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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.12.2015 A8-0341/21 

Módosítás  21 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. hangsúlyozza, hogy az energiával 

összefüggő kormányközi 

megállapodásoknak átláthatóbbaknak kell 

lenniük, ami a Bizottság szerepének 

erősítése révén érhető el az egy vagy több 

tagállam által harmadik felekkel folytatott 

energetikai tárgyalások során, különösen 

azáltal, hogy kötelezettségként írják elő a 

Bizottság számára, hogy megfigyelőként 

valamennyi tárgyaláson részt vegyen az 

egyes tagállamok tárgyalásokban érintett 

harmadik országokkal szembeni 

tárgyalási pozíciójának megerősítése 

céljából, az erőfölénnyel való visszaélés 

valamely szolgáltató esetében felmerülő 

kockázatának mérséklése érdekében; 

megjegyzi továbbá, hogy a Bizottságnak – 

maradéktalanul tiszteletben tartva a 

bizalmas üzleti adatokat – előzetes és 

utólagos értékeléseket kellene végeznie, 

illetve pozitív és negatív listát kell 

készítenie a megállapodások záradékairól, 

például az exporttilalomra és a 

rendeltetési helyre vonatkozó és a „vidd 

vagy fizess” kikötésekről, a gáz árának 

kőolajár-alapú indexálásáról, valamint 

azon kikötésekről, amelyek megtiltják, 

hogy valamely harmadik fél az 

energiaellátást az uniós energiaszállítási 

infrastruktúrához való preferenciális 

hozzáférés elnyerésétől tegye függővé; 

rámutat arra, hogy a 994/2010/EU rendelet 

21. hangsúlyozza, hogy az energiával 

összefüggő, egy vagy több tagállamot és 

harmadik országokat érintő kormányközi 

megállapodások esetében nagyobb 

átláthatóságra van szükség; rámutat arra, 

hogy a 994/2010/EU rendelet 13. cikke (6) 

bekezdésének a) pontja értelmében a 

harmadik országokkal kötött azon új 

kormányközi megállapodások 

megkötésekor, amelyek hatással vannak a 

gázinfrastruktúrára és a gázellátásra, a 

tagállamok kötelesek tájékoztatni a 

Bizottságot annak lehetővé tétele 

érdekében, hogy az uniós szinten értékelni 

tudja az ellátásbiztonsági helyzetet; 
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13. cikke (6) bekezdésének a) pontja 

értelmében a harmadik országokkal kötött 

azon új kormányközi megállapodások 

megkötésekor, amelyek hatással vannak a 

gázinfrastruktúrára és a gázellátásra, a 

tagállamok kötelesek tájékoztatni a 

Bizottságot annak lehetővé tétele 

érdekében, hogy az uniós szinten értékelni 

tudja az ellátásbiztonsági helyzetet; 

