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Módosítás 275
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
2003/55/EK irányelv
10 cikk– 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(2a) Az üzleti szempontból érzékeny 
információkat objektív és átlátható 
kritériumok alapján határozzák meg.”

Or. en

Indokolás

A belső gázpiac átláthatósága akkor jár előnyökkel, ha megfelel a működő piac támogatására 
irányuló célnak. Minden további adatmegosztási követelménynek tiszteletben kell tartania az 
üzleti szempontból érzékeny információk titkosságát, és nem szabad megszegnie a
versenyjogot.

Módosítás 276
Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 a pont (új)
2003/55/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A 12. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(1) Valamennyi elosztórendszer-
üzemeltető felelős annak biztosításáért, 
hogy a rendszer hosszú távon eleget 
tudjon tenni a gázelosztásra vonatkozó 
ésszerű igényeknek, valamint felelős a 
biztonságos, megbízható és hatékony 
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elosztórendszerek gazdaságos feltételek 
közötti működtetéséért, 
karbantartásáért és fejlesztéséért a 
területén a környezetvédelem és az 
energiahatékonyság elősegítése kellő 
figyelembevételével.”

Or. en

Indokolás

Az elosztórendszer-üzemeltetőknek ugyanazokkal a felelősségekkel kell rendelkezniük, mint a 
szállításirendszer-üzemeltetőknek a fent ismertetett kritériumok teljesítése érdekében.

Amendment 277
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 a pont (új)
2003/55/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A 12. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(1) Valamennyi elosztórendszer-
üzemeltető felelős annak biztosításáért, 
hogy a rendszer hosszú távon eleget 
tudjon tenni a gázelosztásra vonatkozó 
ésszerű igényeknek, valamint felelős a 
biztonságos, megbízható és hatékony 
elosztórendszerek gazdaságos feltételek 
közötti működtetéséért, 
karbantartásáért és fejlesztéséért a 
területén a környezetvédelem és az 
energiahatékonyság elősegítése kellő 
figyelembevételével.”

Or. en

(A 2003/55/EK irányelv 12. cikke meglévő (1) bekezdésének módosítása)
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Indokolás

Az elosztórendszer-üzemeltetőknek ugyanazokkal a felelősségekkel kell rendelkezniük, mint a 
szállításirendszer-üzemeltetőknek a fent ismertetett kritériumok teljesítése érdekében.

Módosítás 278
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 b pont (új)
2003/55/EK irányelv
12 cikk– 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A 12. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) Megfelelő intézkedéseket hoznak 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
elosztórendszer-üzemeltetők 
személyzetének és igazgatásának ne 
fűződjön semmilyen személyes érdeke az 
energiafogyasztás növekedéséhez.

Or. en

(A 2003/55/EK irányelv 12. cikkének (5) bekezdése után új bekezdés hozzáadása)

Indokolás

Az elosztórendszer-üzemeltetők személyzetének az energiahatékonyságban kell érdekeltnek 
lennie, és az elosztási területükön a fogyasztási szint emelkedéséért nem szabad őket 
jutalmazni.

Módosítás 279
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk– 10 pont– b a pont (új)
2003/55/EK irányelv
13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A (2) bekezdés második albekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:
„A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 
(1)–(3) bekezdés rendelkezéseit nem 
alkalmazzák az olyan integrált 
földgázipari vállalkozásokra, amelyek 
százezernél kevesebb rácsatlakozott 
fogyasztót szolgálnak ki.”

Or. en

(A 2003/55/EK irányelv 13. cikke (2) bekezdése második albekezdése szövegezésének 
módosítása)

Indokolás

Az alsó küszöbértéket az egész záradékra alkalmazni kellett, és továbbra is kell. A 
megfogalmazásnak új bekezdések kifejezett felvétele révén kell ezt egyértelművé tennie.

Módosítás 280
Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont – c pont
2003/55/EK irányelv
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Amennyiben az elosztórendszer-
üzemeltető egy vertikálisan integrált 
vállalkozás részét alkotja, úgy a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell, 
tevékenységei felügyelete révén, hogy az 
elosztórendszer-üzemeltető a vertikális 
integrációt ne használhassa ki a verseny 
torzítására. A vertikálisan integrált 
elosztórendszer-üzemeltetők 
kommunikációjukban és a márkaépítés 
során nem kelthetnek zavart a vertikálisan 
integrált vállalkozás ellátó ágának 
különállósága tekintetében.

3. Amennyiben az elosztórendszer-
üzemeltető egy vertikálisan integrált 
vállalkozás részét alkotja, úgy a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak gondoskodniuk 
kell, tevékenységei felügyeletük révén, 
hogy az elosztórendszer-üzemeltető a 
vertikális integrációt ne használhassa ki a 
verseny torzítására. A vertikálisan integrált 
elosztórendszer-üzemeltetők 
kommunikációjukban és a márkaépítés 
során nem kelthetnek zavart a vertikálisan 
integrált vállalkozás ellátó ágának 
különállósága tekintetében.
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Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak kell vállalniuk a felelősséget az elosztórendszer-
üzemeltetőkre vonatkozó szétválasztási rendelkezések felügyeletéért, az elosztórendszer-
üzemeltetők függetlenségének biztosítása érdekében.

Módosítás 281
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont – c pont
2003/55/EK irányelv
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az elosztórendszer-üzemeltető egy 
vertikálisan integrált vállalkozás részét 
alkotja, a tagállamoknak tevékenységei 
felügyelete révén gondoskodniuk kell 
arról, hogy az elosztórendszer-üzemeltető 
a vertikális integrációt ne használhassa ki a 
verseny torzítására. A vertikálisan integrált 
elosztórendszer-üzemeltetők 
kommunikációjukban és a márkaépítés 
során nem kelthetnek zavart a vertikálisan 
integrált vállalkozás ellátó ágának 
különállósága tekintetében.

(3) Ha az elosztórendszer-üzemeltető egy 
vertikálisan integrált vállalkozás részét 
alkotja, a tagállamok tevékenységei 
felügyelete révén gondoskodnak arról, 
hogy az elosztórendszer-üzemeltető a 
vertikális integrációt ne használhassa ki a 
verseny torzítására. A vertikálisan integrált 
elosztórendszer-üzemeltetők a 
kommunikációs tevékenységeik során nem 
kelthetnek zavart a vertikálisan integrált 
vállalkozás ellátó ágának különállósága 
tekintetében.

Or. de

Indokolás

A ráfordítás és az eredmény arányát tekintve túlzásnak tűnik annak megkövetelése, hogy a 
hálózat és az értékesítés márkáit egymástól elválasztva építsék ki.
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Módosítás 282
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont – c pont
2003/55/EK irányelv
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el annak biztosítása érdekében 
hogy az elosztórendszer-üzemeltető teljes 
körűen és ténylegesen betartsa e cikk (2) 
bekezdését az elosztórendszer-üzemeltető 
teljes függetlenségének, a 
megkülönböztető magatartás hiányának 
és annak tekintetében, hogy a vertikálisan 
integrált vállalkozás ellátási tevékenységei 
a vertikális integráció révén nem 
juthatnak tisztességtelen előnyhöz. Az 
ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek – annak kiegészítésével történő 
– módosítására irányuló ezen intézkedést 
a 30. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
meghozni.

törölve

Or. en

Indokolás

A szétválasztási rendelkezések – az energiapiacok liberalizációjának alapvető 
rendelkezéseiként – nem lehetnek módosíthatók iránymutatások által. Ezt az a tény is kiemeli, 
hogy a Bizottság ilyen iránymutatások elfogadására vonatkozó hatásköre arra jogosítaná fel 
a Bizottságot, hogy beavatkozzon a társasági jogba.

Módosítás 283
Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont – c pont
2003/55/EK irányelv
13 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el annak biztosítása érdekében 
hogy az elosztórendszer-üzemeltető teljes 
körűen és ténylegesen betartsa e cikk (2) 
bekezdését az elosztórendszer-üzemeltető 
teljes függetlenségének, a 
megkülönböztető magatartás hiányának 
és annak tekintetében, hogy a vertikálisan 
integrált vállalkozás ellátási tevékenységei 
a vertikális integráció révén nem 
juthatnak tisztességtelen előnyhöz. A 
szóban forgó intézkedést, amely ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú elemeit 
hivatott módosítani kiegészítés útján, a 30.
cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
meghozni.

törölve

Or. de

Indokolás

A javaslat célja annak biztosítása, hogy az iránymutatásokat rendes eljárásban a Parlament 
és a Tanács állapítsa meg. A hatáskörök Bizottságra történő átruházásának az esetlegesen 
szükséges kiigazításokra kell korlátozódnia.

Módosítás 284
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont – c pont
2003/55/EK irányelv
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el annak biztosítása érdekében 
hogy az elosztórendszer-üzemeltető teljes 
körűen és ténylegesen betartsa e cikk (2) 
bekezdését az elosztórendszer-üzemeltető 
teljes függetlenségének, a 

törölve
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megkülönböztető magatartás hiányának 
és annak tekintetében, hogy a vertikálisan 
integrált vállalkozás ellátási tevékenységei 
a vertikális integráció révén nem 
juthatnak tisztességtelen előnyhöz. A 
szóban forgó intézkedést, amely ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú elemeit 
hivatott módosítani kiegészítés útján, a 30.
cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
meghozni.

Or. de

Indokolás

Az Európai Parlament befolyását a javasolt komitológiai eljárással korlátozni kívánják.
Ezáltal a villamos energia belső piacának kialakítására vonatkozó lényeges döntések 
kerülnének ki a demokratikus jogalkotási eljárás hatálya alól. Mivel a komitológiai eljárás 
eredményei nagyon messzehatóak lehetnek, és ezen alapvető szabályozások által az 
elosztórendszer-üzemeltetőkre vonatkozó szétválasztási szabályok lényegét határozzák meg, 
ezt alapvető szempontokból el kell utasítani.

Módosítás 285
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont – c pont
2003/55/EK irányelv
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el annak biztosítása érdekében 
hogy az elosztórendszer-üzemeltető teljes 
körűen és ténylegesen betartsa e cikk (2) 
bekezdését az elosztórendszer-üzemeltető 
teljes függetlenségének, a 
megkülönböztető magatartás hiányának 
és annak tekintetében, hogy a vertikálisan 
integrált vállalkozás ellátási tevékenységei 
a vertikális integráció révén nem 
juthatnak tisztességtelen előnyhöz. A 

törölve
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szóban forgó intézkedést, amely ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú elemeit 
hivatott módosítani kiegészítés útján, a 30.
cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
meghozni.

Or. de

Indokolás

A Bizottságnak az elosztórendszerek iránymutatásaira vonatkozó – az ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárás bevezetése révén megvalósuló –  ennyire átfogó hatásköre nem 
demokratikus és ezért el kell utasítani.

Módosítás 286
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont – c a pont (új)
2003/55/EK irányelv
13 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A szöveg a következő (4a) 
bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A tagállamok szabad mérlegelésük 
szerint határozhatnak arról, hogy az 
(1)–(4) bekezdés a százezernél kevesebb 
fogyasztót vagy szigetüzemben működő 
rendszereket ellátó integrált földgázipari 
vállalkozásokra alkalmazandó-e .”

Or. de

Indokolás

A de minimis szabály eddig is a teljes előírásra vonatkozott, és ezért az utolsó bekezdésben 
szerepelt.
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Módosítás 287
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont – c a pont (új)
2003/55/EK irányelv
13 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A szöveg a következő (4a) 
bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A tagállamok dönthetnek úgy, 
hogy nem alkalmazzák az (1)–(4) 
bekezdést azokra az integrált 
földgázipari vállalkozásokra, amelyek 
százezernél kevesebb fogyasztót vagy 
szigetüzemben működő rendszereket 
látnak el.”

Or. de

Indokolás

A tagállamoknak legyen lehetőségük arra, hogy a kisebb elosztóhálózatokat mentesítsék ezen 
irányelv előírásai alól.

Módosítás 288
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
2003/55/EK irányelv
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem akadályozza meg, hogy 
a földgáz szállítását, cseppfolyósítását, 
tárolását és elosztását kombináltrendszer-
üzemeltető működtesse, ha az minden 
egyes tevékenysége tekintetében megfelel 
a 7. és a 9a. cikk, valamint a 13. cikk (1) 
bekezdése alkalmazandó rendelkezéseinek.

Ez az irányelv a harmadik felek tényleges 
hozzáférése biztosításának 
leghatékonyabb megoldásaként 
támogatja, hogy a földgáz szállítását, 
cseppfolyósítását, tárolását és elosztását 
kombináltrendszer-üzemeltető működtesse, 
ha az minden egyes tevékenysége 
tekintetében megfelel a 7. és a 9a. cikk, 
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valamint a 13. cikk (1) bekezdése 
alkalmazandó rendelkezéseinek. 
Kombinált szállítási-, elosztó-, 
csepfolyósítottföldgáz- és tárolórendszer-
üzemeltetőket kell megvalósítani minden 
tagállamban.

Or. en

Módosítás 289
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont
2003/55/EK irányelv
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem akadályozza meg, hogy 
a földgáz szállítását, cseppfolyósítását, 
tárolását és elosztását kombináltrendszer-
üzemeltető működtesse, ha az minden 
egyes tevékenysége tekintetében megfelel 
a 7. és a 9a. cikk, valamint a 13. cikk (1) 
bekezdése alkalmazandó rendelkezéseinek.

