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Módosítás 1361
Dario Tamburrano, David Borrelli

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49. cikk törölve

Az elosztórendszer-üzemeltetők európai 
szervezete

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 
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.

Or. en

Indokolás

The proposal to create a EU DSO entity should be scrapped to eliminate the risks of conflicts 
of interests. As such, the creation of a new EU DSO entity contains significant risks of 
obstructing competition and discrimination on sensitive issues (in particular on issues 
relating to consumers and treatment of distributed energy resources, such as solar PV and 
demand response). EU unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow 
large DSOs connected to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity. This risk 
is compounded by the fact that the EU DSO entity would be in a position to influence the 
drafting of Network Codes that will significantly impact the deployment of renewables and 
demand response, which not all DSOs are supporting. This could increase the risk of Network 
Codes that impose additional barriers to demand response and self-consumption and that 
allow DSOs to dominate markets for aggregation, storage and EV charging infrastructure



PE610.751v01-00 4/132 AM\1134764HU.docx

HU

Módosítás 1362
Massimiliano Salini

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 
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.

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 
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. 
Az ágazatközi jelentőségű kérdésekben az 
EU DSO biztosítja – egyenlő alapokon – a 
koordinációt a 
villamosenergiaelosztórendszer-
üzemeltetők számára, a 
földgázelosztórendszer-üzemeltetőket 
pedig a földgázelosztórendszer-
üzemeltetőket képviselő egyenértékű 
szervezet létrehozásáig és a két szervezet 
közötti kapcsolattartás módjának 
megállapításáig állandó bizottság 
képviseli.

Or. en

Módosítás 1363
Morten Helveg Petersen

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Módosítás 1364
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
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 

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 
szétválasztottak, vagy amelyeket 
pénzügyileg szétválasztottak, és amelyek 
az [50c]. cikk rendelkezései szerint teljes 
mértékben függetlenek az energetikai 
vonatkozású szervezetektől, uniós szinten 
együttműködnek az elosztórendszer-
üzemeltetők európai szervezetén (EU 
DSO) keresztül annak érdekében, hogy 
elősegítsék a villamos energia belső 
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elosztórendszer-üzemeltetőknek, amelyek 
részt kívánnak venni az EU DSO-ban, a 
szervezet bejegyzett tagjává kell válniuk.

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.

Or. en

Módosítás 1365
Jaromír Kohlíček

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 
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.

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 
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. A 
döntéshozatali eljárás során 
gondoskodnak az elosztórendszer-
üzemeltetők földrajzi szempontból arányos 
képviseletéről az EU DSO-ban.

Or. en

Indokolás

Gondoskodni kell arról, hogy az elosztórendszer-üzemeltetőket földrajzi szempontból 
arányosan képviselik az EU DSO-ban, hogy biztosítható legyen az egyes régiók 
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sajátosságainak figyelembevétele a régiókat érintő dokumentumok vagy jogszabályok 
szövegezésekor.

Módosítás 1366
Miroslav Poche

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 
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.

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 
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. A 
döntéshozatali eljárás során 
gondoskodnak az elosztórendszer-
üzemeltetők földrajzi szempontból arányos 
képviseletéről az EU DSO-ban.

Or. en

Indokolás

Gondoskodni kell arról, hogy az elosztórendszer-üzemeltetőket földrajzi szempontból 
arányosan képviselik az EU DSO-ban, hogy biztosítható legyen az egyes régiók 
sajátosságainak figyelembevétele a régiókat érintő dokumentumok vagy jogszabályok 
szövegezésekor.

Módosítás 1367
Angelika Niebler, Sven Schulze
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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 
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.

Az elosztórendszer-üzemeltetők – a de 
minimis elosztórendszer-üzemeltetőket is 
beleértve – 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, jogukban áll a szervezet bejegyzett 
tagjává válni.

Or. de

Indokolás

A kis elosztórendszer-üzemeltetőket nem szabad kizárni az elosztórendszer-üzemeltetők 
európai szervezetéből.

Módosítás 1368
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin

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 
szétválasztottak, uniós szinten 
együttműködnek az elosztórendszer-
üzemeltetők európai szervezetén (EU 

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 
megvalósítását és működését, az elosztó-
és átviteli rendszerek optimális irányítását 
és koordinált üzemeltetését, valamint a 
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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.

bevált gyakorlatok cseréjét az 
elosztórendszer-üzemeltetőket az Unióban 
érintő különféle kihívásokkal 
kapcsolatban, ideértve az elosztóhálózatok 
digitalizálását, az intelligens hálózatok 
kiépítését és az intelligens 
fogyasztásmérés bevezetését is.

Or. en

Módosítás 1369
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

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 
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.

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 
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. A bejegyzett tagok az EU DSO-
ban részt vehetnek közvetlenül, vagy pedig 
a választásuk szerinti nemzeti vagy 
európai szövetség által képviselve.

Or. en

Módosítás 1370
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
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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 
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.

Valamennyi elosztórendszer-üzemeltető
együttműködik uniós szinten az 
elosztórendszer-üzemeltetők európai 
szervezetén (EU DSO) keresztül annak 
érdekében, hogy elősegítsék a villamos 
energia belső piacának teljes körű 
megvalósítását és működését, egy 
fenntartható, decentralizált és 
integráltabb energiarendszer 
fejlesztésének támogatását, valamint az 
elosztó- és átviteli rendszerek optimális 
irányítását és koordinált üzemeltetését. 
Azon elosztórendszer-üzemeltetőknek és 
az ezeket uniós szinten képviselő 
szövetségeknek, amelyek részt kívánnak 
venni az EU DSO-ban, a szervezet 
bejegyzett tagjává kell válniuk.

Or. en

Módosítás 1371
Werner Langen

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 
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 

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 
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 
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koordinált üzemeltetését. Azon 
elosztórendszer-üzemeltetőknek, amelyek 
részt kívánnak venni az EU DSO-ban, a 
szervezet bejegyzett tagjává kell válniuk.

koordinált üzemeltetését. Azon 
elosztórendszer-üzemeltetőknek, amelyek 
részt kívánnak venni az EU DSO-ban, 
jogukban áll a szervezet bejegyzett tagjává 
válni.

Or. de

Indokolás

Az EU DSO szabályzatokat fog kidolgozni az európai belső piac működéséhez, amelyek az 
Európai Bizottság általi hatálybaléptetésüket követően mérettől és szervezeti felépítéstől 
függetlenül valamennyi elosztórendszer-üzemeltetőre alkalmazandók lesznek. Ezért lehetővé 
kell tenni, hogy valamennyi európai elosztórendszer-üzemeltető (önkéntes alapon) részt 
vehessen az EU DSO-ban, beleértve az úgynevezett de minimis elosztórendszer-üzemeltetőket 
is.

Módosítás 1372
Martina Werner, Carlos Zorrinho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós jog szerinti feladatainak ellátása 
során az EU DSO az egyedi nemzeti 
érdekektől és az átvitelirendszer-
üzemeltetők nemzeti érdekeitől 
függetlenül jár el, és hozzájárul a 2020–
2030-as időszakra vonatkozó éghajlat- és 
energiapolitikai keretben kitűzött célok 
hatékony és fenntartható teljesítéséhez, 
különösen azáltal, hogy elősegíti a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia hatékony integrálását és 
az energiahatékonyság növelését.

Or. en

Módosítás 1373
Morten Helveg Petersen

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes országok elosztórendszer-
üzemeltetői lehetőséget kapnak arra, hogy 
megválasszák az elosztórendszer-
üzemeltetők országonkénti képviselőjét, 
aki az észrevételek koordinálásáért, a 
szakértők munkacsoportokba történő 
kinevezéséért és a szavazásért felelős.

Or. en

Módosítás 1374
Morten Helveg Petersen

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szavazatoknak az elosztórendszer-
üzemeltetők országonkénti képviselői 
közötti súlyozása összhangban van a 
Tanács szavazási eljárásával az Európai 
Unióról szóló szerződés Lisszaboni 
Szerződéssel módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt változatának 16. cikke 
(4) bekezdésében foglaltak szerint („kettős 
többség”).

Or. en

Módosítás 1375
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
49 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49a. cikk

A konzultációs fórum feladatai

(1) A konzultációs fórum tagjainak 
feladata a Bizottság számára az 
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elosztóhálózatok üzemeltetésével és 
irányításával kapcsolatos ügyekben 
nyújtott tanácsadás.

(2) A Bizottság a konzultációs fórummal 
az e rendelet, továbbá a 2009/72/EK 
irányelv COM(2016) 864/2 szerint javasolt 
átdolgozása végrehajtásával kapcsolatos 
ügyekben és az 54. cikkben említett üzemi 
és kereskedelmi szabályzatok, valamint 
iránymutatások elfogadása tekintetében 
konzultálhat. A Bizottság és az Ügynökség 
más intézkedések tekintetében is 
konzultálhatnak a konzultációs 
fórummal.

(3) A konzultációs fórum

a) kidolgozhatja a bevált gyakorlatokat 
saját megállapodása szerint vagy a 
Bizottság vagy az Ügynökség kérésére a 
felhasználóoldali válasz fejlesztésével, 
továbbá a megújuló energiaforrások, az 
elosztott energiatermelés és az 
elosztóhálózat részét képező egyéb 
erőforrások integrációjával kapcsolatos 
ügyekben;

b) tájékoztathatja a Bizottságot vagy az 
Ügynökséget az 54. cikkben említett üzemi 
és kereskedelmi szabályzatok 
végrehajtására vonatkozó problémákról, 
valamint ajánlást és javaslatot terjeszthet 
elő a Bizottságnak vagy az Ügynökségnek 
e problémákról;

c) egyéb, a feladatai teljesítéséhez 
szükséges tevékenységeket folytathat. A 
konzultációs fórum tájékoztatja a 
Bizottságot tevékenységeiről.

Or. en

Módosítás 1376
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Edouard Martin, Dan Nica

Rendeletre irányuló javaslat
49 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49a. cikk

Az elosztórendszer-üzemeltetők európai 
szervezetének (EU DSO) tagsága

Az egyes elosztórendszer-üzemeltetők EU 
DSO-beli részvétele önkéntes.

Azon elosztórendszer-üzemeltetőknek, 
amelyek részt kívánnak venni az EU 
DSO-ban, az EU DSO bejegyzett tagjává 
kell válniuk.

Az EU DSO a benne tagsággal rendelkező 
valamennyi elosztórendszer-üzemeltetővel 
szemben biztosítja az egyenlő bánásmódot, 
a tagok méretétől függetlenül.

Az EU DSO gondoskodik a kisebb vagy
független elosztórendszer-üzemeltetők 
megfelelő képviseletéről, a döntéshozatali 
eljárásokban is.

Or. en

Módosítás 1377
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
49 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49a. cikk

Konzultációs fórum

A Bizottság konzultációs fórumot hoz létre 
az elosztóhálózatok üzemeltetésével és 
irányításával kapcsolatosan. A Bizottság 
gondoskodik arról, hogy a konzultációs 
fórum biztosítja az elosztóhálózatok 
üzemeltetésével és irányításával 
kapcsolatosan érintett valamennyi fél, 
konkrétan a rendszerüzemeltetők, a 
rendszerhasználók, a beszerzési közösség 
szolgáltatói, az érintett ágazati 
szövetségek, a környezetvédő csoportok és 
a fogyasztói szervezetek kiegyensúlyozott 
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részvételét. A fórum eljárási szabályzatát a 
Bizottság állapítja meg.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak az EU DSO kötelező létrehozása helyett konzultációs fórumot kellene 
létrehoznia az elosztóhálózatok üzemeltetésével és irányításával kapcsolatosan. A 
konzultációs fórum jelentős mértékben csökkentené az elosztórendszer-üzemeltetők 
önszabályozásának kockázatát, mivel természetéből adódóan pusztán tanácsadó szerepe 
lenne. A konzultációs fórum emellett az érdekelt felek szélesebb körét tudná bevonni a 
működésébe.

Módosítás 1378
Dario Tamburrano, David Borrelli

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50. cikk törölve

A villamosenergia-piaci EU DSO 
létrehozása

(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.

(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.



PE610.751v01-00 16/132 AM\1134764HU.docx

HU

(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.

(4) Az elosztórendszer-üzemeltetők a 
Bizottság kedvező véleménye 
kézhezvételének napjától számított három 
hónapon belül létrehozzák az EU DSO-t, 
valamint elfogadják és közzéteszik 
alapszabályát és eljárási szabályzatát.

(5) Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett dokumentumok tekintetében 
változások történnek, illetve a Bizottság 
vagy az Ügynökség indokolt kérésére a 
szóban forgó dokumentumokat be kell 
nyújtani a Bizottságnak és az 
Ügynökségnek. Az Ügynökség és a 
Bizottság a (2)–(4) bekezdésben 
meghatározott eljárással összhangban 
véleményt nyilvánít.

(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.

Or. en

Indokolás

Az EU DSO létrehozására irányuló javaslatot mellőzni kell az összeférhetetlenségek 
kockázatának kiküszöbölése érdekében. Ez a módosítás a más módosításokkal való 
összhangot biztosítja.

Módosítás 1379
Morten Helveg Petersen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az egyes tagállamok 
[Kiadóhivatal: két hónappal a 
hatálybalépést követően] gondoskodnak 
arról, hogy a tagállami elosztórendszer-
üzemeltetők lehetőséget kapjanak az 
ország elosztórendszer-üzemeltetői 
képviselőjének az EU DSO-ba történő, 
tisztességes és átlátható módon történő 
megválasztására. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a képviselőt 
kétévente vagy a tagállami 
elosztórendszer-üzemeltetők többségének 
kérésére újraválasszák.

Or. en

Módosítás 1380
Cornelia Ernst

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.

törölve

Or. en

Módosítás 1381
Kathleen Van Brempt
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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 egy olyan irányítási 
struktúra vázlatos tervezetét, amely a 
tagok és a tagállamok között méltányos és 
kiegyensúlyozott érdekképviseletet 
garantál. Ez magában foglalja 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.

Or. en

Módosítás 1382
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

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 vagy közvetlenül részt vevő vagy 
a választásuk szerinti nemzeti vagy 
európai szövetség által képviselt, 
bejegyzett tagok [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.
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Or. en

Módosítás 1383
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen Freund, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

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, tagjegyzékét, 
valamint a villamosenergia-piaci ENTSO-
val és a többi érdekelttel folytatandó 
konzultáció eljárási szabályait, a 
döntéshozatali eljárásokat és a 
finanszírozási szabályokat is tartalmazó 
eljárási szabályzatának tervezetét.

Or. en

Módosítás 1384
Morten Helveg Petersen

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) Az elosztórendszer-üzemeltetők 
országonkénti képviselői [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.
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Or. en

Módosítás 1385
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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) Az elosztórendszer-üzemeltetők
uniós szinten együttműködnek az uniós 
éghajlati és energetikai célkitűzések 
eléréséhez való hozzájárulás érdekében, 
ideértve a különféle megújuló 
energiaforrásokból előállított nagy 
mennyiségű villamos energia 
integrációját, a villamos energia belső 
piacának teljes körű megvalósítását és 
működését, valamint az elosztó- és átviteli 
rendszerek optimális irányítását és 
koordinált üzemeltetését.

Or. en

Módosítás 1386
Cornelia Ernst

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.

törölve

Or. en
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Módosítás 1387
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

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 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 
tagjaitól való függetlenségére, az 
összeférhetetlenségek megelőzésére, 
továbbá a tagok – különösen a kisebb 
vagy független elosztórendszer-
üzemeltetők – földrajzilag 
kiegyensúlyozott képviseletére és a velük 
való egyenlő bánásmódra vonatkozó 
szabályokat.

Or. en

Módosítás 1388
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

(2) Azon elosztórendszer-üzemeltetők, 
amelyek eleget tesznek az (új) 
50c. cikkben meghatározott elveknek, 
közös európai szervezetet hozhatnak létre 
a villamosenergia-piaci elosztórendszer-
üzemeltetők számára (EU DSO), amelyet 
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és az eljárási szabályzat tervezetéről a 
kézhezvételtől számított két hónapon belül 
véleményt terjeszt a Bizottság elé.

az Ügynökség adminisztratív 
támogatásával építenek fel.

Or. en

Módosítás 1389
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Eugen Freund, Miroslav Poche, Dan Nica

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 a 
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.

Or. en

Módosítás 1390
Cornelia Ernst

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.

törölve

Or. en
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Módosítás 1391
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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) Az EU DSO megküldi a Bizottság 
és az Ügynökség számára 
alapszabályának tervezetét, tagjegyzékét, 
valamint a villamosenergia-piaci ENTSO-
val és a többi érdekelttel folytatandó 
konzultáció eljárási szabályzatát és a 
finanszírozási szabályokat is tartalmazó 
eljárási szabályzatának tervezetét.

Or. en

Módosítás 1392
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, 
Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

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, továbbá a 
döntéshozatali eljárásról az Ügynökség 
(2) bekezdésében előírt véleményét 
figyelembe véve, az annak 
kézhezvételének napjától számított három 
hónapon belül véleményt nyilvánít.

Or. en

Módosítás 1393
Cornelia Ernst
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Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az elosztórendszer-üzemeltetők a 
Bizottság kedvező véleménye 
kézhezvételének napjától számított három 
hónapon belül létrehozzák az EU DSO-t, 
valamint elfogadják és közzéteszik 
alapszabályát és eljárási szabályzatát.

törölve

Or. en

Módosítás 1394
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az elosztórendszer-üzemeltetők a 
Bizottság kedvező véleménye 
kézhezvételének napjától számított három 
hónapon belül létrehozzák az EU DSO-t, 
valamint elfogadják és közzéteszik 
alapszabályát és eljárási szabályzatát.

(4) Az Ügynökség a valamennyi 
érdekeltet, és különösen az 
elosztórendszer-használókat képviselő 
szervezetekkel folytatott hivatalos 
konzultációt követően az alapszabály 
tervezetéről, a tagjegyzékről és az eljárási 
szabályzat tervezetéről – amely legalább 
közgyűlést, igazgatótanácsot, független 
tanácsadó testületet, főtitkárt és 
főtitkárságot hoz létre, és megfelel az (új) 
50a. cikkben vázolt elveknek – a 
kézhezvételtől számított két hónapon belül 
véleményt terjeszt a Bizottság elé.

Or. en

Módosítás 1395
Cornelia Ernst

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

(5) Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett dokumentumok tekintetében 
változások történnek, illetve a Bizottság 
vagy az Ügynökség indokolt kérésére a 
szóban forgó dokumentumokat be kell 
nyújtani a Bizottságnak és az 
Ügynökségnek. Az Ügynökség és a 
Bizottság a (2)–(4) bekezdésben 
meghatározott eljárással összhangban 
véleményt nyilvánít.

törölve

Or. en

Módosítás 1396
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett dokumentumok tekintetében 
változások történnek, illetve a Bizottság 
vagy az Ügynökség indokolt kérésére a 
szóban forgó dokumentumokat be kell 
nyújtani a Bizottságnak és az 
Ügynökségnek. Az Ügynökség és a 
Bizottság a (2)–(4) bekezdésben 
meghatározott eljárással összhangban 
véleményt nyilvánít.

törölve

Or. en

Módosítás 1397
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 6 bekezdés
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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.

törölve

Or. en

Módosítás 1398
Jaromír Kohlíček

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.

