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Tárgy: A Bolgár Köztársaság parlamentjének indokolással ellátott véleménye a 

földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 

994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és 

tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

 (COM(2016)0052 – C80035/2016 – 2016/0030(COD)) 

 

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 

megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 

nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 

és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 

tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével. 

A Bolgár Köztársaság nemzeti parlamentje továbbította a mellékelt, indokolással ellátott 

véleményt a fent említett rendeletre irányuló javaslatról. 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 

tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság. 
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MELLÉKLET 

ELNÖK 

BO LG Á R  K Ö ZT ÁRS AS ÁG  

N E M ZE TG Y Ű LÉ S  

 

MARTIN SCHULZ ÚRNAK 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKE 

 

TÁRGY: A Bolgár Köztársaság parlamentjének indokolással ellátott véleménye a 

földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

 

Tisztelt Schulz úr! 

 

2016. április 20-i ülésén a Bolgár Köztársaság parlamentjének Európai Ügyekkel és az 

Európai Források Felügyeletével Foglalkozó Bizottsága (CEAOEF) megvitatta a 

földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot. 

 

A bizottság tagjai üdvözölték az Európai Bizottságnak a 994/2010/EU rendelet 

felülvizsgálatára irányuló kezdeményezését, melynek célja a tagállamok közötti 

együttműködés fokozása és a gázellátás biztonságának szavatolása. Ugyanakkor a 

rendelettervezet alapos vizsgálata során, figyelembe véve a Bolgár Köztársaság 

Minisztertanácsán belüli Európai Ügyekkel foglalkozó Tanács keretálláspontját, valamint a 

parlament Gazdaságpolitikai és Idegenforgalmi Bizottságának és Energiaügyi Bizottságának 

jelentéseit, a CEAOEF bizottság tagjai egyetértettek abban, hogy az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 2. jegyzőkönyve 6. bekezdésének értelmében a nemzeti 

parlamentre ruházott hatáskörök alapján indokolással ellátott véleményt (lásd csatolva) kell 

nyilvánítaniuk az említett rendeletre irányuló javaslatról. 

 

A megállapított eljárás keretében ezennel előterjesztem a jóváhagyott jelentést és az 

indokolással ellátott véleményt, amely a bolgár parlament témával kapcsolatos álláspontját 

tartalmazza. 

 

Melléklet: A szöveg alapján 
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A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG NEMZETI PARLAMENTJÉNEKINDOKOLÁSSAL 

ELLÁTOTT VÉLEMÉNYE 

 

BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG 

NEGYVENHARMADIK ÜLÉSSZAKA 

EURÓPAI ÜGYEKKEL ÉS AZ EURÓPAI FORRÁSOK FELÜGYELETÉVEL 

FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG 

 

J E L E N T É S  

 

TÁRGY: Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a földgázellátás biztonságának 

megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül 

helyezéséről – a nemzeti parlament európai ügyekre vonatkozó 2016. évi éves 

munkaprogramjának 16. pontja és a Bolgár Köztársaságnak a Minisztertanács által 2016. 

április 1-jén elfogadott 602-00-20. sz. keretálláspontja.  

 

I. 2016. április 20-i ülésén a Bolgár Köztársaság parlamentjének Európai Ügyekkel és az 

Európai Források Felügyeletével Foglalkozó Bizottsága (CEAOEF) megvitatta a 

földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 

irányuló javaslatot, amelyet a nemzeti parlament európai ügyekre vonatkozó 2016. évi 

éves munkaprogramjának 16. pontja tartalmaz. 

 

A bizottság ülésén az alábbiak vetek részt: Zhecho Stankov – energiaügyekért felelős 

miniszterhelyettes, Albena Trasieva – az Energiaügyi Minisztérium Energiapolitikai és 

Nemzetközi Együttműködési Igazgatósága energiaügyi osztályának nemzetközi 

együttműködésért felelős vezetője, valamint Tsvetan Vladikov, Dennitsa Nedeva és Mariana 

Vasileva – a Minisztertanács európai ügyekkel foglalkozó igazgatóságának állami szakértői. 

 

II. A rendelettervezet célja annak biztosítása, hogy valamennyi tagállam megfelelő 

eszközöket vezessen be egy ellátási zavar vagy kivételesen nagy gázkereslet következtében 

előálló gázhiány hatásaira való felkészülés és e hatások kezelése érdekében. A 

rendelettervezetben foglalt intézkedések a következőkről rendelkeznek: szorosabb regionális 

együttműködés és koordináció; részletes kötelezettségek és a szükséges infrastruktúrára 

biztosítása; továbbfejlesztett kockázatértékelés és kockázatmegelőzés; garantált gázszállítás 

bizonyos fogyasztói csoportoknak („védett fogyasztók”) még nehéz feltételek esetén is 

(ellátási követelmények) és a tagállamok közötti szolidaritás elvének bevezetése. 