Ez az irányelv nem akadályozza meg, hogy 
a földgáz szállítását, cseppfolyósítását, 
tárolását és elosztását kombináltrendszer-
üzemeltető működtesse, ha az minden 
egyes tevékenysége tekintetében megfelel 
a 7., a 9a. és a 9b. cikk, valamint a 13. cikk 
(1) bekezdése alkalmazandó 
rendelkezéseinek.

Or. en

Indokolás

A 15. cikk módosítása figyelembe veszi, hogy a szállításirendszer-üzemeltetőkre vonatkozó 
követelményeket már a 9.–9b. cikk állapítja meg.

Módosítás 290
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 a pont (új)
2003/55/EK irányelv
18 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A 18. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(1) A tagállamok olyan rendszert 
hoznak létre, amelyben harmadik felek 
szállító- és elosztóhálózathoz, [...] LNG-
létesítményekhez, tároló 
létesítményekhez és gázkezelési 
létesítményekhez való szabályozott 
hozzáférését közzétett, minden 
feljogosított fogyasztóra, beleértve a 
földgázellátó vállalkozásokat is, 
vonatkozó tarifák alapján teszik 
lehetővé, objektív kritériumok alapján, a 
rendszerhasználók közötti 
megkülönböztetés nélkül. A tagállamok 
biztosítják, hogy ezeket a tarifákat vagy 
a számításukhoz alkalmazott 
módszereket a 25. cikk (1) bekezdésében 
említett szabályozó hatóság azok 
hatálybalépését megelőzően jóváhagyja, 
és hogy ezeket a tarifákat, és –
amennyiben csak a módszerek kerültek 
jóváhagyásra – a módszereket 
hatálybalépésük előtt közzétegyék.

Or. en

(A 2003/55/EK irányelv 18. cikke (1) bekezdésének módosítása)

Indokolás

A tároláshoz és a gázminőség-átalakításhoz való hozzáférés fontos kérdés egyes 
tagállamokban. A minőségátalakítási kapacitás rendelkezésre állása létfontosságú a likvid 
nagykereskedelmi piacok fejlődése szempontjából mind nemzeti, mind regionális szinten. 
Ezért a harmadik felek tároló létesítményekhez és gázátalakítási létesítményekhez való 
hozzáférését szabályozni kell a rugalmassági és gázminőség-átalakítási szolgáltatásokhoz 
való megkülönböztetésmentes hozzáférés biztosítása érdekében.
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Módosítás 291
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 a pont (új)
2003/55/EK irányelv
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az 18. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
"1. A tagállamok olyan rendszert 
hoznak létre, amelyben harmadik felek 
szállító- és elosztóhálózathoz, beleértve a 
vezetékkészletet és a kiegészítő 
szolgáltatásokat, valamint az LNG-
létesítményekhez való hozzáférését 
közzétett, minden feljogosított 
fogyasztóra, beleértve a földgázellátó 
vállalkozásokat is, vonatkozó tarifák 
alapján teszik lehetővé, objektív 
kritériumok alapján, a 
rendszerhasználók közötti 
megkülönböztetés nélkül. A tagállamok 
biztosítják, hogy ezeket a tarifákat vagy 
a számításukhoz alkalmazott 
módszereket a 25. cikk (1) bekezdésében 
említett szabályozó hatóság azok 
hatálybalépését megelőzően jóváhagyja, 
és hogy ezeket a tarifákat, és –
amennyiben csak a módszerek kerültek 
jóváhagyásra – a módszereket 
hatálybalépésük előtt közzétegyék.”

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az átviteli- és elosztórendszer-üzemeltetők feladatai közé sorolja a 
vezetékkészletet és a kiegészítő szolgáltatásokat, nem pedig a tárolásirendszer-üzemeltető 
feladatai közé, ahogy az a 19. cikkben jelenleg szerepel.  A kiegyenlítés és a 
minőségmódosítás tekintetében a vezetékhálózaton keresztüli napi rugalmasság stb. 
biztosítása a szállításirendszer-üzemeltető (TSO) feladatainak részét képezi, a szállítás 
részeként kezelendő (például RTPA alá tartozik, ha csak nem mentesítik alóla) és nem tartozik 
a tárolásirendszer-üzemeltető feladatai közé.
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Módosítás 292
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 b pont (új)
2003/55/EK irányelv
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) Az alábbi cikk kerül beillesztésre:
„18a. cikk
(1) Az LNG-létesítményekhez való 
hozzáférés megszervezése tekintetében –
amennyiben ezeket a létesítményeket 
független infrastruktúra-üzemeltetők 
működtetik, amelyek a 7. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően 
tulajdonjogilag szétválasztottak és 
szabad hozzáférést biztosítanak – a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy a (2) 
bekezdésben említett eljárást követik. 
Ezen eljárás tárgyilagos, átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok szerint alkalmazandó.
(2) A szerződésen alapuló hálózati 
hozzáférés esetében a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket, 
hogy a földgázipari vállalkozások és a 
feljogosított fogyasztók mind az 
összekapcsolt hálózat által lefedett 
területen, mind pedig azon kívül meg 
tudjanak állapodni az LNG-
létesítményekhez való hozzáférésről. A 
felek az LNG-létesítményekhez való 
hozzáférésről szóló tárgyalásokon 
jóhiszeműen járnak el.

Or. en

Indokolás

Az építés alatt álló LNG-létesítmények nagy számából adódóan az egyenlő versenyfeltételek 
egyértelműen felmerülnek. A szerződésen alapuló hálózati hozzáférés lehetőségének 
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rendelkezésre kell állnia különösen a tulajdonjogilag szétválasztott vállalkozások 
tekintetében, mert ebben az esetben egyértelmű, hogy közöttük nincsen összeférhetetlenség. A 
szabályozás ezért elviekben lehet kevésbé szigorú.

Módosítás 293
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 b pont (új)
2003/55/EK irányelv
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) Az alábbi cikk kerül 
beillesztésre:
„18a. cikk
(1) Az LNG-létesítményekhez való 
hozzáférés megszervezése tekintetében –
amennyiben ezeket a létesítményeket 
független infrastruktúra-üzemeltetők 
működtetik, amelyek a 7. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően 
tulajdonjogilag szétválasztottak és 
szabad hozzáférést biztosítanak – a 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy a (2) 
bekezdésben említett eljárást követik. 
Ezen eljárás tárgyilagos, átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok szerint alkalmazandó.
(2) A szerződésen alapuló hálózati 
hozzáférés esetében a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket, 
hogy a földgázipari vállalkozások és a 
feljogosított fogyasztók mind az 
összekapcsolt hálózat által lefedett 
területen, mind pedig azon kívül meg 
tudjanak állapodni az LNG-
létesítményekhez való hozzáférésről. A 
felek az LNG-létesítményekhez való 
hozzáférésről szóló tárgyalásokon 
jóhiszeműen járnak el.

Or. en
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Indokolás

Az építés alatt álló LNG-létesítmények nagy számából adódóan az egyenlő versenyfeltételek 
egyértelműen felmerülnek. Az LNG-létesítményekbe történő beruházások jelenleg számos 
esetben a korábbi 22. cikktől való eltérés szerint valósulnak meg.  A szerződésen alapuló 
hálózati hozzáférés lehetőségével tovább lehet ösztönözni a beruházásokat a (beruházók 
számára) elfogadható szabályozási rendszerben. A szerződésen alapuló hálózati hozzáférés 
lehetőségének különösen a tulajdonjogilag szétválasztott vállalkozások számára kell 
rendelkezésre állnia.

Módosítás 294
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 c pont (új)
2003/55/EK irányelv
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11c) A 19. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(1) A földgáztárolókhoz és a 
vezetékkészlethez való hozzáférés 
megszervezéséhez, amikor műszaki 
és/vagy gazdasági megfontolásokból a 
hálózathoz való hatékony hozzáférés a 
fogyasztók ellátásának biztosítása 
érdekében ezt igényli, valamint a 
kiegészítő szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés megszervezéséhez a 
tagállamok  a (3) [...]bekezdésben 
említett eljárásokat fogadják el. Ezek az 
eljárások objektív, átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján folynak.

Or. en

(Új elemek hozzáadása a 2003/55/EK irányelv 19. cikke (1) bekezdéséhez, beleértve részben a 
bizottsági javaslat megfogalmazását)
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Módosítás 295
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 c pont (új)
2003/55/EK irányelv
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11c) A 19. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(1) A földgáztárolókhoz és a 
vezetékkészlethez való hozzáférés 
megszervezéséhez, amikor műszaki 
és/vagy gazdasági megfontolásokból a 
hálózathoz való hatékony hozzáférés a 
fogyasztók ellátásának biztosítása 
érdekében ezt igényli, valamint a 
kiegészítő szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés megszervezéséhez a 
tagállamok a (4) bekezdésben leírt 
szabályozott hozzáférési eljárásokat 
használják. Amennyiben ezt a szervezést 
a 7. cikk (1) bekezdésének megfelelően 
tulajdonjogilag szétválasztott független 
infrastruktúra-üzemeltetők révén 
valósítják meg, a tagállamok 
választhatnak a (3) vagy a (4) 
bekezdésben említett eljárások közül, 
vagy választhatják mindkettőt. Ezek az 
eljárások objektív, átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján folynak.”

Or. en

Indokolás

A szerződésen alapuló hálózati hozzáférés lehetőségének különösen a tulajdonjogilag 
szétválasztott vállalkozások számára kell rendelkezésre állnia, mert ebben az esetben 
egyértelmű, hogy közöttük nincsen összeférhetetlenség, például egyrészt az ellátási és 
kitermelési érdekek, másrészt a szállítási érdekek között. A szabályozás ezért elviekben lehet 
kevésbé szigorú, például előzetes helyett utólagos.
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Módosítás 296
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 c pont (új)
2003/55/EK irányelv
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11c) A 19. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép: 
„(1) A földgáztárolókhoz és a 
vezetékkészlethez való hozzáférés 
megszervezéséhez, amikor műszaki 
és/vagy gazdasági megfontolásokból a 
hálózathoz való hatékony hozzáférés a 
fogyasztók ellátásának biztosítása 
érdekében ezt igényli, valamint a 
kiegészítő szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés megszervezéséhez a 
tagállamok a (4) bekezdésben leírt 
szabályozott hozzáférési eljárásokat 
használják. Amennyiben ezt a szervezést 
a 7. cikk (1) bekezdésének megfelelően 
tulajdonjogilag szétválasztott független 
infrastruktúra-üzemeltetők révén 
valósítják meg, a tagállamok 
választhatnak a (3) vagy a (4) 
bekezdésben említett eljárások közül, 
vagy választhatják mindkettőt. Ezek az 
eljárások objektív, átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján folynak.”

Or. en

Indokolás

A szerződésen alapuló hálózati hozzáférés lehetőségének különösen a tulajdonjogilag 
szétválasztott vállalkozások számára kell rendelkezésre állnia, mert ebben az esetben 
egyértelmű, hogy közöttük nincsen összeférhetetlenség, például egyrészt az ellátási és 
kitermelési érdekek, másrészt a szállítási érdekek között. A szabályozás ezért elviekben lehet 
kevésbé szigorú, például előzetes helyett utólagos.
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Módosítás 297
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 c pont (új)
2003/55/EK irányelv
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11c) A 19. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(1) A földgáztárolókhoz [...] való 
hozzáférés megszervezéséhez, amikor 
műszaki és/vagy gazdasági 
megfontolásokból a hálózathoz való 
hatékony hozzáférés a fogyasztók 
ellátásának biztosítása érdekében ezt 
igényli, [...] a tagállamok választhatnak a 
(3) vagy a (4) bekezdésben említett 
eljárások közül, vagy választhatják 
mindkettőt. Ezek az eljárások objektív, 
átlátható és megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján folynak.”

Or. en

(A 2003/55/EK irányelv 19. cikke (1) bekezdését módosító 1. cikk 11c. pontja (új), amely 
kiegészíti a Bizottság javaslatát)

Indokolás

A módosítás a kiegészítő szolgáltatások – beleértve a vezetékhálózatokat is – esetében 
megszünteti annak lehetőségét, hogy a tagállamok a harmadik felek tárgyalásos és 
szabályozott hozzáférése közül  (RTPA vagy NTPA) választhassanak.  A kiegyenlítés és a 
minőségmódosítás tekintetében a vezetékhálózaton keresztüli napi rugalmasság stb. 
biztosítása a szállításirendszer-üzemeltető (TSO) feladatainak részét képezi, és a szállítás 
részeként kezelendő (például RTPA alá tartozik, ha csak nem mentesítik alóla).
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Módosítás 298
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 11 c pont (új)
2003/55/EK irányelv
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11c. A 19. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(1) A földgáztárolókhoz és a 
vezetékkészlethez való hozzáférés 
megszervezéséhez, amikor műszaki 
és/vagy gazdasági megfontolásokból a 
hálózathoz való hatékony hozzáférés a 
fogyasztók ellátásának biztosítása 
érdekében ezt igényli, valamint a 
kiegészítő szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés megszervezéséhez a 
tagállamok választhatnak a (3) vagy a 
(4) bekezdésben említett eljárások közül, 
vagy választhatják mindkettőt. Ezek az 
eljárások objektív, átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes 
kritériumok alapján folynak. A nemzeti 
szabályozó hatóságok felügyelik e 
kritériumok teljesülését.