Or. en

Indokolás

A cikk érthetővé tétele: az elosztórendszer-üzemeltetők EU DSO-ban való részvételével 
kapcsolatos költségeket a nemzeti szabályozó hatóságok támogatható költségnek tekintik, és 
ennek megfelelően elismerik a tarifákban. Ennek hiányában azt kockáztatjuk, hogy az 
elosztórendszer-üzemeltetők számára nincs ösztönző az EU DSO-ba való belépésre.

Módosítás 1399
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Morten Helveg Petersen

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 valamennyi európai 
elosztórendszer-üzemeltető viseli, 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.

Or. en

Módosítás 1400
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
50 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50a. cikk

A villamosenergia-piaci EU DSO eljárási 
szabályzata

(1) Az EU DSO 50. cikkel összhangban 
elfogadott alapszabálya és eljárási 
szabályzata tiszteletben tartja az alábbi 
szervezési elveket:

a) az EU DSO munkájában csak a 
bejegyzett tagok vehetnek részt;

b) az EU DSO tevékenységeivel 
kapcsolatos stratégiai döntéseket, továbbá 
az igazgatótanács iránymutatásait a 
közgyűlés fogadja el;

c) a közgyűlés határozatait a tagállamok 
legalább 55%-át képviselő tagok által 
leadott szavazatok 65%-ával fogadják el;
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d) a közgyűlés határozatait a legalább 
négy tagállamot képviselő tagok által 
leadott szavazatok 35%-ával lehet 
blokkolni;

e) az igazgatótanácsot a közgyűlés 
legfeljebb 4 évre választja, és a megbízatás 
egy alkalommal megújítható;

f) az igazgatótanács 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 határozatait 11 
szavazat egyszerű többségével vagy 15 
szavazat minősített többségével fogadja el;

i) a közgyűlés a főtitkárt tagjai közül 
nevezi ki négy évre, és a megbízatás egy 
alkalommal megújítható;

j) a szakértői csoportokat a közgyűlés 
nevezi ki.

(2) Az EU DSO 50. cikkel összhangban 
elfogadott alapszabálya és eljárási 
szabályzata tiszteletben tartja a tagjaival 
szembeni tisztességes és arányos 
bánásmód elvét, és tükrözi tagságának 
eltérő földrajzi és gazdasági struktúráját. 
Az eljárási szabályzat különösen 
gondoskodik arról, hogy:

a) a közgyűlés tagjai szavazati jogainak 
számát a tagok gazdasági 
tevékenységének kiterjedését tükröző 
objektív, átlátható kritériumok alapján 
állapítják meg;

b) az igazgatótanács tagjai az 
igazgatótanács elnöke és a tagok 19 
képviselője, akik közül: 10 olyan tagokat 
képvisel, amelyeknek több mint 1 millió 
hálózathasználója van; 5 olyan tagokat 
képvisel, amelyeknek több mint 100 000 és 
kevesebb mint 1 millió hálózathasználója 
van; 5 pedig olyan tagokat képvisel, 
amelyeknek kevesebb mint 100 000 
hálózathasználója van;
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c) az igazgatótanácsnak legfeljebb három
tagja lehet ugyanazon tagállamban 
található tagok képviselője;

d) az igazgatótanács alelnökeit a tagok 
képviselői közül nevezik ki, a 
hálózathasználók számának megfelelő 
egyes csoportokból;

(3) Az EU DSO 50. cikkel összhangban 
elfogadott alapszabálya és eljárási 
szabályzata gondoskodik a független 
tanácsadó testület megfelelő működéséről, 
és konkrétan:

a) biztosítja, hogy a független tanácsadó 
testületet a rendszerhasználók, a 
végfelhasználók és más fontos érdekelt 
felek képviselői alkotják;

b) törekszik az 51. cikkben meghatározott 
feladatok tekintetében a bevált 
gyakorlatok meghatározására;

c) észrevételeket tesz az EU DSO 
munkájához és konkrétan részt vesz az 
üzemi és kereskedelmi szabályzatok, az 
éves munkaprogramok és az éves 
beszámoló kidolgozásában.

Or. en

Indokolás

A cikk logikusan következik az EU DSO előző cikkben történt létrehozásából.

Módosítás 1401
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
50 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50b. cikk

Az EU DSO Ügynökség által történő 
felügyelete

(1) Az EU DSO a javaslatok 51. cikkben 
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említett feladatoknak megfelelően történő 
előkészítése során a javaslatszövegek 
tervezetét benyújtja az Ügynökségnek. Az 
Ügynökség a beérkezéstől számított két 
hónapon belül véleményt ad ki az EU 
DSO számára, és javaslatokat tesz a 
módosításra. Kedvezőtlen vélemény esetén 
az EU DSO a szöveg átdolgozott 
változatára tesz javaslatot.

(2) A határozat által érintett bármely 
természetes vagy jogi személy fellebbezést 
nyújthat be az Ügynökséghez az EU DSO 
által hozott határozattal szemben, 
amennyiben a szervezet tényleges 
döntéshozatali jogkörrel rendelkezik.

Or. en

Indokolás

Ez a cikk logikusan következik az EU DSO létrehozásáról szóló 50. cikkből.

Módosítás 1402
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
50 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50c. cikk

Az elosztórendszer-üzemeltetők részvétele

(1) Az EU DSO függetlenségének 
biztosítása érdekében valamennyi 
elosztórendszer-üzemeltető az alábbi 
rendelkezéseket alkalmazza az EU DSO-
ban való tagság érdekében:

a) az elosztórendszer-üzemeltetők olyan 
megfelelőségi programot állítanak össze 
és hajtanak végre, amely intézkedéseket 
határoz meg a megkülönböztető 
magatartás kizárása érdekében, és 
biztosítják a programnak való megfelelés 
megfelelő figyelemmel kísérését. A 
megfelelőségi program meghatározza az 



AM\1134764HU.docx 31/132 PE610.751v01-00

HU

alkalmazottaknak az e célok 
megvalósításához szükséges egyedi 
kötelezettségeit. A programot a szabályozó 
hatóságnak jóvá kell hagynia. A nemzeti 
szabályozó hatáskörének sérelme nélkül a 
programnak való megfelelés független 
ellenőrzését a megfelelésért felelős 
tisztviselő végzi;

b) az elosztórendszer-üzemeltető 
tájékoztatja a szabályozó hatóságot a 
jövőbeli beruházási projektek és/vagy a 
meglevő eszközök lecserélése céljára 
rendelkezésre álló pénzügyi forrásokról.

(2) A vertikálisan integrált vállalkozáshoz 
tartozó elosztórendszer-üzemeltetők az 
alábbi rendelkezéseket alkalmazzák az EU 
DSO-ban való tagság érdekében:

a) az elosztórendszer-üzemeltető általános 
irányítási struktúrája és vállalati 
alapszabálya biztosítja az elosztórendszer-
üzemeltető tényleges függetlenségét. A 
vertikálisan integrált vállalkozás sem 
közvetlenül, sem közvetetten nem 
határozza meg az elosztórendszer-
üzemeltető versenymagatartását az 
elosztórendszer-üzemeltető napi 
tevékenységei és a hálózat üzemeltetése 
vagy pedig a hálózat fejlesztéséhez 
szükséges tevékenységek vonatkozásában;

b) az elosztórendszer-üzemeltető nem 
alkalmaz megkülönböztetést különböző 
személyekkel vagy vállalkozásokkal 
szemben, és nem korlátozza, torzítja vagy 
akadályozza meg a versenyt a termelésben 
és az ellátásban;

c) az elosztórendszer-üzemeltető 
ugyanakkor szolgáltatást nyújthat a 
vertikálisan integrált vállalkozás számára, 
amennyiben az ilyen szolgáltatások 
nyújtása nem alkalmaz megkülönböztetést 
a rendszerhasználókkal szemben, 
ugyanolyan feltételek mellett áll 
valamennyi rendszerhasználó 
rendelkezésére, és nem korlátozza, torzítja 
vagy akadályozza meg a versenyt a 
termelésben és az ellátásban;
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d) az elosztórendszer-üzemeltetőnek 
jogában áll, hogy a tőkepiacon –
különösen hitelfelvétel és tőkeemelés 
révén – pénzeszközöket teremtsen elő;

e) a vertikálisan integrált vállalkozás és az 
elosztórendszer-üzemeltető közötti 
kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok, 
ideértve az elosztórendszer-üzemeltető 
által a vertikálisan integrált vállalkozás 
számára nyújtott kölcsönöket is, 
megfelelnek a piaci feltételeknek. Az 
elosztórendszer-üzemeltető részletes 
nyilvántartást vezet e kereskedelmi és 
pénzügyi kapcsolatokról, és azokat kérésre 
a szabályozó hatóság rendelkezésére 
bocsátja. Az elosztórendszer-üzemeltető a 
vertikálisan integrált vállalkozással kötött 
minden kereskedelmi és pénzügyi 
megállapodást jóváhagyásra benyújt a 
szabályozó hatóságnak.

f) Az elosztórendszer-üzemeltető 
informatikai rendszereit vagy 
berendezéseit, fizikai létesítményeit és 
biztonságos hozzáférési rendszereit nem 
osztja meg a vertikálisan integrált 
vállalkozás egyetlen más tagjával sem, 
továbbá az informatikai rendszerekre vagy 
berendezésekre és a biztonságos 
hozzáférési rendszerekre vonatkozóan 
nem alkalmazhatja ugyanazokat a 
tanácsadókat vagy külső vállalkozókat.

g) Az elosztórendszer-üzemeltető vállalati 
jogi személyiségében, 
kommunikációjában, márkajelzésében és 
telephelyein nem lehet összetéveszthető a 
vertikálisan integrált vállalkozás vagy 
annak valamely része különálló jogi 
személyisége tekintetében.

h) Az elosztórendszer-üzemeltető 
felügyeleti szervet hoz létre, amely felel az 
elosztórendszer-üzemeltető részvényesei 
vagyonának értékére esetlegesen jelentős 
hatást gyakorló határozatok, különösen az 
éves és a hosszabb távú pénzügyi tervek 
jóváhagyására, az elosztórendszer-
üzemeltető eladósodási szintjére, valamint 
a részvényeseknek kifizetett osztalék 
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összegére vonatkozó határozatok 
meghozataláért. Nem tartoznak a 
felügyeleti szerv hatáskörébe az 
elosztórendszer-üzemeltető napi 
tevékenységeivel és a hálózatkezeléssel, és 
a tízéves hálózatfejlesztési terv 
előkészítéséhez szükséges 
tevékenységekkel kapcsolatos határozatok. 
A felügyeleti szerv a vertikálisan integrált 
vállalkozást képviselő tagokból, a 
harmadik személy részvényeseket 
képviselő tagokból, valamint amennyiben 
az érintett tagállam jogszabályai úgy 
rendelkeznek, az egyéb érdekelt feleket, 
például az elosztórendszer-üzemeltető 
alkalmazottait képviselő tagokból áll

i) A kinevezésekkel, 
meghosszabbításokkal és 
munkafeltételekkel – ideértve az 
elosztórendszer-üzemeltető irányításáért 
felelős személyeknek és/vagy igazgatási 
szervei tagjainak javadalmazását és 
hivatali idejük megszűnését is –
kapcsolatos határozatokat az 
elosztórendszer-üzemeltető felügyeleti 
szerve hozza.

j) Az elosztórendszer-üzemeltető 
ügyvezetéséért felelős személyek és/vagy 
igazgatási szerveinek tagjai esetében, 
akikre ez a bekezdés vonatkozik, a 
kinevezést megelőző három éves 
időszakban a vertikálisan integrált 
vállalkozással vagy annak bármely 
részével vagy annak irányító 
részvényeseivel, az elosztórendszer-
üzemeltetőn kívül, sem közvetve, sem 
közvetlenül semmilyen szakmai beosztás 
vagy felelősség, érdek vagy üzleti 
kapcsolat nem állhat fenn.

k) Az elosztórendszer-üzemeltető 
ügyvezetéséért felelős személyeknek 
és/vagy igazgatási szervei tagjainak, 
valamint alkalmazottainak sem közvetve, 
sem közvetlenül semmilyen egyéb szakmai 
beosztásuk vagy felelősségük, érdekük 
vagy üzleti kapcsolatuk nem lehet a 
vertikálisan integrált vállalkozás más 
részeivel vagy annak irányító 
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részvényeseivel.

l) Az elosztórendszer-üzemeltető 
irányításáért felelős személyeknek és/vagy 
igazgatási szervei tagjainak, valamint 
alkalmazottainak az elosztórendszer-
üzemeltetőn kívül sem közvetve, sem 
közvetlenül nem fűződhet érdeke a 
vertikálisan integrált vállalkozás egyetlen 
részéhez sem, és attól semmilyen pénzügyi 
előnyhöz nem juthat. Díjazásuk nem 
függhet az elosztórendszer-üzemeltetőtől 
különböző vertikálisan integrált 
vállalkozás tevékenységétől vagy 
eredményétől.

m) Az elosztórendszer-üzemeltető 
ügyvezetéséért felelős személyek és/vagy 
igazgatási szerveinek tagjai hivatali idejük 
megszűnését követően legalább négy évig 
az elosztórendszer-üzemeltetőt kivéve nem 
kötődhetnek szakmai beosztással vagy 
felelősséggel, érdekkel vagy üzleti 
kapcsolattal a vertikálisan integrált 
vállalkozás semmilyen részéhez vagy 
annak irányító részvényeseihez.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás szervesen kapcsolódik az 50. cikkhez, és tovább részletezi a DSO 
létrehozására vonatkozó rendelkezéseket.

Módosítás 1403
Dario Tamburrano, David Borrelli

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

51. cikk törölve

Az EU DSO feladatai

(1) Az EU DSO feladatai a következők:

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

c) a felhasználóoldali válasz fejlesztése;

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

e) adatkezelés, kiberbiztonság és 
adatvédelem;

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

(2) Az EU DSO emellett:

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;

b) együttműködik a villamosenergia-piaci 
ENTSO-val és meghatározza az átviteli és 
az elosztórendszerek koordinált 
üzemeltetésével és tervezésével, valamint 
az üzemeltetők közötti adatcserével és az 
elosztott energiaforrások 
összehangolásával kapcsolatos bevált 
módszereket;

c) meghatározza az (1) bekezdésben 
meghatározott területekkel, valamint az 
elosztóhálózaton belüli 
energiahatékonyság javításával 
kapcsolatos bevált módszereket;

d) elfogadja az éves munkaprogramot és 
az éves jelentést;

e) működése során maradéktalanul 
betartja a versenyszabályokat.

Or. en
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Indokolás

Az EU DSO létrehozására irányuló javaslatot mellőzni kell az összeférhetetlenségek 
kockázatának kiküszöbölése érdekében. Ez a módosítás a más módosításokkal való 
összhangot biztosítja.

Módosítás 1404
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

51. cikk törölve

Az EU DSO feladatai

(1) Az EU DSO feladatai a következők:

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

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

c) a felhasználóoldali válasz fejlesztése;

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

e) adatkezelés, kiberbiztonság és 
adatvédelem;

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

(2) Az EU DSO emellett:

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 
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követése során;

b) együttműködik a villamosenergia-piaci 
ENTSO-val és meghatározza az átviteli és 
az elosztórendszerek koordinált 
üzemeltetésével és tervezésével, valamint 
az üzemeltetők közötti adatcserével és az 
elosztott energiaforrások 
összehangolásával kapcsolatos bevált 
módszereket;

c) meghatározza az (1) bekezdésben 
meghatározott területekkel, valamint az 
elosztóhálózaton belüli 
energiahatékonyság javításával 
kapcsolatos bevált módszereket;

d) elfogadja az éves munkaprogramot és 
az éves jelentést;

e) működése során maradéktalanul 
betartja a versenyszabályokat.

Or. en

Módosítás 1405
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EU DSO feladatai a 
következők:

(1) Az EU DSO feladata elsősorban az 
55. és az 56. cikk szerinti üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok kidolgozásában 
való részvétel.
További feladata lehet az eszmecsere és a 
bevált gyakorlatok megosztása az 
alábbiakkal kapcsolatosan:

Or. en

Módosítás 1406
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 1407
Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) ajánlások elfogadása az átviteli és 
az elosztóhálózatok koordinált 
üzemeltetése és tervezése vonatkozásában, 
a villamosenergia-piaci ENTSO-val 
együttműködve;

Or. en

Módosítás 1408
Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 1409
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Az ágazati integráció rendelkezésbe való beillesztésének célja a stabilitás és az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása valamennyi piaci alapú erőforrás között az uniós belső 
energiapiac céljainak elérése érdekében.

Módosítás 1410
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 1411
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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51 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 1412
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a felhasználóoldali válasz 
fejlesztése;

c) a felhasználóoldali válasz 
fejlesztésének előmozdítása különösen a 
beszerzési közösség szolgáltatói útján;

Or. en

Módosítás 1413
Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a felhasználóoldali válasz 
fejlesztése;

c) a felhasználóoldali válasz 
fejlesztésével kapcsolatos ajánlások 
elfogadása;

Or. en

Módosítás 1414
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Carolina Punset

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a felhasználóoldali válasz 
fejlesztése;

c) a felhasználóoldali válasz és az 
energiatárolás fejlesztése;

Or. en

Módosítás 1415
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a felhasználóoldali válasz 
fejlesztése;

c) a felhasználóoldali válasz és az 
energiatárolás fejlesztése;

Or. en

Módosítás 1416
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) innovatív finanszírozási technikák 
kidolgozása a megújuló energiával és az 
energiahatékonysággal kapcsolatos 
intézkedésekbe történő beruházásokhoz, 
ideértve a fogyasztásmérőn keresztül, 
számla alapján történő visszafizetéssel 
kombinált előfinanszírozást is;

Or. en
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Módosítás 1417
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a(z) [energiahatékonyságról szóló 
irányelv] szerinti kötelezett fél 
feladatainak teljesítése;

Or. en

Módosítás 1418
Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) energiahatékonysági fejlesztések 
végrehajtása az elosztóhálózatban;

Or. en

Módosítás 1419
Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) az elosztóhálózatok 
digitalizálásával kapcsolatos ajánlások 
elfogadása, ideértve az intelligens 
hálózatok kiépítését és az intelligens 
fogyasztásmérés bevezetését is;

Or. en
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Módosítás 1420
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 1421
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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;

Or. en

Módosítás 1422
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A magyar változatot nem érinti.)
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bevezetését is;

Or. en

Módosítás 1423
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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;

Or. en

Módosítás 1424
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) adatkezelés, kiberbiztonság és 
adatvédelem;

e) semleges adatkezelés, 
kiberbiztonság és adatvédelem, 
együttműködve az illetékes hatóságokkal 
és szervezetekkel;

Or. en

Módosítás 1425
Claude Turmes
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) adatkezelés, kiberbiztonság és 
adatvédelem;

e) a megbízható adatkezeléshez való 
hozzájárulás a magánélethez, a 
kiberbiztonsághoz és az adatvédelemhez 
való jognak megfelelően;

Or. en

Módosítás 1426
Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) adatkezelés, kiberbiztonság és 
adatvédelem;

e) az adatkezeléssel, 
kiberbiztonsággal és adatvédelemmel 
kapcsolatos ajánlások elfogadása;

Or. en

Módosítás 1427
Martina Werner, Peter Kouroumbashev, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra 
Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco 
López, Dan Nica

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) adatkezelés, kiberbiztonság és 
adatvédelem;

e) a semleges adatkezelés, 
kiberbiztonság és adatvédelem 
előmozdítása;

Or. en
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Módosítás 1428
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 1429
Pervenche Berès, Edouard Martin

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) részvétel az 55. cikk szerinti 
ajánlás, javaslat, üzemi és kereskedelmi 
szabályzatok és iránymutatások 
kidolgozásában.

