfelelőséggel 
kapcsolatos aggályok értékeléséhez. Az 
erőforrások megfelelőségével kapcsolatos 
azon aggályoknak, amelyekre a 
kapacitásmechanizmusok irányulnak, uniós 
szintű értékelésen kell alapulniuk.

(26) A villamosenergia-piaci ENTSO-nak 
el kell végeznie az erőforrások 
megfelelőségének megbízható 
módszertanon alapuló, hosszú távú uniós 
szint értékelését annak érdekében, hogy 
objektív alapok álljanak rendelkezésre a 
megfelelőséggel kapcsolatos aggályok 
értékeléséhez uniós, regionális és 
tagállami szinten, valamint az egyes 
ajánlattételi övezetek szintjén. Az 
erőforrások megfelelőségével kapcsolatos 
azon aggályoknak, amelyekre a 
kapacitásmechanizmusok irányulnak, uniós 
szintű értékelésen kell alapulniuk. 
Kapacitásmechanizmusokat csak akkor 
szabad bevezetni, ha az erőforrások 
megfelelőségének a villamosenergia-piaci 
ENTSO által végzett uniós szintű 
értékelése során aggályok merültek fel, 
vagy ha a Bizottság pozitív döntést hozott 
a végrehajtási tervre vonatkozóan. 
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az erőforrások megfelelőségére 
vonatkozó közép- és hosszú távú (az 
évestől a tízévesig terjedő) értékelés célja 
eltér az [a kockázatokra való felkészülésről 
szóló rendelet a COM(2016) 862 javaslat 
szerint] rendelet 9. cikkében meghatározott 
szezonális (hat hónapos) kitekintések 
céljától. A közép- és hosszú távú 
értékelések elsősorban annak eldöntésére 
szolgálnak, hogy szükség van-e 
kapacitásmechanizmusokra, míg a 
szezonális kitekintések olyan, a következő 
hat hónapban esetleg felmerülő 
kockázatokra hívják fel a figyelmet, 
amelyek valószínűsíthetően a 
villamosenergia-ellátás helyzetének 
jelentős romlásához vezetnek. A regionális 
operatív központok emellett a 
villamosenergia-ágazatbeli 
átvitelirendszer-üzemeltetésre vonatkozó 
uniós jogszabályokban meghatározott 
regionális megfelelőség-értékelést is 
végzik. Ezek a rendszerüzemeltetés során 
használt, nagyon rövid távú (az egyhetestől 
az egynaposig terjedő időszakra 
vonatkozó) megfelelőségértékelések.

(27) Az erőforrások megfelelőségére 
vonatkozó módszertan hosszú távú (az 
évestől a tízévesig terjedő) értékelési célja 
eltér az [a kockázatokra való felkészülésről 
szóló rendelet a COM(2016) 862 javaslat 
szerint] rendelet 9. cikkében meghatározott 
szezonális (hat hónapos) kitekintések 
céljától. A közép- és hosszú távú 
értékelések elsősorban annak eldöntésére 
szolgálnak, hogy azonosítani lehessen a 
megfelelőségi problémákat, míg a 
szezonális kitekintések olyan, a következő 
hat hónapban esetleg felmerülő rövid távú 
kockázatokra hívják fel a figyelmet, 
amelyek valószínűsíthetően a 
villamosenergia-ellátás helyzetének 
jelentős romlásához vezetnek. A regionális 
koordinációs központok emellett a 
villamosenergia-ágazatbeli 
átvitelirendszer-üzemeltetésre vonatkozó 
uniós jogszabályokban meghatározott 
regionális megfelelőség-értékelést is 
végzik. Ezek a rendszerüzemeltetés során 
használt, nagyon rövid távú (az egyhetestől 
az egynaposig terjedő időszakra 
vonatkozó) megfelelőségértékelések.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A tagállamok csak végső esetben 
vezethetnek be 
kapacitásmechanizmusokat, amikor a 
megfelelőséggel kapcsolatos aggályok 
nem orvosolhatóak a meglévő piaci 
torzulások megszüntetésével. A 
villamosenergia-piacon működő, és 
ennélfogva piactorzító hatású 
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kapacitásmechanizmusok bevezetése előtt 
a tagállamoknak fel kell mérniük, hogy a 
stratégiai tartalékok elegendőek-e a 
megfelelőséggel kapcsolatos aggályok 
kezeléséhez. A stratégiai tartalékok 
kevésbé torzító hatásúak, mivel csak a 
piacon kívül működnek, és kizárólag azon 
ritka esetekben lehet igénybe venni, 
amikor a piacok már nem egyértelműek. 
A stratégia tartalékok révén elkerülhetők 
a pénzügyi következmények azon piaci 
üzemeltetők számára, akik nem tudják 
teljesíteni kiegyenlítési feladataikat és 
következésképp jelentős költségterheket 
viselnének.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Meg kell határozni a tartalékolási 
rendszerektől eltérő 
kapacitásmechanizmusokban való 
hatékony határokon átnyúló részvétel 
megkönnyítésének részletes szabályait. A 
határok különböző oldalain működő 
átvitelirendszer-üzemeltetőknek meg kell 
könnyíteniük az érdekelt termelők számára 
a más tagállamok 
kapacitásmechanizmusaiban való 
részvételt. Ezért meg kell határozniuk, 
legfeljebb mekkora kapacitás tekintetében 
van lehetőség határon túli részvételre, 
lehetővé kell tenniük a részvételt, és 
ellenőrizniük kell a rendelkezésre állást. A 
nemzeti szabályozó hatóságoknak 
érvényesíteniük kell a határokon átnyúló 
szabályokat a tagállamokban.

(31) E rendeletben meg kell határozni a 
stratégiai tartalékoktól eltérő 
kapacitásmechanizmusokban való 
hatékony határokon átnyúló részvétel 
megkönnyítésének részletes szabályait. A 
határok különböző oldalain működő 
átvitelirendszer-üzemeltetőknek meg kell 
könnyíteniük az érdekelt termelők számára 
a más tagállamok 
kapacitásmechanizmusaiban való 
részvételt. Ezért meg kell határozniuk, 
legfeljebb mekkora kapacitás tekintetében 
van lehetőség határon túli részvételre, 
lehetővé kell tenniük a részvételt, és 
ellenőrizniük kell a rendelkezésre állást. A 
nemzeti szabályozó hatóságoknak 
érvényesíteniük kell a határokon átnyúló 
szabályokat a tagállamokban.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A regionális operatív központoknak 
azokban az esetekben kell feladatokat 
ellátniuk, amelyekben a regionális szintű 
fellépés hozzáadott értéket képvisel a 
nemzeti szintű fellépéshez képest. A 
regionális operatív központok 
feladatkörének ki kell terjednie a regionális 
biztonsági koordinátorok által végzett 
feladatokra, valamint a 
rendszerüzemeltetéssel, a piac 
működésével és a kockázatokra való 
felkészüléssel kapcsolatos további 
feladatokra. A regionális operatív 
központok feladatköre nem terjedhet ki a 
villamosenergia-rendszer valós idejű 
irányítására.

(35) A regionális koordinációs 
központoknak azokban az esetekben kell 
feladatokat ellátniuk, amelyekben a 
regionális szintű fellépés hozzáadott 
értéket képvisel a nemzeti szintű 
fellépéshez képest. A regionális operatív 
központok feladatkörének ki kell terjednie 
a regionális biztonsági koordinátorok által 
végzett feladatokra, valamint a regionális 
jelentőségű további feladatokra. A 
regionális koordinációs központok 
feladatköre nem terjedhet ki a 
villamosenergia-rendszer valós idejű 
irányítására.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) Feladataik ellátása során a 
regionális koordinációs központok 
hozzájárulnak az éghajlat- és 
energiapolitikai keretrendszerben 
meghatározott 2030-as és 2050-es 
célkitűzések eléréséhez.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megalapozza az európai energiaunió 
számára – különösen a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó éghajlat- és 
energiapolitikai keretben30 – kitűzött célok 
hatékony teljesítését, és ennek érdekében 
lehetővé tegye, hogy a piac jelzéseket 

a) megalapozza az európai energiaunió 
számára – különösen a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó éghajlat- és 
energiapolitikai keretben30 – kitűzött célok 
hatékony teljesítését, és ennek érdekében 
lehetővé tegye, hogy a piac jelzéseket 
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adjon a rugalmasság növeléséhez, a 
dekarbonizációhoz és az innovációhoz;

adjon a rugalmasság és a hatékonyság 
növeléséhez, a dekarbonizációhoz és az 
innovációhoz, valamint a megújuló 
energiaforrások nagyobb részarányának 
eléréséhez;

__________________ __________________
30 COM(2014) 15 final. 30 COM(2014)0015.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan alapelveket állapítson meg a 
jól működő integrált villamosenergia-
piacok számára, amelyek lehetővé teszik az 
erőforrások valamennyi rendelkezésre 
bocsátója és a villamos energia valamennyi 
felhasználója számára a 
megkülönböztetésmentes piaci hozzáférést, 
bővítik a fogyasztók döntési mozgásterét, 
megteremtik a felhasználóoldali válaszhoz 
és az energiahatékonyság növeléséhez 
szükséges feltételeket, megkönnyítik a 
térben megoszló kereslet és kínálat 
közösségekbe tömörült piaci jelenlétét, és – 
a piaci integráció feltételeinek 
megteremtésével és a megújuló forrásból 
előállított villamos energia piaci alapú 
árképzésének lehetővé tételével – 
hozzájárulnak a dekarbonizációhoz;

b) olyan alapelveket állapítson meg a 
jól működő határokon átnyúló, integrált és 
likvid villamosenergia-piacok számára, 
amelyek lehetővé teszik az erőforrások 
valamennyi rendelkezésre bocsátója és a 
villamos energia valamennyi felhasználója 
számára a megkülönböztetésmentes piaci 
hozzáférést, bővítik a fogyasztók döntési 
mozgásterét, megteremtik a 
versenyképességet a globális piacon, a 
felhasználóoldali válaszhoz, az 
energiatároláshoz és az 
energiahatékonyság növeléséhez szükséges 
feltételeket, megkönnyítik a térben 
megoszló kereslet és kínálat közösségekbe 
tömörült piaci jelenlétét, és – a piaci és 
ágazati integráció feltételeinek 
megteremtésével és a megújuló forrásból 
előállított villamos energia piaci alapú 
árképzésének lehetővé tételével – 
hozzájárulnak a dekarbonizációhoz;

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) elősegítse egy jól működő, átlátható 
nagykereskedelmi piac kialakulását, 

d) elősegítse egy jól működő, likvid és 
átlátható nagykereskedelmi piac 
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amelyet a villamosenergia-ellátás nagyfokú 
biztonsága jellemez. A rendelet a villamos 
energia határokon keresztül történő 
kereskedelmére vonatkozó szabályok 
összehangolását célzó mechanizmusokról 
is rendelkezik.

kialakulását, amely hozzájárul a 
villamosenergia-ellátás nagyfokú 
biztonságához. A rendelet a villamos 
energia határokon keresztül történő 
kereskedelmére vonatkozó szabályok 
összehangolását célzó mechanizmusokról 
is rendelkezik.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „szűk keresztmetszet”: olyan helyzet, 
amikor a piaci szereplők által két 
ajánlattételi övezet közötti kereskedésre 
vonatkozóan jelzett igények nem 
elégíthetők ki maradéktalanul, mert 
jelentős mértékben kihatnának a fizikai 
áramlásra olyan hálózati elemekben, 
amelyek ezen áramlások továbbítására nem 
képesek;

c) „szűk keresztmetszet”: olyan helyzet, 
amikor a piaci szereplők közötti 
kereskedésre vonatkozóan jelzett igények 
nem elégíthetők ki maradéktalanul, mert 
jelentős mértékben kihatnának a fizikai 
áramlásra olyan hálózati elemekben, 
amelyek ezen áramlások továbbítására nem 
képesek;

Indokolás

Az eredeti meghatározás értelmében a szűk keresztmetszet csak két ajánlattételi övezet között 
jöhetne létre, amely nem tükrözné az átviteli hálózat valós helyzetét, és amelyet szintén 
figyelembe kell venni (jellemző példa erre Németország, ahol egyetlen ajánlattételi övezetben 
vannak szűk keresztmetszetek). A meghatározást az üzemi és kereskedelmi szabályzatokhoz és 
iránymutatásokhoz kell igazítani.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „strukturális szűk keresztmetszet”: az 
átviteli rendszer olyan szűk 
keresztmetszete, amely előre látható, 
földrajzilag időben stabil, és a 
villamosenergia-rendszerben uralkodó 
szokásos körülmények között rendszeresen 

e) „strukturális szűk keresztmetszet”: az 
átviteli rendszer olyan szűk 
keresztmetszete, amely előre látható, 
földrajzilag időben stabil, és a 
villamosenergia-rendszerben uralkodó 
szokásos körülmények között rendszeresen 
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előfordul; előfordul;

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – u pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

u) „kapacitásmechanizmus”: olyan 
igazgatási intézkedés, amely az 
ellátásbiztonság kívánt szintjének elérése 
érdekében erőforrások rendelkezésre 
állásáért cserébe pénzügyi ellentételezést 
biztosít, a kiegészítő szolgáltatásokkal 
kapcsolatos intézkedéseket nem ideértve;

u) „kapacitásmechanizmus”: a 
tagállamok által meghozott ideiglenes 
igazgatási intézkedések a villamosenergia-
kereslet kielégítésére a villamosenergia-
ellátás erőforrás-megfelelőségének 
biztosításával, további támogatásokat 
nyújtva a villamosenergia-piacon működő 
kapacitásszolgáltatónak a villamos 
energia piaci értékesítéséből származó 
bevételeken felül a meglévő kapacitás 
vagy egy új kapacitásba történő beruházás 
rendelkezésre állásáért cserébe az 
ellátásbiztonság szükséges szintjének 
biztosítása érdekében;

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v) „stratégiai tartalék”: olyan 
kapacitásmechanizmus, amelynek 
keretében az erőforrások igénybevételére 
kizárólag akkor kerül sor, ha a másnapi és 
a napon belüli piacokon nem történt meg 
az ajánlatok egymáshoz rendelése, az 
átvitelirendszer-üzemeltetők kimerítették a 
kereslet és a kínálat egyensúlyba 
hozásához rendelkezésre álló kiegyenlítési 
erőforrásaikat, és a piacon fennálló 
egyensúlytalanság elszámolása az 
erőforrások igénybevételekor a kieső 
ellátás értékén történik;

v) „stratégiai tartalék”: olyan 
kapacitásmechanizmus, amelynek 
keretében az erőforrásokat a 
villamosenergia-piacon kívül tartják, és 
azok igénybevételére kizárólag akkor kerül 
sor, ha a másnapi piacokon nem történt 
meg az ajánlatok egymáshoz rendelése, az 
átvitelirendszer-üzemeltetők kimerítették a 
kereslet és a kínálat egyensúlyba 
hozásához rendelkezésre álló kiegyenlítési 
erőforrásaikat, és a piacon fennálló 
egyensúlytalanság elszámolása az 
erőforrások igénybevételekor legalább a 
műszaki árkorláton vagy a kieső ellátás 
értékén történik;
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok, a nemzeti szabályozó 
hatóságok, az átvitelirendszer-üzemeltetők, 
az elosztórendszer-üzemeltetők és a 
piacműködtetők biztosítják, hogy a 
villamosenergia-piacok működtetése a 
következő elveknek megfelelően történjék:

(1) A tagállamok, a nemzeti szabályozó 
hatóságok, az átvitelirendszer-üzemeltetők, 
az elosztórendszer-üzemeltetők, a 
piacműködtetők és olyan harmadik felek, 
amelyekre felelősséget ruháztak vagy 
osztottak ki, biztosítják, hogy a 
villamosenergia-piacok működtetése a 
következő elveknek megfelelően történjék:

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) el kell kerülni azokat a fellépéseket, 
amelyek megakadályozzák a keresleten és 
a kínálaton alapuló árképzést, vagy a 
rugalmasabb termelőkapacitások 
kialakítása, a kis szén-dioxid-
kibocsátással járó termelőkapacitások 
igénybevétele vagy a rugalmasabb kereslet 
ellen ösztönöznek;

b) el kell kerülni azokat a fellépéseket, 
amelyek megakadályozzák a keresleten és 
a kínálaton alapuló árképzést;

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) elő kell mozdítani a rugalmasabb 
termelőkapacitások, a kis szén-dioxid-
kibocsátással járó fenntartható 
termelőkapacitások és a rugalmasabb 
kereslet kialakítását;
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) lehetőséget kell adni arra, hogy a 
felhasználók élvezzék a piaci lehetőségek 
és a fokozott verseny előnyeit a 
kiskereskedelmi piacokon;

c) lehetőséget kell adni arra, hogy a 
felhasználók élvezzék a piaci lehetőségek 
és a fokozott verseny előnyeit a 
kiskereskedelmi piacokon, és 
résztvevőként vegyenek részt az 
energiapiacon és az energetikai 
átállásban;

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a piaci szabályoknak támogatniuk 
kell a gazdaság dekarbonizálását, és ennek 
érdekében biztosítaniuk kell a megújuló 
forrásokból előállított villamos energia 
rendszerbe való integrálását, és 
ösztönözniük kell az energiahatékonyság 
javítását;

e) a piaci szabályoknak támogatniuk 
kell a villamosenergia-rendszer és ezáltal 
a gazdaság dekarbonizálását, és ennek 
érdekében biztosítaniuk kell a megújuló 
forrásokból előállított villamos energia 
rendszerbe való integrálását, beleértve 
annak tárolását is és ösztönözniük kell az 
energiahatékonyság javítását;

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a piaci szabályoknak – a piaci 
igények kielégítése és ezen keresztül az 
ellátásbiztonság garantálása érdekében – 
megfelelő módon ösztönözniük kell a 
termelőkapacitásokra, az energiatárolásra, 
az energiahatékonyság javítására és a 
felhasználóoldali válaszra irányuló 
beruházásokat;

f) a piaci szabályoknak elő kell 
mozdítaniuk a szabad árképzést, hogy 
megfelelően ösztönözni tudják a 
termelőkapacitásokra – különösen az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású és 
fenntartható villamosenergia-
rendszerekbe történő hosszú távú 
beruházásokra – az energiatárolásra, az 
energiahatékonyság javítására, a 
felhasználóoldali válaszra és a tisztességes 
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verseny elősegítésére irányuló 
beruházásokat, és ezen keresztül 
biztosítsák az ellátásbiztonságot;

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) el kell kerülni a határkeresztező 
villamosenergia-áramlás, valamint a 
villamosenergia-piacokon és a kapcsolódó 
szolgáltatások piacain megvalósuló 
határokon átívelő ügyletek akadályozását;

g) meg kell szüntetnii a határkeresztező 
villamosenergia-áramlás, valamint a 
villamosenergia-piacokon és a kapcsolódó 
szolgáltatások piacain megvalósuló 
határokon átívelő ügyletek akadályozását;

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a piaci szabályoknak rendelkezniük 
kell a regionális együttműködésről, ha az 
eredményesen folytatható;

h) a piaci szabályoknak rendelkezniük 
kell a szoros regionális együttműködésről, 
ha az eredményesen folytatható;

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a villamosenergia-termelők teljes 
anyagi és jogi felelősséggel tartoznak 
eszközeikért;

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – k pont



PE635.480/ 13

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) a piaci szabályoknak lehetővé kell 
tenniük a kutatás-fejlesztés előbbre vitelét 
és eredményeinek a társadalom javára való 
felhasználását;

k) a piaci szabályoknak lehetővé kell 
tenniük a kutatás-fejlesztés előbbre vitelét 
a fenntartható, biztonságos és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású energiaforrások, 
technológiák és rendszerek létrehozása 
érdekében, és ezek eredményeinek a 
társadalom javára való felhasználását;

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) a piaci szabályoknak lehetővé kell 
tenniük a termelőeszközök és a 
keresletoldali válaszmechanizmusok 
közötti hatékony teherelosztást;

l) a piaci szabályoknak lehetővé kell 
tenniük a termelőeszközök, a tárolás és a 
keresletoldali válaszmechanizmusok 
közötti hatékony teherelosztást;

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) a piaci szabályoknak lehetővé kell 
tenniük, hogy a villamosenergia-termelő és 
a villamosenergia-szolgáltató 
vállalkozások a működésük gazdasági és 
pénzügyi életképességén alapuló 
értékelésük alapján beléphessenek a piacra 
és kiléphessenek onnan;

m) a piaci szabályoknak lehetővé kell 
tenniük, hogy a villamosenergia-termelő, 
az energiatárolási és a villamosenergia-
szolgáltató vállalkozások a működésük 
gazdasági és pénzügyi életképességén 
alapuló értékelésük alapján beléphessenek 
a piacra és kiléphessenek onnan; hatékony 
verseny és árképzés;

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – n pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) lehetővé kell tenni, hogy a piaci 
szereplők az áringadozások kockázataival 
szembeni piaci alapú védekezést és a 
beruházások jövőbeni megtérülésével 
kapcsolatos bizonytalanságok kizárását 
biztosító hosszú távú fedezeti 
lehetőségekkel átlátható módon, az Európai 
Uniót megalapozó szerződésekben foglalt 
versenyjogi szabályok tiszteletben tartása 
mellett tőzsdei kereskedést folytassanak.

n) lehetővé kell tenni, hogy a piaci 
szereplők az áringadozások kockázataival 
szembeni piaci alapú védekezést és a 
beruházások jövőbeni megtérülésével 
kapcsolatos bizonytalanságok enyhítését 
biztosító hosszú távú fedezeti 
lehetőségekkel átlátható módon, az Európai 
Uniót megalapozó szerződésekben foglalt 
versenyjogi szabályok tiszteletben tartása 
mellett tőzsdei kereskedést folytassanak, 
míg a tőzsdéken kínált termékek további 
fejlesztésére és uniós szintű 
előmozdítására van szükség. A 
szabályozási változásoknak figyelembe 
kell venniük a rövid és hosszú távú 
határidős piacokra és termékekre 
gyakorolt hatást.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Igazságos átmenet

A Bizottság támogatja azokat a 
tagállamokat, amelyek nemzeti stratégiát 
alkalmaznak a telepített széntüzelésű és 
más szilárd fűtőanyagot használó 
villamosenergia-termelési és bányászati 
kapacitás minden rendelkezésre álló 
eszközzel történő fokozatos csökkentése 
érdekében, ideértve a célzott pénzügyi 
támogatást az „igazságos átmenet” 
biztosítására a szerkezetváltás által 
érintett régiók számára. A Bizottság 
támogatja a tagállamokat a tiszta 
energiára való áttérés társadalmi, 
készségbeli és ipari hatásainak 
kezelésében.
A Bizottság szoros partnerségben 
együttműködik a szén- és szén-dioxid-
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intenzív régiók szereplőivel, útmutatást 
nyújt, különösen az elérhető alapok és 
programok hozzáférhetőségére és 
használatára vonatkozóan, valamint 
támogatja a bevált gyakorlatok cseréjét, 
beleértve az ipari ütemtervekről és a 
szakmai átképzési igényekről folytatott 
beszélgetéseket is.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben valamely tagállam úgy 
határoz, hogy a 4. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően eltérésről rendelkezik, 
biztosítania kell, hogy az egyensúlyhiány 
miatti pénzügyi felelősséget egy másik fél 
viselje.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden – egyedileg vagy másokkal 
együtt fellépő – piaci szereplőnek 
hozzáféréssel kell rendelkeznie a 
kiegyenlítési piachoz. A kiegyenlítési 
piacra és a kiegyenlítési termékekre 
vonatkozó szabályoknak figyelemmel kell 
lenniük arra a szükségszerűségre, hogy az 
időben változó termelés egyre nagyobb 
részarányt képvisel, valamint a 
keresletoldal növekvő válaszadási 
képességére és az újszerű műszaki 
megoldások megjelenésére.

(1) Minden – egyedileg vagy másokkal 
együtt fellépő – piaci szereplőnek teljes 
mértékű hozzáféréssel kell rendelkeznie a 
kiegyenlítési piachoz, ideértve azokat is, 
akik ingadozó jellegű, megújuló 
energiaforrásokból előállított 
villamosenergia-termeléssel, valamint 
felhasználóoldali válasszal és az 
energiatárolási szolgáltatásokkal 
foglalkoznak. A kiegyenlítési piacra és a 
kiegyenlítési termékekre vonatkozó 
szabályoknak figyelemmel kell lenniük 
arra a szükségszerűségre, hogy az időben 
változó termelés egyre nagyobb részarányt 
képvisel, valamint a keresletoldal növekvő 
válaszadási képességére és az újszerű 
műszaki megoldások megjelenésére.



PE635.480/ 16

HU

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kiegyenlítési piacokat úgy kell 
megszervezni, hogy – a megújuló 
forrásokból folytatott villamosenergia-
termelés, a keresletoldali válasz és az 
energiatárolás műszaki sajátosságainak 
figyelembevétele mellett – 
megkülönböztetésmentes bánásmódot 
biztosítsanak a piaci szereplők számára.

(2) A kiegyenlítési piacokat olyan távol 
kell megszervezni, hogy 
megkülönböztetésmentes bánásmódot 
biztosítsanak a piaci szereplők között. 
Minden villamosenergia-termelés – 
beleértve a különböző megújuló 
forrásokból előállított energiáét is –, a 
keresletoldali válasz és az energiatárolás 
számára lehetővé kell tenni a piac 
kiegyensúlyozásában való egyenlő alapon 
történő részvételt, figyelembe véve a 
különböző műszaki kapacitásokat.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kiegyenlítő energiát a kiegyenlítő 
kapacitástól elkülönített módon kell 
beszerezni. A beszerzési eljárásoknak 
átláthatóknak kell lenniük, ugyanakkor 
azonban tiszteletben kell tartaniuk a 
titoktartás követelményeit.

