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Módosítás 201
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Szükség esetén és ha lehetséges, a 
tagállamok egyéb segítséget is 
felajánlhatnak a villamosenergia-
válsághelyzet megelőzéséhez vagy 
enyhítéséhez.Az ilyen segítségnyújtásért 
ellenszolgáltatás jár.

(2) Szükség esetén és ha lehetséges, a 
tagállamok egyéb segítséget is 
felajánlhatnak a villamosenergia-
válsághelyzet megelőzéséhez vagy 
enyhítéséhez. Az ilyen segítségnyújtásért 
ellenszolgáltatás jár, amely legalább a 
következőket magában foglalja:
a) a kérelmező tagállam területére 
eljuttatott villamos energia;
b) a szolidaritás nyújtása során felmerült 
minden egyéb vonatkozó és indokolt 
költség, beleértve adott esetben azon 
intézkedések költségét, amelyekről 
korábban született döntés;
c) bírósági eljárások, választottbírósági 
eljárások és vitarendezési eljárások során 
megállapított és az említett eljárások 
kapcsán felmerülő költségek megtérítése, 
amelyeket a szolidaritást nyújtó 
tagállamnak kell fizetnie a szolidaritás 
nyújtásában részt vevő szervezetek 
számára.
2019. december 1-ig a tagállamok 
meghozzák az e bekezdés végrehajtásához 
szükséges műszaki, jogi és pénzügyi 
intézkedéseket.Ezen intézkedések 
meghatározhatják a gyors kifizetések 
gyakorlati végrehajtásának módját.

Or. es

Módosítás 202
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Szükség esetén és ha lehetséges, a (2) Szükség esetén és ha lehetséges, a 
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tagállamok egyéb segítséget is 
felajánlhatnak a villamosenergia-
válsághelyzet megelőzéséhez vagy 
enyhítéséhez. Az ilyen segítségnyújtásért 
ellenszolgáltatás jár.

tagállamok egyéb segítséget is 
felajánlhatnak a villamosenergia-
válsághelyzet megelőzéséhez vagy 
enyhítéséhez. Az ilyen segítségnyújtásért 
észszerű ellenszolgáltatás jár, amely 
kiterjed legalább a kérelmező tagállam 
területére juttatott villamos energia 
költségére és a szolidaritás nyújtása során 
felmerült minden egyéb vonatkozó 
költségre, beleértve adott esetben a 
tényleges aktiválás nélkül előkészített 
segítségnyújtást;

Or. en

Indokolás

A szövegnek tartalmaznia kell az észszerű ellenszolgáltatás minimumkövetelményeinek 
meghatározását, összhangba hozva a a gázellátás biztonságáról szóló rendeletben 
alkalmazott követelményekkel.

Módosítás 203
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Szükség esetén és ha lehetséges, a 
tagállamok egyéb segítséget is 
felajánlhatnak a villamosenergia-
válsághelyzet megelőzéséhez vagy 
enyhítéséhez. Az ilyen segítségnyújtásért 
ellenszolgáltatás jár.

(2) Szükség esetén és ha lehetséges, a 
tagállamok egyéb segítséget is 
felajánlhatnak a villamosenergia-
válsághelyzet megelőzéséhez vagy 
enyhítéséhez, tiszteletben tartva a 
tagállamok előjogait és a nemzeti 
hatóságok autonómiáját. Az ilyen 
segítségnyújtásért ellenszolgáltatás jár.

Or. it

Módosítás 204
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(2) Szükség esetén és ha lehetséges, a 
tagállamok egyéb segítséget is 
felajánlhatnak a villamosenergia-
válsághelyzet megelőzéséhez vagy 
enyhítéséhez. Az ilyen segítségnyújtásért 
ellenszolgáltatás jár.