Or. en

Indokolás

Az iránymutatások akkor is nagyon fontosak, ha nincs jogi értékük: ezek határozzák meg a 
követendő irányt. Fontos tehát, hogy a villamosenergia-elosztók szervezete részt vehessen 
ezek meghatározásában a jövőbeli EU DSO útján.

Módosítás 1430
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) hozzájárulás az üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok kidolgozásához 
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kidolgozásában. az 55. cikk szerinti vélemények 
kibocsátásával.

Or. en

Módosítás 1431
Kaja Kallas, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) szabványosított piaci termékek 
meghatározása, legalább a határon 
átnyúló ajánlattételi övezetekben, 
valamennyi érintett piaci szereplővel 
együttműködve, ideértve az 
átvitelirendszer-üzemeltetőket, a 
felhasználóoldali válasz szolgáltatóit és a 
rendszer más felhasználóit;

Or. en

Módosítás 1432
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

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 
esetben a nemzeti szabályozó hatóságok 
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által történő nyomon követését;

Or. en

Módosítás 1433
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) meghatározza az (1) bekezdésben 
meghatározott területekkel, valamint az 
elosztóhálózaton belüli 
energiahatékonyság javításával 
kapcsolatos bevált módszereket;

törölve

Or. en

Módosítás 1434
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) működése során maradéktalanul 
betartja a versenyszabályokat.

törölve

Or. en

Módosítás 1435
Pervenche Berès, Edouard Martin

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) együttműködik a villamosenergia-
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piaci ENTSO-val a tízéves nem kötelező 
érvényű közösségi hálózatfejlesztési terv 
kidolgozásában.

Or. en

Indokolás

A tízéves közösségi hálózatfejlesztési terv érinti a villamosenergia-elosztást: ezért helyénvaló, 
hogy a villamosenergia-elosztók jövőbeli szervezete képes legyen a villamosenergia-piaci 
ENTSO-val együttműködni.

Módosítás 1436
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
51 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

51a. cikk

Döntéshozatal

Az EU DSO az 51. cikk szerinti 
feladataival kapcsolatos döntéseit 
konszenzussal fogadja el.

Or. en

Módosítás 1437
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

52. cikk törölve

Konzultációk az üzemi és kereskedelmi 
szabályzatok kidolgozási eljárása során

(1) Az 55. cikk szerinti üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok kidolgozása 
során az EU DSO széles körben, kellő 
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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.

(2) Az (1) bekezdésben előírt 
konzultációkkal kapcsolatos valamennyi 
dokumentumot és az ülések 
jegyzőkönyveit nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tenni.

(3) Az EU DSO figyelembe veszi a 
konzultációk során kifejtett véleményeket. 
Az 55. cikkben említett üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok elfogadását 
megelőzően az EU DSO beszámol a 
konzultáció során hozzá beérkezett 
észrevételek figyelembevételének 
módjáról. Ha az észrevételeket nem vette 
figyelembe, azt köteles megindokolni.

Or. en

Módosítás 1438
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

52. cikk törölve
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Konzultációk az üzemi és kereskedelmi 
szabályzatok kidolgozási eljárása során

(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.

(2) Az (1) bekezdésben előírt 
konzultációkkal kapcsolatos valamennyi 
dokumentumot és az ülések 
jegyzőkönyveit nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tenni.

(3) Az EU DSO figyelembe veszi a 
konzultációk során kifejtett véleményeket. 
Az 55. cikkben említett üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok elfogadását 
megelőzően az EU DSO beszámol a 
konzultáció során hozzá beérkezett 
észrevételek figyelembevételének 
módjáról. Ha az észrevételeket nem vette 
figyelembe, azt köteles megindokolni.

Or. en

Módosítás 1439
Dario Tamburrano, David Borrelli

Rendeletre irányuló javaslat



PE610.751v01-00 52/132 AM\1134764HU.docx

HU

52 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

52. cikk törölve

Konzultációk az üzemi és kereskedelmi 
szabályzatok kidolgozási eljárása során

(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.

(2) Az (1) bekezdésben előírt 
konzultációkkal kapcsolatos valamennyi 
dokumentumot és az ülések 
jegyzőkönyveit nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tenni.

(3) Az EU DSO figyelembe veszi a 
konzultációk során kifejtett véleményeket. 
Az 55. cikkben említett üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok elfogadását 
megelőzően az EU DSO beszámol a 
konzultáció során hozzá beérkezett 
észrevételek figyelembevételének 
módjáról. Ha az észrevételeket nem vette 
figyelembe, azt köteles megindokolni.

Or. en
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Indokolás

Az EU DSO létrehozására irányuló javaslatot mellőzni kell az összeférhetetlenségek 
kockázatának kiküszöbölése érdekében. Ez a módosítás a más módosításokkal való 
összhangot biztosítja.

Módosítás 1440
Miroslav Poche

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Konzultációk az üzemi és kereskedelmi 
szabályzatok kidolgozási eljárása során

Konzultációk az EU DSO-val

Or. en

Indokolás

Az EU DSO-nak megfelelően felügyelnie kell saját tevékenységeit, és valamennyi javaslatot 
illetően, nem csupán az üzemi és kereskedelmi szabályzatok kidolgozásával kapcsolatosan 
konzultálni kell a szervezettel.

Módosítás 1441
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

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 

(1) Az 55. cikk szerinti politikai 
keretet meghatározó, hatályos uniós jogi 
aktusok technikai részleteit tartalmazó új 
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 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 1442
Miroslav Poche

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az EU DSO a javaslatok 51. 
cikkben említett feladatok szerinti 
előkészítése során a javaslatszövegek 
tervezetét benyújtja az Ügynökségnek. Az 
Ügynökség a beérkezéstől számított két 
hónapon belül véleményt ad ki az EU 
DSO számára a szövegtervezetekről és a 
javasolt módosításokról. Kedvező 
vélemény esetén az EU DSO elfogadhatja 
a szövegeket. Kedvezőtlen vélemény esetén 
az EU DSO újraszövegezi a szövegeket. 
Jelentős változások esetén az (1), (2) és (3) 
bekezdésben előírt konzultációt meg kell 
ismételni.

Or. en

Indokolás

Az ACER-nek az EU DSO által szövegezett szövegek esetében felügyeleti szereppel kell 
rendelkeznie.
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Módosítás 1443
Miroslav Poche

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EU DSO figyelembe veszi a 
konzultációk során kifejtett véleményeket. 
Az 55. cikkben említett üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok elfogadását 
megelőzően az EU DSO beszámol a 
konzultáció során hozzá beérkezett 
észrevételek figyelembevételének 
módjáról. Ha az észrevételeket nem vette 
figyelembe, azt köteles megindokolni.

(3) Az EU DSO figyelembe veszi a 
konzultációk során kifejtett véleményeket. 
Az 55. cikkben említett üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok vagy az 51. 
cikkben említett feladatok szerinti 
javaslatok elfogadását megelőzően az EU 
DSO hozzáférhető kiadványban beszámol 
a konzultáció során hozzá beérkezett 
észrevételek figyelembevételének 
módjáról. Ha az észrevételeket nem vette 
figyelembe, azt ebben a kiadványban 
köteles megindokolni.

Or. en

Indokolás

A konzultációs kötelezettség nem korlátozódhat az üzemi és kereskedelmi szabályzatok 
kidolgozására, hanem azt a munkatervezési eljárásokra és az üzemi és kereskedelmi 
szabályzatok kidolgozására is alkalmazni kell, különösen annak biztosítása érdekében, hogy a 
fogyasztók számára történő szolgáltatásnyújtást már a kezdetektől megtervezik, illetve hogy a 
beruházások a fogyasztók számára a lehető legnagyobb értéket kínálják. Az eljárás során elő 
kell segíteni a nem műszaki szakértők észrevételeit, amelyek betekintést engedhetnek a piac 
működésébe.

Módosítás 1444
Miroslav Poche

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az érdekeltek, különösen a 
rendszerhasználók és a végfogyasztók 
képviselőiből álló független tanácsadó 
testületet kell létrehozni, hogy az EU DSO 
számára független tanácsot adjon a 
következő témákban:
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a) az energiahatékonysági fejlesztések 
elosztóhálózatban történő végrehajtására 
vonatkozó bevált gyakorlatok 
meghatározásával kapcsolatos munka az 
51. cikk (2) bekezdésének c) pontjában 
foglaltak szerint;

b) az éves munkaprogram és az éves 
jelentés az 51. cikk (2) bekezdésének d) 
pontjában foglaltak szerint;

c) az 56. cikk szerinti esetleges üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok előkészítése.

Or. en

Indokolás

A konzultációs kötelezettség nem korlátozódhat az üzemi és kereskedelmi szabályzatok 
kidolgozására, hanem azt a munkatervezési eljárásokra és az üzemi és kereskedelmi 
szabályzatok kidolgozására is alkalmazni kell, különösen annak biztosítása érdekében, hogy a 
fogyasztók számára történő szolgáltatásnyújtást már a kezdetektől megtervezik, illetve hogy a 
beruházások a fogyasztók számára a lehető legnagyobb értéket kínálják. Az eljárás során elő 
kell segíteni a nem műszaki szakértők észrevételeit, amelyek betekintést engedhetnek a piac 
működésébe.

Módosítás 1445
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

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 



AM\1134764HU.docx 57/132 PE610.751v01-00

HU

és megbízható üzemeltetését.

Or. en

Módosítás 1446
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az átvitelirendszer-üzemeltetők és 
az elosztórendszer-üzemeltetők 
együttműködnek egymással annak 
érdekében, hogy összehangolt módon 
hozzáférjenek az olyan erőforrásokhoz –
például az elosztott energiatermeléshez, az 
energiatároláshoz és a felhasználóoldali 
válaszhoz –, amelyek hozzájárulhatnak
mind az elosztórendszer, mind pedig az 
átviteli rendszer szükségleteinek 
kielégítéséhez.

(2) Az átvitelirendszer-üzemeltetők és 
az elosztórendszer-üzemeltetők 
együttműködnek egymással annak 
érdekében, hogy összehangolt módon 
hozzáférjenek az olyan erőforrásokhoz –
például az elosztott energiatermeléshez, az 
energiatároláshoz és a felhasználóoldali 
válaszhoz –, amelyek hozzájárulhatnak 
mind az elosztórendszer, mind pedig az 
átviteli rendszer szükségleteinek 
kielégítéséhez. Az említett erőforrások 
szállítóival nem írnak alá olyan 
szerződést, amely megakadályozná, hogy 
azok szolgáltatásaikat más piacokon is 
értékesítsék. Minden egyes piaci övezetre 
szabványosított rugalmassági termékeket 
kell meghatározni az átvitelirendszer-
üzemeltetők és az elosztórendszer-
üzemeltetők, a felhasználóoldali válasz 
szolgáltatói és más rendszerhasználók 
együttműködésével, [a villamos energiáról 
szóló irányelv] 32. cikke szerinti 
szabályozási felügyelet mellett.

Or. en

Módosítás 1447
Dario Tamburrano, David Borrelli

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

(2) Az átvitelirendszer-üzemeltetők és 
az elosztórendszer-üzemeltetők 
együttműködnek egymással annak 
érdekében, hogy összehangolt módon 
hozzáférjenek az olyan erőforrásokhoz –
például az elosztott energiatermeléshez, az 
energiatároláshoz és a felhasználóoldali 
válaszhoz –, amelyek hozzájárulhatnak 
mind az elosztórendszer, mind pedig az 
átviteli rendszer szükségleteinek 
kielégítéséhez.

(2) Az átvitelirendszer-üzemeltetők és 
az elosztórendszer-üzemeltetők 
együttműködnek egymással annak 
érdekében, hogy összehangolt módon 
hozzáférjenek az olyan erőforrásokhoz –
például az elosztott energiatermeléshez, az 
energiatároláshoz és a felhasználóoldali 
válaszhoz –, amelyek hozzájárulhatnak 
mind az elosztórendszer, mind pedig az 
átviteli rendszer szükségleteinek 
kielégítéséhez. Az említett erőforrások 
szállítóival nem írhatnak alá olyan 
szerződést, amely megakadályozná, hogy 
azok szolgáltatásaikat más piacokon is 
értékesítsék.

Or. en

Módosítás 1448
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
az EU DSO javaslatot tesz az 
elosztórendszer-üzemeltetők és az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
hivatalos együttműködési mechanizmus 
létrehozására, hogy valamennyi szereplő 
(többek között a piaci közvetítők, a 
szövetkezetek, az energiaközösségek) 
részvételét maximalizálni lehessen az EU 
éghajlati és energetikai céljainak és 
célkitűzéseinek elérésében. A javaslat 
többek között az alábbi elemeket határozza 
meg:

– az együttműködési mechanizmus 
funkcióinak ismertetése,

– az átvitelirendszer-üzemeltetők és az 
elosztórendszer-üzemeltetők 
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szolgáltatásirányítással kapcsolatos 
feladatainak ismertetése,

– konkrét koordinációs mechanizmusok 
létrehozása,

– a meglévő uniós üzemi és kereskedelmi 
szabályzatok valamennyi szükséges 
módosításának meghatározása,

– a további helyi szereplőkkel való 
kapcsolatra kifejtett funkcionális hatások 
elemzése.

Or. en

Módosítás 1449
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 55. és az 57. cikk szerinti 
felhatalmazásokkal összhangban a 
Bizottság elfogadhat felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat. A szóban forgó 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 
Bizottság elfogadhatja az 55. cikkben 
meghatározott eljárással a villamosenergia-
piaci ENTSO által vagy – amennyiben az 
55. cikk (2) bekezdése szerinti prioritási 
listában úgy lett meghatározva – az EU 
DSO és az Ügynökség által kidolgozott 
szövegjavaslatokon alapuló üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok formájában, 
vagy az 57. cikkben meghatározott 
eljárással iránymutatások formájában.

(1) Az Unió először az üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok és az 
iránymutatások általános politikai keretét 
fogadja el, a rendes jogalkotási eljárás 
szerint. Az 55. és az 57. cikk szerinti 
felhatalmazásokkal összhangban a 
Bizottság elfogadhat felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat az üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok és az 
iránymutatások technikai aspektusairól, 
amennyiben az Unió elfogadta az 
általános politikai keretet. A szóban forgó 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 
Bizottság elfogadhatja az 55. cikkben 
meghatározott eljárással a villamosenergia-
piaci ENTSO által vagy – amennyiben az 
55. cikk (2) bekezdése szerinti prioritási 
listában úgy lett meghatározva – az EU 
DSO és az Ügynökség által kidolgozott 
szövegjavaslatokon alapuló üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok formájában, 
vagy az 57. cikkben meghatározott 
eljárással iránymutatások formájában.
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Or. en

Módosítás 1450
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 55. és az 57. cikk szerinti 
felhatalmazásokkal összhangban a 
Bizottság elfogadhat felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat. A szóban forgó 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 
Bizottság elfogadhatja az 55. cikkben 
meghatározott eljárással a villamosenergia-
piaci ENTSO által vagy – amennyiben az 
55. cikk (2) bekezdése szerinti prioritási 
listában úgy lett meghatározva – az EU 
DSO és az Ügynökség által kidolgozott 
szövegjavaslatokon alapuló üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok formájában, 
vagy az 57. cikkben meghatározott 
eljárással iránymutatások formájában.

(1) Az 55. és az 57. cikk szerinti 
felhatalmazásokkal összhangban a 
Bizottság elfogadhat felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat. A szóban forgó 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 
Bizottság elfogadhatja az 55. cikkben 
meghatározott eljárással a villamosenergia-
piaci ENTSO által kidolgozott 
szövegjavaslatokon alapuló üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok formájában, 
vagy az 57. cikkben meghatározott 
eljárással iránymutatások formájában.

Or. en

Módosítás 1451
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 55. és az 57. cikk szerinti 
felhatalmazásokkal összhangban a 
Bizottság elfogadhat felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat. A szóban forgó 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 
Bizottság elfogadhatja az 55. cikkben 
meghatározott eljárással a villamosenergia-
piaci ENTSO által vagy – amennyiben az 
55. cikk (2) bekezdése szerinti prioritási 

(1) Az 55. és az 57. cikk szerinti 
felhatalmazásokkal összhangban a 
Bizottság elfogadhat felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat. A szóban forgó 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 
Bizottság elfogadhatja az 55. cikkben 
meghatározott eljárással a villamosenergia-
piaci ENTSO által vagy – amennyiben az 
55. cikk (2) bekezdése szerinti prioritási 
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listában úgy lett meghatározva – az EU 
DSO és az Ügynökség által kidolgozott 
szövegjavaslatokon alapuló üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok formájában, 
vagy az 57. cikkben meghatározott 
eljárással iránymutatások formájában.

listában úgy lett meghatározva – az EU 
DSO által vélemény formájában 
kidolgozott szövegjavaslatokon és az 
Ügynökség által kidolgozott javaslaton
alapuló üzemi és kereskedelmi 
szabályzatok formájában, vagy az 57. 
cikkben meghatározott eljárással 
iránymutatások formájában.

Or. en

Módosítás 1452
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 55. és az 57. cikk szerinti 
felhatalmazásokkal összhangban a 
Bizottság elfogadhat felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat. A szóban forgó 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 
Bizottság elfogadhatja az 55. cikkben 
meghatározott eljárással a villamosenergia-
piaci ENTSO által vagy – amennyiben az 
55. cikk (2) bekezdése szerinti prioritási 
listában úgy lett meghatározva – az EU 
DSO és az Ügynökség által kidolgozott 
szövegjavaslatokon alapuló üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok formájában, 
vagy az 57. cikkben meghatározott 
eljárással iránymutatások formájában.

(1) Az 55. és az 57. cikk szerinti 
felhatalmazásokkal összhangban a 
Bizottság elfogadhat végrehajtási jogi 
aktusokat. A szóban forgó végrehajtási
jogi aktusokat a Bizottság elfogadhatja az 
55. cikkben meghatározott eljárással a 
villamosenergia-piaci ENTSO által vagy –
amennyiben az 55. cikk (2) bekezdése 
szerinti prioritási listában úgy lett 
meghatározva – az EU DSO és az 
Ügynökség által kidolgozott 
szövegjavaslatokon alapuló üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok formájában, 
vagy az 57. cikkben meghatározott 
eljárással iránymutatások formájában.