(3) A kiegyenlítő energiát a kiegyenlítő 
kapacitástól elkülönített módon kell 
beszerezni. A kiegyenlítő energia árát nem 
lehet előre meghatározni egy kiegyenlítési 
szerződésben, kivéve, ha az (EU) 
2017/2195 bizottsági rendelet1a 16. 
cikkének (6) bekezdésével összhangban 
mentességet alkalmaznak. A beszerzési 
eljárásoknak átláthatóknak kell lenniük, 
ugyanakkor azonban tiszteletben kell 
tartaniuk a titoktartás követelményeit.

_______________
1a A Bizottság (EU) 2017/2195 rendelete 
(2017. november 23.) a villamosenergia-
átviteli rendszerek üzemeltetésére 
vonatkozó iránymutatás létrehozásáról 
(HL L 312., 2017.8.25., 6. o.).
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A kiegyenlítő energia elszámolását 
határköltség-alapú árképzés alapján kell 
végezni. A piaci szereplők számára 
lehetővé kell tenni, hogy a valós időhöz a 
lehető legközelebb, és legalább az 
övezetközi napon belüli piacnak az 
(EU) 2015/1222 bizottsági rendelet34 59. 
cikke alapján megállapított kapuzárási 
időpontja után tegyenek ajánlatokat. 

(5) A kiegyenlítő energia elszámolását 
határköltség-alapú árképzés alapján kell 
végezni. Kiegyenlítő piacokon a piaci 
szereplők számára lehetővé kell tenni, 
hogy a valós időhöz a lehető legközelebb 
tegyenek ajánlatokat, és biztosítani kell, 
hogy a kiegyenlítő szabályozási energiára 
vonatkozó kapuzárási időpontok ne 
előzzék meg az övezetközi napon belüli 
piacnak az (EU) 2015/1222 bizottsági 
rendelet34 59. cikke alapján megállapított 
kapuzárási időpontját. 

__________________ __________________
34 A Bizottság (EU) 2015/1222 rendelete 
(2015. július 24.) a kapacitásfelosztásra és 
a szűk keresztmetszetek kezelésére 
vonatkozó iránymutatás létrehozásáról (HL 
L 197., 2015.7.25., 24. o.).

34 A Bizottság (EU) 2015/1222 rendelete 
(2015. július 24.) a kapacitásfelosztásra és 
a szűk keresztmetszetek kezelésére 
vonatkozó iránymutatás létrehozásáról (HL 
L 197., 2015.7.25., 24. o.).

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tartalék kapacitás méretezését 
regionális szinten, az I. melléklet 7. 
pontjának megfelelően kell elvégezni. A 
regionális operatív központok az I. 
melléklet 8. pontjának megfelelően 
támogatják az átvitelirendszer-
üzemeltetőket a beszerzendő kiegyenlítő 
kapacitás mennyiségének 
meghatározásában.

(7) A tartalék kapacitás méretezését 
regionális szinten, az I. melléklet 7. 
pontjának megfelelően kell elvégezni. A 
regionális koordinációs központok az I. 
melléklet 8. pontjának megfelelően 
támogatják az átvitelirendszer-
üzemeltetőket a beszerzendő kiegyenlítő 
kapacitás mennyiségének 
meghatározásában.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 8 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A kiegyenlítő kapacitás beszerzését 
regionális szinten, az I. melléklet 8. 
pontjának megfelelően kell 
megkönnyíteni. A beszerzésnek elsődleges 
piacon kell alapulnia, és úgy kell 
megszervezni, hogy az előminősítés 
folyamán ne alkalmazzon 
megkülönböztetést a – másokkal együtt 
vagy egyedileg fellépő – piaci szereplők 
egyikével szemben sem.

(8) A kiegyenlítő kapacitás beszerzését 
az átvitelirendszer-üzemeltetők végzik. A 
beszerzésnek elsődleges piacon kell 
alapulnia, és úgy kell megszervezni, hogy 
– a hálózatok kezelésében rejlő műszaki 
korlátozásoktól függően – az előminősítés 
folyamán ne alkalmazzon 
megkülönböztetést a – másokkal együtt 
vagy egyedileg fellépő – piaci szereplők 
egyikével szemben sem. Az övezetközi 
kapacitás fenntartása a kiegyenlítő 
kapacitás cseréjére az érintett ajánlattételi 
övezetek közötti előző naptári év 
energiacsere elérhető kapacitásának 
legfeljebb 5%-a lehet.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A növelő és a csökkentő kiegyenlítő 
kapacitás beszerzését külön kell végezni. A 
szerződést legkorábban egy nappal a 
kiegyenlítő kapacitás rendelkezésre 
bocsátásának megkezdése előtt kell 
megkötni, és legfeljebb egy napra szólhat.

(9) A növelő és a csökkentő kiegyenlítő 
kapacitás beszerzését külön kell végezni. A 
kiegyenlítő kapacitás beszerzését 
legkorábban egy nappal a kiegyenlítő 
kapacitás rendelkezésre bocsátásának 
megkezdése előtt kell végrehajtani, és 
legfeljebb egy napra szólhat.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
közel valós időben közzéteszik a működési 
területük aktuális egyensúlyi állapotára 
vonatkozó információkat, a kiegyenlítő árat 
és a kiegyenlítő energia árát.

(10) Az átvitelirendszer-üzemeltetők – 
vagy az adott átvitelirendszer-üzemeltető, 
tagállam vagy irányító hatóság által 
kijelölt harmadik fél, amelyre e 
felelősségeket előbbiek átruházták – közel 
valós időben közzéteszik a működési 
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területük aktuális egyensúlyi állapotára 
vonatkozó információkat, a becsült 
kiegyenlítő árat és a kiegyenlítő energia 
becsült árát.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A tagállamok jelentést tesznek a 
kiegyenlítési piacok működéséről, 
átláthatóságáról és – különösen a kis 
szolgáltatók esetében való – 
hozzáférhetőségéről, különösen a 4. cikk 
értelmében az [energiaunió irányításáról 
szóló] .../... rendelet 21. cikkében 
meghatározott, a belső energiapiacról 
szóló jelentéstételi folyamat révén.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megkülönböztetésmentes módon kell 
megszervezve lenniük;

a) megkülönböztetésmentesnek kell 
lenniük;

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A piacműködtetők szabadon 
alakíthatnak ki olyan termékeket és 
kereskedési lehetőségeket, amelyek 
megfelelnek a piaci szereplők elvárásainak 
és igényeinek és amelyek biztosítják, hogy 
– egyedileg vagy másokkal együtt fellépve 
– minden piaci szereplő jelen lehessen a 

(3) A piacműködtetők szabadon 
alakíthatnak ki olyan termékeket és 
kereskedési lehetőségeket, amelyek 
megfelelnek a piaci szereplők elvárásainak 
és igényeinek és amelyek biztosítják, hogy 
– egyedileg vagy másokkal együtt fellépve 
– minden piaci szereplő jelen lehessen a 
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piacon. Ennek során figyelemmel kell lenni 
arra a szükségszerűségre, hogy az időben 
változó termelés egyre nagyobb részarányt 
képvisel, valamint a keresletoldal növekvő 
válaszadási képességére és az újszerű 
műszaki megoldások megjelenésére.

piacon. Ennek során figyelemmel kell lenni 
arra a szükségszerűségre, hogy az időben 
változó termelés és tárolás egyre nagyobb 
részarányt képvisel, valamint a 
keresletoldal növekvő válaszadási 
képességére és az újszerű műszaki 
megoldások megjelenésére.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A piacműködtetők lehetővé teszik, 
hogy a piaci szereplők a valós időhöz a 
lehető legközelebb és legalább az 
övezetközi napon belüli piacnak az 
(EU) 2015/1222 rendelet 59. cikke alapján 
megállapított kapuzárási időpontjáig 
kereskedhessenek az energiával.

(1) A piacműködtetők lehetővé teszik, 
hogy a piaci szereplők a valós időhöz a 
lehető legközelebb és legalább a valós időt 
15 perccel megelőző időpontig valamennyi 
ajánlattételi övezetben kereskedhessenek 
az energiával.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A piacműködtetők lehetővé teszik, 
hogy a piaci szereplők a másnapi és a 
napon belüli piacokon a 
kiegyenlítőenergia-elszámolási időszak 
hosszával megegyező hosszúságú vagy 
annál rövidebb időközökben 
kereskedhessenek az energiával.

(2) A piacműködtetők lehetővé teszik, 
hogy a piaci szereplők a másnapi és a 
napon belüli piacokon a 
kiegyenlítőenergia-elszámolási időszak 
hosszával megegyező hosszúságú vagy 
annál rövidebb időközökben 
kereskedhessenek az energiával a nemzeti 
vagy határokon átnyúló piacokon.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A piacműködtetők a másnapi és a 
napon belüli piacokon folytatott kereskedés 
számára – a felhasználóoldali válasz, az 
energiatárolás és a megújuló 
energiaforrásokból folytatott kis volumenű 
energiatermelés hatékony piaci 
jelenlétének lehetővé tétele érdekében – 
kellően kisméretű, legfeljebb 1 megawatt 
minimális ajánlattételi mérettel rendelkező 
termékeket alakítanak ki.

(3) A piacműködtetők a másnapi és a 
napon belüli piacokon folytatott kereskedés 
számára – a felhasználóoldali válasz, az 
energiatárolás és a megújuló 
energiaforrásokból folytatott kis volumenű 
energiatermelés – ideértve a közvetlen 
fogyasztói termelést is – hatékony piaci 
jelenlétének lehetővé tétele érdekében – 
kellően kisméretű, 500 kilowatt minimális 
ajánlattételi mérettel rendelkező 
termékeket alakítanak ki.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 2025. január 1-jétől fogva a 
kiegyenlítőenergia-elszámolási időszaknak 
minden szabályozási területen 15 percnek 
kell lennie.

(4) 2021. január 1-jétől fogva a 
kiegyenlítőenergia-elszámolási időszaknak 
minden szabályozási területen 15 percnek 
kell lennie.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Szerződés versenyjogi 
szabályainak tiszteletben tartása mellett a 
piacműködtetők szabadon alakíthatnak ki 
határidős fedezeti termékeket, köztük 
hosszú távúakat is annak érdekében, hogy a 
piaci szereplők – és különösen a megújuló 
energiaforrásokat hasznosító 
termelőlétesítmények tulajdonosai – kellő 
lehetőségekkel rendelkezzenek az 
áringadozások miatti pénzügyi 
kockázatokkal szembeni fedezetképzésre. 
A tagállamok ezt a fedezetképzést nem 
korlátozhatják az egy meghatározott 

(3) A Szerződés versenyjogi 
szabályainak tiszteletben tartása mellett a 
piacműködtetők szabadon alakíthatnak ki 
határidős fedezeti termékeket, köztük 
hosszú távúakat is annak érdekében, hogy a 
piaci szereplők – és különösen a megújuló 
energiaforrásokat hasznosító 
termelőlétesítmények tulajdonosai – kellő 
lehetőségekkel rendelkezzenek az 
áringadozások miatti pénzügyi 
kockázatokkal szembeni fedezetképzésre. 
A tagállamok támogatják az ilyen 
termékek likviditását, különösen a már 
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tagállamon vagy ajánlattételi övezeten 
belüli kereskedésre.

kidolgozott cserealapú termékek esetében, 
és engedélyezik az ajánlattételi övezetek 
közötti kereskedelmüket.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nagykereskedelmi 
villamosenergia-árnak nem szabható felső 
határ, kivéve abban az esetben, ha ez a 
felső határ megegyezik a kieső ellátásnak 
a 10. cikkel összhangban meghatározott 
értékével. A nagykereskedelmi 
villamosenergia-árnak nem szabható alsó 
határ, kivéve abban az esetben, ha ez az 
alsó határ mínusz 2000 EUR vagy annál 
kisebb, és – amennyiben ezt az árat a piac 
elérte vagy várhatóan el fogja érni – 
másnapra alacsonyabb értékben kerül 
meghatározásra. Ez a rendelkezés 
alkalmazandó különösen az ajánlattételekre 
és az elszámolásra minden időtávon, és 
kiterjed a kiegyenlítő energia árára és a 
kiegyenlítő árra is.

(1) A nagykereskedelmi 
villamosenergia-árnak nem szabható alsó 
vagy felső határ. Ez a rendelkezés 
alkalmazandó különösen az ajánlattételekre 
és az elszámolásra minden időtávon, és 
kiterjed a kiegyenlítő energia árára és a 
kiegyenlítő árra is.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően 
[Kiadóhivatal: két évvel a hatálybalépés 
után]-ig a piacműködtetők az 
(EU) 2015/1222 rendelet 41. és 54. 
cikkével összhangban korlátozhatják a 
másnapi és a napon belüli időtávhoz 
tartozó elszámolási árakat. Amennyiben a 
megszabott határértékeket a piac elérte 
vagy várhatóan el fogja érni, másnapra 
magasabb határértékeket kell 
meghatározni.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a 
piacműködtetők az (EU) 2015/1222 
rendelet 41. és 54. cikkével összhangban 
műszaki árkorlátot, valamint maximális és 
minimális ajánlattételi korlátot 
alkalmazhatnak a másnapi és a napon 
belüli időtávokra és a kiegyenlítési 
időkeretre az (EU) 2017/2195 rendelet 
értelmében. Amennyiben a megszabott 
műszaki árkorlátot a piac elérte vagy 
várhatóan el fogja érni, a határértékeket 
automatikusan ki kell igazítani. A 
műszaki árkorlátokat harmonizálni kell a 
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közös piac területén, és megfelelően 
magasnak kell lenniük ahhoz, hogy 
szükségtelenül ne akadályozzák a 
kereskedést. A szűkös helyzet elmúltát 
követően azokat vissza kell állítani az 
eredeti értékekre.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok [Kiadóhivatal: egy 
évvel a hatálybalépés után]-ig 
megállapítják a kieső ellátásnak a 
területükre vonatkozó egyetlen, 
EUR/MWh-ban kifejezett becsült értékét. 
Ezt a becsült értéket bejelentik a 
Bizottságnak, és nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszik. Amennyiben 
területükön több ajánlattételi övezet is van, 
a tagállamok a kieső ellátás értékét 
ajánlattételi övezetenként is 
meghatározhatják. A tagállamok a kieső 
ellátás értékének meghatározásához a 19. 
cikk (5) bekezdése alapján kidolgozott 
módszertant alkalmazzák.

(1) A tagállamok [Kiadóhivatal: egy 
évvel a hatálybalépés után]-ig 
megállapítják a kieső ellátásnak a 
területükre vonatkozó egyetlen, 
EUR/MWh-ban kifejezett becsült értékét. 
Ezt a becsült értéket bejelentik a 
Bizottságnak, és nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszik. Határokon átnyúló 
ajánlattételi övezetek esetén a tagállamok 
közös becslést készítenek a kieső ellátás 
értékéről. Amennyiben területükön több 
ajánlattételi övezet is van, a tagállamok a 
kieső ellátás értékét ajánlattételi 
övezetenként is meghatározhatják. A 
tagállamok a kieső ellátás értékének 
meghatározásához a 19. cikk (5) bekezdése 
alapján kidolgozott módszertant 
alkalmazzák.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megújuló energiaforrásokat 
hasznosító termelőlétesítmények és a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
számára 500 kW telepített villamosenergia-
termelési kapacitás alatt; vagy

a) a megújuló energiaforrásokat 
hasznosító termelőlétesítmények és a nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelés 
számára 500 kW telepített villamosenergia-
termelési kapacitás alatt;
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Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az innovatív műszaki megoldások 
demonstrációs projektjei számára.

b) olyan termelőlétesítmények 
számára, amelyek innovatív műszaki 
megoldások demonstrációs projektjei.

A tagállamok magasabb korlátokat is 
alkalmazhatnak a(z) .../.../EU irányelv 
[2009/72/EK irányelv COM(2016)0767 
javaslat szerinti átdolgozása] szerinti helyi 
energiaközösségek számára.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha a (2) bekezdés alapján az 
elsőbbségi alapú teherelosztás hatálya alá 
tartozó termelőlétesítmények összes 
teljesítménye nagyobb, mint a 
tagállamban telepített összes 
termelőkapacitás 15%-a, a (2) bekezdés a) 
pontja csak azokra a megújuló 
energiaforrásokat hasznosító 
termelőlétesítményekre és nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelést folytató 
létesítményekre alkalmazandó, amelyek 
telepített villamosenergia-termelési 
kapacitása 250 kW-nál kisebb.

(3) Az a tagállam, amely e rendelet 
hatálybalépésének időpontjában 
elsőbbségi szállítást biztosít valamely 
termelőlétesítménynek, mentességet 
kérhet a (2) bekezdés rendelkezései alól, 
ha bizonyítani tudja a Bizottságnak, hogy 
a következő feltételek mindegyike teljesül:

a) nem létezik elsőbbségi alapú 
teherelosztás a (2) bekezdésben felsorolt 
létesítményektől eltérő létesítmények 
esetében;
b) likvid, napon belüli, 
nagykereskedelmi és kiegyenlítő piacai 
teljes mértékben hozzáférhetőek minden 
piaci szereplő számára e rendelet 
rendelkezéseinek megfelelően;
c) a megszorításokra és a szűk 
keresztmetszetek kezelésére vonatkozó 
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szabályai minden piaci szereplő számára 
átláthatók és megfelelnek az e rendeletben 
foglalt rendelkezéseknek;
d) a 2030-as megújulóenergia-
célkitűzései elegendőek a megújuló 
forrásokból származó energia 
részarányára vonatkozó, a(z) [2009/28/EK 
irányelv COM(2016)0767 javaslat szerinti 
átdolgozása] irányelv 3. cikkének (2) 
bekezdésében említett kötelező uniós cél 
közös eléréséhez, és a tagállam várhatóan 
teljesíti e célt.
A Bizottság a mentesség iránti kérelem 
beérkezését követő hat hónapon belül 
jóváhagyja vagy elutasítja azt. Minden 
engedélyezett mentesség esetén el kell 
kerülni a visszamenőleges hatályú 
módosításokat az elsőbbségi alapú 
teherelosztást már eleve igénybe vevő 
létesítmények vonatkozásában, 
függetlenül a tagállam és a létesítmények 
közötti önkéntes megállapodásoktól.

2026. január 1-jétől a (2) bekezdés a) 
pontja csak azokra a megújuló 
energiaforrásokat hasznosító 
termelőlétesítményekre és nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelést folytató 
létesítményekre alkalmazandó, amelyek 
telepített villamosenergia-termelési 
kapacitása 250 kW-nál – vagy az e 
bekezdés első mondatában meghatározott 
határérték elérése esetén 125 kW-nál – 
kisebb.

2026. január 1-jétől a (2) bekezdés a) 
pontja csak azokra a megújuló 
energiaforrásokat hasznosító 
termelőlétesítményekre és nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelést folytató 
létesítményekre alkalmazandó, amelyek 
telepített villamosenergia-termelési 
kapacitása 250 kW-nál kisebb.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A [Kiadóhivatal: a hatálybalépés 
időpontja] előtt üzembe helyezett és 
üzembe helyezésekor a 2012/27/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. 
cikkének (5) bekezdése vagy a 2009/28/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv35 16. 

(4) E cikk (3) bekezdésének sérelme 
nélkül, a [Kiadóhivatal: a hatálybalépés 
időpontja] előtt üzembe helyezett és 
üzembe helyezésekor a 2012/27/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. 
cikkének (5) bekezdése vagy a 2009/28/EK 
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cikkének (2) bekezdése alapján elsőbbséget 
élvező, megújuló energiaforrásokat 
hasznosító termelőlétesítmények és nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
folytató létesítmények számára továbbra is 
elsőbbséget kell biztosítani. Nem 
biztosítható tovább elsőbbség attól a naptól 
fogva, amikor a termelőlétesítményt 
jelentősen módosítják; ilyen esetnek 
minősül legalább az, ha új hálózati 
csatlakozási szerződésre van szükség vagy 
ha a termelőkapacitás nőtt.

európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. 
cikkének (2) bekezdése alapján elsőbbséget 
élvező, megújuló energiaforrásokat 
hasznosító termelőlétesítmények és nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
folytató létesítmények számára továbbra is 
elsőbbséget kell biztosítani. Nem 
biztosítható tovább elsőbbség attól a naptól 
fogva, amikor a termelőlétesítményt 
jelentősen módosítják; ilyen esetnek 
minősül legalább az, ha új hálózati 
csatlakozási szerződésre van szükség vagy 
ha a termelőkapacitás nőtt.

__________________ __________________
35 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a 
megújuló energiaforrásból előállított 
energia támogatásáról, valamint a 
2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 
módosításáról és azt követő hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 140., 2009.6.5., 16. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a 
megújuló energiaforrásból előállított 
energia támogatásáról, valamint a 
2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 
módosításáról és azt követő hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 140., 2009.6.5., 16. o.).

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A teher-újraelosztással vagy 
tehercsökkentéssel érintett erőforrásokat 
piaci alapú mechanizmusok segítségével 
kell kiválasztani azok közül a termelő- és 
keresletoldali létesítmények közül, 
amelyek a teher-újraelosztásra vagy a 
tehercsökkentésre vonatkozóan ajánlatot 
tettek, és pénzügyi ellentételezést kell a 
számukra nyújtani. A termelésoldali teher-
újraelosztás, a termelőlétesítmények 
tehercsökkentése és a felhasználóoldali 
teher-újraelosztás nem piaci alapon csak 
akkor végezhető, ha nincs piaci alapú 
alternatíva, ha már minden piaci alapú 
erőforrás felhasználásra került, vagy ha 
azon a területen, ahol a 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges 
megfelelő termelő- vagy felhasználóoldali 
létesítmények találhatók, nincs elegendő 

(2) A teher-újraelosztással vagy 
tehercsökkentéssel érintett erőforrásokat 
piaci alapú mechanizmusok segítségével 
kell kiválasztani azok közül a termelő-, 
energiatároló és/vagy keresletoldali 
válaszlétesítmények közül, amelyek a 
teher-újraelosztásra vagy a 
tehercsökkentésre vonatkozóan ajánlatot 
tettek, és pénzügyi ellentételezést kell a 
számukra nyújtani. A termelésoldali teher-
újraelosztás, a termelőlétesítmények vagy 
az energiatárolás tehercsökkentése és/vagy 
a felhasználóoldali teher-újraelosztás nem 
piaci alapon csak üzembiztonsági okokból 
és csak akkor végezhető, ha nincs piaci 
alapú alternatíva, ha már minden piaci 
alapú erőforrás felhasználásra került, vagy 
ha azon a területen, ahol a 
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges 
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rendelkezésre álló termelő- vagy 
felhasználóoldali létesítmény ahhoz, hogy 
tényleges verseny alakulhasson ki 
közöttük. A piaci alapú erőforrások 
rendelkezésre bocsátását minden termelési 
technológia, valamint energiatároló és 
felhasználóoldali létesítmény számára 
lehetővé kell tenni, ideértve – hacsak 
műszakilag nem kivitelezhetetlen – a más 
tagállamokban lévő üzemeltetőket is.

megfelelő termelő-, energiatároló vagy 
felhasználóoldali létesítmények találhatók, 
nincs elegendő rendelkezésre álló termelő-, 
energiatároló vagy felhasználóoldali 
válasz-létesítmény ahhoz, hogy tényleges 
verseny alakulhasson ki közöttük. A piaci 
alapú erőforrások rendelkezésre bocsátását 
minden termelési technológia, valamint 
energiatároló és felhasználóoldali 
létesítmény számára lehetővé kell tenni, 
ideértve – hacsak műszakilag nem 
kivitelezhetetlen – a más tagállamokban 
lévő üzemeltetőket is.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felelős rendszerüzemeltetők 
legalább évente egyszer jelentés 
formájában beszámolnak a hatáskörrel 
rendelkező szabályozó hatóságnak a 
tehercsökkentés vagy teher-újraelosztás 
azon eseteiről, amelyekben megújuló 
energiaforrásokat hasznosító 
termelőlétesítmények vagy nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelést folytató 
létesítmények terhelését csökkentették, 
valamint azokról az intézkedésekről, 
amelyeket meghoztak annak érdekében, 
hogy ilyen jellegű tehercsökkentésre vagy 
teher-újraelosztásra a jövőben kisebb 
mértékben legyen szükség. A megújuló 
energiaforrásokat hasznosító 
termelőlétesítmények és a nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelést folytató 
létesítmények számára tehercsökkentés 
vagy teher-újraelosztás esetén a (6) 
bekezdésnek megfelelően ellentételezést 
kell nyújtani.

