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A jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított 

munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodás értelmében1 az 

Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 

megvizsgálja a Bizottság által előterjesztett összes javaslatot. 

A tanácsadó munkacsoport javaslatról szóló véleménye a mellékletben található. 

A Jogi Bizottság a szövegről előreláthatólag 2017. szeptember 7-i ülésén nyilvánít véleményt. 

Melléklet: 

                                                 
1 HL C 102., 1996.4.4., 2. o. 
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A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ 

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT 

Brüsszel, 2017. július 24. 

VÉLEMÉNY 

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT 

  A TANÁCS 

  A BIZOTTSÁG 

A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti 

és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (átdolgozás)  

COM(2016)0864, 2017.2.23. – 2016/0380(COD) 

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. 

november 28-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 9. pontjára, az Európai 

Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2017. 

június 6-án összeült, hogy megvizsgálja a Bizottság által benyújtott, fent említett javaslatot. 

 

Ezen az ülésen1 a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 

2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2009/72/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv átdolgozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 

javaslat vizsgálata a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel született azon 

megállapításával zárult, hogy az érdemi változtatások azonosítására szolgáló, szürke 

kiemeléssel kellett volna jelölni a következőket: 

 

– a 2. preambulumbekezdésben a „bővítse a határokon átnyúló kereskedelmet, és ezáltal 

hatékonyságjavulást teremtsen” szavak törlését; 

– a 2. preambulumbekezdésben a 2009/72/EK irányelv 50. preambulumbekezdése első három 

mondatának törlését, azaz az alábbi szövegrészt: „A közszolgáltatási követelményeket, 

ideértve az univerzális szolgáltatással kapcsolatos követelményeket is, és a belőlük eredő 

közös minimális normákat tovább kell szilárdítani, hogy minden fogyasztó – különösen a 

védelemre szorulók – biztosan részesüljön a verseny előnyeiből és a tisztességes árakból. A 

közszolgáltatási követelményeket nemzeti alapon kell meghatározni, a nemzeti körülmények 

figyelembe vételével; ugyanakkor a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a közösségi 

jogot. Az uniós polgárok és – amennyiben a tagállamok ezt szükségesnek tartják – a 

kisvállalkozások számára közszolgáltatási garanciákat kell nyújtani, különösen az ellátás 

biztonsága és az ésszerű díjak tekintetében”; 

– az 1. cikkben az „integrálása” szó törlését; 

                                                 
1 A tanácsadó munkacsoport a javaslat angol nyelvű változata alapján dolgozott, mivel ez a szóban forgó 

szöveg eredeti nyelvi változata. 
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– a 9. cikk (5) bekezdésében a 2009/72/EK irányelvre való hivatkozás törlését; 

– a 10. cikk (2) bekezdésének g) pontjában az alábbi szövegrész törlését: „panaszait 

átlátható, egyszerű és olcsó eljárások során intézzék. Nevezetesen, valamennyi fogyasztónak 

joga van a magas színvonalú szolgáltatáshoz és ahhoz, hogy a saját elektromosáram-

szolgáltatója ellen panaszt tegyen. Ezek a bíróságon kívül vitarendezési eljárások lehetővé 

teszik a jogviták tisztességes és gyors – lehetőleg három hónapon belüli – rendezését, és ahol 

erre a fogyasztó jogosult, visszatérítés és/vagy kártérítés nyújtását”; 

– a 18. cikk szövege után a 2009/72/EK irányelv 3. cikke (10) bekezdése teljes szövegének 

törlését; 

– a 25. cikk szövege után a 2009/72/EK irányelv 3. cikke (16) bekezdése teljes szövegének 

törlését; 

– a 26. cikkben a „független mechanizmusokat, például energiaügyi ombudsmani hivatalt 

vagy fogyasztói szervet hoznak létre a panaszok hatékony kezelése és a bíróságon kívüli 

vitarendezések céljából” szavak törlését; 

 – a 35. cikk (4) bekezdésében „a piac megnyitása” szavaknak „az energiaellátó szabad 

megválasztása” szavakkal való felváltását; 

– a 28. cikk (1) bekezdésében a „végső fogyasztók” szószerkezetből a „végső” jelző törlését; 

– a 38. cikk (2) bekezdésének a) pontjában a „tárolási kapacitás” szavak törlését; 

– a 47. cikk (3) bekezdésében a mondatkezdő „A vertikálisan integrált vállalkozás és” 

szövegrész betoldását; 

– az 59. cikk (4) bekezdésében a bevezető szöveget, valamint az „és három” szavak 

betoldását; 

– a 61. cikk (2) bekezdésének d) pontjában az „és iránymutatások” szavak betoldását; 

– a 66. cikk (1) bekezdésében „a IV., VI., VII. és VIII. fejezet vonatkozó rendelkezéseitől, a 

szigetüzemben működő mikrorendszerek esetében a III. fejezet vonatkozó rendelkezéseitől, 

amennyiben felújításról, fejlesztésről és a meglévő kapacitás növeléséről van szó, eltérésért 

folyamodhatnak, amelyet a Bizottság adhat meg számukra” jelenlegi szövegnek az „eltérésért 

folyamodhatnak a IV., V . és VI. fejezet, valamint a 4., 6., 7. és 8. cikk vonatkozó 

rendelkezéseitől” szöveggel való felváltását;  

– a II. melléklet 4. pontjának a) alpontjában a „(nemzeti szinten, azaz abban a tagállamban, 

ahol a szolgáltatási szerződést megkötötték, valamint – amennyiben a szolgáltató több 

tagállamban is tevékenykedik – a villamosenergia-ellátó vállalkozás szintjén)” szöveg 

betoldását; 

– a II. melléklet 4. pontjának második albekezdésében az ugyanezen pont első albekezdésének 

b) alpontjára való hivatkozást; 

– a III. melléklet 3. pontjában a „fogyasztók” szónak a „végső fogyasztók” szavakkal való 

felváltását. 

 

Ennélfogva a javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport egyhangú közös 

megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat az akként megjelölteken kívül egyéb érdemi 

módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az 

érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a munkacsoport 

megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabály érdemi módosítás nélküli 

egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza. 
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