(2) Szükség esetén és ha lehetséges, a 
tagállamok egyéb segítséget is 
felajánlhatnak a villamosenergia-
válsághelyzet megelőzéséhez vagy 
enyhítéséhez. Az ilyen segítségnyújtásért 
ellenszolgáltatás jár, összhangban az e 
rendelet 7a cikke szerint megállapított 
alapelvekkel.

Or. en

Indokolás

Az ellenszolgáltatásra vonatkozó viták elkerülése érdekében ezen ellenszolgáltatás alapelveit 
egy semleges uniós szintű ügynökségnek (ACER) kell megállapítania.A módosítás továbbá a 
következetességet szolgálja az ACER által a tagállamok védett fogyasztóit tartalmazó listák 
összhangba hozásában betöltött szerepet meghatározó korábbi módosítások tekintetében.

Módosítás 205
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Szükség esetén és ha lehetséges, a 
tagállamok egyéb segítséget is 
felajánlhatnak a villamosenergia-
válsághelyzet megelőzéséhez vagy 
enyhítéséhez. Az ilyen segítségnyújtásért 
ellenszolgáltatás jár.

(2) Szükség esetén és ha lehetséges, a 
tagállamok egyéb segítséget is 
felajánlhatnak a villamosenergia-
válsághelyzet megelőzéséhez vagy 
enyhítéséhez. Az ilyen segítségnyújtásért 
méltányos ellenszolgáltatás jár, amely 
tekintetbe veszi a tagállamok pénzügyi 
kapacitásait.

Or. en

Módosítás 206
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2) Nem piaci intézkedések 
válsághelyzetben csak akkor 
alkalmazhatók, ha a piac által biztosított 
minden lehetőséget már kimerítettek. Azok 
nem torzíthatják indokolatlanul a versenyt 
és nem akadályozhatják a belső piac 
hatékony működését. A nem piaci 
intézkedéseknek szükségesnek, 
arányosnak, megkülönböztetésmentesnek 
és átmenetinek kell lennie.

(2) Nem piaci intézkedések 
válsághelyzetben csak akkor 
alkalmazhatók, ha a piac által biztosított 
minden lehetőséget már valószínűleg vagy 
bizonyosan kimerítettek, valamint amikor 
a piaci intézkedések folytatása a 
válsághelyzet súlyosbodásához vezethet. 
Azok nem torzíthatják indokolatlanul a 
versenyt és nem akadályozhatják a belső 
piac hatékony működését. A nem piaci 
intézkedéseknek szükségesnek, 
arányosnak, megkülönböztetésmentesnek 
és átmenetinek kell lennie.

Or. en

Módosítás 207
Luděk Niedermayer

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Nem piaci intézkedések 
válsághelyzetben csak akkor 
alkalmazhatók, ha a piac által biztosított 
minden lehetőséget már kimerítettek. Azok 
nem torzíthatják indokolatlanul a versenyt 
és nem akadályozhatják a belső piac 
hatékony működését. A nem piaci 
intézkedéseknek szükségesnek, 
arányosnak, megkülönböztetésmentesnek 
és átmenetinek kell lennie.

(2) Nem piaci intézkedések 
válsághelyzetben csak akkor 
alkalmazhatók, ha a piac által biztosított 
minden lehetőséget már kimerítettek. Azok 
nem torzíthatják indokolatlanul a versenyt 
és nem akadályozhatják a belső piac 
hatékony működését. A nem piaci 
intézkedéseknek szükségesnek, 
arányosnak, megkülönböztetésmentesnek 
és átmenetinek kell lennie. Az érintett piaci 
szereplők a lehető leghamarabb megfelelő 
tájékoztatást kapnak bármilyen nem piaci 
intézkedés alkalmazása esetén.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság alapvető fontosságú a hatékonyan működő villamosenergia-piacok számára.A 
piaci szereplők számára megfelelő tájékoztatást kell nyújtani bármilyen nem piaci alapú 
intézkedés alkalmazásáról, mit az elérhető átviteli kapacitások korlátozása vagy a nem piaci 
alapú újraelosztás.
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Módosítás 208
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Nem piaci intézkedések 
válsághelyzetben csak akkor 
alkalmazhatók, ha a piac által biztosított 
minden lehetőséget már kimerítettek. Azok 
nem torzíthatják indokolatlanul a versenyt 
és nem akadályozhatják a belső piac 
hatékony működését. A nem piaci 
intézkedéseknek szükségesnek, 
arányosnak, megkülönböztetésmentesnek 
és átmenetinek kell lennie.