felhívja a Bizottságot, hogy a gázellátás 

biztonságáról szóló rendelet 

felülvizsgálatába illesszen be a 

kereskedelmi gázellátási szerződések 

szigorú előzetes értékelésére vonatkozó 

rendelkezéseket; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/22 

Módosítás  22 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

22 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

22. hangsúlyozza, hogy a tagállamok és 

harmadik országok között kötött 

kormányközi energiaügyi 

megállapodásokra vonatkozó 

információcsere-mechanizmus 

létrehozásáról szóló 994/2010/EU 

határozattal összhangban tájékoztatni kell a 

Bizottságot a nem uniós kormányokkal 

kötött jövőbeni kormányközi energetikai 

megállapodásokról azok aláírása előtt, 

annak biztosítása érdekében, hogy 

megfeleljenek az uniós jogszabályoknak, 

különösen a harmadik energiaügyi 

csomagnak, és ne veszélyeztessék az EU 

energiaellátásának biztonságát; rámutat, 

hogy e vitának és konzultációnak az uniós 

tagállamok és vállalatok tárgyalási 

pozíciójának erősítését célzó eszközként 

kell szolgálnia, maradéktalanul tiszteletben 

tartva a bizalmas üzleti adatokat, úgy véli, 

hogy e vita és konzultáció semmilyen 

módon nem érintheti e megállapodások 

lényegét és tartalmát, hanem célja annak 

biztosítása, hogy e megállapodások 

megfeleljenek az összes vonatkozó uniós 

jogszabálynak, és az érintett vállalatok és 

tagállamok érdekét szolgálják; felhívja a 

Bizottságot, hogy a tájékoztatási 

mechanizmus megerősítése érdekében 

ennek megfelelően vizsgálja felül a 

994/2012/EU határozatot és fokozza a 

22. hangsúlyozza, hogy a tagállamok és 

harmadik országok között kötött 

kormányközi energiaügyi 

megállapodásokra vonatkozó 

információcsere-mechanizmus 

létrehozásáról szóló 994/2010/EU 

határozattal összhangban tájékoztatni kell a 

Bizottságot a nem uniós kormányokkal 

kötött jövőbeni kormányközi energetikai 

megállapodásokról annak biztosítása 

érdekében, hogy megfeleljenek az uniós 

jogszabályoknak, és ne veszélyeztessék az 

EU energiaellátásának biztonságát; 

rámutat, hogy e vitának és konzultációnak 

maradéktalanul tiszteletben kell tartania a 

bizalmas üzleti adatokat úgy véli, hogy e 

vita és konzultáció semmilyen módon nem 

érintheti e megállapodások lényegét és 

tartalmát; 
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Bizottság szerepét; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/23 

Módosítás  23 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 

konkrét intézkedéseket az importfüggőség 

csökkentése érdekében, kövesse nyomon 

az import diverzifikációjának fokát, és 

adjon ki rendszeres eredményjelentést a 

témában; 

25. kéri a tagállamokat, hogy dolgozzanak 

ki konkrét intézkedéseket az 

importfüggőség csökkentése érdekében, 

kéri a Bizottságot, hogy kövesse nyomon 

az import diverzifikációjának fokát, és 

adjon ki rendszeres eredményjelentést a 

témában; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/24 

Módosítás  24 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

28 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

28. úgy véli, hogy az energiahatékonyság 

növelése és Európa energiaforrásainak 

legjobb kihasználása révén az Unió 

növelheti energiabiztonságát és 

csökkentheti az egyes szolgáltatóktól és 

energiaforrásoktól való függőségét, az EU 

energiabiztonságra, környezetvédelemre 

és éghajlatra vonatkozó céljaival, 

valamint közegészségügyi és biztonsági 

jogszabályaival összhangban, figyelembe 

véve a tagállamok energiaszerkezetének 

sajátosságait, elkerülve a szükségtelen 

bürokratikus terheket és tiszteletben tartva 

az arányosság elvét; hangsúlyozza, hogy az 

energiabiztonsághoz és az 

éghajlatváltozással kapcsolatos 

célkitűzésekhez hozzájáruló fűtőanyagokat 

vagy technológiákat alapvetően nem 

szabad hátrányos megkülönböztetésben 

részesíteni; 

28. úgy véli, hogy az energiahatékonyság 

növelése és Európa energiaforrásainak 

legjobb kihasználása révén az Unió 

növelheti energiabiztonságát és 

csökkentheti az egyes szolgáltatóktól és 

energiaforrásoktól való függőségét a 

közegészségügyi és biztonsági 

jogszabályokkal összhangban, figyelembe 

véve a tagállamok energiaszerkezetének 

sajátosságait, elkerülve a szükségtelen 

bürokratikus terheket és tiszteletben tartva 

az arányosság elvét; hangsúlyozza, hogy az 

energiabiztonsághoz és az 

éghajlatváltozással kapcsolatos 

célkitűzésekhez hozzájáruló fűtőanyagokat 

vagy technológiákat alapvetően nem 

szabad hátrányos megkülönböztetésben 

részesíteni; ezzel összefüggésben úgy véli, 

hogy a Bizottságnak meg kellene 

vizsgálnia az energiabiztonsági tervek és a 

kibocsátáskereskedelmi rendszer közötti 

lehetséges ellentmondásokat és egymást 

gyengítő elemeket;  