(3) A felelős rendszerüzemeltetők 
legalább évente egyszer jelentés 
formájában beszámolnak a következőkről a 
hatáskörrel rendelkező szabályozó 
hatóságnak, és e jelentést továbbítják az 
ügynökségnek:

a) a piaci alapú betápláláskorlátozás 
vagy teher-újraelosztási mechanizmusok 
fejlesztési és hatékonysági szintjéről 
valamint a termelési és keresleti 
létesítményekről;
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b) az okokról, az MWh-ban kifejezett 
mennyiségekről és a 
betápláláskorlátozásban vagy csökkentő 
hatású teher-újraelosztásban érintett 
termelési forrás típusáról;
c) a megújuló energiaforrásokat 
hasznosító termelőlétesítmények vagy nagy 
hatásfokú kapcsolt energiatermelést 
folytató létesítmények 
betápláláskorlátozása vagy teher-
újraelosztása jövőbeli szükségességének 
csökkentésére tett intézkedések, beleértve 
a hálózati infrastruktúra digitalizálásába 
és a rugalmasságot növelő 
szolgáltatásokba történő beruházásokat is;

d) a termelőegységek kérései vagy a 
velük kötött szerződéses megállapodások 
arról, hogy egy bizonyos betáplálási 
szinten üzemeljenek, amelynek 
szükségességét a rendszerüzemeltetőnek 
indokolnia kell, meghatározva, hogy más 
egységek milyen mértékig nem tudnak 
ilyen szolgáltatást nyújtani.
Az illetékes szabályozó hatóság szükség 
esetén közzéteszi az a)–d) pontban 
hivatkozott adatokat és a javításra 
vonatkozó ajánlásokat.
A megújuló energiaforrásokat hasznosító 
termelőlétesítmények és a nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelést folytató 
létesítmények számára tehercsökkentés 
vagy teher-újraelosztás esetén a (6) 
bekezdésnek megfelelően ellentételezést 
kell nyújtani.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) garantálják, hogy az átviteli és az 
elosztórendszerek a lehető legkisebb 
mértékű tehercsökkentés vagy teher-
újraelosztás mellett legyenek képesek 
továbbítani a megújuló energiaforrásokból 

a) garantálják, hogy az átviteli és az 
elosztórendszerek a lehető legkisebb 
mértékű betápláláskorlátozás vagy teher-
újraelosztás mellett legyenek képesek 
továbbítani a megújuló energiaforrásokból, 
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és a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelés útján előállított villamos 
energiát. Mindazonáltal az érintett 
rendszerek tervezése során korlátozott 
mértékben lehet tehercsökkentéssel vagy 
teher-újraelosztással számolni, 
amennyiben az gazdaságilag 
kimutathatóan hatékonyabb, és legfeljebb 
5%-át érinti a területen üzembe helyezett 
olyan létesítmények összkapacitásának, 
amelyek megújuló energiaforrást 
hasznosítanak vagy nagy hatásfokú 
kapcsolt energiatermelést folytatnak;

energiatárolásból, felhasználóoldali 
válaszból vagy a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelés útján előállított villamos 
energiát. Ez nem akadályozza meg a 
hálózattervezést abban, hogy korlátozott 
betápláláskorlátozást vagy teher-
újraelosztást vegyen fontolóra, 
amennyiben átlátható módon bizonyítani 
tudják, hogy az gazdaságilag 
hatékonyabbnak bizonyul, és nem haladja 
meg a megújuló energiaforrásokat, 
energiatárolást, felhasználóoldali választ 
vagy nagy hatékonyságú kapcsolt 
energiatermelést igénylő telepített 
kapacitások 5%-át a területükön;

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) biztosítsák, hogy hálózataik kellően 
rugalmasak legyenek ahhoz, hogy képesek 
legyenek azok kezelésére.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megújuló energiaforrásokat 
hasznosító termelőlétesítmények esetében 
csökkentő hatású teher-újraelosztás vagy 
tehercsökkentés csak akkor alkalmazható, 
ha nincs más alternatíva, vagy más 
megoldás aránytalan költséggel járna vagy 
aránytalan hálózatbiztonsági kockázatot 
jelentene;

a) a megújuló energiaforrásokat 
hasznosító termelőlétesítmények esetében 
csökkentő hatású teher-újraelosztás vagy 
betápláláskorlátozás csak akkor 
alkalmazható, ha nincs más alternatíva, 
vagy más megoldás jelentősen aránytalan 
költséggel járna vagy jelentős 
hálózatbiztonsági kockázatot jelentene;
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Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelést folytató létesítmények 
esetében csökkentő hatású teher-
újraelosztás vagy tehercsökkentés csak 
akkor alkalmazható, ha – a megújuló 
energiaforrásokat hasznosító 
termelőlétesítmények esetében alkalmazott 
csökkentő hatású teher-újraelosztástól vagy 
tehercsökkentéstől eltekintve – nincs más 
alternatíva, vagy más megoldás aránytalan 
költséggel járna vagy aránytalan 
hálózatbiztonsági kockázatot jelentene;

b) a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelési folyamat révén előállított 
villamos energia esetében csökkentő 
hatású teher-újraelosztás vagy 
betápláláskorlátozás csak akkor 
alkalmazható, ha – a megújuló 
energiaforrásokat hasznosító 
termelőlétesítmények esetében alkalmazott 
csökkentő hatású teher-újraelosztástól vagy 
tehercsökkentéstől eltekintve – nincs más 
alternatíva, vagy más megoldás aránytalan 
költséggel járna vagy aránytalan 
hálózatbiztonsági kockázatot jelentene;

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Nem piaci alapon végrehajtott 
tehercsökkentés vagy -újraelosztás esetén 
a tehercsökkentést vagy -újraelosztást kérő 
rendszerüzemeltető pénzügyi 
ellentételezést nyújt a tehercsökkentéssel 
vagy -újraelosztással érintett termelő- vagy 
felhasználóoldali létesítmény 
tulajdonosának. Az ellentételezés 
összegének legalább a következő tételek 
nagyobbikának kell lennie:

(6) Nem piaci alapon végrehajtott 
betápláláskorlátozás vagy -újraelosztás 
esetén a tehercsökkentést vagy -
újraelosztást kérő rendszerüzemeltető 
pénzügyi ellentételezést nyújt a 
betápláláskorlátozással vagy -
újraelosztással érintett termelő-, 
energiatároló- vagy felhasználóoldali 
létesítmény tulajdonosának. Az 
ellentételezés összegének legalább a 
következő tételek nagyobbikának kell 
lennie:

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azon villamos energiának a másnapi 
piacon való eladásából származó nettó 
bevétel 90%-a, amelyet a termelő- vagy 
felhasználóoldali létesítmény a 
tehercsökkentés vagy -újraelosztás nélkül 
előállított volna. Ha a termelő- vagy 
felhasználóoldali létesítmény az előállított 
vagy elfogyasztott villamosenergia-
mennyiség után pénzügyi támogatást kap, 
az elmaradt pénzügyi támogatást bele kell 
számítani a nettó bevételbe.

b) azon villamos energiának a másnapi 
piacon való eladásából származó nettó 
bevétel, amelyet a termelő- vagy 
felhasználóoldali létesítmény a teher-
újraelosztási kérés nélkül előállított volna, 
beleértve a termelő- vagy felhasználóoldali 
létesítmény által az előállított vagy 
elfogyasztott villamosenergia-mennyiség 
után kapott pénzügyi támogatás esetén az 
elmaradt pénzügyi támogatást is.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlattételi övezetek határait az 
átviteli hálózat hosszú távú strukturális 
szűk keresztmetszetei alapján kell 
meghatározni úgy, hogy az ajánlattételi 
övezetek ilyen szűk keresztmetszeteket ne 
tartalmazzanak. Az Unióban az 
ajánlattételi övezeteket a gazdasági 
hatékonyságnak és a határokon átnyúló 
kereskedéssel kapcsolatos lehetőségeknek 
az ellátásbiztonság fenntartása melletti 
maximalizálásával kell kialakítani.

(1) Az Unióban az ajánlattételi 
övezeteket a másnapi és napközbeni 
piacok likviditásának biztosításával és 
ezáltal a gazdasági hatékonyságnak és a 
határokon átnyúló kereskedéssel 
kapcsolatos lehetőségeknek az 
ellátásbiztonság fenntartása melletti 
maximalizálásával kell kialakítani. Az 
ajánlattételi övezetek határait az átviteli 
hálózat hosszú távú strukturális szűk 
keresztmetszetei alapján kell 
meghatározni úgy, hogy az ajánlattételi 
övezetek ilyen szűk keresztmetszeteket ne 
tartalmazzanak, hacsak azok nincsenek 
hatással szomszédos ajánlattételi 
övezetekre, vagy hatásukat bizonyos 
intézkedésekkel enyhítik.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlattételi övezetek egybeesnek 
a kiegyenlítőár-területekkel.

(2) Az ajánlattételi övezetek egybeesnek 
a kiegyenlítőár-területekkel, kivéve, ha a 
kiegyenlítőár-terület az ajánlati övezet 
részét képezi.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak érdekében, hogy a szorosan 
összekapcsolt területeken az ajánlattételi 
övezetek meghatározása optimális legyen, 
az ajánlattételi övezeteket felülvizsgálatnak 
kell alávetni. A felülvizsgálat keretében az 
(EU) 2015/1222 rendelet 32–34. cikkében 
meghatározott eljárásrend szerint, 
valamennyi érintett tagállam érintett 
érdekeltjeinek bevonásával el kell végezni 
az ajánlattételi övezetek konfigurációjának 
koordinált értékelését. Az ajánlattételi 
övezetek felülvizsgálatának módszertanát 
és kiinduló feltételezéseit, valamint az 
ajánlattételi övezetek figyelembe vett 
alternatív konfigurációit az Ügynökségnek 
előzetesen jóvá kell hagynia; ennek 
keretében az Ügynökség jogosult 
módosításokat kérni.

(3) Annak érdekében, hogy a szorosan 
összekapcsolt területeken az ajánlattételi 
övezetek meghatározása optimális legyen, 
az ajánlattételi övezeteket felülvizsgálatnak 
kell alávetni. A felülvizsgálat keretében az 
(EU) 2015/1222 rendelet 32–34. cikkében 
meghatározott eljárásrend szerint, 
valamennyi érintett tagállam érintett 
érdekeltjeinek bevonásával el kell végezni 
az ajánlattételi övezetek konfigurációjának 
koordinált értékelését. A jelenlegi 
ajánlattételi övezeteket a megbízható piaci 
környezetet, valamint a megfelelően 
rugalmas termelést és terhelési kapacitást 
létrehozó képességükre alapozottan 
értékelik, ami létfontosságú a hálózati 
szűk keresztmetszetek elkerüléséhez, a 
villamosenergia-kereslet és -kínálat 
kiegyensúlyozásához, valamint a 
beruházások és a hálózat hosszú távú 
biztonságának biztosításához. Az 
ajánlattételi övezetek felülvizsgálatának 
módszertanát és kiinduló feltételezéseit, 
valamint az ajánlattételi övezetek 
figyelembe vett alternatív konfigurációit az 
Ügynökségnek előzetesen jóvá kell 
hagynia; ennek keretében az Ügynökség 
jogosult módosításokat kérni. A 
módszertannak megfelelően figyelembe 
kell vennie a várhatóan 5 éven belül 
megvalósuló infrastruktúra-fejlesztési 
projekteket.
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Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ajánlattételi övezetek 
felülvizsgálatában részt vevő 
átvitelirendszer-üzemeltetők javaslatot 
tesznek a Bizottságnak az ajánlattételi 
övezetek konfigurációjának módosításáról 
vagy megtartásáról. E javaslat alapján a 
Bizottság [legkésőbb 6 hónappal e 
rendelet hatálybalépése után, a konkrét 
dátumot a Kiadóhivatal írja be]-ig, 
illetőleg, ha az későbbre esik, az 
ajánlattételi övezetek konfigurációjával 
kapcsolatban az (EU) 2015/1222 rendelet 
32. cikke (1) bekezdésének a), b) vagy c) 
pontja szerint kezdeményezett 
felülvizsgálat lezárása után legkésőbb hat 
hónappal határozatot fogad el az 
ajánlattételi övezetek konfigurációjának 
módosításáról vagy megtartásáról.

(4) Az ajánlattételi övezetek 
felülvizsgálatában részt vevő 
átvitelirendszer-üzemeltetők javaslatot 
tesznek az érintett tagállamnak az 
ajánlattételi övezetek konfigurációjának 
módosításáról vagy megtartásáról. Az 
érintett tagállamok az (EU) 2015/1222 
rendelet 32. cikkének (2) bekezdése 
szerinti felülvizsgálatban résztvevő 
tagállamok és az (EU) 2015/1222 rendelet 
szerint ugyanabba a kapacitásszámítási 
régióba tartozó tagállamok. A javaslat 
alapján az érintett tagállamok hat 
hónapon belül egyhangú határozatot 
hoznak arról, hogy módosítják vagy 
fenntartják-e az ajánlattételi övezetek 
konfigurációját. Más tagállamok, az 
energiaközösség szerződő felei és egy 
tagállammal ugyanazon szinkronterületen 
osztozó más harmadik országok 
észrevételeket nyújthatnak be. A 
határozatot a vonatkozó uniós 
jogszabályokkal összhangban indokolni 
kell, és figyelembe kell venni más 
tagállamok, az energiaközösség szerződő 
felei és egy tagállammal ugyanazon 
szinkronterületen osztozó más harmadik 
országok által benyújtott észrevételeket, 
valamint a meglévő rendszerösszekötő-
túlterhelés kezelésére az érintett 
tagállamok által tett 
kötelezettségvállalásokat. Az érintett 
tagállamok értesítik a Bizottságot és az 
Ügynökséget a határozatukról és a 
tagállamok, a szabályozó hatóságok vagy 
az átvitelirendszer-üzemeltetők által 
konszenzus elérése céljából kötött 
valamennyi határokon átnyúló 
megállapodásról. Az érintett tagállamok 
által kötött megállapodások nem 
térhetnek el az e rendelet 14. cikkében 
foglalt koordinált kapacitásfelosztási 
folyamatoktól és az (EU) 2015/1222 
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rendelet vonatkozó rendelkezéseitől.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben az érintett tagállamok 
a (4) bekezdésben rögzített határidőn belül 
nem hoznak egyhangú határozatot, vagy 
ha a tagállamok tudomást szereztek arról 
a tényről, hogy a korábbi egyhangú 
határozat alapján vállalt kötelezettségeket 
nem tartották be, haladéktalanul értesítik 
a Bizottságot.
A Bizottság egyeztető eljárást 
kezdeményez és közvetítőként jár el az 
érintett tagállamok között. Az egyeztető 
eljárás során az érintett tagállamok az 
annak megkezdésétől számított hat 
hónapon belül egyhangú határozatot 
hoznak arról, hogy módosítják vagy 
fenntartják-e az ajánlattételi övezetek 
konfigurációját.
Amennyiben az egyeztetésben érintett 
tagállamoknak nem sikerül hat hónapon 
belül egyhangú határozat elfogadniuk, a 
belső strukturális szűk keresztmetszettel 
rendelkező tagállam még mindig dönthet 
úgy, hogy módosítja ajánlattételi övezeteit 
vagy konkrét intézkedéseket tartalmazó 
ütemtervet dolgoz ki arra vonatkozóan, 
hogy hogyan lehet megfelelő időn belül 
felszámolni a szűk keresztmetszeteket az 
ország területén. Az érintett tagállamok e 
döntésükről haladéktalanul értesítik a 
Bizottságot.
Azon tagállamok vonatkozásában, 
amelyek úgy döntenek, hogy módosítják 
ajánlattételi övezeteiket, a Bizottság az 
erről szóló értesítést követő hat hónapon 
belül, valamennyi releváns kérdés alapos 
értékelését követően határozatot fogad el, 
értékelve minden szóba jöhető megoldást.
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Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdés szerinti határozatnak 
az ajánlattételi övezetek felülvizsgálatának 
eredményein, valamint az azok 
megtartására vagy módosítására 
vonatkozóan az átvitelirendszer-
üzemeltetők által tett javaslaton kell 
alapulnia. A határozatot – különösen az 
ajánlattételi övezetek felülvizsgálatának 
eredményeitől való esetleges eltérések 
tekintetében – indokolni kell.

(5) Amennyiben az érintett tagállam 
úgy dönt, hogy konkrét mérföldköveket 
tartalmazó, részletes ütemtervet fogad el a 
rendszerösszekötő-túlterhelést érintő 
problémák megoldására, a tagállam a 
Bizottság határozatát követő hat hónapon 
belül benyújtja az ütemtervet a 
Bizottságnak és a többi érintett 
tagállamnak. Az ütemterv megvalósítása 
során az érintett tagállam rendszeresen 
jelentést küld a Bizottságnak az elért 
haladásról,
Függetlenül az ütemterv konkrét 
teljesítésétől, az azt végrehajtó tagállam 
gondoskodik arról, hogy a határokon 
átnyúló kereskedelmi kapacitásokat 
évente növeljék a 14. cikk (7) bekezdése 
szerint számított, 2025 végéig elérendő 
referenciaérték legalább 75%-áig. Az éves 
növekedést lineáris görbe mentén kell 
végrehajtani.
A görbe kiindulópontja vagy az adott 
határ kapacitása az ütemterv elfogadását 
megelőző évben vagy az ütemterv 
elfogadását megelőző legutóbbi három év 
átlaga, attól függően, hogy melyik a 
nagyobb.
A tagállamok akkor tesznek eleget a 14. 
cikk (7) bekezdésének, ha az övezetek 
közötti kereskedelem céljára rendelkezésre 
álló kapacitás legalább akkora, mint a 
lineáris görbe értékei.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az érintett átvitelirendszer-
üzemeltetők és nemzeti szabályozó 
hatóságok évente értékelik, hogy a 
rendelkezésre álló határokon átnyúló 
kapacitás elérte-e a lineáris görbét, vagy 
2025 végére a 14. cikk (7) bekezdésében 
meghatározott minimális szintet.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Azon tagállamok esetében, 
amelyeknél az (5a) bekezdésben említett 
értékelés azt mutatja, hogy egy 
átvitelirendszer-üzemeltető nem tartja 
tiszteletben a lineáris görbét, vagy 2025 
végéig nem éri el a 14. cikk (7) 
bekezdésében meghatározott szintet, a 
Bizottság további intézkedéseket 
javasolhat, és végső megoldásként 
határozatot fogadhat el az ilyen 
tagállamokban lévő ajánlattételi övezetek 
konfigurációjának módosításáról vagy 
fenntartásáról.

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha az (EU) 2015/1222 rendelet 32. 
cikke (1) bekezdésének a), b) vagy c) 
pontja alapján az ajánlattételi övezetek 
újbóli felülvizsgálatát kezdeményezik, a 
Bizottság az ajánlattételi övezetek e 
felülvizsgálatának lezárása után hat 
hónapon belül határozatot fogadhat el.

törölve
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Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság az e cikk alapján 
elfogadott határozatairól az elfogadás 
előtt konzultál az érintett érdekeltekkel.

(7) A tagállamok és a Bizottság egy 
határozat e cikk alapján való elfogadása 
előtt konzultálnak az érintett 
érdekeltekkel.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság határozatának meg kell 
jelölnie a változás bevezetésének 
időpontját. A bevezetés időpontjának 
egyensúlyt kell teremtenie a változás 
mielőbbi bevezetése iránti igény és a – 
például a villamos energiára vonatkozó 
határidős kereskedéssel összefüggő – 
gyakorlati szempontok között. A Bizottság 
határozata átmeneti rendelkezéseket is 
tartalmazhat.

(8) Az e cikk alapján elfogadott 
határozatnak meg kell jelölnie a változás 
bevezetésének időpontját. A bevezetés 
időpontjának egyensúlyt kell teremtenie a 
változás mielőbbi bevezetése iránti igény 
és a – például a villamos energiára 
vonatkozó határidős kereskedéssel 
összefüggő – gyakorlati szempontok 
között. A határozat részeként megfelelő 
átmeneti rendelkezéseket is meg lehet 
határozni.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Amennyiben az (EU) 2015/1222 
rendelet 32. cikke (1) bekezdésének a), b) 
vagy c) pontja szerint az ajánlattételi 
övezetek vonatkozásában indítanak 
további felülvizsgálatokat, e cikk (4)–(8) 
bekezdését kell alkalmazni.
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Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A rendszerösszekötők és/vagy a 
határkeresztező áramlásokat érintő átviteli 
hálózatok maximális kapacitását – a 
hálózati üzembiztonságra vonatkozó 
biztonsági szabványok betartása mellett – a 
piaci szereplők számára hozzáférhetővé 
kell tenni. Hacsak nem kerül kimutatásra, 
hogy ez az eljárás a gazdasági hatékonyság 
szempontjából az Unió szintjén nem 
előnyös, a rendelkezésre álló kapacitásokat 
ellenkereskedelem és teher-újraelosztás 
segítségével maximalizálni kell.

(3) A rendszerösszekötők és/vagy a 
határkeresztező áramlásokat érintő átviteli 
hálózatok maximális kapacitását – a 
hálózati üzembiztonságra vonatkozó 
biztonsági szabványok betartása mellett – a 
piaci szereplők számára hozzáférhetővé 
kell tenni. Hacsak nem kerül kimutatásra, 
hogy ez az eljárás a gazdasági hatékonyság 
szempontjából az Unió szintjén nem 
előnyös, a rendelkezésre álló kapacitásokat 
ellenkereskedelem és teher-újraelosztás 
segítségével maximalizálni kell.

A korrekciós intézkedések költségeinek az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
elosztásakor a szabályozók elemzik, hogy 
az ajánlattételi övezetet elhagyó és oda 
ismét belépő nem tervezett áramlások 
milyen mértékben járulnak hozzá a két 
ajánlattételi övezet közötti szűk 
keresztmetszethez, és az ellenirányú 
kereskedelem és a teher-újraelosztás 
költségeit a szűk keresztmetszethez való 
hozzájárulásuk arányában osztják el.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az átvitelirendszer-üzemeltetők a 
más piaci szereplők rendelkezésére 
bocsátott rendszerösszekötő kapacitás 
nagyságát nem korlátozhatják a 
szabályozási területükön előforduló szűk 
keresztmetszetek vagy a két szabályozási 
terület határán ügylet nélkül is 
tapasztalható áramlások – azaz az egyazon 
szabályozási területen belül eredő és 
végződő, de más szabályozási területen is 
áthaladó áramlások – kezelése céljából.

(7) Az átvitelirendszer-üzemeltetők a 
más piaci szereplők rendelkezésére 
bocsátott rendszerösszekötő kapacitás 
nagyságát nem korlátozhatják a 
szabályozási területükön előforduló szűk 
keresztmetszetek vagy a két szabályozási 
terület határán ügylet nélkül is 
tapasztalható áramlások – azaz az egyazon 
szabályozási területen belül eredő és 
végződő, de más szabályozási területen is 
áthaladó áramlások – kezelése céljából.
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E bekezdés rendelkezései – a 13. cikk (5) 
bekezdése negyedik albekezdésének 
sérelme nélkül – akkor tekinthetők 
teljesítettnek, ha a kapacitásfelosztásra és 
a szűk keresztmetszetek kezelésére 
vonatkozó, a 714/2009/EK rendelet 18. 
cikke alapján elfogadott iránymutatással 
összhangban számított, az övezetközi 
kereskedelem céljára rendelkezésre álló 
kapacitás a kontingenciák figyelembe 
vételével eléri a következő szinteket:
i. az összehangolt nettó átviteli 
kapacitást alkalmazó határok esetében, 
amennyiben a kapacitásfelosztásra és a 
szűk keresztmetszetek kezelésére 
vonatkozó iránymutatásban 
meghatározott nettó átviteli kapacitás 
legalább 75%-a rendelkezésre a 
határokon átnyúló kereskedelem számára;
ii. az áramlásalapú megközelítést 
alkalmazó közös határok esetében, 
amennyiben az áramlásalapú 
számításoknál figyelembe vett övezetközi 
és belső kritikus hálózati elemek 
hőkapacitásának – a kapacitásfelosztásra 
és a szűk keresztmetszetek kezelésére 
vonatkozó iránymutatásban 
meghatározott N-1 elv teljesüléséhez 
szükséges összeg levonását követően – 
legalább 75%-át felhasználják a 
kapacitáselosztás inputjaként.

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hálózat-hozzáférési díjak A hálózatokhoz, a hálózatok 
használatához és a megerősítéshez való 
hozzáférés díja

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hálózati rendszerüzemeltetők által 
a hálózati hozzáférés tekintetében 
alkalmazott díjaknak – ideértve a hálózati 
csatlakozás díjait, a hálózat 
igénybevételének díjait és, amennyiben 
alkalmazandó, a hálózat kapcsolódó 
megerősítésének díjait – átláthatóaknak 
kell lenniük, figyelembe kell venniük a 
hálózatbiztonsági és a rugalmassági 
követelményeket, és tükrözniük kell a 
ténylegesen felmerült költségeket, 
amennyiben azok megfelelnek egy 
hatékonyan működő és szerkezetileg 
hasonló hálózati rendszerüzemeltető 
díjainak, és megkülönböztetéstől mentesen 
alkalmazzák őket. Ezeket a díjakat úgy 
kell alkalmazni különösen, hogy az az 
elosztás szintjén és az átvitel szintjén 
betáplált termelés között sem pozitív, sem 
negatív irányban ne valósítson meg 
megkülönböztetést. A díjak nem kezelhetik 
hátrányosan az energiatárolást, és nem 
ösztönözhetnek a felhasználóoldali 
válaszban való részvétel mellőzésére. A (3) 
bekezdés sérelme nélkül ezek a díjak nem 
lehetnek távolságfüggőek.