Or. en

Módosítás 1453
Jaromír Kohlíček

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1) Az 55. és az 57. cikk szerinti 
felhatalmazásokkal összhangban a 
Bizottság elfogadhat felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat. A szóban forgó 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 
Bizottság elfogadhatja az 55. cikkben 
meghatározott eljárással a villamosenergia-
piaci ENTSO által vagy – amennyiben az 
55. cikk (2) bekezdése szerinti prioritási 
listában úgy lett meghatározva – az EU 
DSO és az Ügynökség által kidolgozott 
szövegjavaslatokon alapuló üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok formájában, 
vagy az 57. cikkben meghatározott 
eljárással iránymutatások formájában.

(1) Az 55. és az 57. cikk szerinti 
felhatalmazásokkal összhangban a 
Bizottság elfogadhat végrehajtási jogi 
aktusokat. A szóban forgó végrehajtási
jogi aktusokat a Bizottság elfogadhatja az 
55. cikkben meghatározott eljárással a 
villamosenergia-piaci ENTSO által vagy –
amennyiben az 55. cikk (2) bekezdése 
szerinti prioritási listában úgy lett 
meghatározva – az EU DSO és az 
Ügynökség által kidolgozott 
szövegjavaslatokon alapuló üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok formájában, 
vagy az 57. cikkben meghatározott 
eljárással iránymutatások formájában.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok használatának mértékét és formáját az irányelv által 
javasolt és a rendeletben említett valamennyi esetben értékelni kell. Az irányelv javaslatai 
alapján nem egyértelmű, mi indokolja a végrehajtási jogi aktusok alkalmazását (pl. az 
irányelv 24. cikke szerinti adatformátum), más esetekben pedig a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok alkalmazását (az ACER-ről szóló 61. cikk vagy az üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokról szóló 63. cikk). Nem világos tehát, hogy az egyes témák esetében 
alkalmazandó jogszabályforma meghatározására milyen „szabály” alapján került sor.

Módosítás 1454
Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 55. és az 57. cikk szerinti 
felhatalmazásokkal összhangban a 
Bizottság elfogadhat felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat. A szóban forgó 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 
Bizottság elfogadhatja az 55. cikkben 
meghatározott eljárással a villamosenergia-
piaci ENTSO által vagy – amennyiben az 
55. cikk (2) bekezdése szerinti prioritási 
listában úgy lett meghatározva – az EU 
DSO és az Ügynökség által kidolgozott 

(1) Az 55. és az 57. cikk szerinti 
felhatalmazásokkal összhangban a 
Bizottság elfogadhat végrehajtási jogi 
aktusokat. A szóban forgó végrehajtási
jogi aktusokat a Bizottság elfogadhatja az 
55. cikkben meghatározott eljárással a 
villamosenergia-piaci ENTSO által vagy –
amennyiben az 55. cikk (2) bekezdése 
szerinti prioritási listában úgy lett 
meghatározva – az EU DSO és az 
Ügynökség által kidolgozott 
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szövegjavaslatokon alapuló üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok formájában, 
vagy az 57. cikkben meghatározott 
eljárással iránymutatások formájában.

szövegjavaslatokon alapuló üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok formájában, 
vagy az 57. cikkben meghatározott 
eljárással iránymutatások formájában.

Or. en

Módosítás 1455
Dario Tamburrano, David Borrelli

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 55. és az 57. cikk szerinti 
felhatalmazásokkal összhangban a 
Bizottság elfogadhat felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat. A szóban forgó 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 
Bizottság elfogadhatja az 55. cikkben 
meghatározott eljárással a villamosenergia-
piaci ENTSO által vagy – amennyiben az 
55. cikk (2) bekezdése szerinti prioritási 
listában úgy lett meghatározva – az EU 
DSO és az Ügynökség által kidolgozott 
szövegjavaslatokon alapuló üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok formájában, 
vagy az 57. cikkben meghatározott 
eljárással iránymutatások formájában.

(1) Az 55. és az 57. cikk szerinti 
felhatalmazásokkal összhangban a 
Bizottság elfogadhat felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat. A szóban forgó 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 
Bizottság elfogadhatja az 55. cikkben 
meghatározott eljárással a villamosenergia-
piaci ENTSO által vagy – amennyiben az 
55. cikk (2) bekezdése szerinti prioritási 
listában úgy lett meghatározva – az 
Ügynökség által kidolgozott 
szövegjavaslatokon alapuló üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok formájában, 
vagy az 57. cikkben meghatározott 
eljárással iránymutatások formájában.

Or. en

Indokolás

Az EU DSO létrehozására irányuló javaslatot mellőzni kell az összeférhetetlenségek 
kockázatának kiküszöbölése érdekében. Ez a módosítás a más módosításokkal való 
összhangot biztosítja.

Módosítás 1456
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés – -a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) kizárólag technikai jellegűeknek 
kell lenniük;

Or. en

Módosítás 1457
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) biztosítaniuk kell az e rendelet 
célkitűzéseinek megvalósításához legalább 
szükséges mértékű harmonizációt;

a) biztosítaniuk kell az e rendelet 
célkitűzéseinek megvalósításához legalább 
szükséges mértékű technikai
harmonizációt;

Or. en

Módosítás 1458
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 63. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következő területekre 
kiterjedő üzemi és kereskedelmi 
szabályzatok kidolgozása céljából :

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 63. cikknek megfelelően 
határon átnyúló jelentőségű, precíz és 
technikailag részletes szabályokat 
tartalmazó, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok kidolgozása 
céljából. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusoknak az új üzemi és kereskedelmi 
szabályzatok létrehozása vagy meglévő 
üzemi és kereskedelmi szabályzatok 
módosítása céljából történő elfogadását 
megelőzően a Bizottság jogalkotási 
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javaslatot nyújt be rendes jogalkotási 
eljárás keretében, a politikai keret 
elfogadása céljából.

Or. en

Módosítás 1459
Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 63. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következő területekre 
kiterjedő üzemi és kereskedelmi 
szabályzatok kidolgozása céljából :

(1) A Bizottság a 62. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban elfogadott 
végrehajtási aktusok útján a következő 
területekre kiterjedő üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokat hozhat létre:

Or. en

Módosítás 1460
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 63. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következő területekre 
kiterjedő üzemi és kereskedelmi 
szabályzatok kidolgozása céljából :

(1) A Bizottság öt évre szóló 
felhatalmazást kap arra, hogy a 63. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a következő 
területekre kiterjedő üzemi és kereskedelmi 
szabályzatok kidolgozása céljából:

Or. en

Módosítás 1461
Jaromír Kohlíček
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Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 63. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következő területekre 
kiterjedő üzemi és kereskedelmi 
szabályzatok kidolgozása céljából :

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 63. cikknek megfelelően 
végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el a 
következő területekre kiterjedő üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok kidolgozása 
céljából:

Or. en

Indokolás

A módosított szövegezés megfelel a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó 
észrevételünknek, mivel a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok használatának mértékét és 
formáját az irányelv által javasolt és a rendeletben említett valamennyi esetben értékelni kell. 
Az irányelv javaslatai alapján nem egyértelmű, mi indokolja a végrehajtási jogi aktusok 
alkalmazását (pl. az irányelv 24. cikke szerinti adatformátum), más esetekben pedig a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazását (az ACER-ről szóló 61. cikk vagy az üzemi 
és kereskedelmi szabályzatokról szóló 63. cikk). Nem világos tehát, hogy az egyes témák
esetében alkalmazandó jogszabályforma meghatározására milyen „szabály” alapján került 
sor.

Módosítás 1462
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 63. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a következő területekre 
kiterjedő üzemi és kereskedelmi 
szabályzatok kidolgozása céljából :

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 63. cikknek megfelelően 
végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el a 
következő területekre kiterjedő üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok kidolgozása 
céljából:

Or. en

Módosítás 1463
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
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Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a kapacitásallokáció és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének 
szabályai, ideértve a termelés csökkentését 
és a teher-újraelosztást is a termelés és a 
kereslet tekintetében ;

g) a kapacitásallokáció és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének szabályai;

Or. en

Módosítás 1464
Jaromír Kohlíček

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a kapacitásallokáció és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének 
szabályai, ideértve a termelés csökkentését 
és a teher-újraelosztást is a termelés és a 
kereslet tekintetében ;

g) a kapacitásallokáció és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének szabályai;

Or. en

Indokolás

A szöveg törlése összhangban van a 20. cikkben kifejtett jelenlegi álláspontunkkal.

Módosítás 1465
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a kapacitásallokáció és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének 
szabályai, ideértve a termelés csökkentését 
és a teher-újraelosztást is a termelés és a 

g) a kapacitásallokáció és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének szabályai;
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kereslet tekintetében ;

Or. en

Módosítás 1466
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia 
Toia, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a kapacitásallokáció és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének 
szabályai, ideértve a termelés csökkentését 
és a teher-újraelosztást is a termelés és a 
kereslet tekintetében ;

g) a kapacitásallokáció és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének szabályai;

Or. en

Módosítás 1467
Angelika Niebler, Sven Schulze

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

Or. de

Indokolás

A díjszabási módszerek és a hálózatok használatáért fizetendő hálózati díjak nemzeti és 
regionális tényezőkön alapulnak. A hálózati díjak harmonizálása ellentétes a szubszidiaritás 
elvével. Ezért nem az ACER feladata ennek vonatkozásában ajánlást kiadni.
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Módosítás 1468
Françoise Grossetête

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

Or. en

Módosítás 1469
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

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

Or. en

Módosítás 1470
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz

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, 

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

átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
ellentételezés szabályait is;

Or. en

Módosítás 1471
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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;

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

Or. en

Indokolás

A regionális eltérések és változatok miatt nem helyénvaló az elosztási díjak rendszere uniós 
szintű összehangolásának engedélyezése.

Módosítás 1472
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

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;

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

Or. en
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Módosítás 1473
Jaromír Kohlíček

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;

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

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve a tagállamok között az elosztóhálózat természetes szempontjaiban és 
jellemzőiben mutatkozó eltéréseket, az elosztási díjak uniós szintű összehangolását nem lehet 
megvalósítani. Ugyanez az érv vonatkozik e cikk n) pontjára.

Módosítás 1474
Miapetra Kumpula-Natri

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;

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

Or. en

Indokolás

Az energiarendszerek gyors ütemű fejlődése miatt nem indokolt az elosztási díjak rendszerére 
vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat, mivel ennek csekély a határon átnyúló hatása, és 
szorosan összefügg a helyi sajátosságokkal.
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Módosítás 1475
Evžen Tošenovský

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;

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

Or. en

Módosítás 1476
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) a nem frekvenciavonatkozású 
kiegészítő szolgáltatások – ideértve az 
állandósult állapotban végzett 
feszültségszabályozást, az inerciát, a gyors 
meddőáram-injektálást és a black start 
képességet is – megkülönböztetéstől 
mentes és átlátható nyújtására vonatkozó 
szabályok;

törölve

Or. en

Módosítás 1477
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – m pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) a nem frekvenciavonatkozású 
kiegészítő szolgáltatások – ideértve az 
állandósult állapotban végzett 
feszültségszabályozást, az inerciát, a gyors 
meddőáram-injektálást és a black start 
képességet is – megkülönböztetéstől 
mentes és átlátható nyújtására vonatkozó 
szabályok;

törölve

Or. en

Módosítás 1478
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) a felhasználóoldali válaszra –
ideértve a közösségekbe tömörülést, az 
energiatárolást és a kereslet csökkentését 
is – vonatkozó szabályok;

törölve

Or. en

Módosítás 1479
Jaromír Kohlíček

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) a felhasználóoldali válaszra –
ideértve a közösségekbe tömörülést, az 
energiatárolást és a kereslet csökkentését 
is – vonatkozó szabályok;

törölve

Or. en
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Indokolás

E rendelet egyértelműen utal arra, hogy a regionális operatív központokra vonatkozó 
szabályokat az átvitelirendszer-üzemeltetők határozzák meg. Ezért nem világos, hogy a 
regionális operatív központok tekintetében miért kell további szabályozási teret engedni. 
Véleményünk szerint minden ilyen fontos rendelkezésnek kifejezetten e rendelet szövegében 
kell szerepelnie.

Módosítás 1480
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) a felhasználóoldali válaszra –
ideértve a közösségekbe tömörülést, az 
energiatárolást és a kereslet csökkentését 
is – vonatkozó szabályok;

törölve

Or. en

Módosítás 1481
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) a felhasználóoldali válaszra –
ideértve a közösségekbe tömörülést, az 
energiatárolást és a kereslet csökkentését 
is – vonatkozó szabályok;

n) a felhasználóoldali válaszra –
ideértve a közösségekbe tömörülést és a 
kereslet csökkentését is – vonatkozó 
szabályok;

Or. en

Módosítás 1482
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – n a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

na) energiatárolás;

Or. en

Módosítás 1483
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) kiberbiztonsági szabályok; továbbá törölve

Or. en

Indokolás

A kérdéssel eleve számos európai szerv (pl. az ENISA) foglalkozik, egy üzemi és kereskedelmi 
szabályzat nagy valószínűséggel átfedést mutatna más rendeletekkel, a nyilvános tájékoztatást 
pedig a szükséges mértékre kell korlátozni.

Módosítás 1484
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) kiberbiztonsági szabályok; továbbá törölve

Or. en

Módosítás 1485
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – p pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) a regionális operatív központokra 
vonatkozó szabályok.

törölve

Or. en

Indokolás

A regionális koordinációs központokra vonatkozó szabályok természetes módon a 
rendszerüzemeltetési iránymutatások hatálya alá tartoznak, mivel további részleteket 
határoznak meg a koordináció gyakorlati végrehajtásáról.

Módosítás 1486
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) a regionális operatív központokra 
vonatkozó szabályok.

törölve

Or. en

Módosítás 1487
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – p a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pa) energiatárolás.

Or. en

Módosítás 1488
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés
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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 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.

Or. en

Módosítás 1489
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 

(2) A Bizottság az Ügynökséggel, a 
villamosenergia-piaci ENTSO-val, az EU 
DSO-val és az egyéb érintett érdekeltekkel 
folytatott konzultációt 
követően háromévente éves prioritási listát 
állít fel, amelyben megállapítja az (1) 
bekezdésben és a 8. cikk (6) bekezdésében 
meghatározott azon területeket, amelyekre 
ki kell terjednie az üzemi és kereskedelmi 
szabályzatok kidolgozásának.
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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.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelet a 49–51. cikkben létrehozza az elosztórendszer-üzemeltetők európai szervezetét. 
A szervezet feladatait tehát e cikk, az átvitelirendszer- és az elosztórendszer-üzemeltetők 
közötti együttműködést pedig különösen az 53. cikk rendelkezéseihez kell igazítani.

Módosítás 1490
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset

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 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. Az EU DSO 
gondoskodik arról, hogy a létrehozott 
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szövegező bizottság földrajzi szempontból
kiegyensúlyozott képviseletet biztosítson, 
ideértve a kis vagy független 
elosztórendszer-üzemeltetőket is, és hogy a 
bizottságra a függetlenséggel és az 
összeférhetetlenségek megelőzésével 
kapcsolatos szabályok vonatkozzanak.

Or. en

Módosítás 1491
Pervenche Berès, Edouard Martin

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 EU ENTSO-val, a 
villamosenergia-piaci EU DSO-val, 
valamint az egyéb érintett érdekeltekkel 
folytatott konzultációt 
követően háromévente prioritási listát állít 
fel, amelyben megállapítja az (1) 
bekezdésben meghatározott azon 
területeket, amelyekre – alapos költség-
haszon elemzést követően – 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.

Or. en
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Indokolás

Az ENTSO-E és az EU DSO egyenlő alapokon kell, hogy működjön. A költség-haszon elemzés 
fontos, mert a fogyasztókat ezzel tájékoztatni lehet egy döntés indokairól.

Módosítás 1492
Fulvio Martusciello

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 
elosztórendszer-üzemeltetőkkel és az 
egyéb érintett érdekeltekkel folytatott 
konzultációt követően háromévente éves 
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.

Or. en

Módosítás 1493
Dario Tamburrano, David Borrelli

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az Ügynökséggel, a (2) A Bizottság az Ügynökséggel, a 
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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.

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 az Ügynökséget, hogy hozzon 
létre az érdekeltekből álló bizottságot és 
nyújtsa be az üzemi és kereskedelmi 
szabályzatra irányuló javaslatot.

Or. en

Indokolás

Az EU DSO hiányában az ACER-nek kell az elosztóhálózatokkal kapcsolatos üzemi és 
kereskedelmi szabályzatokat szövegeznie és végrehajtásukat nyomon követnie. Az ACER-nek 
felhatalmazása kell, hogy legyen az üzemi és kereskedelmi szabályzatok „szövegező 
bizottságainak” létrehozására is. Ezeket a „szövegező bizottságokat” inkább „érdekeltekből 
álló bizottságoknak” kell nevezni, hogy a szerepükkel kapcsolatos félreértések elkerülhetők 
legyenek: a bizottságoknak tanácsadó és támogató szerepük kell, hogy legyen, az üzemi és
kereskedelmi szabályzatok szövegezésekor azonban nem lehet „az ő kezükben a toll”.

Módosítás 1494
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

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 

(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 
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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.

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 
felkéri a villamosenergia-piaci EU DSO-t, 
hogy hozzon létre egy szövegező 
bizottságot és nyújtsa be az Ügynökségnek 
az üzemi és kereskedelmi szabályzatra 
irányuló javaslatot.

Or. en

Módosítás 1495
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

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 és az 
egyéb érintett érdekeltekkel folytatott 
konzultációt követően háromévente 
prioritási listát állít fel, amelyben 
megállapítja azon területeket, amelyekre ki 
kell terjednie a jogalkotási tervezésnek és 
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.
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Or. en

Módosítás 1496
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felkéri az Ügynökséget 
arra, hogy hat hónapot meg nem haladó, 
észszerű határidőn belül nyújtson be nem 
kötelező érvényű, keret jellegű 
iránymutatást (a továbbiakban: keret 
jellegű iránymutatás), amelyben 
meghatározza a prioritási listán 
meghatározott területekkel kapcsolatos 
egyes üzemi és kereskedelmi szabályzatok 
kialakítására vonatkozó egyértelmű és 
objektív elveket. A Bizottság kérése 
tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekre a 
keret jellegű iránymutatásnak figyelemmel 
kell lennie. Valamennyi keret jellegű 
iránymutatás hozzájárul a piaci 
integrációhoz, a 
megkülönböztetésmentességhez, a 
tényleges versenyhez és a piac hatékony 
működéséhez. Az Ügynökség indokolt 
kérésére ezt az időszakot a Bizottság 
meghosszabbíthatja.

(3) A Bizottság felkéri az Ügynökséget 
arra, hogy hat hónapot meg nem haladó, 
észszerű határidőn belül nyújtson be nem 
kötelező érvényű, keret jellegű 
iránymutatást (a továbbiakban: keret 
jellegű iránymutatás), amelyben 
meghatározza a prioritási listán 
meghatározott területekkel kapcsolatos 
egyes üzemi és kereskedelmi szabályzatok 
kialakítására vonatkozó egyértelmű és 
objektív elveket. A Bizottság kérése 
tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekre a 
keret jellegű iránymutatásnak figyelemmel 
kell lennie. Valamennyi keret jellegű 
iránymutatás hozzájárul a különféle 
megújuló energiaforrásokból termelt nagy 
mennyiségű villamos energia jobb piaci 
integrációjához, a 
megkülönböztetésmentességhez, a 
tényleges versenyhez és a piac hatékony 
működéséhez. Az Ügynökség indokolt 
kérésére ezt az időszakot a Bizottság 
meghosszabbíthatja.