(2) Nem piaci intézkedések 
válsághelyzetben végső eszközként csak 
akkor alkalmazhatók, ha a piac által 
biztosított minden lehetőséget már 
kimerítettek. Azok nem torzíthatják 
indokolatlanul a versenyt és nem 
akadályozhatják a belső piac hatékony 
működését. A nem piaci intézkedéseknek 
szükségesnek, arányosnak, 
megkülönböztetésmentesnek és 
átmenetinek kell lennie, és teljes körűen 
figyelembe kell venniük az e rendelet 7a 
cikke szerint meghatározott elveket.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a bekezdés erősítése és annak hangsúlyozása, hogy lehetőleg tartózkodni 
kell a nem piaci intézkedések alkalmazásától.

Módosítás 209
Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello, Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Nem piaci intézkedések 
válsághelyzetben csak akkor 
alkalmazhatók, ha a piac által biztosított 
minden lehetőséget már kimerítettek. Azok 
nem torzíthatják indokolatlanul a versenyt 
és nem akadályozhatják a belső piac 
hatékony működését. A nem piaci 
intézkedéseknek szükségesnek, 
arányosnak, megkülönböztetésmentesnek 
és átmenetinek kell lennie.

(2) Nem piaci intézkedések 
válsághelyzetben csak akkor 
alkalmazhatók, ha a piac által biztosított 
minden lehetőséget már kimerítettek. Azok 
nem torzíthatják indokolatlanul a versenyt 
és nem akadályozhatják a belső piac 
hatékony működését. A nem piaci 
intézkedéseknek szükségesnek, 
arányosnak, megkülönböztetésmentesnek 
és átmenetinek kell lennie. Az ilyen 
segítségnyújtásért alkalmazása esetén 
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ellenszolgáltatás jár.

Or. en

Módosítás 210
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Paloma López Bermejo

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Nem piaci intézkedések 
válsághelyzetben csak akkor 
alkalmazhatók, ha a piac által biztosított 
minden lehetőséget már kimerítettek. 
Azok nem torzíthatják indokolatlanul a 
versenyt és nem akadályozhatják a belső 
piac hatékony működését. A nem piaci 
intézkedéseknek szükségesnek, 
arányosnak, megkülönböztetésmentesnek 
és átmenetinek kell lennie.

(2) Amennyiben a piac működése 
veszélyeztetheti a válság megoldását, nem-
piaci intézkedéseket kell alkalmazni. Azok 
nem torzíthatják indokolatlanul a versenyt 
és nem akadályozhatják a belső piac 
hatékony működését. A nem piaci 
intézkedéseknek szükségesnek, 
arányosnak, megkülönböztetésmentesnek 
és átmenetinek kell lennie.

Or. en

Módosítás 211
Luděk Niedermayer

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ügyletek korlátozása, beleértve a 
már allokált több zónát érintő kapacitás 
korlátozását, a kapacitás-allokáció céljából 
több zónát érintő kapacitás rendelkezésre 
bocsátásának korlátozását vagy 
menetrendek megadásának korlátozását, 
csak a villamosenergia-rendelet [javasolt 
villamosenergia-rendelet] 14. cikk (2) 
bekezdésében rögzített szabályokkal és az 
ezen rendelkezés végrehajtására elfogadott 
szabályokkal kezdeményezhető.