(1) A hálózati rendszerüzemeltetők által 
a hálózati hozzáférés tekintetében 
alkalmazott díjaknak – ideértve a hálózati 
csatlakozás díjait, a hálózat 
igénybevételének díjait és, amennyiben 
alkalmazandó, a hálózat kapcsolódó 
megerősítésének díjait – tisztességesnek, 
költségalapúnak és átláthatóaknak kell 
lenniük, figyelembe kell venniük a 
hálózatbiztonsági és a rugalmassági 
követelményeket, és tükrözniük kell a 
ténylegesen felmerült költségeket, 
amennyiben azok megfelelnek egy 
hatékonyan működő és szerkezetileg 
hasonló hálózati rendszerüzemeltető 
díjainak, és megkülönböztetéstől mentesen 
alkalmazzák őket. A hálózati díjak nem 
foglalhatnak magukban egyéb 
szakpolitikai célkitűzést szolgáló, nem 
kapcsolódó költségeket, többek között 
adókat vagy illetékeket, mivel ez torzítaná 
a termelési, fogyasztási és beruházási 
döntéseket. Ezek különösképpen hosszú 
távon, semlegesen támogatják a teljes 
rendszer hatékonyságát a fogyasztók és a 
termelők felé kibocsátott árjelzések révén, 
és amennyire lehetséges, olyan módon 
kell alkalmazni, hogy az az elosztás 
szintjén és az átvitel szintjén betáplált 
termelés között sem pozitív, sem negatív 
irányban ne valósítson meg 
megkülönböztetést. A díjak nem kezelhetik 
hátrányosan az energiatárolást és az 
aggregációt, és nem ösztönözhetnek a 
saját termelésben és a saját energia 
fogyasztásában, valamint a 
felhasználóoldali válaszban való részvétel 
mellőzésére. A (3) bekezdés sérelme nélkül 
ezek a díjak nem lehetnek 
távolságfüggőek.

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A díjaknak megfelelő módon 
ösztönözniük kell mind rövid, mind hosszú 
távon az átviteli- és az elosztórendszer-
üzemeltetőket a hatékonyság növelésére, 
ideértve az energiahatékonyság növelését 
is, elő kell mozdítaniuk a piaci integrációt 
és az ellátásbiztonságot, és támogatniuk 
kell a beruházásokat és a kapcsolódó 
kutatási tevékenységet.

(2) A díjaknak megfelelő módon 
ösztönözniük kell mind rövid, mind hosszú 
távon az átviteli- és az elosztórendszer-
üzemeltetőket a hatékonyság növelésére, 
ideértve az energiahatékonyság növelését 
is, elő kell mozdítaniuk a piaci integrációt 
és az ellátásbiztonságot, valamint a 
globális versenyképességet és támogatniuk 
kell a hatékony beruházásokat, különösen 
a digitalizáció, a rugalmassági 
szolgáltatások és az összekapcsolások 
terén, valamint a kapcsolódó kutatási 
tevékenységet. A díjak nem hoznak létre 
visszatartó erőt az energiatároláshoz, a 
felhasználóoldali válaszhoz vagy a saját 
termeléshez.

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az elosztási díjaknak tükrözniük kell 
a rendszerhasználóknál – köztük az aktív 
felhasználóknál – az elosztóhálózat 
igénybevételével kapcsolatban jelentkező 
költségeket, és az elosztási díjak a 
rendszerhasználók fogyasztási vagy 
termelési profiljától függően 
differenciálhatók. Ha a tagállamok 
bevezették az intelligens fogyasztásmérést, 
a szabályozó hatóságok a fogyasztók 
számára átlátható és tervezhető módon 
bevezethetnek olyan időben differenciált 
hálózati díjakat, amelyek tükrözik a hálózat 
igénybevételét.

(7) Az átviteli és elosztási díjaknak 
tükrözniük kell a költségeket, figyelembe 
véve a beruházási költségeket, a 
megosztott termelés hozzáadott értékét, a 
rugalmasságot, a digitalizálást, a 
keresletoldali válaszadást, a tárolást és az 
átviteli és elosztóhálózat 
rendszerhasználók – köztük az aktív 
felhasználók – általi használatát, továbbá 
tartalmazhatnak hálózati kapcsolódási 
kapacitás-elemeket és a rendszerhasználók 
fogyasztási vagy termelési profiljától 
függően differenciálhatók. Ha a tagállamok 
bevezették az intelligens fogyasztásmérést, 
az illetékes szabályozó hatóságok a 
fogyasztók számára átlátható, tervezhető és 
költséghatékony módon olyan időben 
differenciált hálózati díjakat vezetnek be, 
amelyek tükrözik a hálózat igénybevételét. 
A tagállamok biztosítják a díjak 
megkülönböztetésmentes jellegét.
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Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A szabályozó hatóságok ösztönzik az 
elosztórendszer-üzemeltetőket a hálózatuk 
üzemeltetésével és fejlesztésével 
kapcsolatos szolgáltatások beszerzés útján 
történő igénybevételére, valamint arra, 
hogy az elosztórendszerükben innovatív 
megoldásokat alkalmazzanak. Ezzel 
összefüggésben az elosztórendszer-
üzemeltetők arra való ösztönzése 
érdekében, hogy növeljék hálózatuk 
hatékonyságát, ideértve az 
energiahatékonyság növelését is, a 
szabályozó hatóságok elismernek és az 
elosztási díjakba beépítenek minden 
releváns költséget, továbbá 
teljesítménycélokat vezetnek be.

(8) A szabályozó hatóságok ösztönzik az 
elosztórendszer-üzemeltetőket a hálózatuk 
leghatékonyabb üzemeltetésére és 
fejlesztésére, valamint arra, hogy 
elosztórendszerükben innovatív 
megoldásokat alkalmazzanak, például a 
szolgáltatások beszerzés útján történő 
igénybevételén keresztül. Ezzel 
összefüggésben az elosztórendszer-
üzemeltetők arra való ösztönzése 
érdekében, hogy növeljék hálózatuk 
hatékonyságát, ideértve az 
energiahatékonyság növelését, a 
rugalmasságot és az elosztóhálózatok 
digitalizálását, beleértve az intelligens 
hálózatok kiépítését és az intelligens 
fogyasztásmérés bevezetését is, a 
szabályozó hatóságok elismernek és az 
elosztási díjakba beépítenek minden 
releváns költséget, továbbá 
teljesítménycélokat vezetnek be.

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 9 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) [Kiadóhivatal – beírandó konkrét 
dátum: három hónappal a hatálybalépés 
után] az Ügynökség ajánlást bocsát ki a 
szabályozó hatóságok számára az átviteli 
és az elosztási díjakkal kapcsolatos 
módszertanok fokozatos 
konvergenciájának biztosításáról. Ebben 
az ajánlásban foglalkozik legalább a 
következő kérdésekkel:

(9) … [Kiadóhivatal – beírandó konkrét 
dátum: három hónappal a hatálybalépés 
után] az Ügynökség értékeli az átviteli és 
az elosztási díjakkal kapcsolatos 
módszertanok fokozatos 
konvergenciájának megvalósíthatóságát. A 
megvalósíthatósági tanulmány legalább a 
következő kérdésekkel foglalkozik:
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Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 9 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a díjköteles rendszerhasználók egyes 
csoportjai, ideértve a díjmentességeket is.

g) a fogyasztási jellemzőknek és 
formának megfelelő díj fizetésére 
kötelezett rendszerhasználók egyes 
csoportjai, ideértve a díjmentességeket is.

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A szabályozó hatóságok az 
átvitelirendszer- és az elosztórendszer-
üzemeltetők teljesítményének mérését 
szolgáló mutatókat fogadnak el, köztük 
legalább az alábbiak mindegyikét:
a) a visszaszabályozott energia 
mennyisége MWh-ban, az 
energiatermelés forrásának típusa szerinti 
bontásban;
b) százalékban azon vezetékszakaszok 
aránya, amelyek már dinamikus 
vezetékértékelő rendszerrel működnek;
c) százalékban a valós időben távolról 
nyomon követett és ellenőrzött 
alállomások aránya;
d) százalékban azon vezetékszakaszok 
aránya, amelyek már dinamikus 
vezetékértékelő rendszerrel működnek;
e) a magas-, a közép- és a 
kisfeszültségű hálózatok veszteségei;
f) a hálózatban előforduló 
villamosenergia-kimaradások gyakorisága 
és időtartama.
… [Két évvel az e rendelet hatálybalépése 
után] és azt követően minden második 
évben a szabályozó hatóságok jelentést 
tesznek közzé az átvitelirendszer- és az 
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elosztórendszer-üzemeltetők 
teljesítményéről, valamint a fejlesztést 
szolgáló javaslatokat fogalmaznak meg 
azokon a területeken, ahol ez szükséges.

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A rendszerösszekötő kapacitás 
felosztásából származó bevételeket a 
következő célokra kell felhasználni:

(2) A rendszerösszekötő kapacitás 
felosztásából származó bevételeket a 
következő célokra kell felhasználni:

a) a lekötött kapacitás tényleges 
rendelkezésre állásának biztosítása;

a) a lekötött kapacitás tényleges 
rendelkezésre állásának biztosítása; vagy

b) a rendszerösszekötő kapacitásoknak 
különösen új rendszerösszekötők révén 
történő fenntartására vagy növelésére 
fordított hálózati beruházások.

b) a rendszerösszekötő kapacitások 
fenntartása vagy növelése a meglévő 
rendszerösszekötők használatának 
koordinált korrekciós és 
ellenkereskedelmi intézkedések vagy 
hálózati beruházások révén történő 
optimalizálásával, a határokon lévő 
átviteli kapacitás célértékéig.

Ha nincs mód a bevételeknek az első 
albekezdés a) vagy b) pontjában 
meghatározott célokra történő hatékony 
felhasználására, akkor azokat az ilyen 
célú későbbi felhasználás érdekében 
külön belső számlán kell elhelyezni.

Ha az első albekezdés a) és b) pontjában 
foglalt célkitűzések teljesülnek, a 
fennmaradó bevételeket a nemzeti 
szabályozó hatóságok figyelembe vehetik, 
amikor jóváhagyják a hálózati díjak 
kiszámítására és/vagy megállapítására 
vonatkozó módszertant.

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bevételeknek a (2) bekezdés a) és 
b) pontja szerinti felhasználására az 
Ügynökség által javasolt és a Bizottság 
által jóváhagyott módszertan irányadó. Ez 
irányú javaslatát az Ügynökség 
[Kiadóhivatal: 12 hónappal a hatálybalépés 

(3) A bevételeknek a (2) bekezdés 
szerinti felhasználására az Ügynökség által 
javasolt és a Bizottság által jóváhagyott 
módszertan az irányadó. Ez irányú 
javaslatát az Ügynökség [Kiadóhivatal: 12 
hónappal a hatálybalépés után]-ig benyújtja 
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után]-ig benyújtja a Bizottságnak, majd azt 
hat hónapon belül jóvá kell hagyni.

a Bizottságnak, majd azt hat hónapon belül 
jóvá kell hagyni.

Az Ügynökség hivatalból vagy a Bizottság 
felkérésére aktualizálhatja a módszertant, 
és a Bizottság az aktualizált módszertant a 
benyújtását követő hat hónapon belül 
jóváhagyja.

Az Ügynökség hivatalból vagy a Bizottság 
felkérésére aktualizálhatja a módszertant, 
és a Bizottság az aktualizált módszertant a 
benyújtását követő hat hónapon belül 
jóváhagyja.

Mielőtt javaslatát benyújtaná a 
Bizottságnak, az Ügynökség a 
módszertanról az [a 713/2009/EK rendelet 
átdolgozása a COM(2016)0863/2 javaslat 
szerint] rendelet 15. cikkének megfelelően 
konzultációt folytat.

Mielőtt javaslatát benyújtaná a 
Bizottságnak, az Ügynökség a 
módszertanról az [a 713/2009/EK rendelet 
átdolgozása a COM(2016)0863/2 javaslat 
szerint] rendelet 15. cikkének megfelelően 
konzultációt folytat.

A módszertannak részletesen le kell írnia 
legalább azt, hogy a bevételek milyen 
feltételekkel használhatók fel a (2) 
bekezdés a) és b) pontja szerinti célokra, 
és milyen feltételekkel és mennyi időre 
helyezhetők el az ilyen célú későbbi 
felhasználás érdekében külön belső 
számlán.

A módszertannak részletesen le kell írnia 
legalább azt, hogy a bevételek milyen 
feltételekkel használhatók fel a (2) 
bekezdés szerinti célokra, és milyen 
feltételekkel és mennyi időre helyezhetők 
el az ilyen célú későbbi felhasználás 
érdekében külön belső számlán.

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
egyértelműen előre rögzítik az esetleges 
szűkkeresztmetszet-kezelési bevételek 
felhasználásának módját, és beszámolnak e 
bevételek tényleges felhasználásáról. A 
nemzeti szabályozó hatóságok minden 
évben július 31-ig jelentés formájában 
közzéteszik az adott év június 30-án záruló 
12 hónapos időszakban keletkezett bevétel 
nagyságát és felhasználásának módját, 
beleértve azon konkrét projektek 
megjelölését, amelyekre a bevételeket 
fordították, valamint annak megjelölését is, 
hogy milyen összeget helyeztek külön 
belső számlára, továbbá ismertetik, hogy ez 
a felhasználás miként teljesíti e rendelet és 
a (3) bekezdés alapján kidolgozott 
módszertan követelményeit.

(4) Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
egyértelműen előre rögzítik az esetleges 
szűkkeresztmetszet-kezelési bevételek 
felhasználásának módját, és beszámolnak e 
bevételek tényleges felhasználásáról. A 
nemzeti szabályozó hatóságok minden 
évben július 31-ig jelentés formájában 
közzéteszik az adott év június 30-án záruló 
12 hónapos időszakban keletkezett bevétel 
nagyságát és felhasználásának módját, 
beleértve azon konkrét projektek 
megjelölését, amelyekre a bevételeket 
fordították, valamint annak megjelölését is, 
hogy milyen összeget helyeztek külön 
belső számlára, vagy milyen összeget 
használtak fel a hálózati díjak 
meghatározásakor, továbbá ismertetik, 
hogy ez a felhasználás miként teljesíti e 
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rendelet követelményeit. Amennyiben a 
szűkkeresztmetszet-kezelési bevételek egy 
részét felhasználták a hálózati díjak 
meghatározásakor, a jelentés 
megállapíthatja a kötelezettségvállalásra 
és a mérlegre vonatkozóan a (2) 
bekezdésben meghatározott kritériumok 
az átvitelirendszer-üzemeltető általi 
teljesítését.

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
4 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az erőforrások megfelelősége Az erőforrások megfelelősége és 
kapacitásmechanizmusok

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az erőforrások 
megfelelőségének a 19. cikk szerinti 
európai szintű értékelése alapján 
figyelemmel kísérik területükön az 
erőforrások megfelelőségét.

(1) A tagállamok az erőforrások 
megfelelőségének a 19. cikk szerinti 
európai szintű értékelése alapján 
figyelemmel kísérik területükön az 
erőforrások megfelelőségét, és jelentést 
készítenek e nyomon követés 
eredményeiről.

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az erőforrások megfelelőségének 
európai szintű értékelése aggályosnak 
találja az erőforrások megfelelőségét, a 
tagállamok azonosítják azokat az esetleges 
szabályozási torzulásokat, amelyek 
okozták vagy elősegítették az aggályos 

(2) Ha az erőforrások megfelelőségének 
európai szintű értékelése aggályosnak 
találja az erőforrások megfelelőségét, a 
tagállamok azonosítják azokat az esetleges 
szabályozási torzulásokat és/vagy piaci 
kudarcokat, amelyek okozták vagy 
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helyzet kialakulását. elősegítették az aggályos helyzet 
kialakulását.

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok közzéteszik az 
esetlegesen azonosított szabályozási 
torzulások kiküszöbölését célzó 
intézkedések elfogadásának időütemezését. 
Az erőforrások megfelelőségével 
kapcsolatos aggályok eloszlatása során a 
tagállamok megfontolják különösen a 
szabályozási torzulások kiküszöbölését, a 
hiányállapoti árképzés lehetővé tételét, a 
rendszerösszekötők bővítését, valamint az 
energiatárolás, a felhasználóoldali 
intézkedések és az energiahatékonyság 
kérdéskörét.

(3) A megfelelőséggel kapcsolatos 
aggályokat megfogalmazó tagállam az 
azonosított szabályozási torzulások és/vagy 
piaci kudarcok kiküszöbölését célzó 
intézkedések elfogadásának ütemezését 
tartalmazó végrehajtási tervet tesz közzé. 
Az erőforrások megfelelőségével 
kapcsolatos aggályok kezelése során a 
tagállamok a 3. cikkben meghatározott 
elveket követik, és megfontolják 
különösen:

a) a szabályozási torzulások 
kiküszöbölését;
b) az árplafonok eltörlését;
c) adminisztratív hiányállapoti árképzés 
bevezetését a kiegyenlítő energia 
vonatkozásában;
d) a rendszerösszekötők és a belső 
hálózati kapacitás bővítését;
e) a saját termelés, az energiatárolás, a 
felhasználóoldali intézkedések és az 
energiahatékonyság lehetővé tételét a 
szabályozási akadályok megszüntetésével; 
f) költséghatékony és piaci alapú 
kiegyenlítés és kiegészítő szolgáltatások 
biztosítását;
g) a szabályozott árak megszüntetését 
az (EU) [a 2009/72/EK irányelv 
átdolgozása a COM(2016)0864/2 javaslat 
szerint] irányelv 5. cikkének értelmében.
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Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok a végrehajtási tervet 
benyújtják a Bizottságnak felülvizsgálat 
céljából.

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A Bizottság a végrehajtási terv 
kézhezvételétől számított két hónapon 
belül határozhat arról, hogy az 
intézkedések elegendőek-e a szabályozási 
torzulások és/vagy piaci kudarcok 
megszüntetéséhez, és ennek megfelelően 
előírhatja a tagállam számára a 
végrehajtási terv módosítását.

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A tagállam nyomon követi a 
végrehajtási terv alkalmazását, és ennek 
eredményeit éves jelentés formájában 
közzéteszi.

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3d) A tagállam véleményezésre 
benyújtja jelentését az Ügynökségnek a 
végrehajtási terv megvalósításának 
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figyelemmel kíséréséről.

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3e) Az Ügynökség a (3d) bekezdés 
értelmében benyújtja a véleményét a 
Bizottságnak. A Bizottság döntést hoz 
arról, hogy változtatások végrehajtása 
megfelelően zajlott-e.

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
A kapacitásmechanizmusok általános 

elvei
(1) Azon aggályos helyzetek kezelése 
érdekében, amelyek a 18. cikk (3) 
bekezdése szerinti intézkedések 
segítségével nem szüntethetők meg, a 
tagállamok végső megoldásként és az e 
cikkben foglalt rendelkezések, valamint az 
állami támogatásokra vonatkozó uniós 
szabályok tiszteletben tartásával 
kapacitásmechanizmusokat hozhatnak 
létre.
(2) A kapacitásmechanizmusok (1) 
bekezdés szerinti bevezetését megelőzően, 
a tagállamok a szomszédos tagállamok 
tekintetében várható esetleges hatásokra 
vonatkozó átfogó vizsgálatot hajtanak 
végre, amelynek keretében konzultálnak 
legalább a velük elektromos 
összeköttetésben álló szomszédos 
tagállamokkal és azok tagállamok 
érdekelt feleivel.
(3) A tagállamok megvizsgálják, hogy a 
kapacitásmechanizmus, stratégiai tartalék 
formájában, alkalmas lehet-e a 
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megfelelőséggel kapcsolatos aggályok 
kezelésére. A tagállamok akkor 
alkalmazhatnak másfajta 
kapacitásmechanizmust, ha a vizsgálat 
nemleges eredménnyel zárul. A 
kapacitásmechanizmus keretében 
beszerzett kapacitásmennyiséget 
meghatározó paramétereket a nemzeti 
szabályozó hatóságnak jóvá kell hagynia.
(4) A tagállamok nem vezethetnek be 
kapacitásmechanizmusokat, amennyiben 
az alábbi esetek egyike vagy mindkettő 
fennáll: a) az erőforrások 
megfelelőségének európai szintű 
értékelése nem találta aggályosnak az 
erőforrások megfelelőségét; b) a 18. cikk 
(3) bekezdésében említett részletes 
végrehajtási tervre vonatkozó, a 18. cikk 
(3b) bekezdésében említett bizottsági 
határozat nem kedvező.
(5) Amennyiben egy tagállam már 
alkalmaz kapacitásmechanizmust, 
felülvizsgálja a mechanizmust, és 
biztosítja, hogy nem kerül sor új 
szerződések megkötésére a mechanizmus 
vonatkozásában, amennyiben az alábbi 
esetek egyike vagy mindkettő fennáll:
a) az erőforrások megfelelőségének 
európai szintű értékelése nem találta 
aggályosnak az erőforrások 
megfelelőségét;
b) a 18. cikk (3) bekezdésében említett 
részletes végrehajtási tervre vonatkozó, a 
18. cikk (3b) bekezdésében említett 
bizottsági határozat nem kedvező.
(6) A kapacitásmechanizmusoknak 
átmenetinek kell lenniük. Ezeket a 
Bizottság hagyja jóvá, és a jóváhagyás 
legfeljebb öt évre szól. A 18. cikk (3) 
bekezdésének megfelelő végrehajtási terv 
alapján ezeket fokozatosan meg kell 
szüntetni, vagy korlátozni kell a lekötött 
kapacitásokat. A tagállamok a 
kapacitásmechanizmus bevezetését 
követően folytatják a végrehajtási terv 
alkalmazását.
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(7) Azok a termelőkapacitások, amelyek 
[Kiadóhivatal: e rendelet 
hatálybalépésének napja] után kezdték 
meg az üzleti célú termelést, csak akkor 
jogosultak részt venni a 
kapacitásmechanizmusban, ha 
kibocsátásuk kisebb 550 g CO2/kWh-nál. 
A stratégiai tartalékok kivételével … 
[Kiadóhivatal: e rendelet hatálybalépése 
után 5 évvel] után az 550 g CO2/kWh vagy 
annál nagyobb kibocsátású 
termelőkapacitások nem vehetnek részt a 
kapacitásmechanizmusokban.

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az erőforrások megfelelőségének 
európai szintű értékelése keretében meg 
kell vizsgálni, hogy a villamosenergia-
rendszer általában véve mennyire képes 
kielégíteni a villamos energia iránti 
jelenlegi, valamint az értékelés időpontjától 
számított tízéves időszak minden egyes 
évében várható jövőbeli igényeket.

(1) Az erőforrások megfelelőségének 
európai szintű értékelése meghatározza az 
erőforrások megfelelőségével kapcsolatos 
aggályokat, értékelve, hogy a 
villamosenergia-rendszer általában véve 
mennyire képes kielégíteni a villamos 
energia iránti jelenlegi, valamint a várható 
jövőbeli igényeket az Unióban, a releváns 
tagállamok alkotta régión belül, és 
minden egyes tagállam esetében, adott 
esetben egyes ajánlattételi övezetekre 
lebontva az értékelés időpontjától számított 
tízéves időszak minden egyes évében.

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az erőforrások európai szintű 
értékelését a villamosenergia-piaci 
ENTSO végzi el.
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Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
átadják a villamosenergia-piaci ENTSO-
nak mindazokat az adatokat, amelyekre 
annak az erőforrások megfelelőségének 
európai szintű értékelése évenkénti 
elvégzéséhez szüksége van. Az értékelést a 
villamosenergia-piaci ENTSO minden 
évben elvégzi.

(3) Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
átadják a villamosenergia-piaci ENTSO-
nak a szükséges adatokat. Az 
átvitelirendszer-üzemeltetők jogosultak az 
– üzleti szempontból érzékeny 
információkat nem tartalmazó, és a 
releváns elosztórendszer-üzemeltető által 
még nem begyűjtött – releváns adatok 
bekérésére a termelőktől és más piaci 
résztvevőktől.

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az erőforrások megfelelőségének 
európai szintű értékelését olyan 
módszertan alapján kell elvégezni, amely 
biztosítja, hogy az értékelés:

(4) Az erőforrások megfelelőségének 
európai szintű értékelését olyan átlátható 
módszertan alapján kell elvégezni, amely 
biztosítja, hogy az értékelés:

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az előre jelzett kereslet és kínálat 
megfelelő forgatókönyvein alapuljon, 
tartalmazzon gazdasági elemzést a 
termelőeszközök termelésből való 
kivonásának és az új termelőeszközök 
rendszerbe állításának valószínűségével, 
valamint az energiahatékonysági célok 
teljesítését szolgáló intézkedésekkel 
összefüggésben, és kiterjedjen a 
nagykereskedelmi árakra és a szén-dioxid-

b) az előre jelzett kereslet és kínálat 
megfelelő forgatókönyvein alapuljon, 
tartalmazzon gazdasági elemzést a 
termelőeszközök termelésből való 
kivonásának, felfüggesztésének és új 
termelőeszközök rendszerbe állításának 
valószínűségével, valamint az 
energiahatékonysági és a villamosenergia-
hálózatok összekapcsolására vonatkozó 
célok teljesítését szolgáló intézkedésekkel 
összefüggésben, és kiterjedjen a 
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árra való érzékenység vizsgálatára is; nagykereskedelmi árakra és a szén-dioxid-
árra való érzékenység vizsgálatára is;

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) tartalmazzon egy legrosszabb esetre 
vonatkozó forgatókönyvet, amely tükrözi a 
stratégiai tartalékok által kezelendő ritka 
események kivételességét és eltérő 
valószínűségét; a legrosszabb esetre 
vonatkozó ilyen forgatókönyvben szereplő 
termelésmegfelelőségi hiány kizárólag az 
érintett tagállam csúcstermelésének 
legfeljebb 5%-ának megfelelő stratégiai 
tartalékot tesz indokolttá;

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) megfelelő módon figyelembe vegye 
minden erőforrás hozzájárulását, beleértve 
a meglévő és a jövőben létesítendő 
termelőkapacitásokat, az energiatárolást, a 
felhasználóoldali választ, valamint az 
importtal és az exporttal kapcsolatos 
lehetőségeket és azoknak a rugalmas 
rendszerüzemeltetést segítő hatását is;

c) megfelelő módon figyelembe vegye 
minden erőforrás hozzájárulását, beleértve 
a meglévő és a jövőben létesítendő 
termelőkapacitásokat, az energiatárolást, az 
ágazati integrációt, a felhasználóoldali 
választ, valamint az importtal és az 
exporttal kapcsolatos lehetőségeket és 
azoknak a rugalmas rendszerüzemeltetést 
segítő hatását is;

Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



PE635.480/ 54

HU

ia) tiszteletben tartja a tényleges 
hálózatfejlesztést;

Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A módszertannak átlátható, objektív és 
ellenőrizhető kritériumokon kell 
alapulnia.