Or. en

Módosítás 1497
Dario Tamburrano, David Borrelli

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Ügynökség a keret jellegű (4) Az Ügynökség a keret jellegű 
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iránymutatásokra vonatkozóan legalább két 
hónapos időszakon keresztül nyílt és 
átlátható módon hivatalos konzultációt 
folytat a villamosenergia-piaci ENTSO-
val , az EU DSO-val és az egyéb érintett 
érdekeltekkel.

iránymutatásokra vonatkozóan legalább két 
hónapos időszakon keresztül nyílt és 
átlátható módon hivatalos konzultációt 
folytat a villamosenergia-piaci ENTSO-val 
és az egyéb érintett érdekeltekkel.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a más módosításokkal való összhangot biztosítja. Emellett az üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok kidolgozásával kapcsolatos különféle szerepek és feladatok 
egyértelművé tétele érdekében az elosztóhálózatokkal kapcsolatos üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokra vonatkozó rendelkezéseket másik albekezdésben kell meghatározni. E bekezdés 
tartalma ezért a villamosenergia-piaci ENTSO hatáskörébe tartozó üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokra korlátozódik.

Módosítás 1498
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Ügynökség a keret jellegű 
iránymutatásokra vonatkozóan legalább két 
hónapos időszakon keresztül nyílt és 
átlátható módon hivatalos konzultációt
folytat a villamosenergia-piaci ENTSO-
val , az EU DSO-val és az egyéb érintett 
érdekeltekkel.

(4) Az Ügynökség a keret jellegű 
iránymutatásokra vonatkozóan legalább két 
hónapos időszakon keresztül nyílt és 
átlátható módon hivatalos konzultációt 
folytat a villamosenergia-piaci ENTSO-val 
és az egyéb érintett érdekeltekkel.

Or. en

Módosítás 1499
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy (6) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy 
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a keret jellegű iránymutatás nem járul 
hozzá a piaci integrációhoz, a 
megkülönböztetésmentességhez, a 
tényleges versenyhez és a piac hatékony 
működéséhez, felkérheti az Ügynökséget, 
hogy észszerű határidőn belül vizsgálja 
felül a keret jellegű iránymutatást, és 
nyújtsa be újra a Bizottságnak.

a keret jellegű iránymutatás nem járul 
hozzá a különféle megújuló 
energiaforrásokból termelt nagy 
mennyiségű villamos energia jobb piaci 
integrációjához, a 
megkülönböztetésmentességhez, a 
tényleges versenyhez és a piac hatékony 
működéséhez, felkérheti az Ügynökséget, 
hogy észszerű határidőn belül vizsgálja 
felül a keret jellegű iránymutatást, és 
nyújtsa be újra a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 1500
Dario Tamburrano, David Borrelli

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság felkéri a 
villamosenergia-piaci ENTSO-t vagy –
amennyiben a (2) bekezdés szerinti 
prioritási listában úgy lett meghatározva –
a villamosenergia-piaci EU DSO-t , hogy 
tizenkét hónapot meg nem haladó, észszerű 
határidőn belül nyújtson be az 
Ügynökségnek egy olyan üzemi és 
kereskedelmi szabályzatra irányuló 
javaslatot, amely összhangban van a 
vonatkozó keret jellegű iránymutatással.

(8) A Bizottság felkéri a 
villamosenergia-piaci ENTSO-t, hogy 
tizenkét hónapot meg nem haladó, ésszerű 
határidőn belül nyújtson be olyan üzemi és 
kereskedelmi szabályzatot az 
Ügynökségnek, amely összhangban van a 
vonatkozó keret jellegű iránymutatással.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a más módosításokkal való összhangot biztosítja. Emellett az üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok kidolgozásával kapcsolatos különféle szerepek és feladatok 
egyértelművé tétele érdekében az elosztóhálózatokkal kapcsolatos üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokra vonatkozó rendelkezéseket másik albekezdésben kell meghatározni. E bekezdés 
tartalma ezért a villamosenergia-piaci ENTSO hatáskörébe tartozó üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokra korlátozódik.
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Módosítás 1501
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság felkéri a 
villamosenergia-piaci ENTSO-t vagy –
amennyiben a (2) bekezdés szerinti 
prioritási listában úgy lett meghatározva –
a villamosenergia-piaci EU DSO-t , hogy 
tizenkét hónapot meg nem haladó, észszerű 
határidőn belül nyújtson be az 
Ügynökségnek egy olyan üzemi és 
kereskedelmi szabályzatra irányuló 
javaslatot, amely összhangban van a 
vonatkozó keret jellegű iránymutatással.

(8) A Bizottság felkéri a 
villamosenergia-piaci ENTSO-t, hogy 
tizenkét hónapot meg nem haladó, ésszerű 
határidőn belül nyújtson be olyan üzemi és 
kereskedelmi szabályzatot az 
Ügynökségnek, amely összhangban van a 
vonatkozó keret jellegű iránymutatással.

Or. en

Módosítás 1502
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság felkéri a 
villamosenergia-piaci ENTSO-t vagy –
amennyiben a (2) bekezdés szerinti 
prioritási listában úgy lett meghatározva –
a villamosenergia-piaci EU DSO-t , hogy 
tizenkét hónapot meg nem haladó, észszerű 
határidőn belül nyújtson be az 
Ügynökségnek egy olyan üzemi és 
kereskedelmi szabályzatra irányuló
javaslatot, amely összhangban van a 
vonatkozó keret jellegű iránymutatással.

(8) A Bizottság felkéri a 
villamosenergia-piaci ENTSO-t vagy –
amennyiben a (2) bekezdés szerinti 
prioritási listában úgy lett meghatározva –
a villamosenergia-piaci EU DSO-t, hogy 
tizenkét hónapot meg nem haladó, észszerű 
határidőn belül nyújtson be az 
Ügynökségnek egy olyan üzemi és 
kereskedelmi szabályzatról szóló 
véleményt, amely összhangban van a 
vonatkozó keret jellegű iránymutatással.

Or. en
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Indokolás

Ez a rendelet a 49–51. cikkben létrehozza az elosztórendszer-üzemeltetők európai szervezetét. 
A szervezet feladatait tehát e cikk, az átvitelirendszer- és az elosztórendszer-üzemeltetők 
közötti együttműködést pedig különösen az 53. cikk rendelkezéseihez kell igazítani.

Módosítás 1503
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A villamosenergia-piaci ENTSO 
vagy – amennyiben a (2) bekezdés szerinti 
prioritási listában úgy lett meghatározva –
, az EU DSO létrehoz egy szövegező 
bizottságot, hogy az segítse az üzemi és 
kereskedelmi szabályzat kidolgozása során. 
A szövegező bizottságnak a 
villamosenergia-piaci ENTSO, az 
Ügynökség, a villamosenergia-piaci EU 
DSO, valamint – szükség esetén – a kijelölt 
villamosenergiapiac-működtetők és 
korlátozott számban a leginkább érintett 
érdekeltek képviselőiből kell állnia. A 
villamosenergia-piaci ENTSO vagy –
amennyiben a (2) bekezdés szerinti 
prioritási listában úgy lett meghatározva –
az EU DSO a Bizottság által a (8) 
bekezdés szerint hozzá intézett felkérésre 
üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokra irányuló javaslatokat 
dolgoz ki az (1) bekezdésben említett 
területeken.

(9) Az Ügynökség létrehoz egy 
szövegező bizottságot, hogy az segítse az 
üzemi és kereskedelmi szabályzat 
kidolgozása során. A szövegező 
bizottságnak a villamosenergia-piaci 
ENTSO, az Ügynökség, a villamosenergia-
piaci EU DSO, valamint – szükség esetén –
a kijelölt villamosenergiapiac-működtetők,
a leginkább érintett érdekeltek – többek 
között a harmadik fél piaci szereplők –
képviselőiből és a tudományos életet vagy 
a civil társadalmi szervezeteket képviselő 
bármilyen további külső szakértőkből kell 
állnia. Az Ügynökség a Bizottság által a (8) 
bekezdés szerint hozzá intézett felkérésre 
üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokra irányuló javaslatokat 
dolgoz ki a [...] cikk (6) bekezdésében és 
az (1) bekezdésben említett területeken.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelet a 49–51. cikkben létrehozza az elosztórendszer-üzemeltetők európai szervezetét. 
A szervezet feladatait tehát e cikk, az átvitelirendszer- és az elosztórendszer-üzemeltetők 
közötti együttműködést pedig különösen az 53. cikk rendelkezéseihez kell igazítani.
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Módosítás 1504
Dario Tamburrano, David Borrelli

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A villamosenergia-piaci ENTSO 
vagy – amennyiben a (2) bekezdés szerinti 
prioritási listában úgy lett meghatározva –
, az EU DSO létrehoz egy szövegező
bizottságot, hogy az segítse az üzemi és 
kereskedelmi szabályzat kidolgozása során. 
A szövegező bizottságnak a 
villamosenergia-piaci ENTSO, az 
Ügynökség, a villamosenergia-piaci EU 
DSO, valamint – szükség esetén – a 
kijelölt villamosenergiapiac-működtetők és 
korlátozott számban a leginkább érintett 
érdekeltek képviselőiből kell állnia. A 
villamosenergia-piaci ENTSO vagy –
amennyiben a (2) bekezdés szerinti 
prioritási listában úgy lett meghatározva –
az EU DSO a Bizottság által a (8) 
bekezdés szerint hozzá intézett felkérésre 
üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokra irányuló javaslatokat 
dolgoz ki az (1) bekezdésben említett 
területeken.

(9) A villamosenergia-piaci ENTSO 
létrehoz egy érdekeltekből álló bizottságot, 
hogy az segítse az üzemi és kereskedelmi 
szabályzat kidolgozása során. Az 
érdekeltekből álló bizottságnak a 
villamosenergia-piaci ENTSO, az 
Ügynökség, az üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokkal valószínűleg érintett más 
érdekelt felek – többek között az 
elosztórendszer-üzemeltetők –, a kijelölt 
villamosenergiapiac-működtetők, a 
rendszerhasználók, az érintett ágazati 
szövetségek, a technikai szervek és a 
fogyasztói szervezetek képviselőiből kell 
állnia. A villamosenergia-piaci ENTSO a 
Bizottság által a (8) bekezdés szerint hozzá 
intézett felkérésre üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokra irányuló javaslatokat 
dolgoz ki az (1) bekezdésben említett 
területeken.

Or. en

Indokolás

Existing language on the “drafting committee” (renamed “stakeholder committee”) including 
"a limited number of the main affected stakeholders" is too vague and could limit 
participation. In order to ensure that the process is not captured by large industry 
associations, the Electricity Regulation should ensure that all relevant stakeholders who are 
likely to have an interest in the network code, particularly smaller less-resourced ones, can 
support the network code development process and are adequately represented. Furthermore, 
in order to provide clarification around the discint roles and responsibilities to elaborate 
network codes, provisions on network codes related to the distribution grid should be moved 
to another sub-paragraph. Hence, the content of this paragraph is limited to network codes 
falling within the scope of ENTSO-E’s remit.

Módosítás 1505
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Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A villamosenergia-piaci ENTSO 
vagy – amennyiben a (2) bekezdés szerinti 
prioritási listában úgy lett meghatározva –
, az EU DSO létrehoz egy szövegező
bizottságot, hogy az segítse az üzemi és 
kereskedelmi szabályzat kidolgozása során. 
A szövegező bizottságnak a 
villamosenergia-piaci ENTSO, az 
Ügynökség, a villamosenergia-piaci EU 
DSO, valamint – szükség esetén – a 
kijelölt villamosenergiapiac-működtetők és 
korlátozott számban a leginkább érintett 
érdekeltek képviselőiből kell állnia. A 
villamosenergia-piaci ENTSO vagy –
amennyiben a (2) bekezdés szerinti 
prioritási listában úgy lett meghatározva –
az EU DSO a Bizottság által a (8) 
bekezdés szerint hozzá intézett felkérésre 
üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokra irányuló javaslatokat 
dolgoz ki az (1) bekezdésben említett 
területeken.

(9) A villamosenergia-piaci ENTSO 
létrehoz egy érdekeltekből álló bizottságot, 
hogy az segítse az üzemi és kereskedelmi 
szabályzat kidolgozása során. Az 
érdekeltekből álló bizottságnak a 
villamosenergia-piaci ENTSO, az 
Ügynökség, az üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokkal valószínűleg érintett más 
érdekelt felek – többek között az 
elosztórendszer-üzemeltetők –, a kijelölt 
villamosenergiapiac-működtetők, a 
rendszerhasználók, az érintett ágazati 
szövetségek, a technikai szervek és a 
fogyasztói szervezetek képviselőiből kell 
állnia. A villamosenergia-piaci ENTSO a 
Bizottság által a (8) bekezdés szerint hozzá 
intézett felkérésre üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokra irányuló javaslatokat 
dolgoz ki az (1) bekezdésben említett 
területeken.

Or. en

Módosítás 1506
Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Ügynökség felülvizsgálja az 
üzemi és kereskedelmi szabályzatot és 
biztosítja, hogy az üzemi és kereskedelmi 
szabályzat összhangban legyen a 
vonatkozó kötelező erővel nem rendelkező, 
keret jellegű iránymutatással és 
hozzájáruljon a piaci integrációhoz, a 

(10) Az Ügynökség felülvizsgálja az 
üzemi és kereskedelmi szabályzatot és 
biztosítja, hogy az üzemi és kereskedelmi 
szabályzat összhangban legyen a 
vonatkozó kötelező erővel nem rendelkező, 
keret jellegű iránymutatással és 
hozzájáruljon a piaci integrációhoz, a 
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megkülönböztetésmentességhez, a 
tényleges versenyhez és a piac hatékony 
működéséhez, majd a felülvizsgált üzemi 
és kereskedelmi szabályzatot a javaslat 
kézhezvételének napjától számított hat
hónapon belül benyújtja azt a 
Bizottságnak. A Bizottságnak benyújtott 
javaslatban az Ügynökség figyelembe 
veszi a javaslatnak a villamosenergia-piaci 
ENTSO vagy az EU DSO által vezetett 
szövegezése során az érintett felektől 
beérkezett véleményeket, és hivatalos 
konzultációt folytat az érintett 
érdekeltekkel a Bizottságnak benyújtandó 
változatról.

megkülönböztetésmentességhez, a 
tényleges versenyhez és a piac hatékony 
működéséhez. Az Ügynökség a 
kézhezvételtől számított négy hónapon 
belül átadja a felülvizsgált üzemi és 
kereskedelmi szabályzatot a 
villamosenergia-piaci ENTSO-nak vagy 
az EU DSO-nak. Amennyiben a 
villamosenergia-piaci ENTSO vagy az EU 
DSO nem ért egyet a felülvizsgált üzemi és 
kereskedelmi szabályzattal, összehívja a 
(9) bekezdésben említett szövegező 
bizottságot, hogy támogatást nyújtson 
számára a felülvizsgált üzemi és 
kereskedelmi szabályzat kidolgozásának 
folyamatában. A villamosenergia-piaci 
ENTSO vagy az EU DSO észrevételeket 
tesz a felülvizsgált üzemi és kereskedelmi 
szabályzatról, és azt a felülvizsgált üzemi 
és kereskedelmi szabályzat kézhezvételét 
követő két hónapon belül újból benyújtja 
az Ügynökségnek. Az Ügynökség a 
felülvizsgált üzemi és kereskedelmi 
szabályzatot a felülvizsgált javaslat 
kézhezvételének napjától számított egy
hónapon belül benyújtja azt a Bizottságnak 
A Bizottságnak benyújtott javaslatban az 
Ügynökség figyelembe veszi a javaslatnak 
a villamosenergia-piaci ENTSO vagy az 
EU DSO által vezetett szövegezése során 
az érintett felektől beérkezett 
véleményeket, és hivatalos konzultációt 
folytat az érintett érdekeltekkel a 
Bizottságnak benyújtandó változatról.

Or. en

Módosítás 1507
Dario Tamburrano, David Borrelli

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Ügynökség felülvizsgálja az
üzemi és kereskedelmi szabályzatot és 

(10) Az Ügynökség felülvizsgálja a 
villamosenergia-piaci ENTSO által 
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biztosítja, hogy az üzemi és kereskedelmi 
szabályzat összhangban legyen a 
vonatkozó kötelező erővel nem rendelkező, 
keret jellegű iránymutatással és 
hozzájáruljon a piaci integrációhoz, a
megkülönböztetésmentességhez, a 
tényleges versenyhez és a piac hatékony 
működéséhez, majd a felülvizsgált üzemi 
és kereskedelmi szabályzatot a javaslat 
kézhezvételének napjától számított hat 
hónapon belül benyújtja azt a 
Bizottságnak. A Bizottságnak benyújtott 
javaslatban az Ügynökség figyelembe 
veszi a javaslatnak a villamosenergia-piaci 
ENTSO vagy az EU DSO által vezetett 
szövegezése során az érintett felektől 
beérkezett véleményeket, és hivatalos 
konzultációt folytat az érintett 
érdekeltekkel a Bizottságnak benyújtandó 
változatról.

kidolgozott üzemi és kereskedelmi 
szabályzatot és biztosítja, hogy az üzemi és 
kereskedelmi szabályzat összhangban 
legyen a vonatkozó kötelező erővel nem 
rendelkező, keret jellegű iránymutatással és 
hozzájáruljon a piaci integrációhoz, a 
megkülönböztetésmentességhez, a 
tényleges versenyhez és a piac hatékony 
működéséhez, majd a felülvizsgált üzemi 
és kereskedelmi szabályzatot a javaslat 
kézhezvételének napjától számított hat 
hónapon belül benyújtja azt a 
Bizottságnak. A Bizottságnak benyújtott 
javaslatban az Ügynökség figyelembe 
veszi a javaslatnak a villamosenergia-piaci 
ENTSO által vezetett szövegezése során az 
érintett felektől beérkezett véleményeket, 
és hivatalos konzultációt folytat az érintett 
érdekeltekkel a Bizottságnak benyújtandó 
változatról.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a más módosításokkal való összhangot biztosítja. Emellett az üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok kidolgozásával kapcsolatos különféle szerepek és feladatok 
egyértelművé tétele érdekében az elosztóhálózatokkal kapcsolatos üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokra vonatkozó rendelkezéseket másik albekezdésben kell meghatározni. E bekezdés 
tartalma ezért a villamosenergia-piaci ENTSO hatáskörébe tartozó üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokra korlátozódik.

