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RÖVID INDOKLÁS

Az Európai Bizottság által javasolt irányelv azt a célt követi, hogy az EU villamosenergia-
belső piacának megfelelő működését biztosítani tudja. A villamosenergia-ellátás 
biztonságának garantálása és a tagállamok közötti összeköttetés megfelelő szintjének 
garantálása ezen cél átültetésének központi elemei az irányelv-javaslatban. Továbbá a 
Bizottság egy keretet javasol, amelyben a tagállamoknak politikai koncepciókat kell 
kidolgozni a villamosenergia-ellátás biztonságára. 

Ezért az irányelv-javaslat egyrészről kiegészíti a villamosenergia belső piacának közös 
rendelkezéseiről szóló 2003/54/EK irányelvet. Másrészről a javaslat összefüggésben van a 
2002-ben megrendezett barcelonai csúcs végkövetkeztetéseivel, amelyen az állam és 
kormányfők azt a célt hagyták jóvá, miszerint a villamosenergia olyan szintű összeköttetésére 
törekednek, amely a kiépített termelési kapacitás 10%-nak felel meg.  
Ebből kifolyólag a 2003 nyarán bekövetkezett áramkimaradások rámutattak arra, hogy sürgős 
cselekvésre van szükség az Európai Unióban tekintettel a villamosenergia ellátás 
biztonságára. A bizottsági javaslat az átviteli-biztonság szemszögéből fokozottan foglalkozik 
ezzel a problémával. 

Az irányelv javaslat (3. cikk) általános rendelkezéseiben azon tagállamok politikai 
koncepcióiról van szó, amelyeknek meg kell határozni a különböző piaci szereplők szerepét 
és hatáskörét. Az előadó erre vonatkozóan fontosnak tartja, hogy a Bizottság által javasolt 
piaci szereplők körét bővítsék illetve, hogy ne foganatosítsanak megszorításokat.  Különösen 
környezetpolitikai szempontból fontos, hogy a fogyasztókat is, mint keresleti oldalt bevonják 
a tagállamok az ellátási biztonsággal kapcsolatos politikai koncepcióiba. Az 
energiahatékonyság fokozásához szükséges keresleti menedzsmentnek központi szerepet kell 
ebben játszania. 

A politikai koncepciók kialakításhoz a tagállamokban környezetpolitikai szempontból 
mindenekelőtt négy pont jelentős: ellensúlyozni a növekvő energiakereslet tendenciáját, a 
megújuló energiákból előállított villamosenergia használatának támogatása, az 
energiahatékonyság előmozdítása és új technológiák bevezetése, különösen a 
szükségletirányításnál a megújuló energiaforrások használatához, valamint a decentralizált 
energiaellátásnál. Ezekben a pontokban az előadó támogathatja a Bizottság javaslatait. Ezen 
kívül azonban a hálózatok illetve a hálózati infrastruktúra minőségét is figyelembe kell venni. 
Fontos, hogy a villamosenergia-hálózatok jövőbeli beruházásai jobban eleget tegyenek a 
megújuló energiák követelményeinek és jellemzőinek, és ezáltal fenntartható 
energiahálózatok jöjjenek létre. Az Európai Uniónak és a tagállamoknak ezen cél műszaki 
területére kell erőfeszítéseiket összpontosítaniuk a kutatástámogatás területén. 

Azt a célkitűzést, hogy a tagállamok közötti összeköttetést fokozzák, két szemszögből kell 
megvizsgálni. Egyrészről az összeköttetés feltétele a határokon átnyúló kereskedelemnek és 
ezáltal az energia területén létrejövő belső piac működésének. Új összekötő vezetékek építése 
ezenkívül a villamosenergiával való ellátást úgy javíthatná, hogy a hálózatokat kevesebb 
túlterhelés érné. Másrészről az olaszországi áramkimaradás megmutatta, hogy egy erősebb 
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összeköttetés nem nyújt kielégítő megoldást az ellátás biztonságára. Új összekötő vezetékek 
építésébe való beruházások ezért az előadó véleménye szerint ugyanúgy fontosak az ellátás 
biztonsága számára, mint a decentralizált energiatermelésbe való beruházások (distributed 
generation). 