(3) Ügyletek korlátozása, beleértve a 
már allokált több zónát érintő kapacitás 
korlátozását, a kapacitás-allokáció céljából 
több zónát érintő kapacitás rendelkezésre 
bocsátásának korlátozását vagy 
menetrendek megadásának korlátozását, 
csak a villamosenergia-rendelet [javasolt 
villamosenergia-rendelet] 14. cikk (2) 
bekezdésében, valamint a 
kapacitásfelosztásra és a szűk 
keresztmetszetek kezelésére vonatkozó 
iránymutatás létrehozásáról szóló 
2015/1222 bizottsági rendelet 72. cikkében
rögzített szabályokkal és az ezen 
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rendelkezés végrehajtására elfogadott 
szabályokkal kezdeményezhető.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak egyértelművé tétele, hogy a 14. cikk egyéb bekezdései is foglalkoznak 
a kapacitásfelosztással, például a 3. bekezdés szerint „a rendszerösszekötők és/vagy a 
határkeresztező áramlásokat érintő átviteli hálózatok maximális kapacitását a piaci szereplők 
számára hozzáférhetővé kell tenni.”Fontos a CACM rendeletre való hivatkozás beemelése.

Módosítás 212
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A lehető leghamarabb, de 
mindenképpen a villamosenergia-
válsághelyzet kihirdetését követő hat héten 
belül, az érintett illetékes hatóságok – a 
saját nemzeti szabályozó hatóságukkal 
(ahol nem az az illetékes hatóság) 
egyeztetve – értékelő jelentést küldenek a 
villamosenergia-ügyi koordinációs 
csoportnak és a Bizottságnak.

(1) A lehető leghamarabb, de 
mindenképpen a villamosenergia-
válsághelyzet megszűntét követő hat héten 
belül, az érintett illetékes hatóságok – a 
saját nemzeti szabályozó hatóságukkal 
(ahol nem az az illetékes hatóság) 
egyeztetve – részletes értékelő jelentést 
küldenek a villamosenergia-ügyi 
koordinációs csoportnak és a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 213
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) beszámoló a 
szomszédostagállamoknakés nem 
uniósországoknaknyújtott, illetve azoktól 
kapott segítségről;

d) beszámoló a szomszédos 
tagállamok és nem uniós országok 
számára előkészített, nyújtott, illetve 
azoktól kapott segítségről;

Or. en
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Módosítás 214
Luděk Niedermayer

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a villamosenergia-válság gazdasági
hatása és a megtett intézkedéseknek a 
villamosenergia-ágazatra gyakorolt hatása, 
különösen a nem szolgáltatott energia 
mennyisége és a kézi kereslet-lekapcsolás 
szintje (benne az önkéntes és a 
kényszerített kereslet-lekapcsolás 
összehasonlítása);

e) a villamosenergia-válság gazdasági 
hatása és a megtett intézkedéseknek a 
villamosenergia-ágazatra gyakorolt hatása, 
különösen a nem szolgáltatott energia 
mennyisége és a kézi kereslet-lekapcsolás 
szintje (benne az önkéntes és a 
kényszerített kereslet-lekapcsolás 
összehasonlítása), valamint az érintett 
szereplőkre, úgymint a villamosenergia-
termelőkre, az ellátókra és az egyéb 
érintett piaci szereplőkre vonatkozó 
intézkedések gazdasági hatása;

Or. en

Indokolás

Bár a lista a „különösen” szóval kezdődik, kifejezetten meg kell említeni a válsághelyzetekben 
hozott intézkedések villamosenergia-termelőkre és egyéb szolgáltatókra (a felhasználóoldali 
válasz és tárolás tekintetében) gyakorolt gazdasági hatását (nem csupán az energia árára 
gyakorolt hatást, hanem egyéb hatásokat is, pl. a bekapcsolási sorrenden kívüli indító egység, 
az optimálistól eltérő termelési szint vagy karbantartási programok stb. tekintetében).

