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A BIZOTTSÁG (EU) 2017/2169 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2017. november 21.)
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1952 rendelete szerinti földgáz- és villamosenergiaárakra vonatkozó európai statisztikák továbbítására vonatkozó formátumról és szabályokról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó európai statisztikáról és a 2008/92/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/1952 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak
5. cikke (2) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az (EU) 2016/1952 rendelet közös keretet hoz létre az Unióban a háztartási fogyasztókra/felhasználókra és
a nem háztartási végső fogyasztókra/felhasználókra vonatkozó földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó,
összehasonlítható európai statisztikák előállítása tekintetében.

(2)

A tagállamok a statisztikai adatokat az (EU) 2016/1952 rendelet 5. cikke (2) bekezdése szerint a Bizottság által
meghatározandó megfelelő technikai formátumnak való megfelelés érdekében elektronikusan továbbítják.

(3)

A statisztikai adat- és metaadatcsere-szabvány (SDMX) statisztikai és technikai szabványokat ír elő a hivatalos
statisztikák cseréje vonatkozásában. Az e szabványoknak megfelelő technikai formátumot ezért az Európai
Statisztikai Rendszeren belül a tagállamokkal szoros együttműködésben a Bizottságnak (Eurostat) kell megálla
pítania.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Statisztikai Rendszer Bizottságának
véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az Unióban a háztartási fogyasztókra/felhasználókra és a nem háztartási végső fogyasztókra/felhasználókra vonatkozó
földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó adatokat az Eurostat részére egyablakos ügyintézés útján kell eljuttatni,
hogy a Bizottság (Eurostat) elektronikus úton lehívhassa azokat.

2. cikk
A Bizottság (Eurostat) számára benyújtandó adatszolgáltatáshoz alkalmazandó struktúra a mellékletekben került
meghatározásra.

3. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
(1) HL L 311., 2016.11.17., 1. o.
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2017. november 21-én.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER
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I. MELLÉKLET

A földgázárakra vonatkozó statisztikai adatok továbbítására szolgáló struktúra
Az adattovábbítási fájloknak a következő információkat kell tartalmazniuk:
Általános információ

Mező

Megjegyzések

Adatszolgáltatási gyako
riság

Ország

A bejelentő ország neve

Félévente

Szervezet

A bejelentő szervezet neve

Félévente

Kapcsolattartó személy

A bejelentő tisztviselő neve

Félévente

E-mail-cím

A bejelentő tisztviselő e-mail-címe

Félévente

Tárgyév

Az adatok tárgyéve (például 2017, 2018 stb.)

Félévente

Félévente

1. vagy 2.

Félévente

Valamennyi fogyasztási sávban az 1., 2. és 4. táblázatban szereplő mezőket továbbítani kell.
A háztartási fogyasztók/felhasználók tekintetében az alábbi sávokat kell alkalmazni:
— D1 sáv (kicsi): az éves fogyasztás 20 GJ alatti,
— D2 sáv (közepes): az éves fogyasztás legalább 20, de 200 GJ-nál kevesebb,
— D3 sáv (nagy): az éves fogyasztás legalább 200 GJ.
A nem háztartási felhasználók/fogyasztók tekintetében az alábbi sávokat kell alkalmazni:
— I1 sáv: az éves fogyasztás 1 000 GJ alatti,
— I2 sáv: az éves fogyasztás legalább 1 000, de 10 000 GJ-nál kevesebb,
— I3 sáv: az éves fogyasztás legalább 10 000, de 100 000 GJ-nál kevesebb,
— I4 sáv: az éves fogyasztás legalább 100 000, de 1 000 000 GJ-nál kevesebb,
— I5 sáv: az éves fogyasztás legalább 1 000 000, de 4 000 000 GJ-nál kevesebb,
— I6 sáv: az éves fogyasztás legalább 4 000 000 GJ.
A 3. táblázatban szereplő adatokat átlagértékként kell meghatározni valamennyi fogyasztási sávra kiterjedően.
1. táblázat: Fő árszintek

Mező

Bizalmasság jellege
Adó nélküli ár
— érték
— megfigyelési státusz

Megjegyzések

Adatszolgáltatási gyako
riság

Félévente
Ez az árszint csak az energia és ellátás összetevőt, valamint Félévente
a hálózat összetevőt tartalmazza.