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak meg kell győződniük arról, hogy a tárolási kapacitáshoz 
való hozzáférést bizonyos átlátható és a szabályozók által ellenőrzött szabályok alapján 
biztosítsák.

Módosítás 299
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 12 pont
2003/55/EK irányelv
19 cikk – 1 bekezdés – második albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják és közzéteszik 
azokat a követelményeket, amelyek 
alapján meg lehet állapítani, hogy a 
földgáztárolóhoz és a vezetékkészlethez 
való hozzáférés műszakilag és/vagy 
gazdaságilag szükséges-e a fogyasztók 
ellátásának biztosítása érdekében. A 
tagállamok közzéteszik, vagy a tárolási- és 
szállításirendszer-üzemeltetőket kötelezik 
annak közzétételére, hogy mely 
földgáztárolókat, vagy ezeknek mely 
részeit, és mely vezetékkészletet kínálják 
fel a (3) és (4) bekezdésben említett 
különböző eljárásokban.

törölve

Or. en

Indokolás

Az arról szóló döntést, hogy a tároláshoz való hozzáférés műszakilag és/vagy gazdaságilag 
szükséges-e a rendszerhez való hozzáférés érdekékében a fogyasztók ellátásának biztosítása 
céljából, egyedi alapon kell meghozni. Ezért technikailag nehéz, ha nem lehetetlen 
általánosságban eldönteni, hogy szükség van-e vagy sem a teljes kapacitás elválasztására a 
fogyasztók ellátása érdekében. A feladat nehézsége abban is megmutatkozik, hogy a Madridi 
Fórumon minden érintett piaci szereplő részt vett az arról szóló vitában, és nem jutottak 
megegyezésre.  

Módosítás 300
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 12 pont
2003/55/EK irányelv
19 cikk – 1 bekezdés – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják és közzéteszik 
azokat a követelményeket, amelyek alapján 
meg lehet állapítani, hogy a 
földgáztárolóhoz és a vezetékkészlethez 
való hozzáférés műszakilag és/vagy 
gazdaságilag szükséges-e a fogyasztók 

A tagállamok megállapítják és közzéteszik 
azokat a követelményeket, amelyek alapján 
meg lehet állapítani, hogy a 
földgáztárolóhoz és a vezetékkészlethez 
való hozzáférés műszakilag és/vagy 
gazdaságilag szükséges-e a fogyasztók 
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ellátásának biztosítása érdekében. A 
tagállamok közzéteszik, vagy a tárolási- és 
szállításirendszer-üzemeltetőket kötelezik 
annak közzétételére, hogy mely 
földgáztárolókat, vagy ezeknek mely 
részeit, és mely vezetékkészletet kínálják 
fel a (3) és (4) bekezdésben említett 
különböző eljárásokban.

ellátásának biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 301
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 12 pont
2003/55/EK irányelv
19 cikk – 1 bekezdés – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják és közzéteszik 
azokat a követelményeket, amelyek alapján 
meg lehet állapítani, hogy a 
földgáztárolóhoz és a vezetékkészlethez 
való hozzáférés műszakilag és/vagy 
gazdaságilag szükséges-e a fogyasztók 
ellátásának biztosítása érdekében. A 
tagállamok közzéteszik, vagy a tárolási- és 
szállításirendszer-üzemeltetőket kötelezik 
annak közzétételére, hogy mely 
földgáztárolókat, vagy ezeknek mely 
részeit, és mely vezetékkészletet kínálják 
fel a (3) és (4) bekezdésben említett 
különböző eljárásokban.

A nemzeti szabályozó hatóságok
megállapítják és közzéteszik azokat a 
követelményeket, amelyek alapján meg 
lehet állapítani, hogy a földgáztárolóhoz és 
a vezetékkészlethez való hozzáférés 
műszakilag és/vagy gazdaságilag 
szükséges-e a fogyasztók ellátásának 
biztosítása érdekében. A tagállamok 
közzéteszik, vagy a tárolási- és 
szállításirendszer-üzemeltetőket kötelezik 
annak közzétételére, hogy mely 
földgáztárolókat, vagy ezeknek mely 
részeit, és mely vezetékkészletet kínálják 
fel.

Or. en

Indokolás

Mivel a földgáztárolás továbbra is csak néhány piaci szereplő kezében van, a gáztárolókhoz 
tárgyalások útján való hozzáférés nem teremt versenyhelyzetet. Ezért a szabályozott 
hozzáférést kell előnyben részesíteni. A feltételek meghatározása és közzététele a nemzeti 
szabályozó hatóságok feladata.
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Módosítás 302
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 12 pont
2003/55/EK irányelv
19 cikk – 1 bekezdés – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják és közzéteszik 
azokat a követelményeket, amelyek alapján 
meg lehet állapítani, hogy a 
földgáztárolóhoz és a vezetékkészlethez
való hozzáférés műszakilag és/vagy 
gazdaságilag szükséges-e a fogyasztók 
ellátásának biztosítása érdekében. A 
tagállamok közzéteszik, vagy a tárolási- és 
szállításirendszer-üzemeltetőket kötelezik 
annak közzétételére, hogy mely 
földgáztárolókat, vagy ezeknek mely 
részeit, és mely vezetékkészletet kínálják 
fel a (3) és (4) bekezdésben említett 
különböző eljárásokban.

A nemzeti szabályozó hatóságok
megállapítják és közzéteszik azokat a 
követelményeket, amelyek alapján meg 
lehet állapítani, hogy a földgáztárolóhoz 
való hozzáférés műszakilag és/vagy 
gazdaságilag szükséges-e a fogyasztók 
ellátásának biztosítása érdekében. A 
nemzeti szabályozó hatóságok közzéteszik, 
vagy a tárolásirendszer-üzemeltetőket
kötelezik annak közzétételére, hogy mely 
földgáztárolókat, vagy ezeknek mely 
részeit kínálják fel a (3) és (4) bekezdésben 
említett különböző eljárásokban.

Or. en

(A bizottsági javaslat 1. cikkének 12. pontja az alábbiak szerint módosul)

Indokolás

Míg a szabályozott hozzáférés (RTPA) és a tárgyalásos hozzáférés (NTPA) közötti választás 
továbbra is tagállami döntés, a nemzeti szabályozó hatóságnak kellene felügyelnie a részletes 
megállapodásokat, beleértve a mentességi kritériumok kidolgozását és közzétételét, valamint a 
szükséges átláthatóság megkövetelését az Ügynökség által létrehozott európai szabályozói 
együttműködés keretében.

Módosítás 303
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 12 a pont (új)
2003/55/EK irányelv
19 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. A 19. cikkből a (3) bekezdést el kell 
hagyni.

Or. en

Módosítás 304
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 12 a pont (új)
2003/55/EK irányelv
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. A 19. cikkből a (3) bekezdést el kell 
hagyni.

Or. en

(A 2003/55/EK irányelv 19. cikke (3) bekezdésének törlése)

Módosítás 305
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 12 a pont (új)
2003/55/EK irányelv
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. A 19. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
(3) A szerződésen alapuló hálózati 
hozzáférés esetében a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket, 
hogy a földgázipari vállalkozások és a 
feljogosított fogyasztók mind az 
összekapcsolt hálózat által lefedett 
területen, mind pedig azon kívül meg 



AM\715225HU.doc 27/111 PE404.544v01-00

HU

tudjanak állapodni a tároláshoz való [...] 
hozzáférésről, amennyiben az 
műszakilag és/vagy gazdaságilag 
szükséges a rendszerhez való hatékony 
hozzáférés biztosítása érdekében [...]. A 
felek a tároláshoz való hozzáférésről [...] 
szóló tárgyalásokon jóhiszeműen járnak 
el.
A tároláshoz [...] való hozzáférésről szóló 
szerződést meg kell tárgyalni az érintett 
rendszerüzemeltetővel [...]. A tagállamok 
a tárolásirendszer-üzemeltetőktől [...] 
megkövetelik a tárolók [...] használatára 
vonatkozóan fontosabb üzleti feltételeik 
kihirdetését az irányelv alkalmazásának 
kezdetét követő egy éven belül és azt 
követően évente. E feltételek kialakítása 
során figyelembe kell venni a 
rendszerhasználók álláspontját, akik 
egyénileg vagy közösen módosításokat 
javasolhatnak.

Or. en

(A 2003/55/EK irányelv 19. cikke (3) bekezdését módosító 1. cikk 12c. pontja (új), amely 
kiegészíti a Bizottság javaslatát)

Indokolás

A módosítás a kiegészítő szolgáltatások – beleértve a vezetékhálózatokat is – esetében 
megszünteti annak lehetőségét, hogy a tagállamok a harmadik felek tárgyalásos hozzáférését 
válasszák. A kiegyenlítés és a minőségmódosítás tekintetében a vezetékhálózaton keresztüli 
napi rugalmasság stb. biztosítása a szállításirendszer-üzemeltető (TSO) feladatainak részét 
képezi, és a szállítás részeként kezelendő (például RTPA alá tartozik, hacsak nem mentesítik 
alóla).

Módosítás 306
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1.cikk – 12 b pont (új)
2003/55/EK irányelv
19 cikk – 4 bekezdés



PE404.544v01-00 28/111 AM\715225HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12b. A 19. cikk (4) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
(4) Szabályozott hozzáférés esetén a 
tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy a földgázipari 
vállalkozások és a feljogosított 
fogyasztók számára biztosítsák a jogot 
az összekapcsolt rendszerek által lefedett 
területen kívül és belül egyaránt a 
tároláshoz való hozzáféréshez, a 
tárolásra [...] vonatkozó közzétett 
tarifák, egyéb feltételek és 
kötelezettségek alapján, ha az 
műszakilag és/vagy gazdaságilag 
szükséges a hálózathoz való hatékony 
hozzáférés [...] megszervezése 
érdekében. E tarifák, egyéb feltételek és 
kötelezettségek kialakítása során 
figyelembe kell venni a rendszerhasználók 
álláspontját, akik egyénileg vagy közösen 
módosításokat javasolhatnak. A 
feljogosított fogyasztók e hozzáférési 
joga azáltal biztosítható, hogy lehetővé 
teszik számukra ellátási szerződések 
kötését a hálózat tulajdonosán és/vagy 
rendszerüzemeltetőjén, illetve a kapcsolt 
vállalkozásokon kívül más versenytárs 
földgázipari vállalkozásokkal is.

Or. en

(A 2003/55/EK irányelv 19. cikkének (4) bekezdését módosító 1. cikk 12c. pontja (új), amely 
kiegészíti a Bizottság javaslatát)

Indokolás

A módosítás a kiegészítő szolgáltatások – beleértve a vezetékhálózatokat is – esetében 
megszünteti annak lehetőségét, hogy a tagállamok a harmadik felek tárgyalásos hozzáférését 
válasszák. A kiegyenlítés és a minőségmódosítás tekintetében a vezetékhálózaton keresztüli 
napi rugalmasság stb. biztosítása a szállításirendszer-üzemeltető (TSO) feladatainak részét 
képezi, és a szállítás részeként kezelendő (például RTPA alá tartozik, hacsak nem mentesítik 
alóla).
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Módosítás 307
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 b pont (új)
2003/55/EK irányelv
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12b. A 19. cikk (4) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(4) A nemzeti szabályozó hatóságok
megteszik a szükséges intézkedéseket, 
hogy a földgázipari vállalkozások és a 
feljogosított fogyasztók számára 
biztosítsák a jogot az összekapcsolt 
rendszerek által lefedett területen kívül 
és belül egyaránt a tároláshoz és 
vezetékkészlethez, és egyéb kiegészítő 
szolgáltatásokhoz hozzáféréshez, a 
tárolásra vagy vezetékkészletre 
vonatkozó közzétett tarifák, egyéb 
feltételek és kötelezettségek alapján, ha 
az műszakilag és/vagy gazdaságilag 
szükséges a hálózathoz való hatékony 
hozzáférés, illetve a kiegészítő 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
megszervezése érdekében. A feljogosított 
fogyasztók e hozzáférési joga azáltal 
biztosítható, hogy lehetővé teszik 
számukra ellátási szerződések kötését a 
hálózat tulajdonosán és/vagy 
rendszerüzemeltetőjén, illetve a kapcsolt 
vállalkozásokon kívül más versenytárs 
földgázipari vállalkozásokkal is.

Or. en

(A 2003/55/EK irányelv 19. cikke (3) bekezdésének törlése)

Indokolás

Mivel a földgáztárolás továbbra is csak néhány piaci szereplő kezében van, a gáztárolókhoz 
tárgyalások útján való hozzáférés nem teremt versenyhelyzetet. Ezért a szabályozott 
hozzáférés az egyetlen lehetőség. Ezért a nemzeti szabályozó feladata a szükséges 
intézkedések meghozatala.
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Módosítás 308
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 12 b pont (új)
2003/55/EK irányelv
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12b. A 19. cikk (4) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(4) Szabályozott hozzáférés esetében a 
tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy a földgázipari 
vállalkozások és a feljogosított 
fogyasztók számára biztosítsák a jogot 
az összekapcsolt rendszerek által lefedett 
területen kívül és belül egyaránt a 
tároláshoz és vezetékkészlethez, és egyéb 
kiegészítő szolgáltatásokhoz 
hozzáféréshez, a tárolásra vagy 
vezetékkészletre vonatkozó közzétett 
tarifák, egyéb feltételek és 
kötelezettségek alapján, ha az 
műszakilag és/vagy gazdaságilag 
szükséges a hálózathoz való hatékony 
hozzáférés, illetve a kiegészítő 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
megszervezése érdekében. A feljogosított 
fogyasztók e hozzáférési joga azáltal 
biztosítható, hogy lehetővé teszik 
számukra ellátási szerződések kötését a 
hálózat tulajdonosán és/vagy 
rendszerüzemeltetőjén, illetve a kapcsolt 
vállalkozásokon kívül más versenytárs 
földgázipari vállalkozásokkal is.