Módosítás 215
Luděk Niedermayer

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a villamosenergia-válság gazdasági 
hatása és a megtett intézkedéseknek a 
villamosenergia-ágazatra gyakorolt hatása, 
különösen a nem szolgáltatott energia 
mennyisége és a kézi kereslet-lekapcsolás 
szintje (benne az önkéntes és a 
kényszerített kereslet-lekapcsolás 
összehasonlítása);

e) a villamosenergia-válság gazdasági 
hatása és a megtett intézkedéseknek a 
villamosenergia-ágazatra gyakorolt hatása, 
különösen a nem szolgáltatott energia 
mennyisége, az elérhető vagy allokált több 
zónát érintő kapacitás korlátozása és a 
kézi kereslet-lekapcsolás szintje (benne az 
önkéntes és a kényszerített kereslet-
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lekapcsolás összehasonlítása);

Or. en

Indokolás

Maximális átláthatóságra van szükség a belső piac működése érdekében.

Módosítás 216
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a villamosenergia-válság gazdasági 
hatása és a megtett intézkedéseknek a 
villamosenergia-ágazatra gyakorolt hatása, 
különösen a nem szolgáltatott energia 
mennyisége és a kézi kereslet-lekapcsolás 
szintje (benne az önkéntes és a 
kényszerített kereslet-lekapcsolás 
összehasonlítása);

e) a villamosenergia-válság – többek 
között a villamosenergia-termelőkre 
gyakorolt – gazdasági hatása és a megtett 
intézkedéseknek a villamosenergia-
ágazatra gyakorolt hatása, különösen a nem 
szolgáltatott energia mennyisége és a kézi 
kereslet-lekapcsolás szintje (benne az 
önkéntes és a kényszerített kereslet-
lekapcsolás összehasonlítása);

Or. en

Módosítás 217
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a nem piaci intézkedések részletes 
indoklása, amennyiben ilyen 
intézkedésekre sor került;

Or. en

Indokolás

A nem piaci intézkedések kötelező indoklása további visszatartó erővel bírna a tagállamokra, 
mielőtt ilyen intézkedéseket vezetnének be.
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Módosítás 218
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f a) frissített cselekvési terv, 
amennyiben a válságot a rendszer 
strukturális hiányossága okozta.

Or. en

Módosítás 219
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az érintett illetékes hatóságok az 
értékelés eredményeit bemutatják a 
villamosenergia-ügyi koordinációs 
csoportnak.

(4) Az érintett illetékes hatóságok az 
értékelés eredményeit bemutatják a 
villamosenergia-ügyi koordinációs 
csoportnak, és az eredményeknek meg kell 
jelenniük a kockázatokra való 
naprakésszé tett felkészülési tervekben;

Or. en

Módosítás 220
Rebecca Harms
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az érintett illetékes hatóságok az 
értékelés eredményeit bemutatják a 
villamosenergia-ügyi koordinációs 
csoportnak.

(4) Az érintett illetékes hatóságok az 
értékelés eredményeit bemutatják a 
villamosenergia-ügyi koordinációs 
csoportnak és az érintett makroregionális 
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partnerségnek.

Or. en

Módosítás 221
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk

(3)A villamosenergia-ügyi koordinációs 
csoport ajánlásokat ad ki a csoport által 
egyhangúan elfogadott eljárási 
szabályzatnak megfelelően.

Or. en

Módosítás 222
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Együttműködés az Energiaközösség 
szerződő feleivel

Együttműködés az Energiaközösség 
szerződő feleivel és harmadik országokkal

Or. en

Módosítás 223
Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamokatésaz Energiaközösség 
szerződő feleit felkérik, hogy szorosan 
működjenek együtt a villamosenergia-
válsághelyzetek azonosításának 