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (2)–(5) bekezdés szerinti 
javaslatokról, valamint az erőforrások 
megfelelőségének a (3) bekezdés szerinti 
európai szintű értékeléséből származó 
eredményekről a 22. cikkben 
meghatározott eljárás szerint előzetes 
konzultációt kell folytatni, és ezeket az 
Ügynökségnek jóvá kell hagynia.

(6) Ezen cikk (2)–(5) bekezdése szerinti 
javaslatokról, az azokat megalapozó 
forgatókönyvekről és kiinduló 
feltételezésekről, valamint az erőforrások 
megfelelőségének ezen cikk (1a) 
bekezdése szerinti európai szintű 
értékeléséből származó eredményekről a 
22. cikkben meghatározott eljárás szerint 
előzetes konzultációt kell folytatni, és 
ezeket az Ügynökségnek jóvá kell hagynia.

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Kapacitásmechanizmus alkalmazása 
esetén a tagállamoknak olyan 
megbízhatósági standarddal kell 
rendelkezniük, amely átlátható módon jelzi 
az ellátásbiztonság biztosítani kívánt 
szintjét.

(1) Kapacitásmechanizmus alkalmazása 
esetén a tagállamoknak megbízhatósági 
standarddal kell rendelkezniük. A 
megbízhatósági standard átlátható módon 
jelzi a tagállam ellátásbiztonságának 
szükséges szintjét. Határokon átnyúló 
ajánlattételi övezetek esetén ezeket a 



PE635.480/ 55

HU

megbízhatósági standardokat az érintett 
hatóságokkal közösen kell meghatározni.

Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kapacitásmechanizmus keretében 
beszerzett kapacitásmennyiséget 
meghatározó paramétereket a nemzeti 
szabályozó hatóságnak jóvá kell hagynia.

törölve

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A kapacitásszolgáltatók számára 
lehetővé kell tenni, hogy ugyanarra a 
szállítási időszakra nézve több 
mechanizmusban is részt vegyenek. A 
kapacitásszolgáltató rendelkezésre nem 
állás esetén rendelkezésre nem állási díjat 
köteles fizetni, továbbá két vagy több ilyen 
rendelkezésre nem állási díjat köteles 
fizetni abban az esetben, ha egyszerre áll 
fenn szűkösség két vagy több olyan 
ajánlattételi övezetben, amelyben 
szerződéssel rendelkezik.

(5) A kapacitásszolgáltatók számára 
lehetővé kell tenni, hogy ugyanarra a 
szállítási időszakra nézve több 
mechanizmusban is részt vegyenek. A 
kapacitásszolgáltató rendelkezésre nem 
állás esetén rendelkezésre nem állási díjat 
köteles fizetni, továbbá két vagy több ilyen 
rendelkezésre nem állási díjat köteles 
fizetni abban az esetben, ha egyszerre áll 
fenn szűkösség két vagy több olyan 
ajánlattételi övezetben, amelyben 
szerződéssel rendelkezik. A 
kapacitásszolgáltatók a rendelkezésre álló 
maximális kapacitásukat nem meghaladó 
mértékben vehetnek részt.

Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 32. cikk alapján létrehozott (6) A 32. cikk alapján létrehozott 
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regionális operatív központok a 
mechanizmus alkalmazási helye szerinti 
rendszer és a külföldi kapacitás helye 
szerinti rendszer közötti 
rendszerösszekötők várható rendelkezésre 
állása és a rendszertúlterheltség együttes 
fennállásának valószínűsége 
figyelembevételével évente meghatározzák 
a külföldi kapacitás részvételére 
rendelkezésre álló belépő kapacitás 
maximumát. Ezt a számítást az ajánlattételi 
övezetek összes határa vonatkozásában el 
kell végezni.

regionális koordinációs központok a 
mechanizmus alkalmazási helye szerinti 
rendszer és a külföldi kapacitás helye 
szerinti rendszer közötti 
rendszerösszekötők várható rendelkezésre 
állása és a rendszertúlterheltség együttes 
fennállásának valószínűsége 
figyelembevételével évente meghatározzák 
a külföldi kapacitás részvételére 
rendelkezésre álló belépő kapacitás 
maximumát. Ezt a számítást az ajánlattételi 
övezetek összes határa vonatkozásában el 
kell végezni.

Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azon aggályos helyzetek kezelése 
érdekében, amelyek a 18. cikk (3) 
bekezdése szerinti intézkedések 
segítségével nem szüntethetők meg, a 
tagállamok – az e cikkben foglalt 
rendelkezések és az állami támogatásokra 
vonatkozó uniós szabályok tiszteletben 
tartásával – kapacitásmechanizmusokat 
hozhatnak létre.

(1) A kapacitásmechanizmusok:

a) nem idézhetnek elő indokolatlan 
piactorzulásokat, és nem korlátozhatják a 
határokon átnyúló kereskedést;
b) nem haladhatják meg a 
megfelelőségét illetően azonosított 
problémák kezeléséhez szükséges 
mértéket;
c) a kapacitásszolgáltatókat átlátható 
és megkülönböztetésmentes módon, piaci 
alapon kell kiválasztani;
d) technológiasemlegesnek kell 
lenniük;
e) arra kell, hogy ösztönözzék a 
kapacitásszolgáltatókat, hogy a várható 
rendszertúlterheltségek idején 
rendelkezésre álljanak;
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f) biztosítaniuk kell, hogy az 
ellentételezés meghatározása piaci alapon 
történjen;
g) a kapacitásszolgáltatók részvételére 
vonatkozó műszaki feltételeket a 
kiválasztás előtt kell meghatározniuk;
h) nyitottak minden erőforrás 
részvétele előtt, beleértve a tárolást és a 
keresleti oldali irányítást is, amelyek 
lehetővé teszik az előírt műszaki 
teljesítmény biztosítását;
i) megfelelő szankciókat kell 
alkalmazniuk a kapacitásszolgáltatókkal 
szemben, ha azok nem állnak 
rendelkezésre a rendszertúlterheltség 
előfordulásakor;
j) biztosítják, hogy a meglévő 
létesítményekre vonatkozó kapacitási 
szerződéseket legfeljebb egy évre ítélik 
oda.

Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha egy tagállam 
kapacitásmechanizmust kíván bevezetni, a 
javasolt mechanizmusról legalább a vele 
elektromos összeköttetésben álló 
szomszédos tagállamokkal konzultál.

(2) A stratégiai tartalék formájában 
megvalósuló minősülő 
kapacitásmechanizmusoknak az alábbi 
követelményeknek kell megfelelniük:

a) azokat a piacon kívül kell tartani;
b) igénybevételükre kizárólag akkor 
kerülhet sor, ha a másnapi és a napon 
belüli piacokon nem történt meg az 
ajánlatok egymáshoz rendelése, az 
átvitelirendszer-üzemeltetők kimerítették a 
kereslet és a kínálat egyensúlyba 
hozásához rendelkezésre álló kiegyenlítési 
erőforrásaikat;
c) biztosítják, hogy azokban az 
időszakokban, amikor stratégiai 
tartalékokat vettek igénybe, az 
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egyensúlyhiányt a piaci szereplők által a 
9. cikk szerint alkalmazott műszaki 
árkorláton vagy a kiesett terhelés értékén 
rendezték, attól függően, hogy melyik a 
magasabb érték.
d) a villamosenergia-termelés esetében 
a kibocsátás maximális értékét 200 
kg/CO2/kW-ra kell korlátozni. Az 
előállított villamos energia, vagy a 
stratégiai tartalék erőforrásai révén elért 
terheléscsökkenés nem értékesíthető a 
nagykereskedelmi villamosenergia-
piacon.

Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kapacitásmechanizmusok nem 
idézhetnek elő szükségtelen 
piactorzulásokat, és nem korlátozhatják a 
határokon átnyúló kereskedést. A 
mechanizmus keretében nem köthető le 
több kapacitás, mint amennyi az aggályos 
helyzet kezeléséhez szükséges.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított 
követelményeken kívül a stratégiai 
tartalékoktól eltérő 
kapacitásmechanizmusok:

a) úgy vannak kialakítva, hogy a 
rendelkezésre állásért fizetett ár 
automatikusan a nulla felé tendáljon, 
amikor a biztosított kapacitás várhatóan 
elegendő lesz a kapacitáskereslet 
kielégítésére;
b) a részt vevő erőforrásokat csak 
rendelkezésre állásukért díjazzák és 
biztosítják, hogy a díjazás ne befolyásolja 
a kapacitásszolgáltató arra vonatkozó 
döntését, hogy termeljen-e vagy sem;
c) biztosítják, hogy 
kapacitáskövetelményeket a jogosult 
kapacitásszolgáltatók egymásra 
átruházhassák.
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Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azok a termelőkapacitások, 
amelyekre vonatkozóan a végleges 
beruházási döntést [Kiadóhivatal: a 
hatálybalépés napja] után hozták meg, 
csak akkor jogosultak részt venni a 
kapacitásmechanizmusban, ha 
kibocsátásuk kisebb 550 g CO2/kWh-nál. 
E rendelet hatálybalépése után öt évvel az 
550 g CO2/kWh vagy annál nagyobb 
kibocsátású termelőkapacitások nem 
vehetnek részt a 
kapacitásmechanizmusokban.

törölve

Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az erőforrások megfelelőségének 
európai szintű értékelése nem találta 
aggályosnak az erőforrások 
megfelelőségét, a tagállamok nem 
alkalmazhatnak kapacitásmechanizmust.

törölve

Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A [Kiadóhivatal: a hatálybalépés napja]-
án/-én kapacitásmechanizmust alkalmazó 
tagállamok az e rendelet 18., 21. és 23. 
cikkében foglalt követelmények teljesítése 
érdekében kiigazítják mechanizmusukat.

A … [Kiadóhivatal: a hatálybalépés napja]-
án/-én kapacitásmechanizmust alkalmazó 
tagállamok az e rendelet 18., 18a., 21. és 
23. cikkében foglalt követelmények 
teljesítése érdekében kiigazítják 
mechanizmusukat.
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Módosítás 118

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kidolgozza és elfogadja az 
erőforrások megfelelőségének a 19. cikk 
(2), (3) és (5) bekezdése szerinti európai 
szintű értékeléséhez kapcsolódó 
javaslatokat és a 21. cikk (10) bekezdése 
szerinti, a kapacitásmechanizmusokban 
való határokon átívelő részvétel technikai 
aspektusaira vonatkozó javaslatokat;

c) kidolgozza és elfogadja az 
erőforrások megfelelőségének a 19. cikk 
(1a) bekezdése szerinti európai szintű 
értékeléséhez kapcsolódó javaslatokat és a 
21. cikk (10) bekezdése szerinti, a 
kapacitásmechanizmusokban való 
határokon átívelő részvétel technikai 
aspektusaira vonatkozó javaslatokat;

Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a releváns adatformátumok és 
protokollok szabványosítása, az EU DSO-
val együttműködve, a határokon átnyúló 
adatcsere megkönnyítése érdekében;

Módosítás 120

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) ösztönzi az átviteli rendszerek 
digitalizálását, többek között a valós idejű 
adatgyűjtés és -felhasználás, valamint az 
intelligens alállomások biztosítása 
érdekében;

Módosítás 121

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – j b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) előmozdítja az adatkezelést, a 
kiberbiztonságot és az adatvédelmet, 
együttműködve az illetékes hatóságokkal 
és a szabályozott szervezetekkel;

Módosítás 122

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – j c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jc) az elosztórendszer-üzemeltetőkkel 
együttműködve kialakítja a keresletoldali 
válaszokat.

Módosítás 123

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A villamosenergia-piaci ENTSO 
jelentést tesz az Ügynökségnek a regionális 
operatív központok létrehozásával és 
működésével kapcsolatban azonosított 
hiányosságokról.

(2) A villamosenergia-piaci ENTSO 
jelentést tesz az Ügynökségnek a regionális 
koordinációs központok létrehozásával és 
működésével kapcsolatban azonosított 
hiányosságokról.

Módosítás 124

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 27. cikk (1) bekezdésében foglalt 
feladatok szerinti javaslatok kidolgozása 
során a villamosenergia-piaci ENTSO 
széles körben, kellő időben, nyitott és 
átlátható módon, a 26. cikkben említett 
eljárási szabályzatnak 
megfelelően valamennyi érdekelt és 

(1) A 27. cikk (1) bekezdésében foglalt 
feladatok szerinti javaslatok kidolgozása 
során a villamosenergia-piaci ENTSO 
széles körben, kellő időben, olyan módon 
strukturálva, ami lehetővé teszi az 
érdekeltek megjegyzéseinek beillesztését a 
végső elfogadás előtt, valamint nyitott és 
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különösen valamennyi érdekelt képviseleti 
szervezet bevonásával konzultációs eljárást 
folytat. E konzultációnak ki kell terjednie a 
nemzeti szabályozó hatóságokra és más 
nemzeti hatóságokra, az ellátó- és a 
termelővállalkozásokra, a 
rendszerhasználókra, beleértve a 
felhasználókat is, az elosztórendszer-
üzemeltetőkre, ideértve az érintett ágazati 
szövetségeket is, a műszaki testületekre és 
az érdekelteket tömörítő platformokra. A 
konzultáció célja a döntéshozatali 
folyamatban érintett valamennyi érdekelt 
fél véleményének és javaslatának 
felmérése.

átlátható módon, a 26. cikkben említett 
eljárási szabályzatnak megfelelően 
valamennyi érdekelt és különösen 
valamennyi érdekelt képviseleti szervezet 
bevonásával konzultációs eljárást folytat. E 
konzultációnak ki kell terjednie a nemzeti 
szabályozó hatóságokra és más nemzeti 
hatóságokra, az ellátó- és a 
termelővállalkozásokra, a 
rendszerhasználókra, beleértve a 
felhasználókat és azok képviselőit is, az 
elosztórendszer-üzemeltetőkre, ideértve az 
érintett ágazati szövetségeket is, a műszaki 
testületekre és az érdekelteket tömörítő 
platformokra. A konzultáció célja a 
döntéshozatali folyamatban érintett 
valamennyi érdekelt fél véleményének és 
javaslatának felmérése.

Indokolás

Ez a módosítás szükséges ahhoz, hogy lehetővé tegyék az e cikk (3) bekezdésében szereplő 
kötelezettségek teljesítését.

Módosítás 125

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e cikk (1) és (2) bekezdésében 
megállapított célok elérése érdekében a 
Bizottság a meglévő regionális 
együttműködési struktúrák 
figyelembevételével meghatározhatja az 
egyes együttműködési struktúrák 
tevékenységének földrajzi területét. 
Minden tagállam számára meg kell 
engedni, hogy az együttműködést egynél 
több földrajzi területen is ösztönözze. A 
63. cikknek megfelelően a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az egyes együttműködési 
struktúrák tevékenységének földrajzi 
területére vonatkozóan. A Bizottság ebből 
a célból konzultál az Ügynökséggel és a 

(3) Az e cikk (1) és (2) bekezdésében 
megállapított célok elérése érdekében a 
Bizottság a meglévő regionális 
együttműködési struktúrák 
figyelembevételével meghatározhatja az 
egyes együttműködési struktúrák 
tevékenységének földrajzi területét. 
Minden tagállam számára meg kell 
engedni, hogy az együttműködést egynél 
több földrajzi területen is ösztönözze. A 
63. cikknek megfelelően a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az egyes együttműködési 
struktúrák tevékenységének földrajzi 
területére vonatkozóan. A Bizottság ebből 
a célból konzultál a szabályozó 
hatóságokkal, az Ügynökséggel és a 
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villamosenergia-piaci ENTSO-val. villamosenergia-piaci ENTSO-val.

Módosítás 126

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) [Kiadóhivatal: tizenkét hónappal a 
hatálybalépés után]-ig az e fejezetben 
meghatározott kritériumoknak 
megfelelően az átvitelirendszer-
üzemeltetők regionális operatív 
központokat hoznak létre. A regionális 
operatív központokat a működésük 
szerinti régió valamelyik tagállamának 
területén kell létrehozni.

(1) [Kiadóhivatal: tizenkét hónappal a 
hatálybalépés után]-ig a regionális 
koordinációs központok – ezen rendelet a 
34. cikkében lefektetett egyéb feladataik 
mellett – felváltják és ellátják az ezen 
rendeletnek [a Bizottság rendelete a 
villamos energia átvitelirendszer-
üzemeltetésre vonatkozó iránymutatás 
létrehozásáról] megfelelően létrehozott 
regionális biztonsági koordinátorok 
feladatát, az ezen fejezetben 
meghatározott kritériumok szerint. 
Amennyiben egy régió nem tartozik 
meglévő vagy tervezett regionális 
biztonsági koordinátor hatálya alá, a 
szóban forgó régió átvitelirendszer-
üzemeltetői regionális koordinációs 
központot hoznak létre.
Valamennyi átvitelirendszer-
üzemeltetőnek egy regionális koordinációs 
központot kell követnie.
az e fejezetben meghatározott 
kritériumoknak megfelelően egy 
rendszerüzemeltetési régió valamennyi 
átvitelirendszer-üzemeltetője 
felülvizsgálatra benyújt a 
rendszerüzemeltetési régió szabályozó 
hatóságainak egy regionális koordinációs 
központok létrehozására irányuló 
javaslatot. 
A rendszerüzemeltetési régió szabályozó 
hatósága felülvizsgálja és jóváhagyja a 
javaslatot az (EU) ... rendelet [a 
713/2009/EK rendelet átdolgozása a 
COM(2016)0863 javaslat szerint] 8. cikke 
szerint kialakított eljárásokkal 
összhangban.
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A negyedik albekezdésben említett 
javaslatoknak tartalmazniuk kell a 
következő információkat:
a) a tagállam, ahol regionális 
koordinációs központot létre kívánják 
hozni;
b) az összekapcsolt átviteli rendszer 
biztonságos, megbízható és hatékony 
üzemeltetéséhez szükséges szervezeti, 
pénzügyi és üzemeltetési megállapodások;
c) a regionális koordinációs központok 
működésének megkezdésével kapcsolatos 
végrehajtási terv;
d) a regionális koordinációs központok 
alapszabályai és eljárási szabályzatai;
e) az együttműködési eljárások leírása 
a 35. cikknek megfelelően;
f) a regionális koordinációs központok 
felelősségére vonatkozó megállapodások 
leírása a 44. cikknek megfelelően.

Módosítás 127

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A regionális koordinációs központok 
[Kiadóhivatal: tizenkét hónappal a 
hatálybalépés után]-ig megkezdik 
működésüket.

Módosítás 128

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az uniós jog szerinti feladatainak 
ellátása során a regionális koordinációs 
központok az egyes nemzeti érdekektől és 
a átvitelirendszer-üzemeltetők érdekeitől 
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függetlenül járnak el.

Módosítás 129

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A regionális operatív központok 
regionális jelentőségű feladatok ellátása 
révén kiegészítik az átvitelirendszer-
üzemeltetők tevékenységét. Az 
összekapcsolt átviteli rendszer 
biztonságos, megbízható és hatékony 
üzemeltetése érdekében a regionális 
operatív központok operatív 
megegyezéseket hoznak létre.

(3) A regionális koordinációs központok 
regionális jelentőségű feladatok ellátása 
révén kiegészítik az átvitelirendszer-
üzemeltetők tevékenységét. Az 
átvitelirendszer-üzemeltetők felelnek a 
villamosenergia-forgalom szabályozásáért 
és a villamosenergia-rendszer 
biztonságának, megbízhatóságának és 
hatékonyságának biztosításáért, az (EU) 
... irányelv [a 2009/72/EK irányelv 
COM(2016)0864/2 javaslat szerinti 
átdolgozása] 40. cikkének megfelelően.

Módosítás 130

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A regionális operatív központok működési 
területe

A regionális koordinációs központok 
működési területe

Módosítás 131

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) [Kiadóhivatal: hat hónappal e 
rendelet hatálybalépése után]-ig a 
villamosenergia-piaci ENTSO a meglévő 
regionális biztonsági koordinátorok 
figyelembevételével benyújt az 
Ügynökségnek egy javaslatot, amelyben az 
alábbi kritériumok alapján definiálja az 
egyes regionális operatív központokhoz 

(1) [Kiadóhivatal: hat hónappal e 
rendelet hatálybalépése után]-ig a 
villamosenergia-piaci ENTSO a meglévő 
regionális biztonsági koordinátorok 
figyelembevételével benyújt az 
Ügynökségnek egy javaslatot, amelyben az 
alábbi kritériumok alapján definiálja az 
egyes regionális koordinációs 
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tartozó rendszerüzemeltetési régiókat: központokhoz tartozó rendszerüzemeltetési 
régiókat:

Módosítás 132

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A regionális operatív központok feladatai A regionális koordinációs központok 
feladatai

Módosítás 133

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi regionális operatív 
központ ellátja a következő feladatok 
mindegyikét abban a rendszerüzemeltetési 
régióban, amelyben létrehozták, és a 
regionális operatív központok ellátják 
legalább a következő, az I. mellékletben 
részletesebben meghatározott feladatokat:

(1) Valamennyi regionális koordinációs 
központ ellátja a következő feladatok 
mindegyikét abban a rendszerüzemeltetési 
régióban, amelyben létrehozták, és a 
regionális koordinációs központok ellátják 
legalább a következő, az I. mellékletben 
részletesebben meghatározott feladatokat:

a) koordinált kapacitásszámítás; a) koordinált kapacitásszámítás a 
2015/1222/EU rendelet 21., 26., 29. és 30. 
cikkének megfelelően kidolgozott 
módszertanoknak megfelelően;

b) koordinált biztonsági elemzés; b) koordinált biztonsági elemzés az 
(EU) 2017/1485 bizottsági rendelet1a 75. 
és 76. cikke szerint kidolgozott 
módszertanoknak megfelelően;

c) közös rendszer létrehozása; c) közös rendszermodellek létrehozása 
az (EU) 2017/1485 bizottsági rendelet 67., 
70. és 79. cikke szerint kidolgozott 
módszereknek és eljárásoknak 
megfelelően;

d) az átvitelirendszer-üzemeltetők 
védelmi és helyreállítási tervei közötti 
összhang értékelése;

d) az átvitelirendszer-üzemeltetők 
védelmi és helyreállítási tervei közötti 
összhang értékelése az (EU) 2017/2196 
bizottsági rendeletb rendelet 6. cikkében 
foglalt eljárásnak megfelelően;

e) a regionális helyreállítás e) a regionális helyreállítás 
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koordinációja és optimalizálása; koordinációja és optimalizálása;

f) működés- és üzemzavar-elemzés és 
jelentéstétel;

f) működés- és üzemzavar-elemzés és 
jelentéstétel;

g) a tartalék kapacitás regionális 
méretezése;

g) a tartalék kapacitás regionális 
méretezése;

h) a kiegyenlítő kapacitás regionális 
beszerzésének megkönnyítése;

h) a regionális kiegyenlítő kapacitás 
kiszámítása;

i) heti és napon belüli regionális 
előrejelzések készítése a rendszerek 
megfelelőségéről, és a kockázatcsökkentő 
tevékenységek előkészítése;

i) heti és napon belüli regionális 
előrejelzések készítése a rendszerek 
megfelelőségéről, és a kockázatcsökkentő 
tevékenységek előkészítése az (EU) ... 
rendelet [a kockázatokra való 
felkészülésről szóló rendelet a 
COM(2016)0862 javaslat szerint] 8. 
cikkében meghatározott módszertannak és 
az (EU) 2017/1485 bizottsági rendelet [a 
villamosenergia-átviteli hálózat 
üzemeltetésére vonatkozó iránymutatás 
megalkotásáról szóló bizottsági rendelet] 
81. cikkében meghatározott eljárásoknak 
megfelelően;

j) az üzemszünetek tervezésének 
koordinációja;

j) az üzemszünetek tervezésének 
koordinációja az (EU) 2017/1485 
bizottsági rendelet 80. cikkében foglalt 
eljárásokkal összhangban;

k) az átvitelirendszer-üzemeltetők 
közötti ellentételezési mechanizmusok 
optimalizálása;

k) az átvitelirendszer-üzemeltetők 
közötti ellentételezési mechanizmusok 
optimalizálása;

l) képzés és tanúsítás; l) képzés és tanúsítás;

m) a regionális szintű 
válságforgatókönyveknek az [a 
kockázatokra való felkészülésről szóló 
rendelet a COM(2016) 862 javaslat 
szerint] rendelet 6. cikkének (1) bekezdése 
szerinti azonosítása, amennyiben a 
villamosenergia-piaci ENTSO ezt a 
feladatot átruházta a regionális 
központokra;
n) a [a kockázatokra való 
felkészültségről szóló rendelet a 
COM(2016)0862 javaslat szerint] rendelet 
12. cikkének (3) bekezdése alapján éves 
válságszimulációk előkészítése és 
elvégzése az illetékes hatóságokkal 
együttműködve;

n) a [a kockázatokra való 
felkészültségről szóló rendelet a 
COM(2016)0862 javaslat szerint] rendelet 
12. cikkének (3) bekezdése alapján éves 
válságszimulációk előkészítése és 
elvégzése az illetékes hatóságokkal 
együttműködve;
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o) a regionális válságforgatókönyvek 
azonosításához kapcsolódó feladatok 
annyiban, amennyiben azokat az [a 
kockázatokra való felkészülésről szóló 
rendelet a COM(2016) 862 javaslat szerint] 
rendelet 6. cikke (1) bekezdése alapján 
átruházták a regionális operatív 
központokra;

o) a regionális válságforgatókönyvek 
azonosításához kapcsolódó feladatok 
annyiban, amennyiben azokat az [a 
kockázatokra való felkészülésről szóló 
rendelet a COM(2016)0862 javaslat 
szerint] rendelet 6. cikke (1) bekezdése 
alapján átruházták a regionális 
koordinációs központokra;

p) a szezonális megfelelőségi 
kitekintésekhez kapcsolódó feladatok 
annyiban, amennyiben azokat az [a 
kockázatokra való felkészülésről szóló 
rendelet a COM(2016)0862 javaslat 
szerint] rendelet 9. cikke (2) bekezdése 
alapján átruházták a regionális operatív 
központokra;

p) a szezonális megfelelőségi 
kitekintésekhez kapcsolódó feladatok 
annyiban, amennyiben azokat az [a 
kockázatokra való felkészülésről szóló 
rendelet a COM(2016)0862 javaslat 
szerint] rendelet 9. cikke (2) bekezdése 
alapján átruházták a regionális 
koordinációs központokra;

q) a külföldi kapacitás 
kapacitásmechanizmusokban való 
részvételére rendelkezésre álló belépő 
kapacitás maximumának évenkénti 
meghatározása a 21. cikk (6) bekezdése 
értelmében.

q) a külföldi kapacitás 
kapacitásmechanizmusokban való 
részvételére rendelkezésre álló belépő 
kapacitás maximumának évenkénti 
meghatározása a 21. cikk (6) bekezdése 
értelmében;
qa) az átvitelirendszer-üzemeltetők új 
kapacitás iránti igények azonosításában 
való támogatásához kapcsolódó feladatok 
a meglévő kapacitás vagy alternatívái 
továbbfejlesztéséhez, amelyeket a 
347/2013/EU rendelet alapján létrehozott 
regionális csoportokhoz kell benyújtani, 
és amelyeket bele kell foglalni az (EU) ... 
irányelv [2009/72/EK irányelv 
COM(2016)0864/2 javaslat szerinti 
átdolgozása] 51. cikkében említett tízéves 
hálózatfejlesztési tervbe.
_______________
1a A Bizottság (EU) 2017/1485 rendelete 
(2017. augusztus 2.) a villamosenergia-
átviteli hálózat üzemeltetésére vonatkozó 
iránymutatás megalkotásáról (HL L 220., 
2017.8.25., 1. o.).
1b A Bizottság (EU) 2017/2196 rendelete 
(2017. november 24.) a villamosenergia-
vészhelyzet kezelésére és a rendszer 
működésének helyreállítására irányuló 
üzemi és kereskedelmi szabályzat 
létrehozásáról (HL L 312., 2017.11.28., 
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54. o.).