Módosítás 1508
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Ügynökség felülvizsgálja az
üzemi és kereskedelmi szabályzatot és 
biztosítja, hogy az üzemi és kereskedelmi 
szabályzat összhangban legyen a 
vonatkozó kötelező erővel nem rendelkező, 
keret jellegű iránymutatással és 
hozzájáruljon a piaci integrációhoz, a 

(10) Az Ügynökség felülvizsgálja a 
villamosenergia-piaci ENTSO által 
kidolgozott üzemi és kereskedelmi 
szabályzatot és biztosítja, hogy az üzemi és 
kereskedelmi szabályzat összhangban 
legyen a vonatkozó kötelező erővel nem 
rendelkező, keret jellegű iránymutatással és 
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megkülönböztetésmentességhez, a 
tényleges versenyhez és a piac hatékony 
működéséhez, majd a felülvizsgált üzemi 
és kereskedelmi szabályzatot a javaslat 
kézhezvételének napjától számított hat 
hónapon belül benyújtja azt a 
Bizottságnak. A Bizottságnak benyújtott 
javaslatban az Ügynökség figyelembe 
veszi a javaslatnak a villamosenergia-piaci 
ENTSO vagy az EU DSO által vezetett 
szövegezése során az érintett felektől 
beérkezett véleményeket, és hivatalos 
konzultációt folytat az érintett 
érdekeltekkel a Bizottságnak benyújtandó 
változatról.

hozzájáruljon a piaci integrációhoz, a 
megkülönböztetésmentességhez, a 
tényleges versenyhez és a piac hatékony 
működéséhez, majd a felülvizsgált üzemi 
és kereskedelmi szabályzatot a javaslat 
kézhezvételének napjától számított hat 
hónapon belül benyújtja azt a 
Bizottságnak. A Bizottságnak benyújtott 
javaslatban az Ügynökség figyelembe 
veszi a javaslatnak a villamosenergia-piaci 
ENTSO által vezetett szövegezése során az 
érintett felektől beérkezett véleményeket, 
és hivatalos konzultációt folytat az érintett 
érdekeltekkel a Bizottságnak benyújtandó 
változatról.

Or. en

Módosítás 1509
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Ügynökség felülvizsgálja az 
üzemi és kereskedelmi szabályzatot és
biztosítja, hogy az üzemi és kereskedelmi 
szabályzat összhangban legyen a 
vonatkozó kötelező erővel nem rendelkező, 
keret jellegű iránymutatással és 
hozzájáruljon a piaci integrációhoz, a 
megkülönböztetésmentességhez, a 
tényleges versenyhez és a piac hatékony 
működéséhez, majd a felülvizsgált üzemi 
és kereskedelmi szabályzatot a javaslat
kézhezvételének napjától számított hat 
hónapon belül benyújtja azt a 
Bizottságnak. A Bizottságnak benyújtott 
javaslatban az Ügynökség figyelembe 
veszi a javaslatnak a villamosenergia-
piaci ENTSO vagy az EU DSO által 
vezetett szövegezése során az érintett 
felektől beérkezett véleményeket, és 
hivatalos konzultációt folytat az érintett 

(10) Az Ügynökség biztosítja, hogy az 
üzemi és kereskedelmi szabályzat 
összhangban legyen a vonatkozó kötelező 
erővel nem rendelkező, keret jellegű 
iránymutatással és hozzájáruljon a 
különféle megújuló energiaforrásokból 
termelt nagy mennyiségű villamos energia 
jobb piaci integrációjához, a 
megkülönböztetésmentességhez, a 
tényleges versenyhez és a piac hatékony 
működéséhez, majd az üzemi és 
kereskedelmi szabályzat tervezetét a 
vélemény kézhezvételének napjától 
számított hat hónapon belül benyújtja a 
Bizottságnak. A Bizottságnak benyújtott 
javaslatban az Ügynökség figyelembe 
veszi a javaslat szövegezése során az 
érintett felektől beérkezett véleményeket.
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érdekeltekkel a Bizottságnak benyújtandó 
változatról.

Or. en

Módosítás 1510
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Amennyiben a villamosenergia-
piaci ENTSO vagy az EU DSO nem 
dolgozott ki üzemi és kereskedelmi 
szabályzatot a Bizottság által a (8) 
bekezdés alapján megállapított időszakon 
belül, akkor a Bizottság felkérheti az 
Ügynökséget, hogy a vonatkozó keret 
jellegű iránymutatás alapján készítse el az
üzemi és kereskedelmi szabályzat 
tervezetét. Az Ügynökség további 
konzultációt kezdeményezhet az üzemi és 
kereskedelmi szabályzat tervezetének e 
bekezdés alapján történő elkészítése során. 
Az Ügynökség benyújtja az üzemi és 
kereskedelmi szabályzat e bekezdés 
alapján készített tervezetét a Bizottságnak, 
és javasolhatja annak elfogadását.

(11) Amennyiben a villamosenergia-
piaci ENTSO nem dolgozott ki véleményt
a Bizottság által a (8) bekezdés alapján 
megállapított időszakon belül, akkor a 
Bizottság felkérheti az Ügynökséget, hogy 
a vonatkozó keret jellegű iránymutatás 
alapján, a villamosenergia-piaci ENTSO 
véleménye nélkül készítse el az üzemi és 
kereskedelmi szabályzat tervezetét. Az 
Ügynökség további konzultációt 
kezdeményezhet az üzemi és kereskedelmi 
szabályzat tervezetének e bekezdés alapján 
történő elkészítése során. Az Ügynökség 
benyújtja az üzemi és kereskedelmi 
szabályzat e bekezdés alapján készített 
tervezetét a Bizottságnak, és javasolhatja 
annak elfogadását.

Or. en

Módosítás 1511
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Amennyiben a villamosenergia-
piaci ENTSO vagy az EU DSO nem 
dolgozott ki üzemi és kereskedelmi 

(11) Amennyiben a villamosenergia-
piaci ENTSO nem dolgozott ki üzemi és 
kereskedelmi szabályzatot a Bizottság által 
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szabályzatot a Bizottság által a (8) 
bekezdés alapján megállapított időszakon 
belül, akkor a Bizottság felkérheti az 
Ügynökséget, hogy a vonatkozó keret 
jellegű iránymutatás alapján készítse el az 
üzemi és kereskedelmi szabályzat 
tervezetét. Az Ügynökség további 
konzultációt kezdeményezhet az üzemi és 
kereskedelmi szabályzat tervezetének e 
bekezdés alapján történő elkészítése során. 
Az Ügynökség benyújtja az üzemi és 
kereskedelmi szabályzat e bekezdés 
alapján készített tervezetét a Bizottságnak, 
és javasolhatja annak elfogadását.

a (8) bekezdés alapján megállapított 
időszakon belül, akkor a Bizottság 
felkérheti az Ügynökséget, hogy a 
vonatkozó keret jellegű iránymutatás 
alapján készítse el az üzemi és 
kereskedelmi szabályzat tervezetét. Az 
Ügynökség további konzultációt 
kezdeményezhet az üzemi és kereskedelmi 
szabályzat tervezetének e bekezdés alapján 
történő elkészítése során. Az Ügynökség 
benyújtja az üzemi és kereskedelmi 
szabályzat e bekezdés alapján készített 
tervezetét a Bizottságnak, és javasolhatja 
annak elfogadását.

Or. en

Módosítás 1512
Dario Tamburrano, David Borrelli

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Amennyiben a villamosenergia-
piaci ENTSO vagy az EU DSO nem 
dolgozott ki üzemi és kereskedelmi 
szabályzatot a Bizottság által a (8) 
bekezdés alapján megállapított időszakon 
belül, akkor a Bizottság felkérheti az 
Ügynökséget, hogy a vonatkozó keret 
jellegű iránymutatás alapján készítse el az 
üzemi és kereskedelmi szabályzat 
tervezetét. Az Ügynökség további 
konzultációt kezdeményezhet az üzemi és 
kereskedelmi szabályzat tervezetének e 
bekezdés alapján történő elkészítése során.
Az Ügynökség benyújtja az üzemi és 
kereskedelmi szabályzat e bekezdés 
alapján készített tervezetét a Bizottságnak, 
és javasolhatja annak elfogadását.

(11) Amennyiben a villamosenergia-
piaci ENTSO nem dolgozott ki üzemi és 
kereskedelmi szabályzatot a Bizottság által 
a (8) bekezdés alapján megállapított 
időszakon belül, akkor a Bizottság 
felkérheti az Ügynökséget, hogy a 
vonatkozó keret jellegű iránymutatás 
alapján készítse el az üzemi és 
kereskedelmi szabályzat tervezetét. Az 
Ügynökség további konzultációt 
kezdeményezhet az üzemi és kereskedelmi 
szabályzat tervezetének e bekezdés alapján 
történő elkészítése során. Az Ügynökség 
benyújtja az üzemi és kereskedelmi 
szabályzat e bekezdés alapján készített 
tervezetét a Bizottságnak, és javasolhatja 
annak elfogadását.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás a más módosításokkal való összhangot biztosítja. Emellett az üzemi és 
kereskedelmi szabályzatok kidolgozásával kapcsolatos különféle szerepek és feladatok 
egyértelművé tétele érdekében az elosztóhálózatokkal kapcsolatos üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokra vonatkozó rendelkezéseket másik albekezdésben kell meghatározni. E bekezdés 
tartalma ezért a villamosenergia-piaci ENTSO hatáskörébe tartozó üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokra korlátozódik.

Módosítás 1513
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottság saját 
kezdeményezésére – ha a villamosenergia-
piaci ENTSO vagy a villamosenergia-
piaci EU DSO nem dolgozott ki üzemi és 
kereskedelmi szabályzatot, vagy ha az 
Ügynökség nem dolgozta ki az üzemi és 
kereskedelmi szabályzat tervezetét az e 
cikk (11) bekezdésében említettek szerint –
vagy az Ügynökség e cikk (10) bekezdése 
szerinti javaslatára egy vagy több üzemi és 
kereskedelmi szabályzatot fogadhat el az 
(1) bekezdésben felsorolt területeken.

(12) A Bizottság saját 
kezdeményezésére – ha az Ügynökség nem 
dolgozta ki az üzemi és kereskedelmi 
szabályzat tervezetét az e cikk (11) 
bekezdésében említettek szerint – vagy az 
Ügynökség az e cikk (10) bekezdése 
szerinti javaslatára egy vagy több üzemi és 
kereskedelmi szabályzatot fogadhat el a 1 
bekezdés1) bekezdésében felsorolt 
területeken.

Or. en

Módosítás 1514
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottság saját 
kezdeményezésére – ha a villamosenergia-
piaci ENTSO vagy a villamosenergia-
piaci EU DSO nem dolgozott ki üzemi és 
kereskedelmi szabályzatot, vagy ha az 

(12) A Bizottság saját 
kezdeményezésére – ha a villamosenergia-
piaci ENTSO nem dolgozott ki üzemi és 
kereskedelmi szabályzatot, vagy ha az 
Ügynökség nem dolgozta ki az üzemi és 
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Ügynökség nem dolgozta ki az üzemi és 
kereskedelmi szabályzat tervezetét az e 
cikk (11) bekezdésében említettek szerint –
vagy az Ügynökség e cikk (10) bekezdése
szerinti javaslatára egy vagy több üzemi és 
kereskedelmi szabályzatot fogadhat el az 
(1) bekezdésben felsorolt területeken.

kereskedelmi szabályzat tervezetét az e 
cikk (11) bekezdésében említettek szerint –
vagy az Ügynökség az e cikk (10) 
bekezdése szerinti javaslatára egy vagy 
több üzemi és kereskedelmi szabályzatot 
fogadhat el az (1) bekezdésben felsorolt 
területeken.

Or. en

Módosítás 1515
Dario Tamburrano, David Borrelli

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottság saját 
kezdeményezésére – ha a villamosenergia-
piaci ENTSO vagy a villamosenergia-
piaci EU DSO nem dolgozott ki üzemi és 
kereskedelmi szabályzatot, vagy ha az 
Ügynökség nem dolgozta ki az üzemi és 
kereskedelmi szabályzat tervezetét az e 
cikk (11) bekezdésében említettek szerint –
vagy az Ügynökség e cikk (10) bekezdése 
szerinti javaslatára egy vagy több üzemi és 
kereskedelmi szabályzatot fogadhat el az 
(1) bekezdésben felsorolt területeken.

(12) A Bizottság saját 
kezdeményezésére – ha a villamosenergia-
piaci ENTSO vagy az Ügynökség nem 
dolgozott ki üzemi és kereskedelmi 
szabályzatot, vagy ha az Ügynökség nem 
dolgozta ki az üzemi és kereskedelmi 
szabályzat tervezetét az e cikk (11) 
bekezdésében említettek szerint – vagy az 
Ügynökség az e cikk (10) bekezdése 
szerinti javaslatára egy vagy több üzemi és 
kereskedelmi szabályzatot fogadhat el az 
(1) bekezdésben felsorolt területeken.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a más módosításokkal való összhangot biztosítja.

Módosítás 1516
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Ha a Bizottság saját (13) Ha a Bizottság saját 
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kezdeményezésére javasolja egy üzemi és 
kereskedelmi szabályzat elfogadását, akkor 
az üzemi és kereskedelmi szabályzat 
tervezetéről legalább két hónapon keresztül 
konzultál az Ügynökséggel, a 
villamosenergia-piaci ENTSO-val és 
valamennyi érdekelttel.

kezdeményezésére javasolja egy üzemi és 
kereskedelmi szabályzat elfogadását, akkor 
az üzemi és kereskedelmi szabályzat 
tervezetéről legalább két hónapon keresztül 
konzultál az Ügynökséggel, a 
villamosenergia-piaci ENTSO-val, az EU 
DSO-val és valamennyi érdekelttel.

Or. en

Módosítás 1517
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Ha a Bizottság saját 
kezdeményezésére javasolja egy üzemi és 
kereskedelmi szabályzat elfogadását, akkor 
az üzemi és kereskedelmi szabályzat 
tervezetéről legalább két hónapon keresztül 
konzultál az Ügynökséggel, a 
villamosenergia-piaci ENTSO-val és 
valamennyi érdekelttel.

(13) Ha a Bizottság saját 
kezdeményezésére javasolja egy üzemi és 
kereskedelmi szabályzat elfogadását, akkor 
az üzemi és kereskedelmi szabályzat 
tervezetéről legalább két hónapon keresztül 
konzultál az Ügynökséggel, a 
villamosenergia-piaci ENTSO-val, az EU 
DSO-val és valamennyi érdekelttel.

Or. en

Módosítás 1518
Dario Tamburrano, David Borrelli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Amennyiben az üzemi és 
kereskedelmi szabályzat témája 
közvetlenül kapcsolódik az elosztórendszer 
üzemeltetéséhez, és kevésbé érinti az 
átviteli rendszert, továbbá ha a (2) 
bekezdés szerinti prioritási listában erről 
így rendelkeznek, az Ügynökség észszerű 
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időn, de legfeljebb 12 hónapon belül az 
üzemi és kereskedelmi szabályzatra 
vonatkozó javaslatot nyújt be a 
Bizottságnak. Az Ügynökség létrehoz egy 
érdekeltekből álló bizottságot, hogy az 
támogatást nyújtson számára az üzemi és 
kereskedelmi szabályzat kidolgozása 
során. Az érdekeltekből álló bizottságnak 
az Ügynökség, a villamosenergia-piaci 
ENTSO, az üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokkal valószínűleg érintett más 
érdekelt felek – többek között az 
elosztórendszer-üzemeltetők –, a kijelölt 
villamosenergiapiac-működtetők, a 
rendszerhasználók, az érintett ágazati 
szövetségek, a technikai szervek és a 
fogyasztói platformok képviselőiből kell 
állnia. Az Ügynökség biztosítja, hogy az 
üzemi és kereskedelmi szabályzat 
összhangban legyen a vonatkozó, keret 
jellegű iránymutatással, és hozzájáruljon 
a piaci integrációhoz, a 
megkülönböztetésmentességhez, a 
tényleges versenyhez és a piac hatékony 
működéséhez, és benyújtja az üzemi és 
kereskedelmi szabályzatot a Bizottságnak. 
A Bizottságnak benyújtott javaslatban az 
Ügynökség figyelembe veszi a javaslat 
szövegezése során az érintett felektől 
beérkezett véleményeket, és hivatalos 
konzultációt folytat az érintett 
érdekeltekkel a Bizottságnak benyújtandó 
változatról.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás meghatározza az elosztóhálózattal kapcsolatos üzemi és kereskedelmi 
szabályzatok kidolgozási folyamatát. Az EU DSO hiányában az ACER-nek kell az 
elosztóhálózatokkal kapcsolatos üzemi és kereskedelmi szabályzatokat szövegeznie és 
végrehajtásukat nyomon követnie. Az ACER felhatalmazással rendelkezik a „szövegező 
bizottság” (új nevén „érdekeltekből álló bizottság”) létrehozására, hogy az támogatást 
nyújtson számára az üzemi és kereskedelmi szabályzat kidolgozási folyamatában.

Módosítás 1519
Claude Turmes
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 14 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ez a cikk nem sérti a Bizottság 
azon jogát, hogy az 57. cikkel összhangban 
iránymutatásokat fogadjon el, illetve 
módosítson. Nem érinti továbbá a 
villamosenergia-piaci ENTSO azon 
lehetőségét, hogy nem kötelező érvényű 
iránymutatást dolgozzon ki a (1) 
bekezdésben meghatározott területeken, 
amennyiben az nem kapcsolódik olyan 
területekhez, amelyekre a Bizottság által 
hozzá intézett felkérés kiterjed. Ezt az 
iránymutatást véleményezésre be kell 
nyújtani az Ügynökséghez. E véleményt a 
villamosenergia-piaci ENTSO-nak kellő 
mértékben figyelembe kell vennie.

(14) Ez a cikk nem sérti a Bizottság 
azon jogát, hogy az 57. cikkel összhangban 
iránymutatásokat fogadjon el, illetve 
módosítson. Nem érinti továbbá a 
villamosenergia-piaci ENTSO és az EU 
DSO azon lehetőségét, hogy nem kötelező 
érvényű iránymutatást dolgozzon ki a (1) 
bekezdésben meghatározott területeken, 
amennyiben az nem kapcsolódik olyan 
területekhez, amelyekre a Bizottság által 
hozzá intézett felkérés kiterjed. Ezt az 
iránymutatást véleményezésre be kell 
nyújtani az Ügynökséghez. E véleményt a
villamosenergia-piaci ENTSO-nak és az 
EU DSO-nak kellő mértékben figyelembe 
kell vennie.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelet a 49–51. cikkben létrehozza az elosztórendszer-üzemeltetők európai szervezetét. 
A szervezet feladatait tehát e cikk, az átvitelirendszer- és az elosztórendszer-üzemeltetők 
közötti együttműködést pedig különösen az 53. cikk rendelkezéseihez kell igazítani.

Módosítás 1520
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 63. cikknek megfelelően
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el abból a célból, hogy az 55. 
cikkben meghatározott eljárással 
összhangban módosítsa az üzemi és 
kereskedelmi szabályzatokat. Az e cikk 

(1) A Bizottság az általános politikai 
keretet meghatározó jogalkotási javaslatot 
nyújt be az arra irányuló, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok 63. cikknek 
megfelelően történő elfogadását 
megelőzően, hogy az 55. cikkben 
meghatározott eljárással összhangban 
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(2)–(4) bekezdésében meghatározott eljárás 
szerint az Ügynökség is tehet módosításra 
irányuló javaslatokat.

módosítsa az üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokat. Az e cikk (2)–(4) 
bekezdésében meghatározott eljárás szerint 
az Ügynökség is tehet módosításra irányuló 
javaslatokat.