Or. en

(A 2003/55/EK irányelv 1. cikke (4) bekezdése szövegezésének módosítása)
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Módosítás 309
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A jelentősebb új gázipari 
infrastruktúrák, azaz a tagállamok közötti 
rendszerösszekötők, az LNG-létesítmények 
és a földgáztárolók kérelem alapján, a 
következő feltételek mellett 
mentesülhetnek a 7., 18., 19., 20. cikk, 
valamint a 24c. cikk (4), (5) és (6) 
bekezdése rendelkezéseinek hatálya alól: 

(1) A jelentősebb új gázipari 
infrastruktúrák, azaz a tagállamok közötti 
rendszerösszekötők, az LNG-létesítmények 
és a földgáztárolók kérelem alapján, a 
következő feltételek mellett 
mentesülhetnek [...] a 24c. cikk (4), (5) és 
(6) bekezdése rendelkezéseinek hatálya 
alól:

Or. en

Indokolás

A kivételek főként éppen azokra a fontos és nélkülözhetetlen infrastruktúraelemekre 
vonatkoznak (rendszerösszekötők, LNG-létesítmények, tárolólétesítmények), amelyek a 
leginkább igénylik a semleges működtetést és irányítást. A tarifák közvetlen hatással vannak a 
beruházások gazdasági életképességére, a mentességek azonban nem. A hozzáférési szabályok 
alóli mentesség hatása nem jelentős, amennyiben az infrastruktúra megfelelő és állandó 
kihasználtsággal üzemel.

Módosítás 310
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A jelentősebb új gázipari 
infrastruktúrák, azaz a tagállamok közötti 
rendszerösszekötők, az LNG-létesítmények 
és a földgáztárolók kérelem alapján, 
korlátozott időtartamra a következő 
feltételek mellett mentesülhetnek a 7., 18.,

(1) A jelentősebb új gázipari 
infrastruktúrák, például a tagállamok 
közötti rendszerösszekötők, az LNG-
létesítmények és a földgáztárolók kérelem 
alapján, meghatározott időtartamra a 
következő feltételek mellett 



PE404.544v01-00 32/111 AM\715225HU.doc

HU

19., 20. cikk, valamint a 24c. cikk (4), (5) 
és (6) bekezdése rendelkezéseinek hatálya 
alól: 

mentesülhetnek a 7., 18., 19., 20. cikk, 
valamint a 24c. cikk (4), (5) és (6) 
bekezdése rendelkezéseinek hatálya alól: 

Or. en

Indokolás

Az „azaz” használata egy korlátozott listát feltételez, miközben nem ez a szándék, sem a 
jelenlegi gyakorlat. A beruházásról szóló döntés időpontjában ismertnek kell lennie annak az 
időszaknak, amelyre a mentesítés vonatkozik.

Módosítás 311
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A jelentősebb új gázipari 
infrastruktúrák, azaz a tagállamok közötti 
rendszerösszekötők, az LNG-létesítmények 
és a földgáztárolók kérelem alapján, 
korlátozott időtartamra a következő 
feltételek mellett mentesülhetnek a 7., 18., 
19., 20. cikk, valamint a 24c. cikk (4), (5) 
és (6) bekezdése rendelkezéseinek hatálya 
alól:

(1) A jelentősebb új gázipari 
infrastruktúrák, azaz a tagállamok közötti 
rendszerösszekötők, az LNG-létesítmények 
és a földgáztárolók kérelem alapján, 
meghatározott időtartamra a következő 
feltételek mellett mentesülhetnek a 7., 18., 
19., 20. cikk, valamint a 24c. cikk (4), (5) 
és (6) bekezdése rendelkezéseinek hatálya 
alól:

Or. en

Indokolás

A beruházásról szóló döntés időpontjában ismertnek kell lennie annak az időszaknak, amelyre 
a mentesítés vonatkozik. A szabályozó hatóságoknak adott bármiféle hatáskörnek az új 
projektre vonatkozó végső beruházási döntés meghozatalakor érvényes feltételek 
megváltoztatására egyértelmű és szilárd fellebbezési eljárást kell magában foglalnia. A 
tervjóváhagyások nem évülhetnek el és nem változtathatók meg automatikusan.
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Módosítás 312
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A jelentősebb új gázipari 
infrastruktúrák, azaz a tagállamok közötti 
rendszerösszekötők, az LNG-létesítmények 
és a földgáztárolók kérelem alapján, 
korlátozott időtartamra a következő 
feltételek mellett mentesülhetnek a 7., 18., 
19., 20. cikk, valamint a 24c. cikk (4), (5) 
és (6) bekezdése rendelkezéseinek hatálya 
alól:

(1) A jelentősebb új gázipari 
infrastruktúrák, azaz a tagállamok közötti 
rendszerösszekötők, az LNG-létesítmények 
és a földgáztárolók kérelem alapján, 
meghatározott időtartamra a következő 
feltételek mellett mentesülhetnek a 7., 18., 
19., 20. cikk, valamint a 24c. cikk (4), (5) 
és (6) bekezdése rendelkezéseinek hatálya 
alól:

Or. en

Indokolás

A beruházásról szóló döntés időpontjában ismertnek kell lennie annak az időszaknak, amelyre 
a mentesítés vonatkozik.

Módosítás 313
Silvia-Adriana Țicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az infrastruktúra tulajdonosa 
olyan természetes vagy jogi 
személy, aki/amely legalább 
jogi formáját tekintve 
elkülönül azoktól a 
rendszerüzemeltetőktől, 
akiknek a rendszerébe az új 
infrastruktúra beépül;

a) az infrastruktúra tulajdonosa 
olyan természetes vagy jogi 
személy, aki/amely legalább jogi 
formáját tekintve elkülönül azoktól 
a rendszerüzemeltetőktől, akiknek a 
rendszerébe az új infrastruktúra a 
gázellátási források diverzifikálása 
révén beépül;



PE404.544v01-00 34/111 AM\715225HU.doc

HU

Or. ro

Indokolás

 Az energia-, és különösen a gázellátás biztonsága növekszik az ellátási források 
diverzifikációjával.

Módosítás 314
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az infrastruktúra tulajdonosa olyan 
természetes vagy jogi személy, aki/amely 
legalább jogi formáját tekintve elkülönül 
azoktól a rendszerüzemeltetőktől, akiknek 
a rendszerébe az új infrastruktúra beépül;

c) az infrastruktúra tulajdonosa olyan 
természetes vagy jogi személy, aki/amely 
elkülönül azoktól a 
rendszerüzemeltetőktől, akiknek a 
rendszerébe az új infrastruktúra beépül;

Or. en

Indokolás

A teljes tulajdonosi leválasztással való összhang érdekében a pont vonatkozó részét törölni 
kell.

Módosítás 315
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az infrastruktúra üzemeltetője olyan 
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jogi személy, amely független azoktól a 
rendszerüzemeltetőktől, akiknek a 
rendszerébe az új infrastruktúra beépül;

Or. en

Indokolás

A kivételek főként éppen azokra a fontos és nélkülözhetetlen infrastruktúraelemekre 
vonatkoznak (rendszerösszekötők, LNG-létesítmények, tárolólétesítmények), amelyek a 
leginkább igénylik a semleges működtetést és irányítást. A tarifák közvetlen hatással vannak a 
beruházások gazdasági életképességére, de nincs más kivétel. A hozzáférési szabályok alóli 
mentesség hatása nem jelentős, amennyiben az infrastruktúra megfelelő és állandó 
kihasználtsággal üzemel.

Módosítás 316
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a mentesség nincs hátrányos hatással a 
versenyre, illetve a gáz belső piacának 
hatékony működésére, vagy annak a 
szabályozott rendszernek a hatékony 
működésére, amelyre az új infrastruktúra 
rácsatlakozik.

e) a harmadik felek részére elérhető 
szükséges kapacitás rendelkezésre áll.

Or. en

Indokolás

A kivételek főként éppen azokra a fontos és nélkülözhetetlen infrastruktúraelemekre 
vonatkoznak (rendszerösszekötők, LNG-létesítmények, tárolólétesítmények), amelyek a 
leginkább igénylik a semleges működtetést és irányítást. A tarifák közvetlen hatással vannak a 
beruházások gazdasági életképességére, de nincs más kivétel. A hozzáférési szabályok alóli 
mentesség hatása nem jelentős, amennyiben az infrastruktúra megfelelő és állandó 
kihasználtsággal üzemel.
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Módosítás 317
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„ea) A projekt európai érdekeltségű és 
legalább egy nemzeti határon átnyúlik 
az Unión belül.”

Or. de

Indokolás

Az európai érdekeltségű projekteknek legalább 2 tagállamra kell kiterjedniük.

Módosítás 318
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„ea) A projekt európai érdekeltségű és 
legalább egy nemzeti határon átnyúlik 
az Unión belül.”

Or. de

Indokolás

A jelenlegi jogszabályi háttér tartalmaz néhány olyan eszközt, amely a befektetések 
megkönnyítésére irányul (például a 2003/55/EK irányelv 22. cikke). Az 1775/2005 rendeleten 
és a 2003/55/EK irányelven azonban javítani kell ahhoz, hogy a szabályozóknak lehetőségük 
legyen arra, hogy megfelelő ösztönzőket teremtsenek az új infrastruktúrába történő 
befektetésekhez, és biztosíthassák, hogy a hálózatüzemeltetők kielégítsék az infrastruktúrára 
irányuló piaci keresletet.
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Módosítás 319
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a beruházásnak nem feltétlenül kell 
eleget tennie a szállítási rendszeren 
keresztül gázszállítást végzőkre vonatkozó 
kötelezettségeknek. 

Or. en

Indokolás

Amennyiben e feltétel nem teljesül, (például hogy a javasolt szállítási kapacitásnak a jövőben 
biztonságosan el kell látnia a fogyasztókat), akkor az egy vagy több szabályozott 
átvitelirendszer-üzemeltető felelne a beruházásért, és a normális szabályozási folyamat 
keretében lehetne azt végezni (például hozzáférési szabályok alóli mentesség nélkül). Ezt a 
próbát minden új összekapcsolási beruházás esetén el kéne végezni, azaz új csővezetékek 
létesítése és régiek felújítása során egyaránt. 

Módosítás 320
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni a 
meglévő infrastruktúra kapacitásának 
jelentős mértékű bővítésére is és az 
infrastruktúra olyan jellegű módosítására, 
amely lehetővé teszi új gázellátási 
források bevonását.

(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni a 
meglévő infrastruktúra kapacitásának
összes jelentős mértékű bővítésére is és az 
infrastruktúra olyan jellegű módosítására, 
amely lehetővé teszi bővített és kiegészítő 
mennyiségek bevonását.

Or. de
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Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy nemcsak az új ellátási forrásoknak, hanem az új ellátási 
szerződéseknek – még az ugyanazon ellátási forrásból/ugyanabból az országból származó 
gázra vonatkozó szerződéseknek is – teljesíteniük kell a gázra vonatkozó uniós előírásokat.
Ezért a gázellátás biztonsága szempontjából feltétlenül szükségesek.

Módosítás 321
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni a 
meglévő infrastruktúra kapacitásának 
jelentős mértékű bővítésére is és az 
infrastruktúra olyan jellegű módosítására, 
amely lehetővé teszi új gázellátási források 
bevonását.

(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni a 
meglévő infrastruktúra kapacitásának 
jelentős mértékű bővítésére is és az 
infrastruktúra olyan jellegű módosítására, 
amely a jelenlegi gázforrásokból további 
gázmennyiséget tesz elérhetővé, illetve 
lehetővé teszi új gázellátási források 
bevonását.

Or. en

Módosítás 322
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 3 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A VIa. fejezetben említett szabályozó 
hatóság eseti alapon dönthet az (1) és (2) 
bekezdésben említett mentességekről. 
Amennyiben a szóban forgó infrastruktúra 
egynél több tagállam területén található, 
úgy az Ügynökség gyakorolja az e cikkben 
a szabályozó hatóságra ruházott 

(3) A VIa. fejezetben említett szabályozó 
hatóság eseti alapon dönthet az (1) és (2) 
bekezdésben említett mentességekről. 
Amennyiben a szóban forgó infrastruktúra 
egynél több tagállam területén található, 
úgy a mentességről szóló döntést az 
nemzeti szabályozó hatóságok vagy a 
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hatáskört. tagállamok más illetékes szervei hozzák 
meg, az egymással folytatott konzultációt 
és a Bizottság jóváhagyását követően, a 
(4) és (5) bekezdésben leírt eljárásnak 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

A mentesség iránti kérelmet először az érintett tagállam szabályozó hatóságának vagy más 
illetékes szervének kell benyújtani a nagyobb új gázipari és összekötő infrastruktúrák 
megépítésének megkönnyítése és egyszerűsítése érdekében, majd jóváhagyásra a Bizottság elé 
kell terjeszteni, ami a szerződések őreként teljesített alapvető szerepéből adódóan az európai 
érdekek legjobb szem előtt tartásának legjobb biztosítéka.