A tagállamokat, az Energiaközösség 
szerződő feleit és az Unió 
villamosenergia-hálózatához kapcsolódó 
harmadik országokat felkérik, hogy 
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folyamatában és a kockázatokra való 
felkészülési tervel létrehozásában, hogy ne 
tegyenek olyan intézkedéseket, amelyek 
veszélyeztethetik a tagállamok, a szerződő 
felek vagy az Unió ellátásbiztonságát. E 
tekintetben az Energiaközösség szerződő 
felei a Bizottság meghívására részt 
vehetnek a villamosenergia-ügyi 
koordinációs csoportban minden olyan ügy 
tekintetében, amelyben érintettek.

szorosan működjenek együtt a 
villamosenergia-válsághelyzetek 
azonosításának folyamatában és a 
kockázatokra való felkészülési tervel 
létrehozásában, hogy ne tegyenek olyan 
intézkedéseket, amelyek veszélyeztethetik 
a tagállamok, a szerződő felek, harmadik 
országok vagy az Unió ellátásbiztonságát. 
E tekintetben az Energiaközösség szerződő 
felei és adott esetben egyéb harmadik 
országok a Bizottság meghívására részt 
vehetnek a villamosenergia-ügyi 
koordinációs csoportban minden olyan ügy 
tekintetében, amelyben érintettek.

Or. en

Módosítás 224
Angelika Mlinar, Pavel Telička, Carolina Punset

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamokat és az Energiaközösség 
szerződő feleit felkérik, hogy szorosan 
működjenek együtt a villamosenergia-
válsághelyzetek azonosításának 
folyamatában és a kockázatokra való 
felkészülési tervel létrehozásában, hogy ne 
tegyenek olyan intézkedéseket, amelyek 
veszélyeztethetik a tagállamok, a szerződő 
felek vagy az Unió ellátásbiztonságát. E 
tekintetben az Energiaközösség szerződő 
felei a Bizottság meghívására részt 
vehetnek a villamosenergia-ügyi 
koordinációs csoportban minden olyan ügy 
tekintetében, amelyben érintettek.

A tagállamokat, az Energiaközösség 
szerződő feleit, az EGT-országokat és 
Svájcot felkérik, hogy szorosan 
működjenek együtt a villamosenergia-
válsághelyzetek azonosításának 
folyamatában és a kockázatokra való 
felkészülési tervel létrehozásában, hogy ne 
tegyenek olyan intézkedéseket, amelyek 
veszélyeztethetik a tagállamok, a szerződő 
felek vagy a régió ellátásbiztonságát. E 
tekintetben az Energiaközösség szerződő 
felei, az EGT-országok és Svájc a 
Bizottság meghívására részt vehetnek a 
villamosenergia-ügyi koordinációs 
csoportban minden olyan ügy tekintetében, 
amelyben érintettek.

Or. en

Módosítás 225
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak
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Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. cikk törölve

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
gyakorlásának feltételeit ez a cikk 
határozza meg.

(2) A 10. cikk (3) bekezdésében említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásának hatáskörét az [OPOCE írja 
be e rendelet hatálybalépésének napját] 
követően határozatlan időre a Bizottságra 
kell ruházni.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 10. cikk (3) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásban foglalt elveknek 
megfelelően konzultál az egyes 
tagállamok által kijelölt szakértőkkel30.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.

(6) A 10. cikk (3) bekezdése értelmében 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek vagy a Tanácsnak 
a jogi aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül az Európai Parlament vagy 



PE610.658v01-00 16/19 AM\1134266HU.docx

HU

a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve 
ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően az Európai Parlament vagy a 
Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, 
hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

_________________

30 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Or. en

Módosítás 226
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 10. cikk (3) bekezdésében 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadásának hatáskörét az 
[OPOCE írja be e rendelet 
hatálybalépésének napját] követően 
határozatlan időre a Bizottságra kell 
ruházni.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap a 
10. cikk (3) bekezdésében említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. Ez a felhatalmazás a 
[xx.xx.xxxx]-t követő ötéves időtartamra 
vonatkozik. A Bizottság legkésőbb hat 
hónappal az ötéves időszak vége előtt 
jelentést nyújt be a felhatalmazásról.
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács a 24. cikk szerint nem vonja vissza 
a felhatalmazást, akkor az a korábbinak 
megfelelő időtartamra automatikusan 
meghosszabbodik.