Módosítás 134

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet VII. fejezete értelmében a 
Bizottság a regionális operatív központok 
feladatait kiegészítheti további, döntési 
jogkörrel nem járó feladatokkal.

(2) E rendelet VII. fejezete értelmében a 
Bizottság a regionális koordinációs 
központok feladatait kiegészítheti további, 
döntési jogkörrel nem járó feladatokkal.

Módosítás 135

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az átvitelirendszer-üzemeltetők a 
regionális operatív központok 
rendelkezésére bocsátják az azok 
feladatainak ellátásához szükséges 
információkat.

(3) Az átvitelirendszer-üzemeltetők a 
regionális koordinációs központok 
rendelkezésére bocsátják az azok 
feladatainak ellátásához szükséges 
információkat.

Módosítás 136

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A regionális operatív központok a 
rendszerüzemeltetési régióban működő 
átvitelirendszer-üzemeltetők 
rendelkezésére bocsátanak minden olyan 
információt, amely szükséges a regionális 
operatív központok által előterjesztett 
határozatok és ajánlások végrehajtásához.

(4) A regionális koordinációs központok 
a rendszerüzemeltetési régióban működő 
átvitelirendszer-üzemeltetők 
rendelkezésére bocsátanak minden olyan 
információt, amely szükséges a rendszer 
stabilitásának és az ellátás biztonságának 
garantálásához.

Az ezen cikkben meghatározott és a 
vonatkozó iránymutatások hatálya alá 
nem tartozó feladatok esetében a 
villamosenergia-piaci ENTSO javaslatot 
dolgoz ki a 22. cikkben meghatározott 
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eljárásnak megfelelően. A regionális 
koordinációs központok e feladatokat az 
Ügynökség által jóváhagyott javaslat 
alapján végzik el.

Módosítás 137

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35 cikk 35 cikk

A regionális operatív központokon belüli 
együttműködés

A regionális koordinációs központokon 
belüli és az azok közötti együttműködés

(1) A regionális operatív központok napi 
működését együttműködésen alapuló 
döntéshozatallal kell irányítani. Az 
együttműködésen alapuló 
döntéshozatalnak a következőkön kell 
alapulnia:

A regionális koordinációs központok napi 
működését a regionális átvitelirendszer-
üzemeltetők közötti együttműködésen 
alapuló döntéshozatallal kell irányítani, 
ami adott esetben magában foglal a 
regionális koordinációs központok közötti 
koordinációra irányuló rendelkezéseket is. 
Az együttműködési eljárásnak a 
következőkön kell alapulnia:

a) a 36. cikknek megfelelően a 
feladatok tervezési és operatív 
szempontjainak kezelésére kidolgozott 
munkamegállapodások;

a) a 36. cikknek megfelelően a 
feladatok tervezési és operatív 
szempontjainak kezelésére kidolgozott 
munkamegállapodások;

b) a 37. cikknek megfelelően a 
regionális operatív központok operatív 
kötelezettségeinek és feladatainak 
teljesítése során a rendszerüzemeltetési 
régióban működő átvitelirendszer-
üzemeltetőkkel folytatandó konzultációra 
vonatkozó eljárás;

b) a 37. cikknek megfelelően a 
rendszerüzemeltetési régióban működő 
átvitelirendszer-üzemeltetőkkel és érintett 
érdekelt felekkel folytatandó eredményes 
és inkluzív konzultációra vonatkozó 
eljárás;

c) a 38. cikknek megfelelően a 
határozatok és ajánlások elfogadására 
vonatkozó eljárás;

c) a 38. cikknek megfelelően a 
határozatok és ajánlások elfogadására és 
felülvizsgálatára vonatkozó eljárás, amely 
biztosítja a regionális operatív központ 
tagjai közötti egyenlő bánásmódot;

d) a 39. cikknek megfelelően a 
regionális operatív központok által 
elfogadott határozatok és ajánlások 
felülvizsgálatára vonatkozó eljárás.
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Módosítás 138

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A regionális operatív központok 
munkamegállapodásokat dolgoznak ki a 
teljesítendő feladatok tervezési és operatív 
szempontjainak kezelésére, figyelembe 
véve különösen a szóban forgó feladatok 
sajátosságait és követelményeit az I. 
mellékletben meghatározottak szerint.

(1) A regionális koordinációs központok 
olyan munkamegállapodásokat dolgoznak 
ki a teljesítendő feladatok tervezési és 
operatív szempontjainak kezelésére, 
amelyek hatékonyak, inkluzívak, 
átláthatóak és előmozdítják a konszenzust, 
figyelembe véve különösen a szóban forgó 
feladatok sajátosságait és követelményeit 
az I. mellékletben meghatározottak szerint.

Módosítás 139

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A regionális operatív központok 
biztosítják, hogy a munkamegállapodások 
tartalmazzák az érintett felek értesítésére 
vonatkozó szabályokat.

(2) A regionális koordinációs központok 
biztosítják, hogy a munkamegállapodások 
tartalmazzák az érintett felek értesítésére 
vonatkozó szabályokat.

Módosítás 140

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A regionális operatív központok 
kidolgoznak egy olyan eljárást, amelynek 
segítségével napi operatív kötelezettségeik 
és feladataik teljesítése során megszervezik 
az átvitelirendszer-üzemeltetőkkel és az 
érintett érdekeltekkel folytatandó 
megfelelő és rendszeres konzultációt. A 
szabályozási kérdések rendezésének 
biztosítása érdekében a szabályozó 
hatóságokat szükség esetén be kell vonni a 
folyamatba.

A regionális koordinációs központok 
kidolgoznak egy olyan eljárást, amelynek 
segítségével napi kötelezettségeik és 
feladataik teljesítése során megszervezik az 
átvitelirendszer-üzemeltetőkkel és az 
érintett érdekeltekkel folytatandó 
megfelelő és rendszeres konzultációt. A 
szabályozási kérdések rendezésének 
biztosítása érdekében a szabályozó 
hatóságokat szükség esetén be kell vonni a 
folyamatba.
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Módosítás 141

Rendeletre irányuló javaslat
37 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37a. cikk
Átláthatóság

(1) A regionális koordinációs központok 
megszervezik az érdekelt felek bevonására 
szolgáló folyamatot, és rendszeres 
találkozókat szerveznek az érdekelt 
felekkel az összekapcsolt rendszer 
hatékony, biztonságos és megbízható 
üzemeltetésével kapcsolatos kérdések 
megvitatása, valamint a hiányosságok 
azonosítása és a javításokra vonatkozó 
javaslatok megtétele céljából;
(2) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a regionális operatív központok az 
érdekelt felek és a nyilvánosság számára 
teljes mértékben átláthatóan működnek. 
Valamennyi vonatkozó dokumentációt 
közzé kell tenni a megfelelő regionális 
koordinációs központ honlapján. Ez a 
bekezdés az e rendelet 32. és 33. cikke, 35. 
cikkének a) pontja, valamint 38. cikke 
alapján elfogadott javaslatokra, 
indokolásokra és határozatokra 
vonatkozik.

Módosítás 142

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Határozatok és ajánlások elfogadása Határozatok és ajánlások elfogadása és 
felülvizsgálata
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Módosítás 143

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A regionális operatív központok 
kidolgozzák a határozatok és ajánlások 
elfogadására vonatkozó eljárást.

(1) Minden egyes regionális 
koordinációs központ kidolgozza a 
határozatok és ajánlások elfogadására 
vonatkozó eljárásokat, ami biztosítja a 
regionális koordinációs központok 
tagjainak földrajzilag kiegyensúlyozott 
képviseletét és egyenlő bánásmódját.

Módosítás 144

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A regionális operatív központok az 
átvitelirendszer-üzemeltetőkhöz címzett, 
kötelező erejű határozatokat fogadnak el a 
34. cikk (1) bekezdésének a), b), g) és q) 
pontjában említett feladatokra 
vonatkozóan. Az átvitelirendszer-
üzemeltetők végrehajtják a regionális 
operatív központok által kibocsátott 
kötelező erejű határozatokat, kivéve azokat 
az eseteket, amikor ez kedvezőtlenül hatna 
a rendszer biztonságára.

(2) A regionális koordinációs központok 
az átvitelirendszer-üzemeltetőkhöz címzett, 
kötelező erejű határozatokat fogadnak el a 
34. cikk (1) bekezdésének a) és 
b)pontjában említett feladatokra 
vonatkozóan. Az átvitelirendszer-
üzemeltetők végrehajtják a regionális 
koordinációs központok által kibocsátott 
kötelező erejű határozatokat, kivéve azokat 
az eseteket, ahol a határozat végrehajtása 
az egyes átvitelirendszer-üzemeltetők által 
az (EU) 2017/1485 bizottsági rendelet 25. 
cikke szerint meghatározott 
üzembiztonsági határértékek megsértését 
eredményezné.

Módosítás 145

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A regionális operatív központok az 
átvitelirendszer-üzemeltetőkhöz címzett 
ajánlásokat fogadnak el a 34. cikk (1) 

(3) A regionális koordinációs központok 
az átvitelirendszer-üzemeltetőkhöz címzett 
ajánlásokat fogadnak el a 34. cikk (1) 
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bekezdésének c)–f) és h)–p) pontjában 
említett feladatokra vonatkozóan.

bekezdésében felsorolt feladatokra 
vonatkozóan, amelyeket nem említ ezen 
cikk (2) bekezdése.

Módosítás 146

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben az átvitelirendszer-
üzemeltető úgy dönt, hogy eltér a 
regionális koordinációs központ 
határozatától vagy ajánlásától, 
haladéktalanul részletes magyarázattal 
szolgál a regionális koordinációs központ 
és a rendszerüzemeltetési régióban 
működő többi átvitelirendszer-üzemeltető 
számára.

Módosítás 147

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A felülvizsgálatnak a 
rendszerüzemeltetési régióban működő 
egy vagy több átvitelirendszer-üzemeltető 
kérésére kell megindulnia. A határozat 
vagy ajánlás felülvizsgálatát követően a 
regionális operatív központok megerősítik 
vagy módosítják az intézkedést.

Módosítás 148

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Amennyiben a felülvizsgálat tárgyát 
képező intézkedés ezen rendelet 38. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
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kötelező erejű határozat, a felülvizsgálat 
iránti kérelem nem függeszti fel a 
határozatot, kivéve azokat az eseteket, 
amikor a határozat végrehajtása az egyes 
szállításirendszer-üzemeltetők által a 
rendszerüzemeltetési iránymutatások 25. 
cikke szerint meghatározott 
üzembiztonsági határértékek megsértését 
eredményezné.

Módosítás 149

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Egy rendszerüzemeltetési régió 
szabályozó hatóságai dönthetnek közösen 
úgy, hogy a 34. cikk (1) bekezdésének c)–
f) és h)–l) pontjában említett feladatok 
közül egyre vagy többre vonatkozóan 
kötelező erejű határozatok meghozatalára 
irányuló hatáskörrel ruházzák fel a 
regionális operatív központot.

(4) Egy rendszerüzemeltetési régió 
szabályozó hatóságai dönthetnek közösen 
úgy, hogy a 34. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt, és ezen cikk (2) bekezdésében 
nem említett feladatok közül egyre vagy 
többre vonatkozóan kötelező erejű 
határozatok meghozatalára irányuló 
hatáskörrel ruházzák fel a regionális 
koordinációs központot.

Módosítás 150

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39. cikk törölve
A határozatok és ajánlások felülvizsgálata
(1) A regionális operatív központok 
kidolgozzák a határozatok és ajánlások 
felülvizsgálatára vonatkozó eljárást.
(2) Az eljárásnak a 
rendszerüzemeltetési régióban működő 
egy vagy több átvitelirendszer-üzemeltető 
kérésére kell megindulnia. A határozat 
vagy ajánlás felülvizsgálatát követően a 
regionális operatív központok megerősítik 
vagy módosítják az intézkedést.



PE635.480/ 76

HU

(3) Amennyiben a felülvizsgálat tárgyát 
képző intézkedés a 38. cikk (2) bekezdése 
szerinti kötelező erejű határozat, a 
felülvizsgálati kérelem nem függeszti fel a 
határozat hatályát, kivéve azokat az 
eseteket, amikor ennek elmaradása 
kedvezőtlenül hatna a rendszer 
biztonságára.
(4) Amennyiben a felülvizsgálat tárgyát 
képző intézkedés a 38. cikk (3) bekezdése 
szerinti ajánlás, és a felülvizsgálatot 
követően az átvitelirendszer-üzemeltető 
úgy dönt, hogy eltér az ajánlástól, az 
átvitelirendszer-üzemeltető részletes 
indokolással szolgál a regionális operatív 
központ és a rendszerüzemeltetési 
régióban működő többi átvitelirendszer-
üzemeltető számára.

Módosítás 151

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A regionális operatív központok 
igazgatótanácsa

A regionális koordinációs központok 
igazgatótanácsa

Módosítás 152

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A regionális operatív központok a 
vezetésükkel kapcsolatos intézkedések 
meghozatala és működésük nyomon 
követése érdekében igazgatótanácsot 
hoznak létre.

(1) A regionális koordinációs központok 
a vezetésükkel kapcsolatos intézkedések 
meghozatala és működésük nyomon 
követése érdekében igazgatótanácsot 
hoznak létre.

Módosítás 153

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az igazgatótanácsot egyrészről az 
átvitelirendszer-üzemeltetőket képviselő 
tagok, másrészről a rendszerüzemeltetési 
régió szabályozó hatóságait képviselő 
megfigyelők alkotják. A szabályozó 
hatóságok képviselői nem rendelkeznek 
szavazati joggal.

(2) Az igazgatótanácsot a 
rendszerüzemeltetési régió valamennyi 
átvitelirendszer-üzemeltetőjét képviselő 
tagok alkotják. Az igazgatótanács 
összetételének földrajzilag 
kiegyensúlyozottnak kell lennie.

Módosítás 154

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az igazgatótanács a következőkért 
felelős:

(3) Az igazgatótanács a következőkért 
felelős:

a) a regionális operatív központ 
alapszabályának és eljárási szabályzatának 
megszövegezése és elfogadása;

a) a regionális koordinációs központ 
alapszabályának és eljárási szabályzatának 
megszövegezése és elfogadása;

b) a szervezeti felépítés meghatározása 
és kialakítása;

b) a szervezeti felépítés kialakítása;

c) az éves költségvetés elkészítése és 
jóváhagyása;

c) az éves költségvetés elkészítése és 
jóváhagyása;

d) az együttműködésen alapuló 
döntéshozatali eljárások kidolgozása és 
érvényesítése a 35. cikknek megfelelően.

d) az együttműködésen alapuló 
döntéshozatali eljárások kidolgozása és 
érvényesítése a 35. cikknek megfelelően.

Módosítás 155

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az igazgatótanács hatásköre nem 
terjed ki a regionális operatív központok 
napi tevékenységeihez és feladatainak 
ellátásához kapcsolódó területekre.

(4) Az igazgatótanács hatásköre nem 
terjed ki a regionális koordinációs 
központok feladatainak végrehajtásával 
kapcsolatos döntésekre.
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Módosítás 156

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A regionális operatív központok oly 
módon határozzák meg szervezeti 
felépítésüket, hogy az támogassa 
feladataik biztonságos ellátását. A 
regionális operatív központok szervezeti 
felépítése előírja:

(1) A rendszerüzemeltetési régiókban 
működő átvitelirendszer-üzemeltetők 
kidolgozzák a regionális koordinációs 
központok szervezeti felépítését. A 
regionális operatív központok szervezeti 
felépítése előírja:

Módosítás 157

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az igazgatási személyzet hatáskörét, 
kötelezettségeit és felelősségeit;

a) a személyzet hatáskörét, 
kötelezettségeit és felelősségeit;

Módosítás 158

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A regionális operatív központok a 
helyi sajátosságok kezelésére 
létrehozhatnak regionális irodákat, 
valamint feladataik hatékony és 
megbízható ellátása érdekében 
kialakíthatnak támogató operatív 
központokat.

(2) A regionális koordinációs központok 
a helyi sajátosságok kezelésére 
létrehozhatnak regionális irodákat, 
valamint feladataik hatékony és 
megbízható ellátása érdekében 
kialakíthatnak támogató koordinációs 
központokat, amennyiben azokra 
bizonyítottan feltétlenül szükség van.

Módosítás 159

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A regionális operatív központoknak 
rendelkezniük kell minden olyan emberi, 
műszaki, tárgyi és pénzügyi erőforrással, 
amely az e rendelet szerinti 
kötelezettségeik teljesítéséhez, valamint 
feladataik ellátásához szükséges.

A regionális koordinációs központoknak 
rendelkezniük kell minden olyan emberi, 
műszaki, tárgyi és pénzügyi erőforrással, 
amely az e rendelet szerinti 
kötelezettségeik teljesítéséhez, valamint 
feladataik független és pártatlan módon 
történő ellátásához szükséges. A regionális 
koordinációs központok emberi, műszaki, 
tárgyi és pénzügyi erőforrásai nem 
haladhatják meg a feladataik 
teljesítéséhez szigorúan szükséges 
mértéket, azonban biztosítaniuk kell a 
regionális koordinációs központok 
tagjainak földrajzilag kiegyensúlyozott 
képviseletét és egyenlő bánásmódját.

Módosítás 160

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A regionális operatív központok 
kidolgoznak egy folyamatos 
nyomonkövetési eljárást, amely kiterjed 
legalább a következőkre:

(1) A regionális koordinációs központok 
kidolgoznak egy folyamatos 
nyomonkövetési eljárást, amely kiterjed 
legalább a következőkre:

a) a regionális koordinációs központok 
működési teljesítménye;

a) a regionális koordinációs központok 
működési teljesítménye;

b) a kibocsátott határozatok és 
ajánlások, valamint az elért eredmények;

b) a kibocsátott határozatok és 
ajánlások, különösen azokban az 
esetekben, amikor az átvitelirendszer-
üzemeltetők eltértek, valamint az elért 
eredmények;

c) a felelősségi körükbe tartozó 
valamennyi feladat végrehajtásának 
eredményessége és hatékonysága.

c) a felelősségi körükbe tartozó 
valamennyi feladat végrehajtásának 
eredményessége és hatékonysága.

Módosítás 161

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A regionális operatív központok 
legalább évente benyújtják az 
Ügynökségnek és a rendszerüzemeltetési 
régió szabályozó hatóságainak az általuk 
végzett folyamatos nyomon követésből 
származó adatokat.

törölve

Módosítás 162

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A regionális operatív központok 
átlátható módon határozzák meg 
költségeiket, és azokról jelentést tesznek az 
Ügynökségnek és a rendszerüzemeltetési 
régió szabályozó hatóságainak.

(3) A regionális koordinációs központok 
átlátható módon határozzák meg 
költségeiket, és azokról jelentést tesznek az 
Ügynökségnek és a rendszerüzemeltetési 
régió szabályozó hatóságainak.

Módosítás 163

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A regionális operatív központok a 
működésükről éves jelentést nyújtanak be 
a villamosenergia-piaci ENTSO-nak, az 
Ügynökségnek, a rendszerüzemeltetési 
régió szabályozó hatóságainak és a 2012/C 
353/02 bizottsági határozat37 1. cikke 
értelmében létrehozott villamosenergia-
ügyi koordinációs csoportnak.

(4) A regionális koordinációs központok 
éves jelentést nyújtanak be a 
villamosenergia-piaci ENTSO-nak, az 
Ügynökségnek, a rendszerüzemeltetési 
régió szabályozó hatóságainak és a 2012/C 
353/02 bizottsági határozat 1. cikke 
értelmében létrehozott villamosenergia-
ügyi koordinációs csoportnak, amely 
tartalmazza ezen cikk (1) bekezdése 
szerinti monitoringadatokat és a 
működésükre vonatkozó információkat.

__________________ __________________
37 A Bizottság határozata (2012. november 
15.) a villamosenergia-ügyi koordinációs 
csoport felállításáról (HL C 353., 
2012.11.17., 2. o.).

37 A Bizottság határozata (2012. november 
15.) a villamosenergia-ügyi koordinációs 
csoport felállításáról (HL C 353., 
2012.11.17., 2. o.).
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Módosítás 164

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A regionális operatív központok 
jelentést tesznek a villamosenergia-piaci 
ENTSO-nak, a rendszerüzemeltetési régió 
szabályozó hatóságainak, az 
Ügynökségnek és a tagállamok 
válsághelyzetek megelőzéséért és 
kezeléséért felelős hatáskörrel rendelkező 
hatóságainak az (1) bekezdés szerinti 
nyomonkövetési eljárás során azonosított 
hiányosságokról.

(5) A regionális koordinációs központok 
jelentést tesznek a villamosenergia-piaci 
ENTSO-nak, a rendszerüzemeltetési régió 
szabályozó hatóságainak, az 
Ügynökségnek és a tagállamok 
válsághelyzetek megelőzéséért és 
kezeléséért felelős hatáskörrel rendelkező 
hatóságainak az (1) bekezdés szerinti 
nyomonkövetési eljárás során azonosított 
hiányosságokról.

Módosítás 165

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A titoktartás elvének, valamint a 
biztonsági és a kereskedelmi szempontból 
érzékeny információk megőrzése 
szükségességének sérelme nélkül, a 
regionális koordinációs központok 
nyilvánosságra hozzák az (4) és (5) 
bekezdésben említett jelentéseket.