Módosítás 323
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A VIa. fejezetben említett szabályozó 
hatóság eseti alapon dönthet az (1) és (2) 
bekezdésben említett mentességekről.
Amennyiben a szóban forgó infrastruktúra 
egynél több tagállam területén található, 
úgy az Ügynökség gyakorolja az e cikkben 
a szabályozó hatóságra ruházott hatáskört.

(3) A VIa. fejezetben említett szabályozó 
hatóság eseti alapon dönthet az (1) és (2) 
bekezdésben említett mentességekről.
Amennyiben a szóban forgó infrastruktúra 
egynél több tagállam területén található, 
úgy az Ügynökség gyakorolja az e cikkben 
a szabályozó hatóságra ruházott hatáskört.
Az Ügynökség határozata az érintett 
szabályozó hatóságok és a kérelmező 
előzetes meghallgatásán alapul.

Or. de

Indokolás

Az Ügynökségnek a határozatok meghozatala előtt konzultálnia kell a szabályozó 
hatóságokkal és a földgázipari vállalkozásokkal is. Az open season eljárás eredményeit kell 
alapul venni a kapacitások harmadik fél részére történő kiutalásához, amikor a harmadik fél 
az eljárásban felkínált kapacitás iránti érdeklődését kötelezően bejelentette. Ez a kötelezettség 
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most még nem áll fenn, ami a befektető számára azonban megnehezíti a megbízható tervezést.

Módosítás 324
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mentesség vonatkozhat az új 
infrastruktúra vagy a meglévő, jelentősen 
növelt kapacitású infrastruktúra teljes 
kapacitására vagy annak egy részére.

A mentesség vonatkozhat az új 
infrastruktúra vagy a meglévő, jelentősen 
növelt kapacitású infrastruktúra teljes 
kapacitására vagy annak mindössze egyes 
részeire.

Or. de

Indokolás

Az Ügynökségnek a határozatok meghozatala előtt konzultálnia kell a szabályozó 
hatóságokkal és a földgázipari vállalkozásokkal is. Az open season eljárás eredményeit kell 
alapul venni a kapacitások harmadik fél részére történő kiutalásához, amikor a harmadik fél 
az eljárásban felkínált kapacitás iránti érdeklődését kötelezően bejelentette. Ez a kötelezettség 
most még nem áll fenn, ami a befektető számára azonban megnehezíti a megbízható tervezést.

Módosítás 325
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 3 bekezdés – harmadik albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mentesség megítélésével kapcsolatos 
döntés meghozatalakor eseti alapon 
megfontolás tárgyává kell tenni, hogy
nincs-e szükség a mentesség időtartamára 
és az infrastruktúrához való 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférésre 

A mentesség megítélésével kapcsolatos 
döntés meghozatalakor eseti alapon 
megfontolás tárgyává kell tenni, hogy 
nincs-e szükség a mentesség időtartamára 
és az infrastruktúrához való 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférésre 
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vonatkozó feltételek kikötésére. Az említett 
feltételekre vonatkozó döntéskor különösen 
a megépítendő új kapacitásokat vagy a 
meglévő kapacitások módosítását, a projekt 
időbeli határait és a nemzeti körülményeket 
kell figyelembe venni.

vonatkozó feltételek kikötésére. Az ezekre 
a feltételekre vonatkozó döntések 
meghozatalakor figyelembe kell venni a 
szerződés időtartamát, a kiépítendő új 
kapacitást vagy a meglévő kapacitás 
módosítását, a projekt időhorizontját és a 
nemzeti sajátosságokat.

Or. en

Indokolás

A 22. cikk javasolt módosítása növeli az új földgáz-vállalkozások komplexitását, ami 
gátolhatja a potenciális beruházásokat.  Az előírások nagy száma nem áll összhangban a 
szabályozott hozzáférés alóli mentesség megadásával.

Módosítás 326
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 3 bekezdés – harmadik albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mentesség megítélésével kapcsolatos 
döntés meghozatalakor eseti alapon 
megfontolás tárgyává kell tenni, hogy 
nincs-e szükség a mentesség időtartamára 
és az infrastruktúrához való 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférésre 
vonatkozó feltételek kikötésére. Az említett 
feltételekre vonatkozó döntéskor különösen 
a megépítendő új kapacitásokat vagy a 
meglévő kapacitások módosítását, a projekt 
időbeli határait és a nemzeti körülményeket 
kell figyelembe venni.

A mentesség megítélésével kapcsolatos 
döntés meghozatalakor eseti alapon 
megfontolás tárgyává kell tenni, hogy 
nincs-e szükség a mentesség időtartamára 
és az infrastruktúrához való 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférésre 
vonatkozó feltételek kikötésére. Az ezekre 
a feltételekre vonatkozó döntések 
meghozatalakor figyelembe kell venni a 
szerződés időtartamát, a kiépítendő új 
kapacitást vagy a meglévő kapacitás 
módosítását, a projekt időhorizontját és a 
nemzeti sajátosságokat.

Or. en

Indokolás

A 22. cikk javasolt módosítása növeli az új földgáz-vállalkozások komplexitását, ami 
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gátolhatja a potenciális beruházásokat.  A szabályozói beavatkozásnak minimálisnak kell 
lennie, amennyiben a projekt erősíti a versenyt, és megfelelő „használd vagy add el” 
szabályok vonatkoznak rá. A szabályozó hatóságoknak adott bármiféle hatáskörnek az új 
projekt végső beruházási döntés meghozatalakor érvényes feltételek megváltoztatására 
egyértelmű és szilárd fellebbezési eljárást kell magában foglalnia.

Módosítás 327
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 3 bekezdés – harmadik albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mentesség megítélésével kapcsolatos 
döntés meghozatalakor eseti alapon 
megfontolás tárgyává kell tenni, hogy 
nincs-e szükség a mentesség időtartamára 
és az infrastruktúrához való 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférésre 
vonatkozó feltételek kikötésére. Az említett 
feltételekre vonatkozó döntéskor különösen
a megépítendő új kapacitásokat vagy a 
meglévő kapacitások módosítását, a projekt 
időbeli határait és a nemzeti körülményeket 
kell figyelembe venni.

A mentesség megítélésével kapcsolatos 
döntés meghozatalakor eseti alapon 
megfontolás tárgyává kell tenni, hogy 
nincs-e szükség a mentesség időtartamára 
és az infrastruktúrához való 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférésre 
vonatkozó feltételek kikötésére. Az ezekre 
a feltételekre vonatkozó döntések 
meghozatalakor figyelembe kell venni a 
szerződés időtartamát, a kiépítendő új 
kapacitást vagy a meglévő kapacitás 
módosítását, a projekt időhorizontját és a 
nemzeti sajátosságokat.

Or. en

Indokolás

A 22. cikk javasolt módosítása növeli az új földgáz-vállalkozások komplexitását, ami 
gátolhatja a potenciális beruházásokat. 

Módosítás 328
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 3 bekezdés – negyedik albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mentesség megítélése előtt a szabályozó 
hatóság meghatározza, hogy milyen 
szabályok és mechanizmusok legyenek 
érvényesek a kapacitással való 
gazdálkodásra és a kapacitásallokációra. A 
szabályok alapján az infrastruktúra 
potenciális igénybevevőit felkérik, hogy 
még az új infrastruktúra – akár saját 
felhasználásra történő –
kapacitásallokációja előtt jelezzék a 
kapacitások lekötése iránti igényüket. A 
szabályozó hatóság előírja, hogy a szűk 
keresztmetszet kezelési szabályai 
rendelkezzenek a kihasználatlan 
kapacitások piaci felkínálásáról, valamint 
arról, hogy a létesítmény felhasználói 
jogosultak legyenek lekötött 
kapacitásaiknak a másodlagos piacon 
történő forgalmazására. Az e cikk (1) 
bekezdése a), b) és e) pontjában említett 
követelmények értékelésekor a szabályozó 
hatóság figyelembe veszi a 
kapacitásallokációs eljárás eredményét.

A mentesség megítélésekor a szabályozó 
hatóság meghatározhatja, hogy milyen 
elvek legyenek érvényesek a kapacitással 
való gazdálkodásra és a 
kapacitásallokációra, amennyiben ez nem 
akadályozza meg hosszú lejáratú 
szerződések végrehajtását.

Or. en

Indokolás

A 22. cikk javasolt módosítása növeli az új földgáz-vállalkozások komplexitását, ami 
gátolhatja a potenciális beruházásokat.  Az előírások nagy száma nem áll összhangban a 
szabályozott hozzáférés alóli mentesség megadásával.

Módosítás 329
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 3 bekezdés – negyedik albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mentesség megítélése előtt a szabályozó A mentesség megítélésekor a szabályozó 
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hatóság meghatározza, hogy milyen 
szabályok és mechanizmusok legyenek 
érvényesek a kapacitással való 
gazdálkodásra és a kapacitásallokációra. A 
szabályok alapján az infrastruktúra 
potenciális igénybevevőit felkérik, hogy 
még az új infrastruktúra – akár saját 
felhasználásra történő –
kapacitásallokációja előtt jelezzék a 
kapacitások lekötése iránti igényüket. A 
szabályozó hatóság előírja, hogy a szűk 
keresztmetszet kezelési szabályai 
rendelkezzenek a kihasználatlan 
kapacitások piaci felkínálásáról, valamint 
arról, hogy a létesítmény felhasználói 
jogosultak legyenek lekötött 
kapacitásaiknak a másodlagos piacon 
történő forgalmazására. Az e cikk (1) 
bekezdése a), b) és e) pontjában említett 
követelmények értékelésekor a szabályozó 
hatóság figyelembe veszi a 
kapacitásallokációs eljárás eredményét.

hatóság meghatározhatja, hogy milyen 
elvek legyenek érvényesek a kapacitással 
való gazdálkodásra és a 
kapacitásallokációra, amennyiben ez nem 
akadályozza meg hosszú lejáratú 
szerződések végrehajtását.

Or. en

Indokolás

A 22. cikk javasolt módosítása növeli az új földgáz-vállalkozások komplexitását, ami 
gátolhatja a potenciális beruházásokat.  A szabályozói beavatkozásnak minimálisnak kell 
lennie, amennyiben a projekt erősíti a versenyt, és megfelelő „használd vagy add el” 
szabályok vonatkoznak rá. A szabályozó hatóságoknak adott bármiféle hatáskörnek az új 
projekt végső beruházási döntés meghozatalakor érvényes feltételek megváltoztatására 
egyértelmű és szilárd fellebbezési eljárást kell magában foglalnia.

Módosítás 330
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 3 bekezdés – negyedik albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mentesség megítélése előtt a szabályozó A mentesség megítélésekor a szabályozó 
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hatóság meghatározza, hogy milyen 
szabályok és mechanizmusok legyenek 
érvényesek a kapacitással való 
gazdálkodásra és a kapacitásallokációra. A 
szabályok alapján az infrastruktúra 
potenciális igénybevevőit felkérik, hogy 
még az új infrastruktúra – akár saját
felhasználásra történő –
kapacitásallokációja előtt jelezzék a 
kapacitások lekötése iránti igényüket. A 
szabályozó hatóság előírja, hogy a szűk 
keresztmetszet kezelési szabályai 
rendelkezzenek a kihasználatlan 
kapacitások piaci felkínálásáról, valamint 
arról, hogy a létesítmény felhasználói 
jogosultak legyenek lekötött 
kapacitásaiknak a másodlagos piacon 
történő forgalmazására. Az e cikk (1) 
bekezdése a), b) és e) pontjában említett 
követelmények értékelésekor a szabályozó 
hatóság figyelembe veszi a 
kapacitásallokációs eljárás eredményét.

hatóság meghatározhatja, hogy milyen 
elvek legyenek érvényesek a kapacitással 
való gazdálkodásra és a 
kapacitásallokációra, amennyiben ez nem 
akadályozza meg hosszú lejáratú 
szerződések végrehajtását.

Or. en

Indokolás

A 22. cikk javasolt módosítása növeli az új földgáz-vállalkozások komplexitását, ami 
gátolhatja a potenciális beruházásokat.  Az előírások nagy száma nem áll összhangban a 
szabályozott hozzáférés alóli mentesség megadásával.

Módosítás 331
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 3 bekezdés – 4 és 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mentesség megítélése előtt a szabályozó 
hatóság meghatározza, hogy milyen 
szabályok és mechanizmusok legyenek 
érvényesek a kapacitással való 

A mentesség megítélése előtt a szabályozó 
hatóság meghatározza, hogy milyen 
szabályok és mechanizmusok legyenek 
érvényesek a kapacitással való 
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gazdálkodásra és a kapacitásallokációra. gazdálkodásra és a kapacitásallokációra, 
amelyeket azon időszakban, amikor az 
infrastruktúrát a fent említett 
rendelkezések alól mentesítik, szükség 
esetén meg lehet változtatni a gazdasági és 
a piachoz kapcsolódó követelményekhez 
való hozzáigazítások elvégzése érdekében.