Or. en

Módosítás 1521
Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 63. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el abból a célból, hogy az 55. 
cikkben meghatározott eljárással 
összhangban módosítsa az üzemi és 
kereskedelmi szabályzatokat. Az e cikk 
(2)–(4) bekezdésében meghatározott eljárás 
szerint az Ügynökség is tehet módosításra 
irányuló javaslatokat.

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 62. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályozási eljárásnak
megfelelően végrehajtási jogi aktusokat 
fogadjon el abból a célból, hogy az 55. 
cikkben meghatározott eljárással 
összhangban módosítsa az üzemi és 
kereskedelmi szabályzatokat. Az e cikk 
(2)–(4) bekezdésében meghatározott eljárás 
szerint az Ügynökség is tehet módosításra 
irányuló javaslatokat.

Or. en

Módosítás 1522
Jaromír Kohlíček

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 63. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el abból a célból, hogy az 55. 
cikkben meghatározott eljárással 
összhangban módosítsa az üzemi és 
kereskedelmi szabályzatokat. Az e cikk 

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 63. cikknek megfelelően 
végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el 
abból a célból, hogy az 55. cikkben 
meghatározott eljárással összhangban 
módosítsa az üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokat. Az e cikk (2)–(4) 
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(2)–(4) bekezdésében meghatározott eljárás 
szerint az Ügynökség is tehet módosításra 
irányuló javaslatokat.

bekezdésében meghatározott eljárás szerint 
az Ügynökség is tehet módosításra irányuló 
javaslatokat.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok használatának mértékét és formáját az irányelv által 
javasolt és a rendeletben említett valamennyi esetben értékelni kell. Az irányelv javaslatai 
alapján nem egyértelmű, mi indokolja a végrehajtási jogi aktusok alkalmazását (lásd: az 
irányelv 24. cikke szerinti adatformátum), más esetekben pedig a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok alkalmazását (az ACER-ről szóló 61. cikk vagy az üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokról szóló 63. cikk). Nem világos tehát, hogy az egyes témák esetében 
alkalmazandó jogszabályforma meghatározására milyen „szabály” alapján került sor.

Módosítás 1523
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 63. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el abból a célból, hogy az 55. 
cikkben meghatározott eljárással 
összhangban módosítsa az üzemi és 
kereskedelmi szabályzatokat. Az e cikk 
(2)–(4) bekezdésében meghatározott eljárás 
szerint az Ügynökség is tehet módosításra 
irányuló javaslatokat.

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 63. cikknek megfelelően 
végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el 
abból a célból, hogy az 55. cikkben 
meghatározott eljárással összhangban 
módosítsa az üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokat. Az e cikk (2)–(4) 
bekezdésében meghatározott eljárás szerint 
az Ügynökség is tehet módosításra irányuló 
javaslatokat.

Or. en

Módosítás 1524
Fulvio Martusciello

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 55. cikk szerint elfogadott (2) Az 55. cikk szerint elfogadott 
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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.

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, 
az elosztórendszer-üzemeltetőket, a 
rendszerhasználókat és a fogyasztókat –
javaslatot tehetnek az Ügynökségnek. Az 
Ügynökség saját kezdeményezésére is 
javasolhat módosításokat.

Or. en

Módosítás 1525
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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.

Or. en

Indokolás

Az új DSO bevezetésével összhangban az elosztórendszer-üzemeltetőket is meg kell itt 
említeni.

Módosítás 1526
Pervenche Berès, Edouard Martin
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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.

Or. en

Indokolás

Az elosztórendszer-üzemeltetőknek részt kell venniük a kidolgozásban.

Módosítás 1527
Cornelia Ernst

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 
átvitelirendszer-üzemeltetőket, az 
elosztórendszer-üzemeltetőket, a 
rendszerhasználókat és a fogyasztókat –
javaslatot tehetnek az Ügynökségnek. Az 
Ügynökség saját kezdeményezésére is 
javasolhat módosításokat.

Or. en
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Módosítás 1528
Dario Tamburrano, David Borrelli

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 
átvitelirendszer-üzemeltetőket, az 
elosztórendszer-üzemeltetőket, a 
rendszerhasználókat és a fogyasztókat –
javaslatot tehetnek az Ügynökségnek. Az 
Ügynökség saját kezdeményezésére is 
javasolhat módosításokat.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a más módosításokkal való összhangot biztosítja.

Módosítás 1529
Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság iránymutatásként 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadhat el azokon a területeken, 
amelyeken ilyen jogi aktusok az 55. cikk 
(1) bekezdése szerinti, az üzemi és 
kereskedelmi szabályzatokra vonatkozó 
eljárás keretében is kidolgozhatók 
volnának.

(2) A Bizottság iránymutatásként 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadhat el azokon a területeken, 
amelyeken ilyen jogi aktusok az 55. cikk 
(1) bekezdése szerinti, az üzemi és 
kereskedelmi szabályzatokra vonatkozó 
eljárás keretében is kidolgozhatók 
volnának. Ezeket az iránymutatásokat a 
62. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
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végrehajtási jogi aktusként kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 1530
Jaromír Kohlíček

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság iránymutatásként 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadhat el azokon a területeken, 
amelyeken ilyen jogi aktusok az 55. cikk 
(1) bekezdése szerinti, az üzemi és 
kereskedelmi szabályzatokra vonatkozó 
eljárás keretében is kidolgozhatók 
volnának.

(2) A Bizottság iránymutatásként 
végrehajtási jogi aktust fogadhat el azokon 
a területeken, amelyeken ilyen jogi aktusok 
az 55. cikk (1) bekezdése szerinti, az üzemi 
és kereskedelmi szabályzatokra vonatkozó 
eljárás keretében is kidolgozhatók 
volnának.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok használatának mértékét és formáját az irányelv által 
javasolt és a rendeletben említett valamennyi esetben értékelni kell. Az irányelv javaslatai 
alapján nem egyértelmű, mi indokolja a végrehajtási jogi aktusok alkalmazását (lásd: az 
irányelv 24. cikke szerinti adatformátum), más esetekben pedig a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok alkalmazását (az ACER-ről szóló 61. cikk vagy az üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokról szóló 63. cikk). Nem világos tehát, hogy az egyes témák esetében 
alkalmazandó jogszabályforma meghatározására milyen „szabály” alapján került sor.

Módosítás 1531
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság iránymutatásként 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadhat el azokon a területeken, 
amelyeken ilyen jogi aktusok az 55. cikk 
(1) bekezdése szerinti, az üzemi és 

(2) A Bizottság iránymutatásként 
végrehajtási jogi aktust fogadhat el azokon 
a területeken, amelyeken ilyen jogi aktusok 
az 55. cikk (1) bekezdése szerinti, az üzemi 
és kereskedelmi szabályzatokra vonatkozó 



PE610.751v01-00 106/132 AM\1134764HU.docx

HU

kereskedelmi szabályzatokra vonatkozó 
eljárás keretében is kidolgozhatók 
volnának.

eljárás keretében is kidolgozhatók 
volnának.

Or. en

Módosítás 1532
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az iránymutatásokban olyan szabályok is 
megállapíthatók, amelyek az 
országos elosztási és átviteli 
díjrendszerek és csatlakozási rendszerek 
alapján a termelőkre, az energiatárolásra és 
a felhasználókra rótt díjakhoz 
(terhelés) kapcsolódnak , ideértve az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
ellentételezés mechanizmusának a nemzeti 
hálózati díjakban történő megjelenítését, 
valamint a megfelelő és hatékony területi 
jelzéseket is, összhangban a 16. cikkben 
megállapított elvekkel.

Az iránymutatásokban olyan szabályok is 
megállapíthatók, amelyek az 
országos elosztási és átviteli 
díjrendszerek és csatlakozási rendszerek 
alapján a termelőkre, az energiatárolásra és 
a felhasználókra rótt díjakhoz 
(terhelés) kapcsolódnak, ideértve az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
ellentételezés mechanizmusának a nemzeti 
hálózati díjakban történő megjelenítését, az 
aktív fogyasztók költségeit és hasznát nem 
tükröző díjak elkerülését, valamint – az 
aktív fogyasztók kivételével – a megfelelő 
és hatékony területi jelzéseket is, 
összhangban a 16. cikkben megállapított 
elvekkel.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás elválaszthatatlanul kapcsolódik a 16. cikk rendelkezéseihez és az ahhoz fűzött 
módosításokhoz.

Módosítás 1533
Miapetra Kumpula-Natri

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az iránymutatásokban olyan szabályok is 
megállapíthatók, amelyek az 
országos elosztási és átviteli 
díjrendszerek és csatlakozási rendszerek 
alapján a termelőkre, az energiatárolásra és 
a felhasználókra rótt díjakhoz 
(terhelés) kapcsolódnak , ideértve az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
ellentételezés mechanizmusának a nemzeti 
hálózati díjakban történő megjelenítését, 
valamint a megfelelő és hatékony területi 
jelzéseket is, összhangban a 16. cikkben 
megállapított elvekkel.

Az iránymutatásokban olyan szabályok is 
megállapíthatók, amelyek az 
országos átviteli díjrendszerek és 
csatlakozási rendszerek alapján a 
termelőkre, az energiatárolásra és 
a felhasználókra rótt díjakhoz 
(terhelés) kapcsolódnak, ideértve az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
ellentételezés mechanizmusának a nemzeti 
hálózati díjakban történő megjelenítését, 
valamint a megfelelő és hatékony területi 
jelzéseket is, összhangban a 16. cikkben 
megállapított elvekkel.

Or. en

Indokolás

Az energiarendszerek gyors ütemű fejlődése miatt nem indokolt az elosztási díjak rendszerére 
vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat, mivel ennek csekély a határon átnyúló hatása, és 
szorosan összefügg a helyi sajátosságokkal.

Módosítás 1534
Jaromír Kohlíček

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az iránymutatásokban olyan szabályok is 
megállapíthatók, amelyek az 
országos elosztási és átviteli 
díjrendszerek és csatlakozási rendszerek 
alapján a termelőkre, az energiatárolásra és 
a felhasználókra rótt díjakhoz 
(terhelés) kapcsolódnak , ideértve az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
ellentételezés mechanizmusának a nemzeti 
hálózati díjakban történő megjelenítését, 
valamint a megfelelő és hatékony területi 
jelzéseket is, összhangban a 16. cikkben 
megállapított elvekkel.

Az iránymutatásokban olyan szabályok is 
megállapíthatók, amelyek az 
országos átviteli díjrendszerek és 
csatlakozási rendszerek alapján a 
termelőkre, az energiatárolásra és 
a felhasználókra rótt díjakhoz 
(terhelés) kapcsolódnak, ideértve az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
ellentételezés mechanizmusának a nemzeti 
hálózati díjakban történő megjelenítését, 
valamint a megfelelő és hatékony területi 
jelzéseket is, összhangban a 16. cikkben 
megállapított elvekkel.

Or. en
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Indokolás

A javasolt szövegváltozat összhangban van az elosztási díjak összehangolására vonatkozóan a 
rendelet 55. cikkében kifejtett álláspontunkkal.

Módosítás 1535
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az iránymutatásokban olyan szabályok is 
megállapíthatók, amelyek az 
országos elosztási és átviteli 
díjrendszerek és csatlakozási rendszerek 
alapján a termelőkre, az energiatárolásra és 
a felhasználókra rótt díjakhoz 
(terhelés) kapcsolódnak , ideértve az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
ellentételezés mechanizmusának a nemzeti 
hálózati díjakban történő megjelenítését, 
valamint a megfelelő és hatékony területi 
jelzéseket is, összhangban a 16. cikkben 
megállapított elvekkel.

Az iránymutatásokban olyan szabályok is 
megállapíthatók, amelyek az 
országos átviteli díjrendszerek és 
csatlakozási rendszerek alapján a 
termelőkre, az energiatárolásra és 
a felhasználókra rótt díjakhoz 
(terhelés) kapcsolódnak, ideértve az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
ellentételezés mechanizmusának a nemzeti 
hálózati díjakban történő megjelenítését, 
valamint a megfelelő és hatékony területi 
jelzéseket is, összhangban a 16. cikkben 
megállapított elvekkel.

Or. en

Módosítás 1536
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a rendszerösszekötő kapacitására –
ideértve a területi jelzéseket is – vonatkozó 
beruházásösztönzés részletes szabályai.

b) a rendszerösszekötő kapacitására –
ideértve az energiatárolási kapacitást és 
ideértve a területi jelzéseket is – vonatkozó 
beruházásösztönzés részletes szabályai.

Or. en
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Módosítás 1537
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche

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.

Or. en

Módosítás 1538
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelet a 49–51. cikkben létrehozza az elosztórendszer-üzemeltetők európai szervezetét. 
A szervezet feladatait tehát e cikk, az átvitelirendszer- és az elosztórendszer-üzemeltetők 
közötti együttműködést pedig különösen az 53. cikk rendelkezéseihez kell igazítani.

Módosítás 1539
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Rendeletre irányuló javaslat
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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

Or. en

Módosítás 1540
Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok joga további részletes 
intézkedésekről történő rendelkezésre

A tagállamok joga további részletes 
intézkedésekről vagy hatékonyabb piaci 
megoldásokról történő rendelkezésre

Or. en

Módosítás 1541
Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet nem sérti a tagállamok azon 
jogát, hogy fenntartsanak vagy 
bevezessenek olyan intézkedéseket, 
amelyek e rendelet, az 57. cikkben említett 
iránymutatások vagy az 55. cikkben 
említett üzemi és kereskedelmi 
szabályzatok rendelkezéseinél részletesebb 
rendelkezéseket tartalmaznak , feltéve, 
hogy a szóban forgó intézkedések nem 
veszélyeztetik az uniós jog hatékonyságát .

E rendelet nem sérti a tagállamok azon 
jogát, hogy fenntartsanak vagy 
bevezessenek olyan intézkedéseket, 
amelyek e rendelet, az 57. cikkben említett 
iránymutatások vagy az 55. cikkben 
említett üzemi és kereskedelmi 
szabályzatok rendelkezéseinél részletesebb 
rendelkezéseket és/vagy e rendeletnek az 
1. cikkben meghatározott általános céljai 
elérése tekintetében hatékonyabb piaci 
megoldásokat tartalmaznak, feltéve, hogy 
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a szóban forgó intézkedések nem 
veszélyeztetik az uniós jog hatékonyságát.

Or. en

Módosítás 1542
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a beruházásnak fokoznia kell a 
versenyt a villamosenergia-ellátás terén;

a) a beruházásnak fokoznia kell a 
versenyt a villamosenergia-ellátás terén, és 
a 2019. január 1-jét követően megkezdett 
projektek esetében konkrétan szerepeltetni 
kell az energiatárolást az egyik vagy 
mindkét rendszerösszekötő végpontnál, 
amennyiben az energiatárolás 
alacsonyabb költséggel járó alternatívája 
a rendszerösszekötő kapacitásba történő 
beruházásoknak;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 1543
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1), (2) és (3) bekezdés szerinti 
mentességről szóló határozatot az érintett 
tagállamok szabályozó hatóságai eseti 
alapon hozzák meg. A mentesség 
vonatkozhat az új rendszerösszekötő vagy 
a meglévő, jelentősen megnövelt 
kapacitású rendszerösszekötő teljes 

Az (1), (2) és (3) bekezdés szerinti 
mentességről szóló határozatot az érintett 
tagállamok szabályozó hatóságai eseti 
alapon hozzák meg. A mentesség 
vonatkozhat az új rendszerösszekötő vagy 
a meglévő, jelentősen megnövelt 
kapacitású rendszerösszekötő teljes 
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kapacitására vagy annak egy részére. kapacitására vagy annak egy részére vagy 
összevont energiatárolási kapacitására.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 1544
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mentesség megadásával kapcsolatos 
döntés meghozatalakor eseti alapon meg 
kell fontolni, hogy a mentesség időtartamát 
és a rendszerösszekötőhöz való 
megkülönböztetésmentes hozzáférést nem 
szükséges-e feltételekhez kötni. Az ezekre 
a feltételekre vonatkozó döntések 
meghozatalakor figyelembe kell venni 
különösen a kiépítendő új kapacitást vagy a 
meglévő kapacitás módosítását, a projektre 
vonatkozó időkereteket és a nemzeti 
sajátosságokat.

A mentesség megadásával kapcsolatos 
döntés meghozatalakor eseti alapon meg 
kell fontolni, hogy a mentesség időtartamát 
és a rendszerösszekötőhöz való 
megkülönböztetésmentes hozzáférést nem 
szükséges-e feltételekhez kötni. Az ezekre 
a feltételekre vonatkozó döntések 
meghozatalakor figyelembe kell venni 
különösen a kiépítendő új kapacitást vagy 
összevont energiatárolási kapacitást vagy 
a meglévő kapacitás módosítását, a 
projektre vonatkozó időkereteket és a 
nemzeti sajátosságokat.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 1545
Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 11 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 63. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az e cikk (1) bekezdésében 
lefektetett feltételek alkalmazására 
vonatkozó iránymutatásokról, valamint 
arra, hogy meghatározza az e cikk (4), (7), 
(8), (9) és (10) bekezdése alkalmazása 
céljából követendő eljárást.

(11) A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el az e cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feltételek alkalmazásáról, 
valamint az e cikk (4), (7), (8), (9) és (10) 
bekezdésének alkalmazása céljából 
követendő eljárás meghatározásáról.

Or. en

Módosítás 1546
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Rendeletre irányuló javaslat
60 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

60a. cikk

Együttműködés harmadik országokkal

A Bizottság e rendelettel összefüggésben 
mechanizmusokat dolgoz ki az Unió 
villamosenergia-piacával fizikai 
összeköttetésben álló harmadik 
országokkal való együttműködés és piaci 
integráció előmozdítására.

Or. en

Indokolás

Az energiaunió céljainak és törekvéseinek megvalósítása érdekében együttműködésre kell 
törekedni azon megfelelő harmadik országokkal, amelyek az Unió villamosenergia-piacával 
fizikai összeköttetésben állnak. Ez valamennyi fél számára előnyös, és segítheti az Unió 
energiabiztonságát, energiahatékonyságát és a jövőbeli alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
energiafelhasználásra való áttérést.