Módosítás 166

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A regionális operatív központok megteszik 
a szükséges lépéseket a feladataik 
végrehajtásához kapcsolódó felelősség 
fedezésére, különösen azokra az esetekre 
vonatkozóan, amikor az átvitelirendszer-
üzemeltetőkre nézve kötelező erejű 

A 32. cikknek megfelelően, a regionális 
koordinációs központok létrehozására 
vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell a 
regionális koordinációs központ 
feladatainak végrehajtásával kapcsolatos 
felelősségre vonatkozó rendelkezéseket. A 
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határozatokat fogadnak el. A felelősség 
fedezése érdekében alkalmazott 
módszernek figyelembe kell vennie a 
regionális operatív központok jogállását és 
a rendelkezésre álló kereskedelmi 
biztosítási fedezet szintjét.

felelősség fedezése érdekében alkalmazott 
módszernek figyelembe kell vennie a 
regionális koordinációs központok 
jogállását és a rendelkezésre álló 
kereskedelmi biztosítási fedezet szintjét.

Módosítás 167

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
kötelesek releváns adatokat közzétenni az 
összesített előrejelzésről és a tényleges 
keresletről, a termelési és terhelési 
kapacitás rendelkezésre állásáról és 
tényleges kihasználtságáról, a hálózatok és 
a rendszerösszekötők rendelkezésre 
állásáról és kihasználtságáról, valamint a 
kiegyenlítő energiáról és a 
tartalékkapacitásról. A kis teljesítményű 
termelő- és terhelési egységek 
rendelkezésre állása és tényleges 
kihasználtsága tekintetében 
felhasználhatók az összesített becsült 
adatok.

(4) Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
kötelesek releváns adatokat közzétenni az 
összesített előrejelzésről és a tényleges 
keresletről, a termelési és terhelési 
kapacitás rendelkezésre állásáról és 
tényleges kihasználtságáról, a hálózatok és 
a rendszerösszekötők rendelkezésre 
állásáról és kihasználtságáról, a kiegyenlítő 
energiáról és a tartalékkapacitásról, 
valamint a rugalmasság rendelkezésre 
állásáról. A kis teljesítményű termelő- és 
terhelési egységek rendelkezésre állása és 
tényleges kihasználtsága tekintetében 
felhasználhatók az összesített becsült 
adatok.

Indokolás

E módosítás szervesen kapcsolódik a Bizottság által módosított rendelkezésekhez benyújtott 
egyéb módosításokhoz.

Módosítás 168

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon elosztórendszer-üzemeltetők, 
amelyek nem vertikálisan integrált 
vállalkozás részei, vagy amelyek az [a 
2009/72/EK irányelv átdolgozása a 
COM(2016) 864/2 javaslat szerint] 
irányelv 35. cikkének megfelelően 

Az elosztórendszer-üzemeltetők uniós 
szinten együttműködnek az 
elosztórendszer-üzemeltetők európai 
szervezetén (EU DSO) keresztül annak 
érdekében, hogy elősegítsék a villamos 
energia belső piacának teljes körű 
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szétválasztottak, uniós szinten 
együttműködnek az elosztórendszer-
üzemeltetők európai szervezetén (EU 
DSO) keresztül annak érdekében, hogy 
elősegítsék a villamos energia belső 
piacának teljes körű megvalósítását és 
működését, valamint az elosztó- és átviteli 
rendszerek optimális irányítását és 
koordinált üzemeltetését. Azon 
elosztórendszer-üzemeltetőknek, amelyek 
részt kívánnak venni az EU DSO-ban, a 
szervezet bejegyzett tagjává kell válniuk.

megvalósítását és működését, valamint az 
elosztó- és átviteli rendszerek optimális 
irányítását és koordinált üzemeltetését. 
Azon elosztórendszer-üzemeltetőknek, 
amelyek részt kívánnak venni az EU DSO-
ban, jogukban áll a szervezet bejegyzett 
tagjává válni.

A bejegyzett tagok az EU DSO-ban részt 
vehetnek közvetlenül, vagy képviselheti 
őket a tagállam által kijelölt nemzeti 
szövetség vagy egy uniós szintű szövetség.
Az uniós jog szerinti feladatainak ellátása 
során az EU DSO az egyedi nemzeti 
érdekektől és az elosztórendszer-
üzemeltetők nemzeti érdekeitől 
függetlenül jár el.

Módosítás 169

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A villamosenergia-piaci 
elosztórendszer-üzemeltetők [Kiadóhivatal: 
tizenkét hónappal a hatálybalépés után]-ig 
benyújtják a Bizottságnak és az 
Ügynökségnek a létrehozandó EU DSO 
alapszabályának tervezetét, tagjegyzékét, 
valamint a villamosenergia-piaci ENTSO-
val és a többi érdekelttel folytatandó 
konzultáció eljárási szabályait és a 
finanszírozási szabályokat is tartalmazó 
eljárási szabályzatának tervezetét.

(1) A villamosenergia-piaci 
elosztórendszer-üzemeltetők [Kiadóhivatal: 
tizenkét hónappal a hatálybalépés után]-ig 
benyújtják a Bizottságnak és az 
Ügynökségnek a létrehozandó EU DSO 
alapszabályának tervezetét, a részt vevő 
elosztórendszer-üzemeltetők és az 
elosztórendszer-üzemeltetők képviseletére 
kijelölt szervek jegyzékét, valamint a 
villamosenergia-piaci ENTSO-val és a 
többi érdekelttel folytatandó konzultáció 
eljárási szabályait, a döntéshozatali 
eljárást és a finanszírozási szabályokat is 
tartalmazó eljárási szabályzatának 
tervezetét.

Az EU DSO eljárási szabályzatának 
tervezete biztosítja az összes részt vevő 
elosztórendszer-üzemeltető méretüktől 
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független, kiegyensúlyozott képviseletét, a 
döntéshozatali eljárásban is.

Módosítás 170

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség a valamennyi 
érdekeltet, és különösen az 
elosztórendszer-használókat tömörítő 
képviseleti szervezetekkel folytatott 
hivatalos konzultációt követően az 
alapszabály tervezetéről, a tagjegyzékről és 
az eljárási szabályzat tervezetéről a 
kézhezvételtől számított két hónapon belül 
véleményt terjeszt a Bizottság elé.

(2) Az Ügynökség a valamennyi 
érdekeltet, és különösen az 
elosztórendszer-használókat és 
fogyasztóvédelmi szervezeteket tömörítő 
képviseleti szervezetekkel folytatott 
hivatalos konzultációt követően az 
alapszabály tervezetéről, a tagjegyzékről és 
az eljárási szabályzat tervezetéről a 
kézhezvételtől számított két hónapon belül 
véleményt terjeszt a Bizottság elé, 
figyelembe véve különösen az EU DSO 
függetlenségére, az összeférhetetlenségek 
megelőzésére, továbbá a tagok földrajzilag 
kiegyensúlyozott képviselete és a velük 
való egyenlő bánásmód biztosításának 
szükségességére vonatkozó szabályokat.

Módosítás 171

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság az alapszabály 
tervezetéről, a tagjegyzékről és az eljárási 
szabályzat tervezetéről az Ügynökség (2) 
bekezdésében előírt véleményét 
figyelembe véve, az annak 
kézhezvételének napjától számított három 
hónapon belül véleményt nyilvánít.

(3) A Bizottság az alapszabály 
tervezetéről, a tagjegyzékről és az eljárási 
szabályzat tervezetéről, beleértve a 
villamosenergia-piaci ENTSO-val és más 
érdekelt felekkel folytatott konzultációra 
vonatkozó eljárási szabályokat, a 
döntéshozatali eljárást és a finanszírozási 
szabályokat, továbbá a döntéshozatali 
eljárásról az Ügynökség (2) bekezdésben 
előírt véleményét figyelembe véve, az 
Ügynökség véleménye kézhezvételének 
napjától számított három hónapon belül 
véleményt nyilvánít.
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Módosítás 172

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az EU DSO tevékenységeinek 
elvégzésével összefüggésben felmerülő 
költségeket a szervezetben bejegyzett 
tagsági jogviszonnyal rendelkező 
elosztórendszer-üzemeltetők viselik, és 
ezeket a költségeket a tarifák kiszámítása 
során figyelembe kell venni. Ezeket a 
költségeket a szabályozó hatóságok csak 
abban az esetben hagyják jóvá, ha azok 
észszerűek és arányosak.

(6) Az EU DSO tevékenységeinek 
elvégzésével összefüggésben felmerülő 
költségeket a szervezetben bejegyzett 
tagsági jogviszonnyal rendelkező 
elosztórendszer-üzemeltetők viselik, és 
ezeket a költségeket a szabályozó hatóság 
támogatható költségnek tekinti, és a 
tarifák kiszámítása során figyelembe kell 
vennie. Ezeket a költségeket a szabályozó 
hatóságok csak abban az esetben hagyják 
jóvá, ha azok észszerűek és arányosak.

Módosítás 173

Rendeletre irányuló javaslat
50 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50a. cikk
A villamosenergia-piaci EU DSO-ra 
vonatkozó fő szabályok és eljárások

(1) Az EU DSO az 50. cikkel 
összhangban elfogadott alapszabályának 
tiszteletben kell tartania az alábbi elveket:
a) az EU DSO munkájában csak a 
bejegyzett tagok vehetnek részt, 
ugyanakkor e tagok meghatalmazás útján 
is képviseltethetik magukat;
b) az EU DSO tevékenységeivel 
kapcsolatos stratégiai döntéseket, továbbá 
az igazgatótanácsnak szánt szakpolitikai 
iránymutatásokat a közgyűlés fogadja el;
c) a közgyűlés határozatait az alábbi 
szabályok szerint kell elfogadni: – 
amennyiben elérik a közgyűlés tagjainak 
tulajdonított szavazatok 65%-át, – 
amelynek során az egyes tagok az 
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esetükben érvényes számú fogyasztóval 
arányos számú szavazattal rendelkeznek, 
és – a végső eredményt a közgyűlés 
tagjainak legalább 55%-a támogatja.
d) a közgyűlés határozatait az alábbi 
szabályok szerint kell elvetni:– 
amennyiben elérik a közgyűlés tagjainak 
tulajdonított szavazatok 35%-át, – 
amelynek során az egyes tagok az 
esetükben érvényes számú fogyasztóval 
arányos számú szavazattal rendelkeznek, 
és – a határozat elvetését a közgyűlés 
tagjainak legalább 25 %-a támogatja;
e) az igazgatótanácsot a közgyűlés 
választja, legfeljebb 4 évre;
f) az igazgatótanács a tagjai közül 
kinevezi az elnököt és a három alelnököt;
g) az elosztórendszer-üzemeltetők és az 
átvitelirendszer-üzemeltetők 52. és 53. 
cikk szerinti együttműködését az 
igazgatótanács irányítja;
h) az igazgatótanács a határozatait 15 
szavazat egyszerű többségével fogadja el;
i) a főtitkárt az igazgatótanács 
javaslata alapján a közgyűlés nevezi ki a 
tagjai közül négy évre, és a megbízatás 
egy alkalommal megújítható;
j) a szakértői csoportokat az 
igazgatótanács javaslata alapján a 
közgyűlés nevezi ki; az egyes csoportok 
legfeljebb 30 tagból állhatnak, amelyek 
legfeljebb 1/3-a az elosztóhálózati 
engedélyesek európai szervezetének 
tagjain kívüli tag lehet. Ezenkívül az egyik 
szakértői csoportnak az elosztóhálózati 
engedélyesek országonként egy-egy 
képviselőjéből kell állnia.
(2) Az EU DSO által elfogadott eljárási 
szabályzatnak tiszteletben kell tartania az 
EU DSO tagjaival szembeni tisztességes és 
arányos bánásmód elvét, és tükröznie kell 
az EU DSO tagságának sokféle földrajzi 
és gazdasági struktúráját. Az eljárási 
szabályzat különösen gondoskodik arról, 
hogy:
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a) az igazgatótanács az igazgatótanács 
elnökéből és a tagok 27 képviselőjéből 
álljon, amely utóbbiak közül: – [ ] 9 olyan 
tagokat képvisel, amelyeknek több mint 1 
millió hálózathasználója van; – [ ] 9 olyan 
tagokat képvisel, amelyeknek több mint 
100 000 és kevesebb mint 1 millió 
hálózathasználója van; és – [ ] 9 olyan 
tagokat képvisel, amelyeknek kevesebb 
mint 100 000 hálózathasználója van; ab) 
már meglévő DSO-szövetségek képviselői 
megfigyelőként részt vehessenek az 
igazgatótanács ülésein;
b) az ugyanazon tagállamban 
található, illetve ugyanazon iparági 
vállalatcsoporthoz tartozó EU DSO 
tagoknak legfeljebb 3 képviselője lehessen 
az igazgatótanácsban;
c) az igazgatótanács alelnökeit a fenti 
a) pontban leírt egyes csoportokba tartozó 
tagok képviselői közül nevezzék ki;
e) a szakértői csoportok tagjai között 
ne lehessenek többségben az EU DSO 
ugyanazon tagállamban található, illetve 
ugyanazon iparági vállalatcsoporthoz 
tartozó tagjainak képviselői;
f) az igazgatótanács létrehozzon egy 
olyan stratégiai tanácsadó csoportot, 
amely véleményével segíti az 
igazgatótanács és a szakértői csoportok 
munkáját, és amely egyfelől az EU DSO 
szövetségeinek képviselőiből, másfelől 
pedig az igazgatótanácsban képviselettel 
nem rendelkező tagállamok képviselőiből 
áll.

Módosítás 174

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EU DSO feladatai a következők: (1) Az EU DSO feladatai a következők:

a) az átviteli és az elosztóhálózatok 
koordinált üzemeltetése és tervezése;

a) az átviteli és az elosztóhálózatok 
koordinált üzemeltetésének és 
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tervezésének előmozdítása;

b) a megújuló energiaforrások, az 
elosztott energiatermelés és az 
elosztóhálózat részét képző egyéb 
erőforrások – mint például az 
energiatárolás – integrációja;

b) a megújuló energiaforrások és az 
elosztott energiatermelés javítása és 
maximalizálása, valamint az 
elosztóhálózat részét képező egyéb 
erőforrások – mint például az 
energiatárolás – és az ágazati integráció 
elősegítése;

c) a felhasználóoldali válasz fejlesztése; c) a felhasználóoldali válasz 
fejlesztésének előmozdítása;

d) az elosztóhálózatok digitalizálása, 
ideértve az intelligens hálózatok kiépítését 
és az intelligens fogyasztásmérés 
bevezetését is;

d) az elosztóhálózatok digitalizálásának 
javítása, ideértve az intelligens hálózatok 
kiépítését és az intelligens fogyasztásmérés 
bevezetését is;

e) adatkezelés, kiberbiztonság és 
adatvédelem;

e) az adatokhoz való 
megkülönböztetésmentes és semleges 
hozzáférés garantálása az adatkezelési 
modelltől függetlenül, továbbá a 
szabványosítás és a határon átnyúló 
adatcsere előmozdítása, különösen a 
villamosenergia-piaci ENTSO-val, 
amennyiben ez az adatcsere, a 
kiberbiztonság és az adatvédelem 
előmozdítása érdekében fontos;

f) részvétel az 55. cikk szerinti üzemi 
és kereskedelmi szabályzatok 
kidolgozásában.

f) részvétel az 55. cikk szerinti üzemi 
és kereskedelmi szabályzatok 
kidolgozásában.

Módosítás 175

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) együttműködik a villamosenergia-
piaci ENTSO-val az e rendelet értelmében 
elfogadott, az elosztóhálózatok 
üzemeltetése és tervezése, valamint az 
átviteli és az elosztóhálózatok koordinált 
üzemeltetése szempontjából releváns 
üzemi és kereskedelmi szabályzatok és 
iránymutatások végrehajtásának nyomon 
követése során;

a) ténylegesen együttműködik a 
villamosenergia-piaci ENTSO-val, az 
Ügynökséggel és a nemzeti 
szabályozókkal, hogy előmozdítsa az e 
rendelet értelmében elfogadott, az 
elosztóhálózatok üzemeltetése és tervezése, 
valamint az átviteli és az elosztóhálózatok 
koordinált üzemeltetése szempontjából 
releváns üzemi és kereskedelmi 
szabályzatok és iránymutatások 
végrehajtásának az Ügynökség és adott 
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esetben a nemzeti szabályozó hatóságok 
által történő nyomon követését;

Módosítás 176

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 55. cikk szerinti üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok kidolgozása 
során az EU DSO széles körben, kellő 
időben, nyitott és átlátható módon, az 50. 
cikkben említett eljárási szabályzatnak 
megfelelően valamennyi érdekelt és 
különösen az érdekeltek mindegyikét 
tömörítő képviseleti szervezetek 
bevonásával konzultációs eljárást folytat. E 
konzultációnak ki kell terjednie a nemzeti 
szabályozó hatóságokra és más nemzeti 
hatóságokra, az ellátó- és a 
termelővállalkozásokra, a 
rendszerhasználókra, beleértve a 
felhasználókat is, az elosztórendszer-
üzemeltetőkre, ideértve az érintett ágazati 
szövetségeket is, a műszaki testületekre és 
az érdekelteket tömörítő platformokra. A 
konzultáció célja a döntéshozatali 
folyamatban érintett valamennyi érdekelt 
fél véleményének és javaslatának 
felmérése.

(1) Miközben részt vesz az 55. cikk 
szerinti új üzemi és kereskedelmi 
szabályzatok kidolgozásában, az EU DSO 
széles körben, kellő időben, nyitott és 
átlátható módon, az 50. cikkben említett 
eljárási szabályzatnak megfelelően 
valamennyi érdekelt és különösen az 
érdekeltek mindegyikét tömörítő 
képviseleti szervezetek bevonásával 
konzultációs eljárást folytat. E 
konzultációnak ki kell terjednie a nemzeti 
szabályozó hatóságokra és más nemzeti 
hatóságokra, az ellátó- és a 
termelővállalkozásokra, a 
rendszerhasználókra, beleértve a 
felhasználókat is, az elosztórendszer-
üzemeltetőkre, ideértve az érintett ágazati 
szövetségeket is, a műszaki testületekre és 
az érdekelteket tömörítő platformokra. A 
konzultáció célja a döntéshozatali 
folyamatban érintett valamennyi érdekelt 
fél véleményének és javaslatának 
felmérése.

Módosítás 177

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
az EU DSO hivatalos mechanizmust 
dolgoz ki az elosztórendszer-üzemeltetők 
és az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
együttműködés elősegítésére.
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Módosítás 178

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az elosztórendszer-üzemeltetők 
együttműködnek az átvitelirendszer-
üzemeltetőkkel hálózataik tervezése és 
üzemeltetése során. Ennek keretében az 
átvitelirendszer- és az elosztórendszer-
üzemeltetők kicserélnek egymással minden 
szükséges információt és adatot a termelési 
eszközök és a felhasználóoldali válasz 
működésével, hálózataik napi 
üzemeltetésével és a hosszú távú hálózati 
beruházási terveikkel kapcsolatban annak 
érdekében, hogy biztosítsák hálózataik 
költséghatékony, biztonságos és 
megbízható fejlesztését és üzemeltetését.

(1) Az elosztórendszer-üzemeltetők és az 
átvitelirendszer-üzemeltetők 
együttműködnek egymással hálózataik 
tervezése és üzemeltetése során. Ennek 
keretében az átvitelirendszer- és az 
elosztórendszer-üzemeltetők kicserélnek 
egymással minden szükséges információt 
és adatot a termelési eszközök és a 
felhasználóoldali válasz működésével, 
hálózataik napi üzemeltetésével és a hosszú 
távú hálózati beruházási terveikkel 
kapcsolatban annak érdekében, hogy 
biztosítsák hálózataik költséghatékony 
fejlesztését és üzemeltetését és biztonságos 
és megbízható üzemeltetését.

Módosítás 179

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) az átviteli, elosztási és 
csatlakozási díjak összehangolt 
rendszerével kapcsolatos szabályok, 
ideértve a területi jelzéseket és az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
ellentételezés szabályait is;

törölve

Módosítás 180

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) a regionális operatív központokra 
vonatkozó szabályok.

törölve
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Módosítás 181

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az Ügynökséggel, a 
villamosenergia-piaci ENTSO-val és az 
egyéb érintett érdekeltekkel folytatott 
konzultációt követően háromévente 
prioritási listát állít fel, amelyben 
megállapítja az (1) bekezdésben 
meghatározott azon területeket, amelyekre 
ki kell terjednie az üzemi és kereskedelmi 
szabályzatok kidolgozásának. Amennyiben 
az üzemi és kereskedelmi szabályzat tárgya 
közvetlenül kapcsolódik az elosztórendszer 
üzemeltetéséhez és kevésbé releváns az 
átviteli rendszer üzemeltetése 
szempontjából, a Bizottság a 
villamosenergia-piaci ENTSO helyett 
felkérheti a villamosenergia-piaci EU 
DSO-t, hogy hozzon létre egy szövegező 
bizottságot és nyújtsa be az Ügynökségnek 
az üzemi és kereskedelmi szabályzatra 
irányuló javaslatot.

(2) A Bizottság az Ügynökséggel, a 
villamosenergia-piaci ENTSO-val, az EU 
DSO-val és az egyéb érintett érdekeltekkel 
folytatott konzultációt 
követően háromévente prioritási listát állít 
fel, amelyben megállapítja az (1) 
bekezdésben meghatározott azon 
területeket, amelyekre ki kell terjednie az 
üzemi és kereskedelmi szabályzatok 
kidolgozásának. Amennyiben az üzemi és 
kereskedelmi szabályzat tárgya közvetlenül 
kapcsolódik az elosztórendszer 
üzemeltetéséhez és kevésbé releváns az 
átviteli rendszer üzemeltetése 
szempontjából, a Bizottság a 
villamosenergia-piaci ENTSO helyett 
felkérheti a villamosenergia-piaci EU 
DSO-t, hogy hozzon létre egy szövegező 
bizottságot és nyújtsa be az Ügynökségnek 
az üzemi és kereskedelmi szabályzatra 
irányuló javaslatot.

Módosítás 182

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 55. cikk szerint elfogadott 
valamely üzemi és kereskedelmi szabályzat 
módosításának tervezetét az adott üzemi és 
kereskedelmi szabályzat által valószínűleg 
érintett személyek – beleértve a 
villamosenergia-piaci ENTSO-t, az EU 
DSO-t, az átvitelirendszer-üzemeltetőket, a 
rendszerhasználókat és a fogyasztókat – 
javaslatot tehetnek az Ügynökségnek. Az 
Ügynökség saját kezdeményezésére is 
javasolhat módosításokat.

(2) Az 55. cikk szerint elfogadott 
valamely üzemi és kereskedelmi szabályzat 
módosításának tervezetét az adott üzemi és 
kereskedelmi szabályzat által valószínűleg 
érintett személyek – beleértve a 
villamosenergia-piaci ENTSO-t, az EU 
DSO-t, az átvitelirendszer-üzemeltetőket és 
az elosztórendszer-üzemeltetőket, a 
rendszerhasználókat és a fogyasztókat – 
javaslatot tehetnek az Ügynökségnek. Az 
Ügynökség saját kezdeményezésére is 
javasolhat módosításokat.
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Módosítás 183

Rendeletre irányuló javaslat
56 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

56a. cikk
A Bizottság 2022. december 31-ig 
megvizsgálja az üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokat, illetve iránymutatásokat 
tartalmazó hatályos végrehajtási jogi 
aktusokat annak érdekében, hogy 
mérlegelje, mely elemeiket lenne érdemes 
rögzíteni a belső villamosenergia-piacra 
vonatkozó uniós jogalkotási aktusokban. 
A Bizottság vizsgálatának eredményéről 
részletes jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezen 
jelentést adott esetben a bizottsági 
vizsgálat eredményeinek megfelelő 
jogalkotási javaslatok kísérik.

Módosítás 184

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az iránymutatások elfogadása, illetve 
módosítása alkalmával a 
Bizottság konzultál az Ügynökséggel, a 
villamosenergia-piaci ENTSO-val és adott 
esetben más érdekeltekkel.

(7) Az iránymutatások elfogadása, illetve 
módosítása alkalmával a Bizottság 
konzultál az Ügynökséggel, a 
villamosenergia-piaci ENTSO-val, az EU 
DSO-val és adott esetben más 
érdekeltekkel.

Módosítás 185

Rendeletre irányuló javaslat
64 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

64a. cikk
Felülvizsgálat

A Bizottság e rendelet alkalmazását 2025. 
június 1-ig felülvizsgálja, és arról jelentést 
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nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, amelyet szükség esetén 
jogalkotási javaslattal egészít ki.

Módosítás 186

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

I melléklet I melléklet

A REGIONÁLIS OPERATÍV 
KÖZPONTOK FELADATAI

A REGIONÁLIS KOORDINÁCIÓS 
KÖZPONTOK FELADATAI

1. Koordinált kapacitásszámítás; 1. Koordinált kapacitásszámítás;

1.1. A regionális operatív központok 
elvégzik az övezetközi kapacitások 
koordinált számítását.

1.1. A regionális koordinációs központok 
elvégzik az övezetközi kapacitások 
koordinált számítását.

1.2. A koordinált kapacitásszámítást 
minden egyes piaci időtáv vonatkozásában 
kellő időben, a napon belüli időtáv során 
pedig a szükséges gyakorisággal el kell 
végezni.

1.2. A koordinált kapacitásszámítást 
minden egyes piaci időtáv vonatkozásában 
kellő időben, a napon belüli időtáv során 
pedig a szükséges gyakorisággal el kell 
végezni.

1.3. A koordinált kapacitásszámítást a 2. 
pontnak megfelelően közös rendszermodell 
és az érintett rendszerüzemeltetési régióban 
működő átvitelirendszer-üzemeltetők által 
kidolgozott koordinált kapacitásszámítási 
módszertan alapján kell végezni.