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/25 

Módosítás  25 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

29 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

29. kéri a Bizottságot, hogy könnyítse meg 

a meglévő uniós finanszírozási rendszerek 

hatékony alkalmazását, köztük az Európai 

Stratégiai Beruházási Alapét, ezzel 

vonzóvá téve a kulcsfontosságú 

infrastrukturális projektekbe, a kutatásba 

és innovációba, a megújuló energiába és 

Európa belső kapacitásainak fejlesztésébe 

történő beruházást a 2030-as éghajlat- és 

energiapolitikai célok elérése érdekében, 

technológiasemleges és a külső költségek 

internalizációját előnyben részesítő 

költség-haszon megközelítés alapján; 

29. kéri a Bizottságot, hogy könnyítse meg 

a meglévő uniós finanszírozási rendszerek 

hatékony alkalmazását, köztük az Európai 

Stratégiai Beruházási Alapét, ezzel 

vonzóvá téve a kulcsfontosságú kutatásba 

és innovációba, a megújuló energiába és 

Európa belső kapacitásainak fejlesztésébe 

történő beruházást a technológiasemleges 

és a külső költségek internalizációját 

előnyben részesítő költség-haszon 

megközelítés alapján; véleménye szerint e 

cél elérése érdekében a Bizottságnak fenn 

kell tartania az I. MiFID-ben foglalt 

mentességeket, és felszólítja a Bizottságot, 

hogy az energiaipari vállalkozásokat ne 

címkézze pénzügyi vállalatoknak a II. 

MiFID-ben foglaltak szerint;  

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/26 

Módosítás  26 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

48 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

48. emlékeztet arra, hogy az 

energiapiacokat az ellátást biztosító fizikai 

eszközök különböztetik meg a pénzügyi 

piacoktól, mely eszközöknek köszönhetően 

az energiaágazatban nincs rendszerszintű 

kockázat; e tekintetben szükségesnek tartja 

az energiaágazatra is kiterjedő pénzügyi 

szabályozás végrehajtását, mégpedig oly 

módon, hogy az ne torzítsa a jól működő 

belső energiapiac fejlődését; 

48. emlékeztet arra, hogy az 

energiapiacokat az ellátást biztosító fizikai 

eszközök különböztetik meg a pénzügyi 

piacoktól, mely eszközöknek köszönhetően 

az energiaágazatban nincs rendszerszintű 

kockázat; e tekintetben szükségesnek tartja 

az energiaágazatra is kiterjedő pénzügyi 

szabályozás végrehajtását, mégpedig oly 

módon, hogy az ne torzítsa a jól működő 

belső energiapiac fejlődését; rámutat 

azokra a meglévő ajánlattételi övezetekre, 

amelyek teljesítik e feltételeket, és arra 

ösztönzi a Bizottságot, hogy ne ossza fel 

őket; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/27 

Módosítás  27 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

52 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

52. felszólítja a Bizottságot, hogy 

biztosítson jelentősebb pénzügyi forrásokat 

az Energiaszabályozók Együttműködési 

Ügynöksége (ACER) számára, és 

hangsúlyozza, hogy az Ügynökséget fel 

kell hatalmazni további személyzet 

felvételére az energiapiacok teljes körű és 

hatékony nyomon követésének 

elvégzéséhez, melynek célja az 

energiakereskedelem tisztességességének 

és átláthatóságának, valamint az 

energiapiacok integritásáról és 

átláthatóságáról szóló rendelet (REMIT) 

betartásának biztosítása, mivel ez az uniós 

belső energiapiac megfelelő működésének 

előfeltétele; megállapítja, hogy meg kell 

erősíteni az ACER hatásköreit a 

villamosenergia-piaci átvitelirendszer-

üzemeltetők európai hálózatával (ENTSO-

E-vel) és a földgázpiaci szállításirendszer-

üzemeltetők európai hálózatával (ENSTO-

G-vel), valamint egyéb alapvető uniós 

feladatot ellátó testületekkel szemben, 

hogy elláthassa a vonatkozó uniós 

jogszabályokban meghatározott feladatait, 

és úgy véli, hogy az Ügynökségnek fel kell 

vennie a kapcsolatot az elosztórendszer-

üzemeltetőket képviselő szervezetekkel, 

fogyasztói szervezetekkel és más civil 

társadalmi csoportokkal; 