L 306/12

HU

Mező
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Megjegyzések

2017.11.22.
Adatszolgáltatási gyako
riság

Héa és egyéb visszatérítendő adók Ez az árszint magában foglalja az energia és ellátás összete Félévente
nélküli ár
vőt, a hálózat összetevőt, valamint a nem háztartási végső
fogyasztók számára vissza nem igényelhető adókat, díjakat,
— érték
illetékeket és terheket. A háztartási fogyasztók tekintetében
— megfigyelési státusz
ez az árszint magában foglalja az energia és hálózat össze
tevőket, valamint az adókat, díjakat, illetékeket és terheket,
de nem tartalmazza a héát.
Valamennyi (visszaigényelhető és Ez az árszint magában foglalja az energia és ellátás összete Félévente
nem visszaigényelhető) adót és vőt, a hálózat összetevőt, továbbá valamennyi visszaigényel
héát magában foglaló ár
hető és nem visszaigényelhető adót, díjat, illetéket és terhet,
ideértve a héát is.
— érték
— megfigyelési státusz

Az értékek meghatározása nemzeti pénznem/gigajoule-ban (bruttó fűtőérték) történik.
A bizalmasság jellegének és a megfigyelési státusznak a meghatározása szabványosított kódjegyzékek felhasználásával
történik.
2. táblázat: Az árak részletes lebontása összetevőkre és részösszetevőkre

Mező

Megjegyzések

Adatszolgáltatási gyako
riság

Bizalmasság jellege
Energia- és ellátásár
— érték
— megfigyelési státusz

Hálózati ár
— érték
— megfigyelési státusz

Hozzáadottérték-adó
— érték

Ez az összetevő tartalmazza a szolgáltató által fizetett föld Évente
gáz nyersanyagárát vagy a szállítási rendszerbe való belépési
pontnál számított földgázárat, beleértve – adott esetben –
az alábbi végfelhasználói költségeket: tárolási költségek
plusz a végső felhasználók által a földgáz-értékesítés kap
csán fizetendő költségek.
A hálózati árnak az alábbi végfelhasználói költségeket kell Évente
tartalmaznia: átviteli és elosztási díjak, átviteli és elosztási
veszteségek, hálózati költségek, ügyfélszolgálati költségek,
rendszerszolgáltatási költségek, a mérőbérlés és a fogyasztás
mérés költségei.
A 2006/112/EK tanácsi irányelvben (1) meghatározott hoz Évente
záadottérték-adó.

— megfigyelési státusz
A megújuló energiára vonatkozó A megújuló energiaforrások, az energiahatékonyság és Évente
a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés (CHP) előmozdí
adók
tásával kapcsolatos adók, díjak, illetékek vagy terhek.
— érték
— megfigyelési státusz
A kapacitással kapcsolatos adók
— érték
— megfigyelési státusz

A stratégiai készletekkel, kapacitás-kifizetésekkel és energia Évente
biztonsággal kapcsolatos adók, díjak, illetékek vagy terhek;
a földgázelosztásra vonatkozó adók; az energiaügyi szabá
lyozó hatóságok vagy piaci szereplők és rendszerüzemelte
tők finanszírozásával kapcsolatos átállási költségek és illeté
kek.
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Mező

Környezetvédelmi adók
— érték
— megfigyelési státusz
Egyéb adók
— érték
— megfigyelési státusz

Megjegyzések

L 306/13
Adatszolgáltatási gyako
riság

A levegőminőséggel és egyéb környezetvédelmi célokkal Évente
kapcsolatos adók, díjak, illetékek vagy terhek; a CO2-kibo
csátással vagy egyéb üvegházhatású gázokkal kapcsolatos
adók.
Az előző négy kategória egyike alá sem tartozó valamennyi Évente
egyéb adó, díj, illeték vagy teher: távhőszolgáltatás támoga
tása; helyi vagy regionális adójellegű terhek; szigeti fekvés
miatti kompenzáció; hálózatok vagy egyéb ellátó intézmé
nyek általi földhasználattal és állami vagy magántulajdonnal
kapcsolatos engedélyekre és díjakra vonatkozó koncessziós
díjak.