Or. de

Módosítás 227
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a felhatalmazáson (5) A Bizottság a felhatalmazáson 
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alapuló jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

alapuló jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról 
az Európai Parlamentet, a Tanácsot és az 
Európai Unió Hivatalos Lapját.

Or. de

Módosítás 228
Luděk Niedermayer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 3.1 alpont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Írja le a villamosenergia-
válsághelyzetek enyhítésére szolgáló 
intézkedéseket, különösen a kereslet-oldali 
és a kínálat-oldali intézkedéseket, 
feltüntetve, hogy ezeket az intézkedéseket 
milyen körülmények között lehet használni 
és különösen az egyes intézkedések kiváltó 
okát. Ahol nem piaci intézkedéseket is 
figyelembe vesznek, azokat megfelelően 
indokolni kell a 15. cikkben meghatározott 
követelményekre tekintettel;

c) Írja le a villamosenergia-
válsághelyzetek enyhítésére szolgáló 
intézkedéseket, különösen a kereslet-oldali, 
hálózat-oldali és a kínálat-oldali 
intézkedéseket, feltüntetve, hogy ezeket az 
intézkedéseket milyen körülmények között 
lehet használni és különösen az egyes 
intézkedések kiváltó okát. Ahol nem piaci 
intézkedéseket is figyelembe vesznek, 
azokat megfelelően indokolni kell a 15. 
cikkben meghatározott követelményekre 
tekintettel;

Or. en

Módosítás 229
Angelika Mlinar, Pavel Telička

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 3.1 alpont – e a (új) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) írja le a 12. cikk szerint elfogadott 
regionális intézkedések végrehajtásához 
és érvényesítéséhez szükséges nemzeti 
intézkedéseket;

Or. en
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Módosítás 230
Jaromír Kohlíček

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 5 rész – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a háztartások érdekeit képviselő 
érintett szervezetek;

törölve

Or. en

Indokolás

Az ilyen típusú (a háztartások érdekeit képviselő) szervezetekkel folytatott konzultáció, 
amennyiben léteznek, véleményünk szerint feleslegesen bonyolult és sok esetben szinte 
lehetetlen.Elengedhetetlen a tagállamoknak a polgáraik iránti felelőssége a villamosenergia-
ellátás biztonsága terén.A villamosenergia-ellátás biztonsága az állam (az illetékes hatóság) 
és a nemzeti szabályozó hatóság bevonása révén garantálható.

Módosítás 231
Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 5 rész – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ipari villamosenergia-
felhasználók, köztük a földgázipari 
vállalkozásokérdekeit képviselő érintett 
szervezetek;

c) az ipari villamosenergia-
felhasználók érdekeit képviselő érintett 
szervezetek;

Or. es

Módosítás 232
Luděk Niedermayer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 5 rész – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) e) szállításirendszer- és 
elosztórendszer-üzemeltetők:
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Or. en

Módosítás 233
Jaromír Kohlíček

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 6 rész – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Adja meg a villamosenergia-
válsághelyzetekre adott éves regionális (és 
ha van, nemzeti) valós idejű válasz 
szimulációk ütemtervét

törölve

Or. en

Indokolás

A villamosenergia-válság során alkalmazott eljárások és fellépés megkövetelt leírása – a 
mellékletben szereplő kockázatokra való felkészülési terv sablonjában meghatározott módon –
bürokratikus szempontból szükségtelenül terjedelmes az előírt konzultációk vonatkozásában.A 
kockázatokra való felkészülési tervek éves tesztelésének követelménye gyakorlati szempontból 
szükségtelen.A terveknek naprakésznek kell lenniük, azonban a tesztelés csak felesleges 
bürokratikus terhet jelent, jelentős pozitív hatás nélkül.
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