A szabályok alapján az infrastruktúra 
potenciális igénybevevőit felkérik, hogy 
még az új infrastruktúra – akár saját 
felhasználásra történő –
kapacitásallokációja előtt jelezzék a 
kapacitások lekötése iránti igényüket. A 
szabályozó hatóság előírja, hogy a szűk 
keresztmetszet kezelési szabályai 
rendelkezzenek a kihasználatlan 
kapacitások piaci felkínálásáról, valamint 
arról, hogy a létesítmény felhasználói 
jogosultak legyenek lekötött 
kapacitásaiknak a másodlagos piacon 
történő forgalmazására. Az e cikk (1) 
bekezdése a), b) és e) pontjában említett 
követelmények értékelésekor a szabályozó 
hatóság figyelembe veszi a 
kapacitásallokációs eljárás eredményét.

A szabályok alapján az infrastruktúra 
potenciális igénybevevőit felkérik, hogy 
még az új infrastruktúra – akár saját 
felhasználásra történő –
kapacitásallokációja előtt jelezzék a 
kapacitások lekötése iránti igényüket. A 
szabályozó hatóság előírja, hogy a szűk 
keresztmetszet kezelési szabályai 
rendelkezzenek a kihasználatlan 
kapacitások piaci felkínálásáról, valamint 
arról, hogy a létesítmény felhasználói 
jogosultak legyenek lekötött 
kapacitásaiknak a másodlagos piacon 
történő forgalmazására. Az e cikk (1) 
bekezdése a), b) és e) pontjában említett 
követelmények értékelésekor a szabályozó 
hatóság figyelembe veszi a 
kapacitásallokációs eljárás – amelynek 
során a harmadik felek bejelentették 
kötelező erejű szerepvállalásukat –
eredményét.

Or. de

Indokolás

Az Ügynökségnek a határozatok meghozatala előtt konzultálnia kell a szabályozó 
hatóságokkal és a földgázipari vállalkozásokkal is. Az open season eljárás eredményeit kell 
alapul venni a kapacitások harmadik fél részére történő kiutalásához, amikor a harmadik fél 
az eljárásban felkínált kapacitás iránti érdeklődését kötelezően bejelentette. Ez a kötelezettség 
most még nem áll fenn, ami a befektető számára azonban megnehezíti a megbízható tervezést.
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Módosítás 332
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 3 bekezdés – negyedik albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mentesség megítélése előtt a szabályozó 
hatóság meghatározza, hogy milyen 
szabályok és mechanizmusok legyenek 
érvényesek a kapacitással való 
gazdálkodásra és a kapacitásallokációra. A 
szabályok alapján az infrastruktúra 
potenciális igénybevevőit felkérik, hogy 
még az új infrastruktúra – akár saját 
felhasználásra történő –
kapacitásallokációja előtt jelezzék a 
kapacitások lekötése iránti igényüket. A 
szabályozó hatóság előírja, hogy a szűk 
keresztmetszet kezelési szabályai 
rendelkezzenek a kihasználatlan 
kapacitások piaci felkínálásáról, valamint 
arról, hogy a létesítmény felhasználói 
jogosultak legyenek lekötött 
kapacitásaiknak a másodlagos piacon 
történő forgalmazására. Az e cikk (1) 
bekezdése a), b) és e) pontjában említett 
követelmények értékelésekor a szabályozó 
hatóság figyelembe veszi a 
kapacitásallokációs eljárás eredményét.

A mentesség megítélése előtt a szabályozó 
hatóság meghatározza, hogy milyen 
szabályok és mechanizmusok legyenek 
érvényesek a kapacitással való 
gazdálkodásra és a kapacitásallokációra. A 
szabályok alapján az infrastruktúra 
potenciális igénybevevőit felkérik, hogy 
még az új infrastruktúra – akár saját 
felhasználásra történő –
kapacitásallokációja előtt jelezzék a 
kapacitások lekötése iránti igényüket. Az 
allokációs eljárás nem növelheti a 
domináns szolgáltató relatív súlyát, 
hacsak a harmadik felek kapacitásigénye 
nincs ésszerűen kielégítve. A szabályozó 
hatóságnak kell erről döntenie. A 
szabályozó hatóság előírja, hogy a szűk 
keresztmetszet kezelési szabályai 
rendelkezzenek a kihasználatlan 
kapacitások piaci felkínálásáról, valamint 
arról, hogy a létesítmény felhasználói 
jogosultak legyenek lekötött 
kapacitásaiknak a másodlagos piacon 
történő forgalmazására. Az (1) bekezdés a), 
b) és e) pontjában említett követelmények 
értékelésekor a szabályozó hatóság 
figyelembe veszi a kapacitásallokációs 
eljárás eredményét.

Or. en

Indokolás

A mentesség megadásakor biztosítani kell, hogy minden piaci szereplő adott mértékben 
elégedett legyen, és el kell kerülnie a domináns pozíciók stabilizálódását.



PE404.544v01-00 48/111 AM\715225HU.doc

HU

Módosítás 333
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 3 bekezdés – negyedik albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mentesség megítélése előtt a szabályozó 
hatóság meghatározza, hogy milyen 
szabályok és mechanizmusok legyenek 
érvényesek a kapacitással való 
gazdálkodásra és a kapacitásallokációra. A 
szabályok alapján az infrastruktúra 
potenciális igénybevevőit felkérik, hogy 
még az új infrastruktúra – akár saját 
felhasználásra történő –
kapacitásallokációja előtt jelezzék a 
kapacitások lekötése iránti igényüket. A 
szabályozó hatóság előírja, hogy a szűk 
keresztmetszet kezelési szabályai 
rendelkezzenek a kihasználatlan 
kapacitások piaci felkínálásáról, valamint 
arról, hogy a létesítmény felhasználói 
jogosultak legyenek lekötött 
kapacitásaiknak a másodlagos piacon 
történő forgalmazására. Az e cikk (1) 
bekezdése a), b) és e) pontjában említett 
követelmények értékelésekor a szabályozó 
hatóság figyelembe veszi a 
kapacitásallokációs eljárás eredményét.

A mentesség megítélése előtt a szabályozó 
hatóság meghatározhatja, hogy milyen 
szabályok és mechanizmusok legyenek 
érvényesek a kapacitással való 
gazdálkodásra és a kapacitásallokációra. A 
szabályok alapján az infrastruktúra 
potenciális igénybevevőit felkérhetik, hogy 
még az új infrastruktúra – akár saját 
felhasználásra történő –
kapacitásallokációja előtt jelezzék a 
kapacitások lekötése iránti igényüket. A 
szabályozó hatóság előírhatja, hogy a szűk 
keresztmetszet kezelési szabályai 
rendelkezzenek a kihasználatlan 
kapacitások piaci felkínálásáról, valamint 
arról, hogy a létesítmény felhasználói 
jogosultak legyenek lekötött 
kapacitásaiknak a másodlagos piacon 
történő forgalmazására. Az (1) bekezdés a), 
b) és e) pontjában említett követelmények 
értékelésekor a szabályozó hatóság 
figyelembe veheti a kapacitásallokációs 
eljárás eredményét.

Or. en

Indokolás

Az open season (vagy hasonló) eljárások fontos eszközei a piaci szükségletek felmérésének a 
projektméretek és az abból adódó kapacitásallokáció szempontjából, azonban költségekkel 
járhatnak, ami veszélyeztetheti néhány projekt megvalósulását. Amennyiben a nemzeti 
szabályozó hatóság úgy véli, hogy egy open season veszélybe sodorhatná a projekt 
megvalósulását, nem kell a projekt beruházóját open seasonra köteleznie.
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Módosítás 334
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szabályozó hatóság a kérelem 
kézhezvétele után haladéktalanul eljuttatja 
annak másolatát a Bizottsághoz. Az 
illetékes hatóság a mentességgel 
kapcsolatos döntésről – az adott döntésre 
vonatkozó összes információval együtt –
haladéktalanul értesíti a Bizottságot. 
Ezeket az információkat a Bizottságnak 
összesített formában lehet benyújtani, hogy 
lehetővé váljék számára a jól megalapozott 
döntés meghozatala. A tájékoztatás 
különösen a következőkre tér ki:

(4) A szabályozó hatóság a kérelem 
kézhezvétele után haladéktalanul eljuttatja 
annak másolatát a Bizottsághoz. Az 
illetékes hatóság a mentességgel 
kapcsolatos döntésről – az adott döntésre 
vonatkozó összes információval együtt –
haladéktalanul értesíti a Bizottságot. 
Ezeket az információkat a Bizottságnak 
összesített formában lehet benyújtani, hogy 
lehetővé váljék számára a jól megalapozott 
döntés meghozatala; a Bizottság a (3) 
bekezdés szerinti ügynökségi határozatok 
esetében csak a közösségi 
versenyszabályokra gyakorolt hatást 
értékelheti.  A tájékoztatás különösen a 
következőkre tér ki:

Or. en

Indokolás

Az Európai Energiaszabályozók Tanácsa üdvözli azt a javaslatot, miszerint az 
Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség feladatát kell képeznie, hogy mentességeket 
engedélyezzen, azonban e döntéseit a Bizottság nem vizsgálhatja felül, hacsak nem a 
versenyszabályokkal való összeférhetőségről van szó. Az Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökségnek független döntéseket kell hoznia az eseti mentességekről, a Bizottság 
felügyelete nélkül.

Módosítás 335
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 4 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azok a részletes indokok, amelyek 
alapján a szabályozó hatóság megadta a 
mentességet, beleértve a mentességet 
igazoló pénzügyi információkat;

a) azok a részletes indokok, amelyek 
alapján a szabályozó hatóság megadta vagy 
megtagadta a mentességet, hivatkozva
arra a cikkre, amely alapján döntését 
meghozta, beleértve a mentességet igazoló 
pénzügyi információkat;

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak nemcsak a mentesség megadását, hanem megtagadását is 
indokolniuk kell.  A nemzeti szabályozó hatóságok érvelését egyértelműbbé teszi, ha pontos 
cikkekre hivatkoznak, és nem csak általában a mentességre.

Módosítás 336
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azok a részletes indokok, amelyek 
alapján a szabályozó hatóság megadta a
mentességet, beleértve a mentességet 
igazoló pénzügyi információkat;

a) azok a részletes indokok, az adott cikkre 
való hivatkozással, amelyek alapján a 
szabályozó hatóság megadta a mentességet, 
beleértve a mentességet igazoló pénzügyi 
információkat;

Or. en

Indokolás

A mentességek indokai adott esetben teljesen különbözőek lehetnek. Csak a legszükségesebb 
esetekben kell mentességet adni, ezért azokat egyenként indokolni kell, bemutatva például 
azokat a mechanizmusokat, amelyek révén a mentesség fokozza a versenyt vagy az 
nélkülözhetetlen az infrastruktúra életképessé tételéhez.
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Módosítás 337
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a versenyre és a gáz belső piacának 
hatékony működésére gyakorolt azon hatás 
elemzése, amely a mentesség 
következtében várható;

b) a versenyre és a gáz belső piacának 
hatékony működésére gyakorolt azon hatás 
elemzése, amely a mentesség 
következtében várható, és különösen az 
azon cikkekre való hivatkozás, amelyek 
alapján a mentesség fokozza a versenyt;

Or. en

Indokolás

A mentességek indokai adott esetben teljesen különbözőek lehetnek. Csak a legszükségesebb
esetekben kell mentességet adni, ezért azokat egyenként indokolni kell, bemutatva például 
azokat a mechanizmusokat, amelyek révén a mentesség fokozza a versenyt vagy az 
nélkülözhetetlen az infrastruktúra életképessé tételéhez.

Módosítás 338
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 4 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a megállapított kapacitás kezelésének 
szabályai;

Or. en

Indokolás

Az ea) pont beillesztése egyértelműbbé teszi a nemzeti szabályozó hatóságok feladatát. 
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Módosítás 339
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 4 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) amennyiben a mentesség 
rendszerösszekötőkre vonatkozik, a 
harmadik felek részére megnyitott 
kapacitás, amely hozzájárul a szabad 
kereskedelem kialakulásához az európai 
belső piacon.

Or. en

Indokolás

Új infrastruktúrák esetén a versenyt fokozó elem a harmadik felek részére biztosított kapacitás 
vagy szolgáltatás, a többi kizárólag egy társaság számára jár előnyökkel.

Módosítás 340
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Bizottság az értesítés kézhezvételét 
követő két hónapon belül az érintett 
szabályozó hatóságtól a mentességről szóló 
határozat módosítását vagy visszavonását 
kérheti. Ez a határidő a bejelentés 
kézhezvételének időpontjától kezdődik. A 
két hónapos határidőt további két 
hónappal meg lehet hosszabbítani, ha a 
Bizottságnak további tájékoztatásra van 
szüksége. Ez a határidő a hiánytalan 

5. A Bizottság az értesítés kézhezvételét 
követő két hónapon belül az érintett 
szabályozó hatóságtól a mentességről szóló 
határozat módosítását vagy visszavonását 
kérheti. Amennyiben az érintett 
infrastruktúra több tagállam területén 
található, a Bizottságnak nem szükséges 
megvizsgálnia az Ügynökség döntését.
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tájékoztatás kézhezvételét követő napon 
kezdődik. A két hónapos határidő a 
Bizottság és a szabályozó hatóság 
hozzájárulásával is meghosszabbítható.
Amennyiben a kért tájékoztatást a 
kérésben meghatározott határidőn belül 
nem adják meg, a bejelentést 
visszavontnak kell tekinteni, kivéve ha a 
határidő lejárta előtt azt a Bizottság és az 
érintett szabályozó hatóság 
hozzájárulásával meghosszabbították, 
vagy ha a szabályozó hatóság kellő 
indoklással ellátott nyilatkozatban arról 
tájékoztatja a Bizottságot, hogy a 
bejelentést hiánytalannak tekinti.
A szabályozó hatóság négy héten belül 
végrehajtja a Bizottságnak a mentesítési 
határozat módosítására vagy 
visszavonására vonatkozó határozatát, és 
erről tájékoztatja a Bizottságot.
A Bizottság az üzleti szempontból 
érzékeny információt bizalmasan kezeli.
A mentesítési határozatnak a Bizottság 
általi jóváhagyása az elfogadás után két 
évvel, illetve öt évvel hatályát veszti, 
amennyiben nem kezdődik meg az 
infrastruktúra építése, illetve üzemeltetése.