(1) A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

A valamennyi összetevőre és részösszetevőre vonatkozó referencia-időszak éves.
Az értékek nemzeti pénznem/gigajoule-ban (GJ), a bruttó fűtőérték (GCV) alapján kerülnek meghatározásra.
A bizalmasság jellegének és a megfigyelési státusznak a meghatározása szabványosított kódjegyzékek felhasználásával
történik.
3. táblázat: Hálózati költségek
Mező

Megjegyzések

Adatszolgáltatási gyako
riság

Bizalmasság jellege
Átviteli költségek
— százalékban
— megfigyelési státusz

Elosztási költségek
— százalékban
— megfigyelési státusz

Az átviteli költségek átlagos relatív részesedése a háztartási Évente
fogyasztók tekintetében, valamint az átviteli költségek átla
gos relatív részesedése a nem háztartási végső fogyasztók
tekintetében, a teljes hálózati költségek százalékában kife
jezve.
Az elosztási költségek átlagos relatív részesedése a háztartási Évente
fogyasztók tekintetében, valamint az elosztási költségek át
lagos relatív részesedése a nem háztartási fogyasztók tekin
tetében, a teljes hálózati költségek százalékában kifejezve.

Az átviteli és elosztási költségekre vonatkozó referencia-időszak éves.
Az értékek meghatározására százalékban kerül sor.
A bizalmasság jellegének és a megfigyelési státusznak a meghatározása szabványosított kódjegyzékek felhasználásával
történik.
4. táblázat: Fogyasztási mennyiségek
Mező

Megjegyzések

Adatszolgáltatási gyako
riság

Bizalmasság jellege
Fogyasztási mennyiségek
— százalékban
— megfigyelési státusz

A földgáz valamennyi fogyasztási sávban való relatív része Évente
sedése azon összmennyiség alapján, amelyre az árak vonat
koznak.
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A fogyasztási mennyiségekre vonatkozó referencia-időszak éves.
Az értékek meghatározására százalékban kerül sor.
A bizalmasság jellegének és a megfigyelési státusznak a meghatározása szabványosított kódjegyzékek felhasználásával
történik.
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II. MELLÉKLET

A villamosenergia-árakra vonatkozó statisztikai adatok továbbítására szolgáló struktúra
Az adattovábbítási fájloknak a következő információkat kell tartalmazniuk:
Általános információ
Mező

Megjegyzések

Adatszolgáltatási gyako
riság

Ország

A bejelentő ország neve

Félévente

Szervezet

A bejelentő szervezet neve

Félévente

Kapcsolattartó személy

A bejelentő tisztviselő neve

Félévente

E-mail-cím

A bejelentő tisztviselő e-mail-címe

Félévente

Tárgyév

Az adatok tárgyéve (például 2017, 2018 stb.)

Félévente

Félévente

1. vagy 2.