1.3. A koordinált kapacitásszámítást a 2. 
pontnak megfelelően közös rendszermodell 
és az érintett rendszerüzemeltetési régióban 
működő átvitelirendszer-üzemeltetők által 
kidolgozott koordinált kapacitásszámítási 
módszertan alapján kell végezni.

1.4. A koordinált kapacitásszámításnak a 
szűk keresztmetszet kezelésének e 
rendeletben meghatározott elveivel 
összhangban biztosítania kell a szűk 
keresztmetszetek hatékony kezelését.

1.4. A koordinált kapacitásszámításnak a 
szűk keresztmetszet kezelésének e 
rendeletben meghatározott elveivel 
összhangban biztosítania kell a szűk 
keresztmetszetek hatékony kezelését.

2. Koordinált biztonsági elemzés 2. Koordinált biztonsági elemzés

2.1. A regionális operatív központok a 
rendszer biztonságos működésének 
biztosítása érdekében koordinált biztonsági 
elemzést végeznek.

2.1. A regionális koordinációs központok 
a rendszer biztonságos működésének 
biztosítása érdekében koordinált biztonsági 
elemzést végeznek.

2.2. A biztonsági elemzést minden 
üzemeltetési tervezési időtávra a közös 
rendszermodell alkalmazásával kell 
elvégezni.

2.2. A biztonsági elemzést minden 
üzemeltetési tervezési időtávra a közös 
rendszermodell alkalmazásával kell 
elvégezni.

2.3. A regionális operatív központok 2.3. A regionális koordinációs központok 
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legalább a rendszerüzemeltetési régióban 
működő átvitelirendszer-üzemeltetőkkel 
megosztják a koordinált biztonsági elemzés 
eredményeit.

legalább a rendszerüzemeltetési régióban 
működő átvitelirendszer-üzemeltetőkkel 
megosztják a koordinált biztonsági elemzés 
eredményeit.

2.4. Ha a koordinált biztonsági elemzés 
eredményeként a regionális operatív 
központ lehetséges korlátot észlel, 
korrekciós intézkedéseket dolgoz ki a 
gazdasági hatékonyság maximalizálására.

2.4. Ha a koordinált biztonsági elemzés 
eredményeként a regionális koordinációs 
központ lehetséges korlátot észlel, 
korrekciós intézkedéseket dolgoz ki a 
gazdasági hatékonyság maximalizálására.

2.4 a.A koordinált biztonsági elemzést a 2. 
pont szerinti közös rendszermodell és az 
adott rendszerüzemeltetési régió 
átvitelirendszer-üzemeltetője által 
kidolgozott, összehangolt korrekciós 
intézkedések kialakítására vonatkozó 
módszertan alapján kell elvégezni.

3. Közös rendszermodellek létrehozása 3. Közös rendszermodellek létrehozása

3.1. A regionális operatív központok 
hatékony eljárásokat dolgoznak ki az egyes 
üzemeltetési tervezési időtávokra 
vonatkozó közös rendszermodellek 
létrehozására.

3.1. A regionális koordinációs központok 
hatékony eljárásokat dolgoznak ki az egyes 
üzemeltetési tervezési időtávokra 
vonatkozó közös rendszermodellek 
létrehozására.

3.2. Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
kijelölnek egy regionális operatív 
központot az összes régióra alkalmazandó 
közös rendszermodell kidolgozására.

3.2. Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
kijelölnek egy regionális koordinációs 
központot az összes régióra alkalmazandó 
közös rendszermodell kidolgozására.

3.3. A közös rendszermodelleknek 
minden üzemeltetési tervezési időtáv 
tekintetében tartalmazniuk kell a hatékony 
üzemeltetési tervezés és kapacitásszámítás 
szempontjából releváns adatokat.

3.3. A közös rendszermodelleknek 
minden üzemeltetési tervezési időtáv 
tekintetében tartalmazniuk kell a hatékony 
üzemeltetési tervezés és kapacitásszámítás 
szempontjából releváns adatokat.

3.4. A közös rendszermodelleket 
valamennyi regionális operatív központ és 
átvitelirendszer-üzemeltető számára, 
valamint a villamosenergia-piaci ENTSO 
és – kérésre – az Ügynökség számára 
elérhetővé kell tenni.

3.4. A közös rendszermodelleket 
valamennyi regionális koordinációs 
központ és átvitelirendszer-üzemeltető 
számára, valamint a villamosenergia-piaci 
ENTSO és – kérésre – az Ügynökség 
számára elérhetővé kell tenni.

4. Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
védelmi és helyreállítási tervei közötti 
összhang értékelése;

4. Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
védelmi és helyreállítási tervei közötti 
összhang értékelése;

4.1. Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
megállapodnak egy olyan küszöbértékben, 
amely fölött vészhelyzeti, blackout vagy 
helyreállítási állapot esetén egy vagy több 
átvitelirendszer-üzemeltető 
intézkedéseinek hatása jelentősnek minősül 

4.1. Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
megállapodnak egy olyan küszöbértékben, 
amely fölött vészhelyzeti, blackout vagy 
helyreállítási állapot esetén egy vagy több 
átvitelirendszer-üzemeltető 
intézkedéseinek hatása jelentősnek minősül 
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a többi, szinkronizált vagy nem 
szinkronizált módon összekapcsolt 
átvitelirendszer-üzemeltető számára.

a többi, szinkronizált vagy nem 
szinkronizált módon összekapcsolt 
átvitelirendszer-üzemeltető számára.

4.2. A 4.1. pontban meghatározott 
küszöbérték alkalmazásával minden 
regionális operatív központ támogatást 
nyújt az adott rendszerüzemeltetési 
régióban működő átvitelirendszer-
üzemeltetőknek a rendszervédelmi és 
helyreállítási terveik 
konzisztenciaértékelése tekintetében.

4.2. A 4.1. pontban meghatározott 
küszöbérték alkalmazásával minden 
regionális koordinációs központ 
támogatást nyújt az adott 
rendszerüzemeltetési régióban működő 
átvitelirendszer-üzemeltetőknek a 
rendszervédelmi és helyreállítási terveik 
konzisztenciaértékelése tekintetében.

4.3. Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
támogatása során a regionális operatív 
központ:

4.3. Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
támogatása során a regionális koordinációs 
központ:

(a) azonosítja a lehetséges 
összeférhetetlenségeket;

(a) azonosítja a lehetséges 
összeférhetetlenségeket;

(b) enyhítő intézkedéseket javasol. (b) enyhítő intézkedéseket javasol.

4.4. Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
figyelembe veszik a javasolt enyhítő 
intézkedéseket.

4.4. Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
figyelembe veszik a javasolt enyhítő 
intézkedéseket.

5. A regionális helyreállítás 
koordinációja és optimalizálása;

5. A regionális helyreállítás 
koordinációja és optimalizálása;

5.1. A regionális operatív központoknak 
olyan, a valós időhöz közeli felügyeleti 
ellenőrzési és adatgyűjtő rendszerekkel 
kell rendelkezniük, amelyek 
megfigyelhetősége megfelel a 4.1. pont 
szerinti küszöbérték alkalmazásával 
meghatározottaknak. 
5.2. Annak érdekében, hogy javuljon a 
rendszer helyreállításának hatékonysága és 
eredményessége, minden érintett regionális 
operatív központ támogatást nyújt a 
kinevezett frekvenciafelelősöknek és az 
újraszinkronizálás-vezetőknek. Az 
átvitelirendszer-üzemeltetők jogosultak 
támogatást kérni a regionális operatív 
központoktól, amennyiben rendszerük 
blackout vagy helyreállítási állapotban van.

5.2. Annak érdekében, hogy javuljon a 
rendszer helyreállításának hatékonysága és 
eredményessége, minden érintett regionális 
koordinációs központ támogatást nyújt a 
kinevezett frekvenciafelelősöknek és az 
újraszinkronizálás-vezetőknek. Az 
átvitelirendszer-üzemeltetők jogosultak 
támogatást kérni a regionális koordinációs 
központoktól, amennyiben rendszerük 
blackout vagy helyreállítási állapotban van. 

6. Működés- és üzemzavar-elemzés és 
jelentéstétel;

6. Működés- és üzemzavar-elemzés és 
jelentéstétel;

6.1. A regionális operatív központok 
kivizsgálnak és bejelentenek minden olyan 
eseményt, amely meghaladja a 4.1. pont 
szerinti küszöbértéket. A 

6.1. A regionális koordinációs központok 
kivizsgálnak és bejelentenek minden olyan 
eseményt, amely meghaladja a 4.1. pont 
szerinti küszöbértéket. A 
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rendszerüzemeltetési régió szabályozó 
hatóságai és az Ügynökség – saját 
kérésükre – részt vehetnek a 
kivizsgálásban.  A jelentésnek ajánlásokat 
kell tartalmaznia a hasonló események 
jövőbeni megelőzésére.

rendszerüzemeltetési régió szabályozó 
hatóságai és az Ügynökség – saját 
kérésükre – részt vehetnek a 
kivizsgálásban.  A jelentésnek ajánlásokat 
kell tartalmaznia a hasonló események 
jövőbeni megelőzésére.

6.2. A jelentést valamennyi 
átvitelirendszer-üzemeltető és szabályozó 
hatóság számára, valamint a Bizottság és 
az Ügynökség számára elérhetővé kell 
tenni. Az Ügynökség kiadhat ajánlásokat a 
hasonló események jövőbeni 
megelőzésére.

6.2. A jelentést valamennyi 
átvitelirendszer-üzemeltető és szabályozó 
hatóság számára, valamint a Bizottság és 
az Ügynökség számára elérhetővé kell 
tenni. Az Ügynökség kiadhat ajánlásokat a 
hasonló események jövőbeni 
megelőzésére.

7. A tartalék kapacitás regionális 
méretezése;

7. A tartalék kapacitás regionális 
méretezése;

7.1. A regionális operatív központok 
meghatározzák a rendszerüzemeltetési 
régiókra vonatkozó tartalékkapacitás-
követelményeket. A tartalékkapacitás-
követelmények meghatározása során:

7.1. A regionális koordinációs központok 
meghatározzák a rendszerüzemeltetési 
régiókra vonatkozó tartalékkapacitás-
követelményeket. A tartalékkapacitás-
követelmények meghatározása során:

a) törekedni kell annak az általános 
célnak a teljesülésére, hogy az 
üzembiztonság fenntartása a lehető 
legköltséghatékonyabb módon történjék;

a) törekedni kell annak az általános 
célnak a teljesülésére, hogy az 
üzembiztonság fenntartása a lehető 
legköltséghatékonyabb módon történjék;

b) a meghatározást a másnapi és/vagy a 
napon belüli időtávon kell elvégezni;

b) a meghatározást a másnapi és/vagy a 
napon belüli időtávon kell elvégezni;

c) meg kell határozni a 
rendszerüzemeltetési régióban szükséges 
tartalék kapacitás teljes mennyiségét;

c) meg kell határozni a 
rendszerüzemeltetési régióban szükséges 
tartalék kapacitás teljes mennyiségét;

d) a tartalék kapacitások minden egyes 
típusa tekintetében meg kell határozni a 
minimális tartalékkapacitás-
követelményeket;

d) a tartalék kapacitások minden egyes 
típusa tekintetében meg kell határozni a 
minimális tartalékkapacitás-
követelményeket;

e) a beszerzési költségek 
minimalizálása érdekében figyelembe kell 
venni a különböző típusú tartalék 
kapacitások közötti lehetséges 
helyettesítéseket;

e) a beszerzési költségek 
minimalizálása érdekében figyelembe kell 
venni a különböző típusú tartalék 
kapacitások közötti lehetséges 
helyettesítéseket;

f) meg kell állapítani a szükséges 
tartalék kapacitás földrajzi eloszlásával 
kapcsolatos esetleges követelményeket.

f) meg kell állapítani a szükséges 
tartalék kapacitás földrajzi eloszlásával 
kapcsolatos esetleges követelményeket.

8. A kiegyenlítő kapacitás regionális 
beszerzésének megkönnyítése

8. A kiegyenlítő kapacitás regionális 
beszerzésének megkönnyítése

8.1. A regionális operatív központok 
támogatják a rendszerüzemeltetési 

8.1. A regionális koordinációs központok 
támogatják a rendszerüzemeltetési 
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régióban működő átvitelirendszer-
üzemeltetőket a beszerzendő kiegyenlítő 
kapacitás mennyiségének 
meghatározásában. A kiegyenlítő kapacitás 
mennyiségének meghatározása során:

régióban működő átvitelirendszer-
üzemeltetőket a beszerzendő kiegyenlítő 
kapacitás mennyiségének 
meghatározásában. A kiegyenlítő kapacitás 
mennyiségének meghatározása során:

a) a meghatározást a másnapi és/vagy a 
napon belüli időtávon kell elvégezni;

a) a meghatározást a másnapi és/vagy a 
napon belüli időtávon kell elvégezni;

b) a beszerzési költségek 
minimalizálása érdekében figyelembe kell 
venni a különböző típusú tartalék 
kapacitások közötti lehetséges 
helyettesítéseket;

b) a beszerzési költségek 
minimalizálása érdekében figyelembe kell 
venni a különböző típusú tartalék 
kapacitások közötti lehetséges 
helyettesítéseket;

c) figyelembe kell venni a szükséges 
tartalék kapacitás azon mennyiségeit, 
amelyeket várhatóan a kiegyenlítő 
energiára vonatkozóan nem kiegyenlítő 
kapacitásra irányuló szerződés alapján 
benyújtott ajánlatok biztosítanak.

c) figyelembe kell venni a szükséges 
tartalék kapacitás azon mennyiségeit, 
amelyeket várhatóan a kiegyenlítő 
energiára vonatkozóan nem kiegyenlítő 
kapacitásra irányuló szerződés alapján 
benyújtott ajánlatok biztosítanak;
ca) a beszerzési költségek 
minimalizálása érdekében figyelembe kell 
venni a különböző típusú tartalék 
kapacitások közötti lehetséges 
helyettesítéseket.

8.2. A regionális operatív központok 
támogatják a rendszerüzemeltetési 
régióban működő átvitelirendszer-
üzemeltetőket a 8.1. pont szerint 
meghatározott, szükséges mennyiségű 
kiegyenlítő kapacitás beszerzésében. A 
kiegyenlítő kapacitás beszerzése során
a) a meghatározást a másnapi és/vagy 
a napon belüli időtávon kell elvégezni;
b) a beszerzési költségek 
minimalizálása érdekében figyelembe kell 
venni a különböző típusú tartalék 
kapacitások közötti lehetséges 
helyettesítéseket.
9. Regionális előrejelzések a rendszerek 
megfelelőségéről és a kockázatcsökkentő 
tevékenységek előkészítése

9. Regionális előrejelzések a rendszerek 
megfelelőségéről és a kockázatcsökkentő 
tevékenységek előkészítése

9.1. A regionális operatív központok heti 
előzetes és napon belüli regionális 
megfelelőségértékeléseket végeznek.

9.1. A regionális koordinációs központok 
heti előzetes és napon belüli regionális 
megfelelőségértékeléseket végeznek. 

9.2. A regionális operatív központok a 
megfelelőségértékeléseket a 

9.2. A regionális koordinációs központok 
a megfelelőségértékeléseket a 
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rendszerüzemeltetési régióban működő 
átvitelirendszer-üzemeltetők által 
rendelkezésre bocsátott információk 
alapján végzik el annak érdekében, hogy 
észleljék azokat a helyzeteket, amelyekben 
bármely szabályozási területen vagy 
regionális szinten a megfelelőség hiánya 
várható. A regionális operatív központok 
minden üzemeltetési tervezési időtáv 
tekintetében figyelembe veszik a 
lehetséges övezetközi kereskedelmet és az 
üzembiztonsági határértékeket.

rendszerüzemeltetési régióban működő 
átvitelirendszer-üzemeltetők által 
rendelkezésre bocsátott információk 
alapján végzik el annak érdekében, hogy 
észleljék azokat a helyzeteket, amelyekben 
bármely szabályozási területen vagy 
regionális szinten a megfelelőség hiánya 
várható. A regionális koordinációs 
központok minden üzemeltetési tervezési 
időtáv tekintetében figyelembe veszik a 
lehetséges övezetközi kereskedelmet és az 
üzembiztonsági határértékeket. 

9.3.  A termelés megfelelőségének 
regionális értékelését minden egyes 
regionális operatív központ a többi 
regionális operatív központtal koordináltan 
végzi, hogy ily módon:

9.3.  A termelés megfelelőségének 
regionális értékelését minden egyes 
regionális koordinációs központ a többi 
regionális koordinációs központtal 
koordináltan végzi, hogy ily módon:

a) ellenőrizze az alapul szolgáló 
feltételezéseket és előrejelzéseket;

a) ellenőrizze az alapul szolgáló 
feltételezéseket és előrejelzéseket;

b) észlelje azokat az esetleges 
övezetközi helyzeteket, amelyek nem 
felelnek meg a követelményeknek.

b) észlelje azokat az esetleges 
övezetközi helyzeteket, amelyek nem 
felelnek meg a követelményeknek.

9.4. Valamennyi regionális operatív 
központ megküldi a termelés 
megfelelőségének regionális értékeléséből 
nyert eredményeket és a meg nem felelés 
kockázatának csökkentésére általa javasolt 
intézkedéseket a rendszerüzemeltetési 
régióban működő átvitelirendszer-
üzemeltetőknek, valamint a többi 
regionális operatív központnak.

9.4. Valamennyi regionális koordinációs 
központ megküldi a termelés 
megfelelőségének regionális értékeléséből 
nyert eredményeket és a meg nem felelés 
kockázatának csökkentésére általa javasolt 
intézkedéseket a rendszerüzemeltetési 
régióban működő átvitelirendszer-
üzemeltetőknek, valamint a többi 
koordinációs központnak.

10. Az üzemszünetek regionális 
koordinációja

10. Az üzemszünetek regionális 
koordinációja

10.1. A regionális operatív központok 
üzemszünet-koordinációt végeznek annak 
érdekében, hogy figyelemmel kísérjék a 
releváns eszközök rendelkezésre állását és 
összehangolják rendelkezésreállási 
terveiket, és ezáltal biztosítsák az átviteli 
rendszer üzembiztonságát, és 
maximalizálják az övezetközi áramlások 
szempontjából releváns 
rendszerösszekötők és/vagy átviteli 
rendszerek kapacitását.

10.1. A regionális koordinációs központok 
üzemszünet-koordinációt végeznek annak 
érdekében, hogy figyelemmel kísérjék a 
releváns eszközök rendelkezésre állását és 
összehangolják rendelkezésreállási 
terveiket, és ezáltal biztosítsák az átviteli 
rendszer üzembiztonságát, és 
maximalizálják az övezetközi áramlások 
szempontjából releváns 
rendszerösszekötők és/vagy átviteli 
rendszerek kapacitását.

10.2. Az egyes regionális operatív 
központok egyetlen jegyzékben tartják 

10.2. Az egyes regionális koordinációs 
központok egyetlen jegyzékben tartják 
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nyilván a rendszerüzemeltetési régióban 
található jelentős hálózati elemeket, 
villamosenergia-termelő berendezéseket és 
fogyasztói létesítményeket, és ezt a 
jegyzéket elérhetővé teszik az ENTSO-E 
üzem-előkészítő rendszerben.

nyilván a rendszerüzemeltetési régióban 
található jelentős hálózati elemeket, 
villamosenergia-termelő berendezéseket és 
fogyasztói létesítményeket, és ezt a 
jegyzéket elérhetővé teszik az ENTSO-E 
üzem-előkészítő rendszerben.

10.3. Minden regionális operatív központ a 
rendszerüzemeltetési régióban folytatott 
üzemszünet-koordinációhoz kapcsolódóan:

10.3. Minden regionális koordinációs 
központ a rendszerüzemeltetési régióban 
folytatott üzemszünet-koordinációhoz 
kapcsolódóan:

a) valamennyi átvitelirendszer-
üzemeltető következő egyéves időszakra 
szóló rendelkezésreállási tervének 
felhasználásával értékeli az üzemszünetek 
tervezésének összeegyeztethetőségét;

a) valamennyi átvitelirendszer-
üzemeltető következő egyéves időszakra 
szóló rendelkezésreállási tervének 
felhasználásával értékeli az üzemszünetek 
tervezésének összeegyeztethetőségét;

b) a rendszerüzemeltetési régióban 
működő átvitelirendszer-üzemeltetők 
rendelkezésére bocsátja az észlelt tervezési 
összeegyeztethetetlenségek jegyzékét és az 
összeegyeztethetetlenségek 
kiküszöbölésére irányuló javaslatait.

b) a rendszerüzemeltetési régióban 
működő átvitelirendszer-üzemeltetők 
rendelkezésére bocsátja az észlelt tervezési 
összeegyeztethetetlenségek jegyzékét és az 
összeegyeztethetetlenségek 
kiküszöbölésére irányuló javaslatait.

11. Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
közötti ellentételezési mechanizmusok 
optimalizálása

11. Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
közötti ellentételezési mechanizmusok 
optimalizálása

11.1. A regionális operatív központok 
támogatják a rendszerüzemeltetési 
régióban működő átvitelirendszer-
üzemeltetőket az átvitelirendszer-
üzemeltetők közötti, kettőnél több 
átvitelirendszer-üzemeltetőt érintő 
elszámolásokhoz kapcsolódó 
pénzmozgások kezelésében, többek között 
a teher-újraelosztási költségek, a 
szűkkeresztmetszet-kezelési bevételek, a 
szándékolatlan eltérések és a 
tartalékbeszerzési költségek tekintetében.

11.1. A regionális koordinációs központok 
támogatják a rendszerüzemeltetési 
régióban működő átvitelirendszer-
üzemeltetőket az átvitelirendszer-
üzemeltetők közötti, kettőnél több 
átvitelirendszer-üzemeltetőt érintő 
elszámolásokhoz kapcsolódó 
pénzmozgások kezelésében, többek között 
a teher-újraelosztási költségek, a 
szűkkeresztmetszet-kezelési bevételek, a 
szándékolatlan eltérések és a 
tartalékbeszerzési költségek tekintetében.

12. Képzés és tanúsítás 12. Képzés és tanúsítás

12.1. A rendszerüzemeltetési régióban 
működő átvitelirendszer-üzemeltetők 
tervezési és vezénylőtermeiben dolgozó 
személyzet részére a regionális operatív 
központok a regionális 
rendszerüzemeltetésre összpontosító 
képzési és tanúsítási programokat 
dolgoznak ki és hajtanak végre.

12.1. A rendszerüzemeltetési régióban 
működő átvitelirendszer-üzemeltetők 
tervezési és vezénylőtermeiben dolgozó 
személyzet részére a regionális 
koordinációs központok a regionális 
rendszerüzemeltetésre összpontosító 
képzési és tanúsítási programokat 
dolgoznak ki és hajtanak végre. 

12.2. A képzési programoknak a 12.2. A képzési programoknak a 
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rendszerüzemeltetés valamennyi releváns 
területére ki kell terjedniük, ideértve a 
regionális válságforgatókönyveket is.

rendszerüzemeltetés valamennyi releváns 
területére ki kell terjedniük, ideértve a 
regionális válságforgatókönyveket is.

13. Regionális válsághelyzetek 
azonosítása és kockázatcsökkentési 
forgatókönyvek kidolgozása a tagállami 
kockázati készültségi tervek alapján

13. Regionális válsághelyzetek 
azonosítása és kockázatcsökkentési 
forgatókönyvek kidolgozása a tagállami 
kockázati készültségi tervek alapján

13.1. Amennyiben a villamosenergia-piaci 
ENTSO átruházza rájuk ezt a feladatot, a 
regionális operatív központok az [a 
kockázatokra való felkészülésről szóló 
rendelet a COM(2016) 862 javaslat szerint] 
rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek 
megfelelően azonosítják a regionális 
válságforgatókönyveket.

13.1. Amennyiben a villamosenergia-piaci 
ENTSO átruházza rájuk ezt a feladatot, a 
regionális koordinációs központok az [a 
kockázatokra való felkészülésről szóló 
rendelet a COM(2016) 862 javaslat szerint] 
rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek 
megfelelően azonosítják a regionális 
válságforgatókönyveket.

13.2. A regionális operatív központok az 
[a kockázatokra való felkészülésről szóló 
rendelet a COM(2016) 862 javaslat szerint] 
rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével 
összhangban a hatáskörrel rendelkező 
hatóságokkal együttműködve előkészítik és 
elvégzik az éves válságszimulációkat.

13.2. A regionális koordinációs központok 
az [a kockázatokra való felkészülésről 
szóló rendelet a COM(2016) 862 javaslat 
szerint] rendelet 12. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban a hatáskörrel 
rendelkező hatóságokkal együttműködve 
előkészítik és elvégzik az éves 
válságszimulációkat.

13a. Új kapacitás iránti igények 
azonosítása, a meglévő kapacitás vagy 
alternatívái továbbfejlesztéséhez.
13a.1. A regionális koordinációs 
központok támogatják az átvitelirendszer-
üzemeltetőket az új kapacitás iránti 
igények azonosításában a meglévő 
kapacitás vagy alternatívái 
továbbfejlesztéséhez, amelyeket a 
347/2013/EU rendelet alapján létrehozott 
regionális csoportokhoz kell benyújtani, 
és amelyeket bele kell foglalni az (EU) ... 
irányelv [2009/72/EK irányelv 
COM(2016) 864/2 javaslat szerinti 
átdolgozása] 51. cikkében említett tízéves 
hálózatfejlesztési tervbe.