A mentesítési határozatnak a Bizottság 
általi jóváhagyása az elfogadás után két 
évvel, illetve öt évvel hatályát veszti, 
amennyiben nem kezdődik meg az 
infrastruktúra építése, illetve üzemeltetése.

Or. de

Indokolás

Az irányelv eredeti szövege szükségtelenül hosszabbítja meg a mentességre vonatkozó 
eljárást, és túl sok jogi és szabályozási kockázatot ró a befektetőre. Nem fogadható el, hogy a 
mentességgel kapcsolatos határozathozatali eljárás időtartamát a Bizottság szoros 
határidőhöz köti, mert a legtöbb tagállamban a nemzeti építési tervezés és építési jogalkotás 
az infrastruktúra tervezése és építése között 10–15 éves időeltolódáshoz vezet. 
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Módosítás 341
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság az értesítés kézhezvételét 
követő két hónapon belül az érintett 
szabályozó hatóságtól a mentességről szóló 
határozat módosítását vagy visszavonását 
kérheti. Ez a határidő a bejelentés 
kézhezvételének időpontjától kezdődik. A 
két hónapos határidőt további két hónappal 
meg lehet hosszabbítani, ha a Bizottságnak 
további tájékoztatásra van szüksége. Ez a 
határidő a hiánytalan tájékoztatás 
kézhezvételét követő napon kezdődik. A 
két hónapos határidő a Bizottság és a 
szabályozó hatóság hozzájárulásával is 
meghosszabbítható. Amennyiben a kért 
tájékoztatást a kérésben meghatározott 
határidőn belül nem adják meg, a 
bejelentést visszavontnak kell tekinteni, 
kivéve ha a határidő lejárta előtt azt a 
Bizottság és az érintett szabályozó hatóság 
hozzájárulásával meghosszabbították, vagy 
ha a szabályozó hatóság kellő indoklással 
ellátott nyilatkozatban arról tájékoztatja a 
Bizottságot, hogy a bejelentést 
hiánytalannak tekinti.

(5) A Bizottság az értesítés kézhezvételét 
követő két hónapon belül az érintett 
szabályozó hatóságtól a mentességről szóló 
határozat módosítását vagy visszavonását 
kérheti. Ez a határidő a bejelentés 
kézhezvételének időpontjától kezdődik. A 
két hónapos időtartamot további egy
hónappal meg lehet hosszabbítani, ha a 
Bizottságnak további kiegészítő 
információra van szüksége. Ez a határidő a 
hiánytalan tájékoztatás kézhezvételét 
követő napon kezdődik. Amennyiben a 
kért tájékoztatást a kérésben meghatározott 
határidőn belül nem adják meg, a 
bejelentést visszavontnak kell tekinteni, 
kivéve ha a határidő lejárta előtt azt a 
Bizottság és az érintett szabályozó hatóság 
hozzájárulásával meghosszabbították, vagy 
ha a szabályozó hatóság kellő indoklással 
ellátott nyilatkozatban arról tájékoztatja a 
Bizottságot, hogy a bejelentést 
hiánytalannak tekinti.

Or. en

Módosítás 342
Patrizia Toia, Pia Elda Locatelli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 5 bekezdés – első albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság az értesítés kézhezvételét 
követő két hónapon belül az érintett 
szabályozó hatóságtól a mentességről szóló 
határozat módosítását vagy visszavonását 
kérheti. Ez a határidő a bejelentés 
kézhezvételének időpontjától kezdődik. A 
két hónapos határidőt további két hónappal 
meg lehet hosszabbítani, ha a Bizottságnak 
további tájékoztatásra van szüksége. Ez a 
határidő a hiánytalan tájékoztatás 
kézhezvételét követő napon kezdődik. A 
két hónapos határidő a Bizottság és a 
szabályozó hatóság hozzájárulásával is 
meghosszabbítható. Amennyiben a kért 
tájékoztatást a kérésben meghatározott 
határidőn belül nem adják meg, a 
bejelentést visszavontnak kell tekinteni, 
kivéve ha a határidő lejárta előtt azt a 
Bizottság és az érintett szabályozó hatóság 
hozzájárulásával meghosszabbították, vagy 
ha a szabályozó hatóság kellő indoklással 
ellátott nyilatkozatban arról tájékoztatja a 
Bizottságot, hogy a bejelentést 
hiánytalannak tekinti.

(5) A Bizottság az értesítés kézhezvételét 
követő két hónapon belül az érintett 
szabályozó hatóságtól a mentességről szóló 
határozat módosítását vagy visszavonását 
kérheti. Ez a határidő a bejelentés 
kézhezvételének időpontjától kezdődik. A 
két hónapos határidőt további két hónappal 
meg lehet hosszabbítani, ha a Bizottságnak 
további tájékoztatásra van szüksége. Ez a 
határidő a hiánytalan tájékoztatás 
kézhezvételét követő napon kezdődik. A 
két hónapos határidő a Bizottság és a 
szabályozó hatóság hozzájárulásával is 
meghosszabbítható. Amennyiben a kért 
tájékoztatást a meghosszabbított határidőn 
belül nem adják meg, vagy a határidő 
lejárta előtt azt a Bizottság és az érintett 
szabályozó hatóság hozzájárulásával nem 
hosszabbították meg, vagy ha a szabályozó 
hatóság kellő indoklással ellátott 
nyilatkozatban nem tájékoztatja a 
Bizottságot, hogy a bejelentést 
hiánytalannak tekinti, a bejelentést 
visszavontnak kell tekinteni, 

Or. it

Indokolás

Tarthatatlan az az elv, miszerint a mentességről szóló döntést visszavontnak kell tekinteni, 
amennyiben a nemzeti hatóság nem küldi meg kellő időben a Bizottságnak a kért 
dokumentumokat. Amennyiben ez fennmaradna, az engedélyezési folyamat bizonytalanabbá 
válna, hiszen a dokumentumokat egy harmadik félnek kellene megküldeni, amelyre a 
mentességre pályázó nem tud befolyást gyakorolni.

Módosítás 343
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 5 bekezdés – első albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság az értesítés kézhezvételét 
követő két hónapon belül az érintett 
szabályozó hatóságtól a mentességről szóló 
határozat módosítását vagy visszavonását 
kérheti. Ez a határidő a bejelentés 
kézhezvételének időpontjától kezdődik. A 
két hónapos határidőt további két hónappal 
meg lehet hosszabbítani, ha a Bizottságnak 
további tájékoztatásra van szüksége. Ez a 
határidő a hiánytalan tájékoztatás 
kézhezvételét követő napon kezdődik. A 
két hónapos határidő a Bizottság és a 
szabályozó hatóság hozzájárulásával is 
meghosszabbítható. Amennyiben a kért 
tájékoztatást a kérésben meghatározott 
határidőn belül nem adják meg, a 
bejelentést visszavontnak kell tekinteni, 
kivéve ha a határidő lejárta előtt azt a 
Bizottság és az érintett szabályozó hatóság 
hozzájárulásával meghosszabbították, vagy 
ha a szabályozó hatóság kellő indoklással 
ellátott nyilatkozatban arról tájékoztatja a 
Bizottságot, hogy a bejelentést 
hiánytalannak tekinti.

(5) A Bizottság versenyszabályok 
figyelembevételével az értesítés 
kézhezvételét követő két hónapon belül az 
érintett szabályozó hatóságtól a 
mentességről szóló határozat módosítását 
vagy visszavonását kérheti. Ez a határidő a 
bejelentés kézhezvételének időpontjától 
kezdődik. A két hónapos határidőt további 
két hónappal meg lehet hosszabbítani, ha a 
Bizottságnak további tájékoztatásra van 
szüksége. Ez a határidő a hiánytalan 
tájékoztatás kézhezvételét követő napon 
kezdődik. A két hónapos határidő a 
Bizottság és a szabályozó hatóság 
hozzájárulásával is meghosszabbítható. 
Amennyiben a kért tájékoztatást a kérésben 
meghatározott határidőn belül nem adják 
meg, a bejelentést visszavontnak kell 
tekinteni, kivéve ha a határidő lejárta előtt 
azt a Bizottság és az érintett szabályozó 
hatóság hozzájárulásával 
meghosszabbították, vagy ha a szabályozó 
hatóság kellő indoklással ellátott 
nyilatkozatban arról tájékoztatja a 
Bizottságot, hogy a bejelentést 
hiánytalannak tekinti.

Or. en

Indokolás

Az Európai Energiaszabályozók Tanácsa üdvözli azt a javaslatot, miszerint az 
Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség feladatát kell képeznie, hogy mentességeket 
engedélyezzen, azonban e döntéseit a Bizottság nem vizsgálhatja felül, hacsak nem a 
versenyszabályokkal való összeférhetőségről van szó. Az Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökségnek független döntéseket kell hoznia az eseti mentességekről, a Bizottság 
felügyelete nélkül.
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Módosítás 344
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 5 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mentesítési határozatnak a Bizottság 
általi jóváhagyása az elfogadás után két 
évvel, illetve öt évvel hatályát veszti, 
amennyiben nem kezdődik meg az 
infrastruktúra építése, illetve 
üzemeltetése.

törölve

Or. en

Módosítás 345
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 5 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mentesítési határozatnak a Bizottság 
általi jóváhagyása az elfogadás után két 
évvel, illetve öt évvel hatályát veszti, 
amennyiben nem kezdődik meg az 
infrastruktúra építése, illetve 
üzemeltetése.

törölve

Or. en

Indokolás

A nagyobb infrastrukturális projektek, például rendszerösszekötők, LNG-terminálok vagy 
tárolólétesítmények esetén általában hosszú a kivitelezés ideje (például az összetett tervezési 
és engedélyezési eljárások miatt), ami túllépheti a javasolt szövegben szereplő határidőket. A 
határidő-záradék alkalmazása, amely megváltoztatja egy jóváhagyott beruházás feltételeit, 
ezért további kockázatot jelent az amúgy is nagy kockázatot vállaló földgáz-vállalkozások 
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számára, ami további korlátokat jelenthet.

Módosítás 346
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 5 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mentesítési határozatnak a Bizottság 
általi jóváhagyása az elfogadás után két 
évvel, illetve öt évvel hatályát veszti, 
amennyiben nem kezdődik meg az 
infrastruktúra építése, illetve 
üzemeltetése.

Átlátható és szigorú fellebbezési 
szabályoknak kell lenniük a szabályozó 
hatóságok e cikk alapján hozott 
mentességi döntéseivel szemben. Az e cikk 
alapján adott mentességi hozzájárulás 
feltételeit nem lehet megváltoztatni az 
összes érintett fél beleegyezése nélkül.

Or. en

Módosítás 347
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 5 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mentesítési határozatnak a Bizottság 
általi jóváhagyása az elfogadás után két 
évvel, illetve öt évvel hatályát veszti, 
amennyiben nem kezdődik meg az 
infrastruktúra építése, illetve 
üzemeltetése.

A mentesítési határozatnak a Bizottság 
általi jóváhagyása hatályát veszti, 
amennyiben az infrastruktúra építése nem 
kezdődik meg a nemzeti és regionális 
hatóságok összes szükséges határozatának 
és engedélyének rendelkezésre állását 
követő két éven belül. Ugyanígy hatályát 
veszti a Bizottság határozata, ha az 
infrastruktúra üzemeltetése a nemzeti és 
regionális hatóságok összes szükséges 
határozatának és engedélyének 
rendelkezésre állását követő öt éven belül 
nem kezdődik meg. Amennyiben nagy 
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infrastruktúrák építése előre nem látható 
okokból elhúzódik, a befektetőnek 
jelentenie kell ezt a megfelelő szabályozó 
hatóságnak és a fent nevezett határidők 
megfelelő meghosszabbítását kérheti.

Or. de

Indokolás

Az irányelv eredeti szövege szükségtelenül hosszabbítja meg a mentességre vonatkozó 
eljárást, és túl sok jogi és szabályozási kockázatot ró a befektetőre. Nem fogadható el, hogy a 
mentességgel kapcsolatos határozathozatali eljárás időtartamát a Bizottság szoros 
határidőhöz köti, mert a legtöbb tagállamban a nemzeti építési tervezés és építési jogalkotás 
az infrastruktúra tervezése és építése közötti 10–15 éves időeltolódáshoz vezet. 

Módosítás 348
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 5 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mentesítési határozatnak a Bizottság
általi jóváhagyása az elfogadás után két 
évvel, illetve öt évvel hatályát veszti, 
amennyiben nem kezdődik meg az 
infrastruktúra építése, illetve üzemeltetése.