Félévente

Valamennyi fogyasztási sávban az 1., 2. és 4. táblázatban szereplő mezőket továbbítani kell.
A háztartási fogyasztók/felhasználók tekintetében az alábbi sávokat kell alkalmazni:
— DA sáv (nagyon kicsi): az éves fogyasztás 1 000 kWh alatti,
— DB sáv (kicsi): az éves fogyasztás legalább 1 000, de 2 500 kWh-nál kevesebb,
— DC sáv (közepes): az éves fogyasztás legalább 2 500, de 5 000 kWh-nál kevesebb,
— DD sáv (nagy): az éves fogyasztás legalább 5 000, de 15 000 kWh-nál kevesebb,
— DE sáv (nagyon nagy): az éves fogyasztás legalább 15 000 kWh.
A nem háztartási fogyasztók/felhasználók tekintetében az alábbi sávokat kell alkalmazni:
— IA sáv: az éves fogyasztás 20 MWh alatti,
— IB sáv: az éves fogyasztás legalább 20, de 500 MWh-nál kevesebb,
— IC sáv: az éves fogyasztás legalább 500, de 2 000 MWh-nál kevesebb,
— ID sáv: az éves fogyasztás legalább 2 000, de 20 000 MWh-nál kevesebb,
— IE sáv: az éves fogyasztás legalább 20 000, de 70 000 MWh-nál kevesebb,
— IF sáv: az éves fogyasztás legalább 70 000, de 150 000 MWh-nál kevesebb,
— IG sáv: az éves fogyasztás legalább 150 000 MWh.
A 3. táblázatban szereplő adatokat valamennyi fogyasztási sávra kiterjedő átlagértékként kell meghatározni.
1. táblázat: Fő árszintek
Mező

Bizalmasság jellege
Adó nélküli ár:
— érték
— megfigyelési státusz

Megjegyzések

Adatszolgáltatási gyako
riság

Félévente
Ez az árszint csak az energia és ellátás összetevőt, valamint Félévente
a hálózat összetevőt tartalmazza.
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Mező
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Megjegyzések

2017.11.22.
Adatszolgáltatási gyako
riság

Héa és egyéb visszatérítendő adók Ez az árszint magában foglalja az energia és ellátás összete Félévente
nélküli ár
vőt, a hálózat összetevőt, valamint a nem háztartási végső
fogyasztók számára vissza nem igényelhető adókat, díjakat,
— érték
illetékeket és terheket. A háztartási fogyasztók tekintetében
— megfigyelési státusz
ez az árszint magában foglalja az energia és hálózat össze
tevőket, valamint az adókat, díjakat, illetékeket és terheket,
de nem tartalmazza a héát.
Valamennyi (visszaigényelhető és Ez az árszint magában foglalja az energia és ellátás összete Félévente
nem visszaigényelhető) adót és vőt, a hálózat összetevőt, továbbá valamennyi visszaigényel
héát magában foglaló ár
hető és nem visszaigényelhető adót, díjat, illetéket és terhet,
ideértve a héát is.
— érték
— megfigyelési státusz
Az értékeket nemzeti pénznem/kilowattórában (kWh) kell meghatározni.
A bizalmasság jellegének és a megfigyelési státusznak a meghatározása szabványosított kódjegyzékek felhasználásával
történik.
2. táblázat: Az árak részletes lebontása összetevőkre és részösszetevőkre
Mező

Megjegyzések

Adatszolgáltatási gyako
riság

Bizalmasság jellege
Energia- és ellátásár
— érték

Az energiával és ellátással kapcsolatos teljesár-összetevő, az Évente
adók kivételével.

— megfigyelési státusz

Ezen összetevőnek az alábbi végfelhasználói költségeket
kell tartalmaznia: villamosenergia-termelés, összesítés, ener
giakiegyensúlyozás, elszállítottenergia-költségek, vevőszol
gálat, ügyfélszolgálati menedzsment és egyéb ellátási költsé
gek.

Hálózati ár

A hálózati árakkal kapcsolatos teljesár-összetevő, az adók Évente
kivételével.

— érték
— megfigyelési státusz

A hálózati árnak az alábbi végfelhasználói költségeket kell
tartalmaznia: átviteli és elosztási díjak, átviteli és elosztási
veszteségek, hálózati költségek, ügyfélszolgálati költségek,
rendszerszolgáltatási költségek, a mérőbérlés és a fogyasztás
mérés költségei.

Hozzáadottérték-adó

A 2006/112/EK irányelvben meghatározott hozzáadottér Évente
ték-adó.