 

Tekintettel az Ukrajna és Oroszország közötti feszéltségekre, az Európai Bizottság úgy véli, 

hogy a 994/2010/EU rendelet elfogadását követően öt évvel további intézkedések elfogadása 

szükséges az európai gázellátás biztonságának szavatolása érdekében. A Bizottság szerint a 

javasolt rendelet jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 194. cikke, amely 

az Unió energiaágazatot érintő hatásköreiről rendelkezik. Indokolásában a Bizottság kijelenti, 

hogy a gázellátás jelentős fennakadásának kockázata nem veszi figyelembe a nemzeti 

határokat és több tagállamot is érinthet, továbbá hogy a nemzeti szintű megközelítések az 

optimálistól elmaradó intézkedéseket eredményeznek és súlyosbíthatják a válság hatásait. 

Ebben a tekintetben a 994/2010/EU rendeletben hivatkozott eszközök és tagállamok általi 

végrehajtásuk részletes értékelését követően az ellátásbiztonság Unió-szerte történő 

javításának leginkább költséghatékony megközelítéseként a Bizottság a regionális 
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együttműködés és koordináció megerősítését javasolja. 

 

A rendelettervezet kötelező regionális megelőzési cselekvési tervek és veszélyhelyzeti tervek, 

valamint a különböző régiókra vonatkozó regionális kockázatértékelések elkészítéséről 

rendelkezik (lásd az I. mellékletet). A tervek kölcsönös felülvizsgálatát és elkészítését a 

gázkoordinációs csoporton belül el kell végezni és a végleges jóváhagyást megelőzően a 

Bizottság előírhatja ezek módosítását. 

 

Az Európai Bizottság által javasolt új rendelkezések értelmében minden tagállam megteszi a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a földgáz-infrastruktúra egyetlen 

legnagyobb elemének kiesése esetén a fennmaradó infrastruktúrának (a rendelettervezet II. 

mellékletében ismertetett) N–1 képlet alapján meghatározott műszaki kapacitása képes legyen 

a számítási terület teljes gázkeresletét kielégíteni egy olyan napon, amelyet kivételesen nagy, 

a statisztikai valószínűség szerint húszévenként egyszer előforduló gázkereslet jellemez. 

Ezenkívül a tagállamok közötti összes rendszerösszekötőn kétirányú gázszállítást lehetővé 

tevő állandó fizikai kapacitást kell kialakítani, kivéve a rendelettervezet 4. cikkének (4) 

bekezdésében és III. mellékletében foglalt esetekben. 

 

A rendelettervezetben javasolt változások célja a jobb információhoz való hozzáférés 

biztosítása mind a tagállamom illetékes hatóságai, mind a Bizottság számára. Vészhelyzetben 

és megfelelően indokolt esetben a fentiek képesek lesznek adatokat kérni a földgázipari 

vállalatoktól, beleértve a szerződéses információkat. Ezenkívül a földgázipari vállalatok 

kötelesek lesznek értesíteni a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságot és a Bizottságot a 

gázellátás biztonsága szempontjából releváns szerződésekről azok aláírásakor vagy 

módosításakor. Ez olyan hosszú távú szerződéseket érint, amelyek az adott tagállam éves 

földgázfogyasztásának több mint 40%-át biztosítják. 

 

Az ellátásra vonatkozó előírások, amelyek folyamatos gázellátást biztosítanak a védett 

fogyasztóknak meghatározott időszakra, még szűkös gázellátás és/vagy rendkívül magas 

gázkereslet esetén is, nem tartalmaznak jelentősebb változásokat. A „védett fogyasztók” 

csoportja megmarad és a jövőben kiegészül a gázelosztó hálózathoz csatlakoztatott lakossági 

fogyasztókkal, valamint bizonyos körülmények között – és a tagállamok mérlegelési jogával 

– a távhőszolgáltatókkal és a kis- és közepes vállalkozásokkal. A rendelettervezet a 

tagállamok közötti szolidaritás elvének kötelező alkalmazását írja elő. Az elv értelmében 

amennyiben valamely tagállamban vészhelyzet áll elő és a védett fogyasztók ellátása 

megszűnik, nem kaphatnak gázt azon fogyasztók, akik nem tartoznak a tagállamhoz 

kapcsolódó bármely más tagállamok védett fogyasztóinak csoportjába. 

 

III. A Minisztertanács által benyújtott keretálláspont alapján a Bolgár Köztársaság 

általánosságban támogatja a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló 

intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai 

parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot. Ugyanakkor Bulgária ragaszkodik ahhoz, 

hogy Luxemburghoz, Szlovéniához és Svédországhoz (4. cikk (8) bekezdés), valamint 

Máltához és Ciprushoz (19. cikk) hasonlóan szintén eltérést kapjon tekintettel a nagyobb 

kapacitást igénylő előírt infrastruktúra kiépítéséhez szükséges időre és pénzügyi beruházásra. 

A Bolgár Köztársaság úgy véli, hogy a javasolt változtatások növelik a földgázpiaci szereplők 

tevékenysége fölötti bizottsági ellenőrzést. Ez egyrészt ellentétes a szabad és versenyre épülő 

piac elveivel, másrészt korlátozza a tagállamok jogait a harmadik felekhez fűződő 

szerződéses kapcsolataik tekintetében. A Bolgár Köztársaság szerint a rendeletre irányuló 
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javaslat adminisztratív többletterheket ró majd a vállalkozásokra és/vagy a közigazgatásra. 