Végezetül az előadó szeretné megjegyezni, hogy a Bizottság irányító kezdeményezését 
tekintettel az összekötő-vezetékek építésére (7. cikk) elutasítja. Piacgazdaságilag nem 
igazolható, hogy az átviteli rendszerüzemeltetőket beruházásokra kényszerítik. Habár az 
előadó elismeri az új összekötő vezetékek kiépítésébe való beruházások égető szükségességét, 
nem utolsósorban azért, hogy a hálózatokat használhatóvá tehessék a megújuló energiák 
számára, de a tervgazdasági módszer nem a célravezető eszköz. 

MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK

A környezeti kérdésekkel, népegészségüggyel és élelmiszerbiztonsággal foglalkozó bizottság 
megkéri az iparral, kutatással és energiával foglalkozó illetékes bizottságot, hogy vegye át 
jelentésébe a következő módosítási javaslatokat:

A Bizottság javaslata1 A Parlament módosításai

1. módosítási javaslat
6. megfontolása

6) A barcelonai Európai Tanács ülésén 
megállapodtak abban, hogy a tagállamok 
közötti összeköttetés szintjének céljaként az 
egyes tagállamokban kiépített kapacitás 
10%-át tűzték ki annak érdekében, hogy 
biztosítsák az ellátás biztonságát és 
megkönnyítsék a versenyt. Az összeköttetés 
csekély szintje a piac töredezettségéhez 
vezet, és ezáltal korlátozza a verseny 
fejlődését. Megfelelő fizikai összekötő-
vezeték kapacitások megléte szükséges de 
nem elégséges feltétele a verseny teljes 
mértékű kibontakozásának. Emellett az 
átviteli rendszerüzemeltetőket meg kell 
akadályozni abban, hogy a kapacitás 
visszatartás mesterséges csökkenéshez 

6) Az összeköttetés csekély szintje a piac 
töredezettségéhez vezet, és ezáltal korlátozza 
a verseny fejlődését. Megfelelő fizikai 
összekötő-vezeték kapacitások megléte 
szükséges, de nem elégséges feltétele a 
verseny teljes mértékű kibontakozásának. 
Emellett az átviteli rendszerüzemeltetőket 
meg kell akadályozni abban, hogy a 
kapacitás visszatartás mesterséges 
csökkenéshez vezessen. Ezzel 
összefüggésben a kapacitásszámítási és 
megítélési eljárásban nagyobb átláthatóságot 
kell biztosítani.

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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vezessen. Ezzel összefüggésben a 
kapacitásszámítási és megítélési eljárásban 
nagyobb átláthatóságot kell biztosítani

Indoklás

Helyénvaló, hogy az állam és kormányfők 2002-ben Barcelonában megtartott csúcson az 
összeköttetés mértékeként a kiépített kapacitások 10%-t állapították meg. Ugyanakkor a 2003 
nyarán bekövetkezett áramkimaradások megmutatták, hogy egy nagy mértékű összeköttetés 
nem csak, hogy elégtelen védelmet nyújt áramkimaradás ellen, hanem egy ilyen ellenkezőleg 
elő is mozdíthatja ezt. Ezért kérdéses, hogy vajon a 10%-os célkitűzést ezen a helyen ilyen 
formában kell- e megemlíteni azzal az indoklással, hogy javítja az ellátás biztonságát.

2. módosítási javaslat
6a megfontolása (új)

(6a) A verseny teljes kiteljesedése 
érdekében a kapacitásszámítási 
átláthatóság mellett a hálózati 
hozzáférésben is biztosítani kell az 
átláthatóságot. Ily módon a meglévő 
kapacitásokat jobban kihasználhatnák, és 
nem érkeznének hamis jelzések a piacra a 
szűkösségre utalva.

Indoklás

Vitathatatlan, hogy szükség van új átviteli-kapacitásokba való beruházásokra annak 
érdekében, hogy bizonyos szűk keresztmetszeteket leküzdhessenek és a belső piac teljes 
mértékben kiteljesedhessen. Ugyanakkor ügyelni kell arra, nehogy a hiányzó átláthatóság 
alapján tekintettel a harmadik fél hálózathoz való, diszkriminációtól mentes hozzáférésére 
fölösleges, párhuzamos struktúrákat építsenek ki.