— érték
— megfigyelési státusz

A megújuló energiára vonatkozó A megújuló energiaforrások, az energiahatékonyság és Évente
a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés (CHP) előmozdí
adók
tásával kapcsolatos adók, díjak, illetékek vagy terhek.
— érték
— megfigyelési státusz
A kapacitással kapcsolatos adók
— érték
— megfigyelési státusz

A kapacitás-kifizetésekkel, energiabiztonsággal és a termelési Évente
kapacitások megfelelőségével kapcsolatos adók, díjak, illeté
kek vagy terhek; a szénipari átszervezésre vonatkozó adók;
a villamosenergia-elosztásra vonatkozó adók; az energia
ügyi szabályozó hatóságok vagy piaci szereplők és rendsze
rüzemeltetők finanszírozásával kapcsolatos átállási költsé
gek és illetékek.
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Mező

Környezetvédelmi adók
— érték
— megfigyelési státusz

Megjegyzések

L 306/17
Adatszolgáltatási gyako
riság

A levegőminőséggel és egyéb környezetvédelmi célokkal Évente
kapcsolatos adók, díjak, illetékek vagy terhek; a CO2-kibo
csátással vagy egyéb üvegházhatású gázokkal kapcsolatos
adók.

A nukleáris ágazattal kapcsolatos A nukleáris ágazattal kapcsolatos adók, díjak, illetékek vagy Évente
terhek, ideértve a nukleáris létesítmények leszerelését, szem
adók
léjét és a nukleáris létesítményekre vonatkozó díjakat.
— érték
— megfigyelési státusz
Egyéb adók
— érték
— megfigyelési státusz

Az előző öt kategória egyike alá sem tartozó valamennyi Évente
egyéb adó, díj, illeték vagy teher: távhőszolgáltatás támoga
tása; helyi vagy regionális adójellegű terhek; szigeti fekvés
miatti kompenzáció; hálózatok vagy egyéb ellátó intézmé
nyek általi földhasználattal és állami vagy magántulajdonnal
kapcsolatos engedélyekre és díjakra vonatkozó koncessziós
díjak.

A valamennyi összetevőre és részösszetevőre vonatkozó referencia-időszak éves.
Az értékeket nemzeti pénznem/kilowattórában (kWh) kell meghatározni.
A bizalmasság jellegének és a megfigyelési státusznak a meghatározása szabványosított kódjegyzékek felhasználásával
történik.
3. táblázat: Hálózati költségek
Mező

Megjegyzések

Adatszolgáltatási gyako
riság

Bizalmasság jellege
Átviteli költségek
— százalékban
— megfigyelési státusz
Elosztási költségek
— százalékban
— megfigyelési státusz

Az átviteli költségek átlagos relatív részesedése a háztartási Évente
fogyasztók tekintetében, valamint az átviteli költségek átla
gos relatív részesedése a nem háztartási végső fogyasztók
tekintetében, a teljes hálózati költségek százalékában kife
jezve.
Az elosztási költségek átlagos relatív részesedése a háztartási Évente
fogyasztók tekintetében, valamint az elosztási költségek át
lagos relatív részesedése a nem háztartási fogyasztók tekin
tetében, a teljes hálózati költségek százalékában kifejezve.

Az átviteli és elosztási költségekre vonatkozó referencia-időszak éves.
Az értékek meghatározására százalékban kerül sor.
A bizalmasság jellegének és a megfigyelési státusznak a meghatározása szabványosított kódjegyzékek felhasználásával
történik.
4. táblázat: Fogyasztási mennyiségek
Mező

Megjegyzések

Adatszolgáltatási gyako
riság

Bizalmasság jellege
Fogyasztási mennyiségek
— százalékban
— megfigyelési státusz

A villamos energia valamennyi fogyasztási sávban való rela Évente
tív részesedése azon összmennyiség alapján, amelyre az
árak vonatkoznak.
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A fogyasztási mennyiségekre vonatkozó referencia-időszak éves.
Az értékek meghatározására százalékban kerül sor.
A bizalmasság jellegének és a megfigyelési státusznak a meghatározása szabványosított kódjegyzékek felhasználásával
történik.