Végül, de nem utolsósorban a Bolgár Köztársaság javasolja, hogy a rendelettervezet bizonyos 

rendelkezései legyenek konkrétabbak annak szabályozása érdekében, hogy hogyan történjen a 

köteles felek kárpótlása a rájuk rótt társadalmi kötelezettségekért. 

 

IV. A Gazdaságpolitikai és Idegenforgalmi Bizottság (CEPT) 2016. április 13-i ülésén 

tekintette át a fenti rendeletre irányuló javaslatot. Közleményében a bizottság kijelenti, hogy a 

Bolgár Köztársaság által megfogalmazott és a témáról szóló keretálláspontban kifejtett 

valamennyi aggály teljes mértékben megalapozott. A CEPT bizottság megállapítja, hogy a 

rendelettervezet elfogadása nem okoz változásokat a bolgár szabályozási keretben, viszont 

jelentős adminisztratív és pénzügyi terheket ró majd a bolgár gazdaságra. 

 

V. Az Energiaügyi Bizottság 2016. április 14-i ülésén tekintette át a rendeletre irányuló 

javaslatot. Nyilatkozatában a bizottság teljes mértékben támogatta a Bolgár Köztársaságnak a 

Minisztertanácson belüli Európai Ügyekkel foglalkozó Tanács által elfogadott 

keretálláspontját. 

 

VI. Miután megvitatta a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és 

a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 

rendeletre irányuló javaslatot és figyelembe vette a Gazdaságpolitikai és Idegenforgalmi 

Bizottság és az Energiaügyi Bizottság véleményét, az Európai Ügyekkel és az Európai 

Források Felügyeletével Foglalkozó Bizottságon keresztül a Bolgár Köztársaság nemzeti 

parlamentje az alábbi indokolással ellátott véleményt fogalmazza meg, amelyet továbbít az 

európai intézményeknek:  

 

1. A CEAOEF bizottság üdvözli az Európai Bizottságnak a 994/2010/EU rendelet 

felülvizsgálatára irányuló kezdeményezését, melynek célja a tagállamok közötti 

együttműködés fokozása és a gázellátás biztonságának szavatolása. 

 

2. A CEAOEF bizottság aggályosnak tartja, hogy a tervezet szerint a tagállamok közötti 

kötelező koordinációnak az Európai Bizottság által meghatározott régiókban kell történnie, és 

hogy nem áll rendelkezésre meggyőző bizonyíték annak igazolására, hogy a különböző 

országok álláspontjai megfelelő módon megjelennének. A kötelező regionális koordinációval 

kapcsolatos megközelítés jövőbeli elfogadása esetén számos földrajzi, politika és gazdasági 

jellemzőt kell majd figyelembe venni a tagállamokkal folytatott folyamatos párbeszédek 

mellett. 

 

3. A CEAOEF bizottság úgy véli, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikke 

(3) bekezdésében foglalt szubszidiaritás elve nem teljesül, mivel az Európai Bizottságnak a 

rendelettervezet (az említett régiók összetételére vonatkozó) 3. cikke (7) bekezdése szerinti 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásával kapcsolatos hatáskörei nem szerepelnek 

kimondottan a jogalkotási javaslatban (18. cikk – A felhatalmazás gyakorlása). Ez ellentmond 

az EUMSZ 290. cikke (2) bekezdésének. 

 

4. A CEAOEF bizottság úgy véli, hogy a rendeletre irányuló javaslat nem felel meg az EUSZ 

5. cikke (4) bekezdésében foglalt arányosság elvének sem, mert adminisztratív és pénzügyi 

többletterheket ró mind a tagállamokra, mind az Európai Unió polgáraira, így túlmutat a 

rendelettervezet által elérni kívánt célhoz szükséges mértéken. A nagyobb kapacitású 

infrastruktúra kiépítésére vonatkozó kötelezettség túlzottan nagy pénzügyi terhet jelent a 
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Bolgár Köztársaság számára. 

 

5. Végül, de nem utolsósorban a CEAOEF bizottság szerint egy másik intézkedés, amely 

túlmutat az elérni kívánt célhoz szükséges mértéken az Európai Bizottság azon jogköre, hogy 

kötelezettségszegési eljárást indítson azon tagállam ellen, amelynek illetékes hatósága 

hatáskörrel rendelkezik a tekintetben, hogy szerződést kérjen be, amennyiben adott 

földgázipari vállalat nem tesz eleget az értesítési kötelezettségnek. 

 

A fentiek fényében és az Európai Ügyekkel és az Uniós Források Felügyeletével 

Foglalkozó Bizottságában lefolytatott vitát követően a jelentés, valamint az ahhoz 

kapcsolódó, indokolással ellátott vélemény 14 támogató szavazat mellett, egyhangúlag 

elfogadásra került. 

 

AZ EURÓPAI ÜGYEKKEL ÉS AZ EURÓPAI FORRÁSOK 

FELÜGYELETÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ELNÖKE: 

 

SVETLIN TANCHEV 