Módosítás 1547
Algirdas Saudargas, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
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61 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

61a. cikk

Harmadik országok részvétele

(1) Harmadik országok csak akkor 
vehetnek részt a villamos energia belső 
piacában, ha olyan megállapodásokat 
kötöttek az Unióval, amelyek értelmében 
elfogadták és alkalmazzák legalább:

a) [a villamos energia belső piacáról szóló 
rendeletben és az ennek értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló és 
végrehajtási jogi aktusokban] foglalt 
legfontosabb jogokat és kötelezettségeket;

b) [a villamos energia belső piacáról szóló 
irányelvben] foglalt legfontosabb jogokat 
és kötelezettségeket;

c) az energetikai állami támogatások 
ellenőrzési szabályait az EUMSZ 107–
109. cikkében foglaltak szerint;

d) a nagykereskedelmi energiapiacok 
integritásáról és átláthatóságáról szóló, 
2011. október 25-i 1227/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben a piac 
integritásának és átláthatóságának 
összehangolt felügyeletére vonatkozóan 
meghatározott szabályokat, ideértve a 
rendelet értelmében elfogadott piaci 
végrehajtási jogi aktusokat is;

e) a nukleáris létesítmények nukleáris 
biztonsági közösségi keretrendszerének 
létrehozásáról szóló, 2009. június 25-i 
2009/71/Euratom tanácsi irányelv (a 
2009/71/Euratom irányelv módosításáról 
szóló, 2014. július 8-i 2014/87/Euratom 
tanácsi irányelvet is ideértve); és a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
felelősségteljes és biztonságos kezelését 
szolgáló közösségi keret létrehozásáról 
szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom 
tanácsi irányelv követelményeit;

f) az energetikai szektor szempontjából 
fontos környezetvédelmi szabályokat; 
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valamint

g) az Unióval való belső piaci 
együttműködés adminisztratív 
végrehajtására és bírósági felügyeletére 
vonatkozó szabályokat, amelyek e rendelet 
és az ennek értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló és végrehajtási 
jogi aktusok szabályainak végrehajtását, 
illetve bírósági felügyeletét a Bizottságra, 
illetve az Európai Bíróságra vagy pedig 
olyan meghatározott nem nemzeti 
végrehajtási szervre, illetve semleges nem 
nemzeti bíróságra vagy választottbírósági 
testületre ruházzák, amely független az 
adott harmadik országtól.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés 
értelmében az Unió és egy harmadik 
ország nem kötött megállapodást, és 
amennyiben a rendszer működését veszély 
fenyegeti, a tagállamok megtehetik a 
szükséges intézkedéseket többek között az 
adott harmadik országból származó 
villamos energia szállításának korlátozása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

This amendment is needed to ensure the coherence and completeness of the internal logic of 
the regulation and particularly to achieve is main aim: to ensure “well-functioning, 
integrated electricity markets, which allow non-discriminatory market access for all resource 
providers” as stated in the article 1.

Well-functioning of EU‘s internal electricity market can be significantly influenced by import 
of electricity from third countries that compete in the EU‘s market on equal basis with 
electricity produced in the EU but is produced in third country under different requirements 
than at the EU (state aid, competition, environment etc.). Commission's proposals address 
only the internal side of the market and do not ensure that there is a level playing field for EU 
power producers vis-a-vis third country power producers. Moreover, there is no reciprocity 
on market access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the 
EU).

Such situation negatively affects EU electricity internal market, producers’ competitiveness 
and creates difficulties for them to develop competitive electricity generation in the EU. 
Taking this into account there is a need to clarify how third countries access to European 
market is regulated. This would improve predictability for market players and give security 
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for EU power producers that equal competitive conditions will be established in the EU 
market.

Módosítás 1548
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 1549
Jaromír Kohlíček

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A javasolt szövegváltozat megfelel a felhatalmazáson alapuló, illetve a végrehajtási jogi 
aktusokkal kapcsolatos érveinknek. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok használatának 
mértékét és formáját az irányelv által javasolt és a rendeletben említett valamennyi esetben 
értékelni kell. Az irányelv javaslatai alapján nem egyértelmű, mi indokolja a végrehajtási jogi 
aktusok alkalmazását (lásd: az irányelv 24. cikke szerinti adatformátum), más esetekben pedig 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazását (az ACER-ről szóló 61. cikk vagy az 
üzemi és kereskedelmi szabályzatokról szóló 63. cikk). Nem világos tehát, hogy az egyes 
témák esetében alkalmazandó jogszabályforma meghatározására milyen „szabály” alapján 
került sor.
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Módosítás 1550
Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 31. cikk (3) bekezdésében, a 46. 
cikk (4) bekezdésében, az 55. cikk (1) 
bekezdésében, az 56. cikk (1) és (4) 
bekezdésében, valamint az 59. cikk (11) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadásának 
hatáskörét [Kiadóhivatal: kérjük illesszék 
be a hatálybalépés dátumát]-tól/-től 
határozatlan időre a Bizottságra kell 
ruházni.

(2) A 31. cikk (3) bekezdésében, a 46. 
cikk (4) bekezdésében, valamint az 59. 
cikk (11) bekezdésében említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásának hatáskörét [Kiadóhivatal: 
kérjük illesszék be a hatálybalépés 
dátumát]-tól/-től határozatlan időre a 
Bizottságra kell ruházni.

Or. en

Módosítás 1551
Jaromír Kohlíček

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 31. cikk (3) bekezdésében, a 46. 
cikk (4) bekezdésében, az 55. cikk (1) 
bekezdésében, az 56. cikk (1) és (4) 
bekezdésében, valamint az 59. cikk (11) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadásának 
hatáskörét [Kiadóhivatal: kérjük illesszék 
be a hatálybalépés dátumát]-tól/-től 
határozatlan időre a Bizottságra kell 
ruházni.

(2) A 31. cikk (3) bekezdésében, a 46. 
cikk (4) bekezdésében, az 55. cikk (1) 
bekezdésében, az 56. cikk (1) és (4) 
bekezdésében, valamint az 59. cikk (11) 
bekezdésében említett végrehajtási jogi 
aktusok elfogadásának hatáskörét 
[Kiadóhivatal: kérjük illesszék be a 
hatálybalépés dátumát]-tól/-től határozatlan 
időre a Bizottságra kell ruházni.

Or. en
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Indokolás

A javasolt szövegváltozat megfelel a felhatalmazáson alapuló, illetve a végrehajtási jogi 
aktusokkal kapcsolatos érveinknek. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok használatának 
mértékét és formáját az irányelv által javasolt és a rendeletben említett valamennyi esetben 
értékelni kell. Az irányelv javaslatai alapján nem egyértelmű, mi indokolja a végrehajtási jogi 
aktusok alkalmazását (lásd: az irányelv 24. cikke szerinti adatformátum), más esetekben pedig 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazását (az ACER-ről szóló 61. cikk vagy az 
üzemi és kereskedelmi szabályzatokról szóló 63. cikk). Nem világos tehát, hogy az egyes 
témák esetében alkalmazandó jogszabályforma meghatározására milyen „szabály” alapján 
került sor.

Módosítás 1552
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 31. cikk (3) bekezdésében, a 46. 
cikk (4) bekezdésében, az 55. cikk (1) 
bekezdésében, az 56. cikk (1) és (4) 
bekezdésében, valamint az 59. cikk (11) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadásának 
hatáskörét [Kiadóhivatal: kérjük illesszék 
be a hatálybalépés dátumát]-tól/-től 
határozatlan időre a Bizottságra kell 
ruházni.

(2) A 31. cikk (3) bekezdésében, a 46. 
cikk (4) bekezdésében, az 55. cikk (1) 
bekezdésében, az 56. cikk (1) és (4) 
bekezdésében, valamint az 59. cikk (11) 
bekezdésében említett végrehajtási jogi 
aktusok elfogadásának hatáskörét 
[Kiadóhivatal: kérjük illesszék be a 
hatálybalépés dátumát]-tól/-től határozatlan 
időre a Bizottságra kell ruházni.

Or. en

Módosítás 1553
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 31. 
cikk (3) bekezdésében, a 46. cikk (4) 
bekezdésében, az 55. cikk (1) 
bekezdésében, az 56. cikk (1) és (4) 

(3) A Bizottságnak a 31. cikk (3) 
bekezdése, a 46. cikk (4) bekezdése, az 55. 
cikk (1) bekezdése, az 56. cikk (1) és (4) 
bekezdése, valamint az 59. cikk (11) 
bekezdése szerinti felhatalmazása [az e 
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bekezdésében, valamint az 59. cikk (11) 
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.

rendelet hatálybalépésétől számított] 
ötéves időtartamra szól. A Bizottság 
legkésőbb kilenc hónappal az ötéves 
időtartam letelte előtt jelentést készít a 
felhatalmazásról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra, 
amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 
legkésőbb három hónappal minden egyes 
időtartam letelte előtt.

Or. en

Módosítás 1554
Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 31. cikk 
(3) bekezdésében, a 46. cikk (4) 
bekezdésében, az 55. cikk (1) 
bekezdésében, az 56. cikk (1) és (4) 
bekezdésében, valamint az 59. cikk (11) 
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.

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 31. cikk 
(3) bekezdésében, a 46. cikk (4) 
bekezdésében, valamint az 59. cikk (11) 
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.

Or. en

Módosítás 1555
Jaromír Kohlíček

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 szakértőkkel.

(4) A végrehajtási 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 
szakértőkkel.

Or. en

Indokolás

A javasolt szövegváltozat megfelel a felhatalmazáson alapuló, illetve a végrehajtási jogi 
aktusokkal kapcsolatos érveinknek. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok használatának 
mértékét és formáját az irányelv által javasolt és a rendeletben említett valamennyi esetben 
értékelni kell. Az irányelv javaslatai alapján nem egyértelmű, mi indokolja a végrehajtási jogi 
aktusok alkalmazását (lásd: az irányelv 24. cikke szerinti adatformátum), más esetekben pedig 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazását (az ACER-ről szóló 61. cikk vagy az 
üzemi és kereskedelmi szabályzatokról szóló 63. cikk). Nem világos tehát, hogy az egyes 
témák esetében alkalmazandó jogszabályforma meghatározására milyen „szabály” alapján 
került sor.

Módosítás 1556
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 szakértőkkel.

(4) A végrehajtási 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 
szakértőkkel.

Or. en

Módosítás 1557
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana
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Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 1558
Jaromír Kohlíček

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A javasolt szövegváltozat megfelel a felhatalmazáson alapuló, illetve a végrehajtási jogi 
aktusokkal kapcsolatos érveinknek. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok használatának 
mértékét és formáját az irányelv által javasolt és a rendeletben említett valamennyi esetben 
értékelni kell. Az irányelv javaslatai alapján nem egyértelmű, mi indokolja a végrehajtási jogi 
aktusok alkalmazását (lásd: az irányelv 24. cikke szerinti adatformátum), más esetekben pedig 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazását (az ACER-ről szóló 61. cikk vagy az 
üzemi és kereskedelmi szabályzatokról szóló 63. cikk). Nem világos tehát, hogy az egyes 
témák esetében alkalmazandó jogszabályforma meghatározására milyen „szabály” alapján 
került sor.

Módosítás 1559
Evžen Tošenovský

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

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

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

Or. en

Módosítás 1560
Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 31. cikk (3) bekezdése, a 46. cikk 
(4) bekezdése, az 55. cikk (1) bekezdése, 
az 56. cikk (1) és (4) bekezdése, valamint 
az 59. cikk (11) bekezdése értelmében 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jogi aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

(6) A 31. cikk (3) bekezdése, a 46. cikk 
(4) bekezdése, valamint az 59. cikk (11) 
bekezdése értelmében elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 
aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 1561
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
63 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

63a. cikk

Harmadik országok részvétele

Harmadik országok csak akkor vehetnek 
részt a villamos energia belső piacában, 
ha olyan megállapodásokat kötöttek az 
Unióval, amelyek értelmében elfogadták 
és alkalmazzák legalább:

a) [a villamos energia belső piacáról szóló 
rendeletben és az ennek értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló és 
végrehajtási jogi aktusokban] foglalt 
legfontosabb jogokat és kötelezettségeket;

b) [a villamos energia belső piacáról szóló 
irányelvben] foglalt legfontosabb jogokat 
és kötelezettségeket;

c) az energetikai állami támogatások 
ellenőrzési szabályait az EUMSZ 107–
109. cikkében foglaltak szerint;

d) a nagykereskedelmi energiapiacok 
integritásáról és átláthatóságáról szóló, 
2011. október 25-i 1227/2011/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben a piac 
integritásának és átláthatóságának 
összehangolt felügyeletére vonatkozóan 
meghatározott szabályokat, ideértve a 
rendelet értelmében elfogadott piaci 
végrehajtási jogi aktusokat is;

e) a nukleáris létesítmények nukleáris 
biztonsági közösségi keretrendszerének 
létrehozásáról szóló, 2009. június 25-i 
2009/71/Euratom tanácsi irányelv (a 
2009/71/Euratom irányelv módosításáról 
szóló, 2014. július 8-i 2014/87/Euratom 
tanácsi irányelvet is ideértve); és a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok 
felelősségteljes és biztonságos kezelését 
szolgáló közösségi keret létrehozásáról 
szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom 
tanácsi irányelv követelményeit;

f) az energetikai szektor szempontjából 
fontos környezetvédelmi szabályokat; 
valamint

g) az Unióval való belső piaci 
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együttműködés adminisztratív 
végrehajtására és bírósági felügyeletére 
vonatkozó szabályokat, amelyek e rendelet 
és az ennek értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló és végrehajtási 
jogi aktusok szabályainak végrehajtását, 
illetve bírósági felügyeletét a Bizottságra, 
illetve a Bíróságra vagy pedig olyan 
meghatározott nem nemzeti végrehajtási 
szervre, illetve semleges nem nemzeti 
bíróságra vagy választottbírósági 
testületre ruházzák, amely független az 
adott harmadik országtól. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdés 
értelmében az Unió és egy harmadik 
ország nem kötött megállapodást, és 
amennyiben a rendszer működését veszély 
fenyegeti, a tagállamok megtehetik a 
szükséges intézkedéseket többek között az 
adott harmadik országból származó 
villamos energia szállításának korlátozása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

This amendment is indispensable in order to achieve the objectives of the internal energy 
market by having a level-playing field with third countries’ power producers that produce 
electricity under different requirements than those of the EU (environmental protection, 
internal market, competition, state aid etc.) and/or where there is no reciprocity on market 
access (EU companies cannot trade in third countries while they can do that in the EU). Such 
situation negatively affects EU electricity producers’ competitiveness and creates difficulties 
for them to develop competitive renewable electricity generation in the EU. This Amendment 
sets thus out provisions for third country participation to the internal electricity market that 
are linked to provisions stemming from this Regulation, the Electricity Directive and different 
relevant provisions of Union law to which EU internal market participants are bound.

Módosítás 1562
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
64 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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64a. cikk

Felülvizsgálat

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

Or. en

Indokolás

Az e rendelet számos cikkében bevezetett új rendelkezések, küszöbértékek és végrehajtási 
határidők, továbbá az egyes szereplőkre ruházott nyomonkövetési feladatok tekintetében 
rendelkezni kell e rendelet felülvizsgálatának határidejéről, a lehetséges kiigazítások lehetővé 
tétele és a jövőbeli fejlemények megfelelő integrálása érdekében.

Módosítás 1563
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Rendeletre irányuló javaslat
64 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

64a. cikk

Módosítás

A rendeletet legkésőbb 2024 végéig 
általános felülvizsgálatnak kell alávetni.

Or. en

Módosítás 1564
Zdzisław Krasnodębski

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve
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Or. en

Módosítás 1565
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2.4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.4a. 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.

Or. en

Módosítás 1566
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 5 rész – 5.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

törölve

Or. en

Módosítás 1567
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 8 rész – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) (8) A regionális kiegyenlítő kapacitás 
kiszámítása

Or. en

Módosítás 1568
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 8 rész – 8.1 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 1569
Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 8 rész – 8.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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:

törölve

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

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

Or. en

Módosítás 1570
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 13 rész – 13.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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. A regionális operatív központok 
a(z) (../...) rendelet [a kockázatokra való 
felkészülésről szóló rendelet] 6. cikkének 
(1) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek megfelelően 
azonosítják a regionális 
válságforgatókönyveket saját régiójuk 
tekintetében. A forgatókönyveket az egyes 
régiókat fenyegető kockázatok, úgymint a 
szélsőséges időjárási feltételek, a 
természeti katasztrófák, az 
üzemanyaghiány, illetve a rosszindulatú 
támadások alapján határozzák meg. A 
forgatókönyvek a kockázatokra való 
felkészülésre vonatkozó nemzeti tervek 
regionális részeinek alapját képezik.

Or. en

Módosítás 1571
Luděk Niedermayer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 13 rész – 13.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 

(A magyar változatot nem érinti.)
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szerint] rendelet 6. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott 
követelményeknek megfelelően 
azonosítják a regionális 
válságforgatókönyveket.

Or. en

Módosítás 1572
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 13 rész – 13.1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13.1a. A regionális operatív központok 
hozzájárulnak a tagállamok kockázatokra 
való felkészülésre vonatkozó nemzeti 
terveiben szerepeltetendő regionális 
intézkedések összehangolásához az 
alábbiak útján:

a) ajánlások kibocsátása az érintett
tagállamok kockázatokra való 
felkészülésre vonatkozó nemzeti tervei 
tervezetéről [a kockázatokra való 
felkészülésről szóló rendelet] 10. cikke 
szerint;

b) koordinációs szervként való működés 
az érintett tagállamok hatáskörrel 
rendelkező hatóságai között a tagállamok 
nemzeti terveiben [a kockázatokra való 
felkészülésről szóló rendelet] 12. cikkének 
(2) bekezdése szerint szerepeltetendő 
regionális intézkedésekkel kapcsolatos 
megállapodások előmozdítása érdekében.

Or. en

Módosítás 1573
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 13 rész – 13.1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13.1a. A regionális operatív központok 
rövid távú megfelelőségi értékeléseket, 
vagyis szezonális megfelelési 
előrejelzéseket, továbbá a következő 
hetitől a napon belüli időtávig terjedő 
megfelelőségi értékeléseket készítenek 
saját régiójuk tekintetében [a 
kockázatokra való felkészülésről szóló 
rendelet] 9. cikke szerint. A rövid távú 
megfelelőségi értékelés kiegészíti a hosszú 
távú megfelelőségi értékelést, amely a 
kapacitásmechanizmusok 
szükségességének értékelésére irányuló, 
összehangolt európai megfelelőségi 
értékelést biztosítja.

Or. en

Módosítás 1574
Luděk Niedermayer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 13 rész – 13.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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. 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 12. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban a hatáskörrel 
rendelkező hatóságokkal együttműködve 
előkészítik és elvégzik az éves 
válságszimulációkat.

Or. en

Módosítás 1575
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Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 13 rész – 13.2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13.2a. A regionális operatív központokkal 
a rövid távú megfelelőségi értékelés 
módszertanának, továbbá a villamos 
energiával kapcsolatos, leginkább 
releváns válságforgatókönyvek 
meghatározása módszertanának [a 
kockázatokra való felkészülésről szóló 
rendelet] 8. cikkének (2) bekezdése és 5. 
cikkének (4) bekezdése szerint, regionális 
összefüggésben történő kidolgozásakor 
konzultálni kell.

Or. en

Módosítás 1576
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 13 a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. Az átviteli kapacitás iránti 
szükséglet meghatározása

13a. (új) 1. A regionális koordinációs 
központok támogatást nyújtanak a 
rendszerüzemeltetési régió 
átvitelirendszer-üzemeltetői számára az 
átviteli kapacitás iránti szükséglet 
meghatározása során.

13a. (új) 2. A regionális koordinációs 
központok javaslatot tesznek a 
rendszerüzemeltetési régió 
átvitelirendszer-üzemeltetői számára a 
hálózati beruházások prioritásaira 
vonatkozóan, legalább az alábbi 
kritériumok alapján:
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a) hosszú távú rendszermegfelelőségi 
értékelések;

b) az összekapcsolt rendszer helyzete;

c) az azonosított strukturális szűk 
keresztmetszetek.

Or. en
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