3. módosítási javaslat
2. cikk

"felosztott termelés" "decentralizált termelés"

Indoklás

Ennél a módosításnál (valószínűleg nemcsak kizárólag a német megfogalmazásban) fordítási 
problémáról van szó. "Distributed generation" alatt  "decentralizált termelést" értünk. A 
decentralizált termelés fogalmát az előadó valamennyi módosító javaslatában ebben az 
értelemben használja, és így kell vonatkoztatni az irányelv teljes szövegére.
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4. módosítási javaslat
3. cikk (1) bekezdés

1. Az általános politikájuk meghatározása 
során a villamosenergia ellátás magas szintű 
biztonságának garantálása érdekében a 
tagállamok meghatározzák és közzéteszik a 
piaci szereplők különböző kategóriáinak, 
nevezetesen az
a) átviteli rendszert üzemeltetőknek és
b) a közműszolgáltatóknak a szerepeit és 
hatásköreit ezen politika megvalósítása 
során,  és adott esetben megfogalmazzák 
azokat a minimális követelményeket, 
amelyeket az érintett villamosenergia piac 
szereplőinek teljesíteniük kell

1. Az általános politikájuk 
meghatározása során a 
villamosenergia ellátás magas szintű 
biztonságának garantálása érdekében 
a tagállamok meghatározzák és 
közzéteszik a piaci szereplők 
különböző kategóriáinak szerepeit és 
hatásköreit ezen politika átültetése 
során, és adott esetben 
megfogalmazzák azokat a minimális 
követelményeket, amelyeket az 
érintett villamosenergia piac 
szereplőinek teljesíteniük kell.

Indoklás

Indokolatlan csak az átviteli rendszert üzemeltetőket és a közműszolgáltatókat piaci 
szereplőként meghatározni. Ellenkezőleg, az elosztóhálózat üzemeltetői, a villamosenergia 
termelők és a villamosenergia fogyasztók is a piaci szereplőknek számítanak. Éppen 
környezetpolitikai szempontból fontos, hogy a tagállamok az intézkedéseikbe és politikai 
koncepcióikba a keresletirányítást, azaz a fogyasztót is bevonják, nehogy ezáltal a célul 
kitűzött kapacitáskiépítéssel tévesen ösztönözzék a villamosenergia fogyasztás növelését.

5. módosítási javaslat
3. cikk (2) bekezdés ea pont (új)

(ea) annak szükségessége, hogy olyan új 
hálózati minőség felkutatásába fektessenek 
be, mint pl. a bidirekcionális hálózati 
infrastruktúra, amely figyelembe veszi a 
megújuló energiák, valamint a 
decentralizált termelés különleges 
jellemzőit.

Indoklás

A megújuló energiák és a decentralizált energiatermelés növekvő arányukkal fontos elemei a 
villamosenergia termelésnek. A különleges jellemzőik alapján többek között a hálózatok 
stabilitására jelenthetnek problémát. Azok a műszaki lehetőségek, amelyekkel a hálózatok 
alkalmasságát a megfelelő követelményekhez igazíthatják és a hálózatok minőségét 
javíthatják, mindezidáig még nem kielégítően vannak feltárva és alkalmazva. Fontos terület 
például egy bidirekcionális hálózati infrastruktúra létrehozása. Ez amiatt fontos, hogy a 
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villamosenergia ellátás magas szintű biztonságának garantálására hivatott politikába 
bevonják az új műszaki lehetőségek kutatásába való beruházásokat.

6. módosítási javaslat
5. cikk (2) bekezdés

2. A tagállamok ezen cikk alapján hozott 
intézkedéseket tesznek közzé, amelynek 
során a villamosenergia fogyasztóknál 
valamint a tényleges és potenciális 
beruházóknál a termelési ágazatban a lehető 
legmesszebb menő kiszélesítést biztosítják. 