52. felszólítja a Bizottságot, hogy 

biztosítson megfelelő pénzügyi forrásokat 

az Energiaszabályozók Együttműködési 

Ügynöksége (ACER) számára, és 

hangsúlyozza, hogy az Ügynökség számára 

lehetővé kell tenni, hogy teljesíthesse az 

energiapiacok nyomon követésének teljes 

körű és hatékony elvégzésével kapcsolatos 

feladatát, melynek célja az 

energiakereskedelem tisztességességének 

és átláthatóságának, valamint az 

energiapiacok integritásáról és 

átláthatóságáról szóló rendelet (REMIT) 

betartásának biztosítása, mivel ez az uniós 

belső energiapiac megfelelő működésének 

előfeltétele; megállapítja, hogy felül kell 

vizsgálni az ACER hatásköreit annak 

biztosítása érdekében, hogy a vonatkozó 

uniós jogszabályokban meghatározott 

feladatai ne álljanak szemben a termelők 

és a fogyasztók közvetlen előnyeivel, vagy 

ne ássák alá a működő, határokon 

átnyúló energiapiacokat; továbbá 

meglátása szerint – mielőtt az ACER 

véleménye alapján intézkedésre kerül sor 

– figyelembe kell venni az ilyen határozat 

tágabb kontextusát és következményeit 

ahelyett, hogy valamely potenciális 

problémát kizárólag az ACER szűk körű 

megbízatásának keretén belül 

vizsgálnának; 
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Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/28 

Módosítás  28 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

54 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

54. sajnálja, hogy a villamosenergia-piaci 

átvitelirendszer-üzemeltetők európai 

hálózata (ENTSO-E) és a földgázpiaci 

szállításirendszer-üzemeltetők európai 

hálózata (ENTSO-G) túlságosan függ a 

nemzeti átvitelirendszer-üzemeltetők által 

fizetett költségvetési hozzájárulásoktól, és 

ez veszélyezteti a két hálózat európai 

szereplőként elvárható 

cselekvőképességét; 

54. megállapítja, hogy a villamosenergia-

piaci átvitelirendszer-üzemeltetők európai 

hálózata (ENTSO-E) és a földgázpiaci 

szállításirendszer-üzemeltetők európai 

hálózata (ENTSO-G) túlságosan függ a 

nemzeti átvitelirendszer-üzemeltetők által 

fizetett költségvetési hozzájárulásoktól; 

Or. en 
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8.12.2015 A8-0341/29 

Módosítás  29 

Gianluca Buonanno 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Az európai energiaunió felé 

2015/2113(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

56 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

56. kiemeli, hogy a vészhelyzeti 

energiaszolidaritásunk és az ellátási 

zavaroknak való ellenálló képességünk 

erősítése érdekében mindenkor 

lehetségesnek kell lennie az energia – 

villamos energia és gáz – kivitelének; 

megjegyzi ebben a tekintetben, hogy a 

határokon átnyúló szállítás jelenlegi 

rendszereit gyakorta gátolják a nemzeti 

szállításirendszer-üzemeltetők döntései; 

felhívást intéz emiatt az ACER-hez, hogy 

éves piacfelügyeleti jelentésében fektessen 

nagyobb hangsúlyt erre a kérdésre; 

56. kiemeli, hogy ellenálló képességünk 

erősítése érdekében mindenkor 

lehetségesnek kell lennie az energia – 

villamos energia és gáz – kivitelének; 

megjegyzi ebben a tekintetben, hogy a 

határokon átnyúló szállítás jelenlegi 

rendszereit gyakorta gátolják a nemzeti 

szállításirendszer-üzemeltetők döntései; 

véleménye szerint azonban az ACER saját 

hatáskörben hozott egyes döntései 

akadályozzák a határokon átnyúló sikeres 

átviteleket és a régiókon átnyúló piacokat; 

ezért úgy véli, hogy az ACER-nak szem 

előtt kell tartania döntéseinek tágabb 

következményeit; 

Or. en 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

60 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 60a. úgy véli, hogy azokat az országokat, 

amelyek teljesítették ezt a célt, nem szabad 

mesterségesen akadályozni azon 

erőfeszítéseikben, hogy bemutassák bevált 

gyakorlatukat, amelyre példa az osztrák-

német ajánlattételi övezet; 

Or. en 

 

 