2. A tagállamok ezen cikk alapján hozott 
intézkedéseket tesznek közzé és biztosítják 
átültetésüket, amelynek során a 
villamosenergia fogyasztóknál valamint a 
tényleges és potenciális beruházóknál a 
termelési ágazatban a lehető legmesszebb 
menő kiszélesítést biztosítják. 

Indoklás

Nem elegendő az intézkedéseket közzétenni. A tagállamoknak biztosítani kell azok átültetését 
is. Környezetpolitikai szempontból nagy jelentőséget kap ennek során a hatékony 
energiafelhasználásra való ösztönzések megteremtése.

7. módosítási javaslat
7. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a határokon átnyúló 
összeköttetésekről való döntések szoros 
együttműködésben és átlátható feltételek 
szerint valósuljanak meg az érintett átviteli-
hálózatot üzemeltetők között. 

Indoklás

Az átviteli hálózatot üzemeltetők közötti szoros együttműködés nélkül beruházási döntéseket 
sem lehet hozni, sem a határokon átnyúló összeköttetések kiépítése nem tud súrlódásmentesen 
működni. Az átlátható kritériumoknak kell megakadályozni, hogy a harmadik fél hátrányos 
megkülönböztetésére kerüljön sor.

8. módosítási javaslat
7. cikk (4) bekezdés

4. A szabályozó hatóság engedélyezi az kiesik
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átviteli hálózatot üzemeltető tervét vagy egy 
alternatív tervet, miután a hatóság 
egyeztetve az átviteli hálózatot 
üzemeltetővel végrehajtották azon a 
megfelelő módosításokat a (3) bekezdésben 
megnevezett eljárás eredményeként, 
valamint tekintettel a (2) bekezdésben és a 
6.cikkben lefektetett prioritásokra.  

Indoklás

Egy ilyen hosszadalmas és intervencionista eljárás esetében minden valószínűség szerint 
többé tulajdonképpen semmilyen beruházás nem történne az átviteli hálózatokba. Ezzel éppen 
az irányelv céljának ellenkezőjét érték volna el. A beruházások megnehezítésének aztán 
negatív következményei is lennének a hálózatok minőségének, környezetpolitikailag kitűzött 
javítására (a megújuló energiák követelményeihez való igazítás).

9. módosítási javaslat
7. cikk (5) bekezdés

5. A szabályozó hatóság figyelembe veszi a 
(4) bekezdés alapján jóváhagyott
beruházási stratégiát, amennyiben az 
engedélyezi a hálózati hozzáférés 
díjszabásának módszerét a 2003/54/EK 
irányelv 23. cikk (2) bekezdésének eljárása 
szerint.

5. A szabályozó hatóság figyelembe veszi a 
(1) bekezdésben lefektetett beruházási 
stratégiát, amennyiben az engedélyezi a 
hálózati hozzáférés díjszabásának módszerét 
a 2003/54/EK irányelv 23. cikk (2) 
bekezdésének eljárása szerint.

Indoklás

a 7. cikk (4) bekezdésének törléséből adódik

10. módosítási javaslat
7. cikk (6) bekezdés

6. Arra az esetre, ha az átviteli hálózatot 
üzemeltető a (4) bekezdésben lefektetett 
projekt megvalósításában késik vagy 
hibákat követ el, a szükséges eszközöknek a 
szabályozó hatóság rendelkezésére kell 
állni, amelyek arról gondoskodnak, hogy a 
jóváhagyott stratégia kielégítő 
előrelépéseket eredményezzen; ide 
tartoznak különösen:

kiesik
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a) az átviteli hálózatot üzemeltetővel 
szemben elrendelt pénzügyi szankciók, 
amely üzemeltetők projekténél nem tartják 
be az ütemtervet,
b) az ÁHÜ utasítása arra, hogy a munkákat 
egy bizonyos időpontig teljesítse,
c) az intézkedések az ajánlattevőnek történő 
teljesítendő munkák odaítéléséről egy 
ajánlati felhívás keretén belül.

Indoklás

A Bizottság ezen javaslata teljes mértékben tervgazdasági jellegű, és egy liberalizált 
villamosenergia-belső piaccal nem összeegyeztethető.