A Bizottság mentesítési határozata
hatályát veszti, ha az infrastruktúra
üzemeltetése a valamennyi, nemzeti és 
regionális hatóságoktól szükséges 
határozat meghozatalát és engedély 
megadását követő öt éven belül nem 
kezdődik meg. Amennyiben nagy 
infrastruktúrák építése előre nem látható 
okokból elhúzódik, a befektetőnek 
jelentenie kell ezt a megfelelő szabályozó 
hatóság számára és a nevezett határidők 
megfelelő meghosszabbítását kérheti.

Or. en

Indokolás

A nagy infrastruktúrákba való beruházás hatalmas kockázatot jelent a befektetők számára. A 
mentesség elvesztése a bizottsági határozatot követően beláthatatlan bizonytalanságot okoz,
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hiszen további helyi vagy regionális engedélyekre van szükség. Egy infrastruktúra megépítését 
műszaki vagy földrajzi problémák is késleltethetik. E problémákat megfelelő módon kezelni 
kell, és meg kell vitatni azokat az illetékes nemzeti hatósággal.

Módosítás 349
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 5 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mentesítési határozatnak a Bizottság 
általi jóváhagyása az elfogadás után két 
évvel, illetve öt évvel hatályát veszti, 
amennyiben nem kezdődik meg az 
infrastruktúra építése, illetve
üzemeltetése.

A mentesítési határozatnak a Bizottság 
általi jóváhagyását öt év elteltével felül 
kell vizsgálni.

Or. en

Indokolás

A nagyobb infrastrukturális projektek, például rendszerösszekötők, LNG-terminálok vagy 
tárolólétesítmények esetén általában hosszú a kivitelezés ideje (például az összetett tervezési 
és engedélyezési eljárások miatt), ami túllépheti a javasolt szövegben szereplő határidőket. A 
határidő-záradék javasolt alkalmazása, amely megváltoztatja egy jóváhagyott beruházás 
feltételeit, ezért további kockázatot jelent az amúgy is nagy kockázatot vállaló földgáz-
vállalkozások számára, ami további korlátokat jelenthet.

Módosítás 350
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 5 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mentesítési határozatnak a Bizottság 
általi jóváhagyása az elfogadás után két

A mentesítési határozatnak a Bizottság 
általi jóváhagyása az elfogadás után öt
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évvel, illetve öt évvel hatályát veszti, 
amennyiben nem kezdődik meg az 
infrastruktúra építése, illetve üzemeltetése.

évvel, amennyiben nem kezdődik meg az 
infrastruktúra építése. Ezt az időszakot a 
Bizottság meghosszabbíthatja, 
amennyiben bizonyítható, hogy az 
építkezés időben történő megkezdésére 
irányuló szándék ellenére a késedelemnek 
egyedi okai voltak.

Or. en

Indokolás

A mentesítési határozatnak a Bizottság általi jóváhagyása időben nem korlátozható. A 
hálózatüzemeltetők nagyon gyakran rajtuk kívül álló okok miatt nem képesek a tervezett időre 
megvalósítani a projektet (például bírósági eljárás a környezeti hatásvizsgálattal 
kapcsolatban).

Módosítás 351
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 5 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mentesítési határozatnak a Bizottság 
általi jóváhagyása az elfogadás után két
évvel, illetve öt évvel hatályát veszti, 
amennyiben nem kezdődik meg az 
infrastruktúra építése, illetve üzemeltetése.

A mentesítési határozatnak a Bizottság 
általi jóváhagyása az elfogadás után öt
évvel hatályát veszti, amennyiben nem 
kezdődik meg az infrastruktúra építése, 
hacsak a beruházó nem tudja bizonyítani, 
hogy a késedelem rajta kívülálló okok 
miatt következett be. Amikor a Bizottság e 
cikk alapján gyakorolja hatáskörét, 
előzetes konzultációt kell folytatnia az 
Ügynökséggel.  

Or. en

Indokolás

A mentesítési határozatnak a Bizottság általi jóváhagyása 5 évre kell korlátozódjon, hiszen a 
nagy infrastrukturális programok esetén a fejlesztéshez több mint két évre van szükség. 
Amennyiben az építkezés egy harmadik félnek betudható okból nem kezdődik meg a mentesség 
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jóváhagyását követő öt éven belül, a mentesség jóváhagyása nem veszti hatályát.

Módosítás 352
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 5 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mentesítési határozatnak a Bizottság 
általi jóváhagyása az elfogadás után két
évvel, illetve öt évvel hatályát veszti, 
amennyiben nem kezdődik meg az 
infrastruktúra építése, illetve üzemeltetése.

A mentesítési határozatnak a Bizottság 
általi jóváhagyása az elfogadás után három
évvel, illetve hét évvel hatályát veszti, 
amennyiben nem kezdődik meg az 
infrastruktúra építése, illetve üzemeltetése.

Or. ro

Indokolás

A gázágazatban egy több országon is áthaladó nagyszabású infrastrukturális projekt 
befejezése öt évnél tovább tarthat. Ebből az következik, hogy a mentesítési határozatnak az 
üzemeltetés késedelme miatti hatályvesztésére meghatározott ötéves időszak rendkívül rövid.

Módosítás 353
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 5 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mentesítési határozatnak a Bizottság 
általi jóváhagyása az elfogadás után két 
évvel, illetve öt évvel hatályát veszti, 
amennyiben nem kezdődik meg az 
infrastruktúra építése, illetve üzemeltetése.

A mentesítési határozatnak a Bizottság 
általi jóváhagyása az elfogadás után két
évvel, illetve öt évvel hatályát veszti, 
amennyiben nem kezdődik meg az 
infrastruktúra építése, illetve üzemeltetése, 
hacsak az infrastruktúra építésének vagy 
az üzemeltetésének megkezdése azon 
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személyen kívül álló körülmények miatt 
késett (amire lehet példa), akinek a 
mentességet megadták.

Or. en

Indokolás

Miközben egyértelműen támogatandó, hogy a mentességben részesült felek közvetlenül a 
mentesség megadását követően megkezdjék az adott infrastruktúra építését, a mentesség 
automatikus megszűnése amiatt, hogy a az infrastruktúra építését nem kezdték meg, vagy 
kereskedelmi üzemeltetése nem kezdődött meg a fejlesztőn kívül álló okok miatt, nagy 
kockázatot jelent az infrastruktúra fejlesztői számára.  Ezáltal a beruházás előtt álló 
akadályok részben megszűnnek.

Módosítás 354
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk– 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Az e cikk alapján adott mentességi 
hozzájárulás feltételeit nem lehet 
megváltoztatni az összes érintett fél 
beleegyezése nélkül.

Or. en

Indokolás

A mentesítés jóváhagyásának feltételeit nem lehet visszamenőleg megváltoztatni az összes 
érintett fél (a mentesség birtokosa, szabályozó hatóság és Bizottság) beleegyezése nélkül.
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Módosítás 355
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el az (1) bekezdésben említett 
feltételek alkalmazásáról és a (4) és (5) 
bekezdés alkalmazása céljából követendő 
eljárások meghatározásáról. A szóban 
forgó intézkedést, amely ezen irányelv 
nem alapvető fontosságú elemeit hivatott 
módosítani kiegészítés útján, a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.

törölve

Or. de

Indokolás

Az Európai Parlament befolyását a javasolt komitológiai eljárással korlátozni kívánják.
Ezáltal lényeges döntések kerülnének ki a jogalkotási eljárás hatálya alól. Az új 
infrastruktúrák TPA- és szétválasztási szabályok alóli mentessége megadásának szabályai túl 
fontosak ahhoz, hogy „technikaiak” vagy „nem döntőek” legyenek. Ezen oknál fogva az erre 
a cikkre vonatkozó összes módosításnak a szokásos döntési eljárás, nem pedig a komitológiai 
eljárás hatálya alá kell tartoznia .

Módosítás 356
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A Bizottság iránymutatásokat fogadhat 
el az (1) bekezdésben említett feltételek 
alkalmazásáról és a (4) és (5) bekezdés 
alkalmazása céljából követendő eljárások 
meghatározásáról. A szóban forgó 

törölve
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intézkedést, amely ezen rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeit hivatott 
módosítani kiegészítés útján, a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.

Or. en

Módosítás 357
Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A Bizottság iránymutatásokat fogadhat 
el az (1) bekezdésben említett feltételek 
alkalmazásáról és a (4) és (5) bekezdés 
alkalmazása céljából követendő eljárások 
meghatározásáról. A szóban forgó 
intézkedést, amely ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeit hivatott 
módosítani kiegészítés útján, a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.

6. A Bizottság módosíthatja az (1) 
bekezdésben említett feltételek 
alkalmazásáról és a (4) és (5) bekezdés 
alkalmazása céljából követendő eljárások 
meghatározásáról szóló iránymutatásokat.
A szóban forgó intézkedést, amely ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú elemeit 
hivatott módosítani kiegészítés útján, a 30.
cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
módosítani.

Or. de

Indokolás

A javaslat célja annak biztosítása, hogy az iránymutatásokat rendes eljárásban a Parlament 
és a Tanács állapítsa meg. A hatáskörök Bizottságra történő átruházásának az esetlegesen 
szükséges kiigazításokra kell korlátozódnia.
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Módosítás 358
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
2003/55/EK irányelv
22 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Amikor a Bizottság e cikk alapján 
gyakorolja hatáskörét, előzetes 
konzultációt kell folytatnia az 
Ügynökséggel. 

Or. en

Indokolás

A határokon átnyúló infrastruktúrák mentesítési hatáskörét nem lehet átruházni az 
Ügynökségre, mivel ez esetben a nem érintett országok szabályozói is befolyásolhatnák az 
Ügynökséget a mentesítési döntések meghozatala során. A múltbeli példák azt mutatják, hogy 
a nemzeti szabályozók nagyon gyakran nemzeti érdekeket követnek. Az Európai Bíróság 9/56 
Meroni [1958] ECR 133 ügyének fényében ráadásul a mérlegelést is magában foglaló 
döntéshozatali hatáskört nem lehet átruházni a Szerződésekben nem hivatkozott szervekre.

Módosítás 359
Toine Manders, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 a pont (új)
2003/55/EK irányelv
24 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. A 24. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
helyébe a következő szöveg lép:
b) a területükön található feljogosított 
fogyasztók számára, hogy a földgázipari 
vállalkozások vagy fogyasztók 
célvezetéken keresztül láthassák el őket.

Or. en
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Indokolás

Egy földgázvállalkozást egy feljogosított fogyasztóval összekötő gázvezeték létezhet egy 
fogyasztó és egy feljogosított fogyasztó között is. Ebben az esetben az utóbbi nem közvetlenül 
kapcsolódik a gázelosztó hálózathoz, hanem egy másik fogyasztón keresztül. A módosítás 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az elosztóhálózat és egy mások fogyasztó között 
elhelyezkedő fogyasztót ne terheljék az elosztási rendszereket üzemeltetők szokásos 
kötelezettségeivel.

Módosítás 360
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 a cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szabályozó hatóság jogi 
személyiséggel, költségvetési önállósággal, 
továbbá megfelelő emberi és pénzügyi 
erőforrásokkal rendelkezzen feladatai 
végrehajtásához;

a) a szabályozó hatóság jogi 
személyiséggel, pénzügyi önállósággal, 
továbbá megfelelő emberi és pénzügyi 
erőforrásokkal rendelkezzen feladatai 
végrehajtásához;

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóság ötéves hivatali idejét egyszer meg lehessen hosszabbítani, 
tekintettel a feladat hosszú távú jellegére és az energiapiacon a stabilitás szükségességére; az 
ennél hosszabb időtartamra szóló kinevezések ne legyenek meghosszabbíthatók.

Módosítás 361
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 a cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) vezetőségének kinevezése legalább öt b) vezetőségének kinevezése legalább 
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éves, meg nem hosszabbítható határozott 
időtartamra szóljon, amely időtartam alatt
a vezetőség csak akkor menthető fel 
hivatalából, ha már nem teljesíti az e 
cikkben meghatározott feltételeket vagy ha 
súlyos kötelességszegést követ el.

ötéves és legfeljebb tízéves időtartamra 
szóljon; csak az ötéves időtartamra 
történő kinevezés hosszabbítható meg 
egyszer, míg a hosszabb hivatali idő nem 
meghosszabbítható; a vezetőség csak 
akkor menthető fel hivatalából, ha már nem 
teljesíti az e cikkben meghatározott 
feltételeket vagy ha súlyos 
kötelességszegést követ el.

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóság ötéves hivatali idejét egyszer meg lehessen hosszabbítani, 
tekintettel a feladat hosszú távú jellegére és az energiapiacon a stabilitás szükségességére; az 
ennél hosszabb időtartamra szóló kinevezések ne legyenek meghosszabbíthatók.

Módosítás 362
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 a cikk –  3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) vezetőségének kinevezése legalább öt 
éves, meg nem hosszabbítható határozott 
időtartamra szóljon, amely időtartam alatt a 
vezetőség csak akkor menthető fel 
hivatalából, ha már nem teljesíti az e 
cikkben meghatározott feltételeket vagy ha 
súlyos kötelességszegést követ el.

b) vezetőségének kinevezése legalább 
ötéves és legfeljebb tízéves időtartamra 
szóljon; csak az ötéves időtartamra történő 
kinevezés hosszabbítható meg egyszer, 
míg a hosszabb hivatali idő nem 
meghosszabbítható; a vezetőség csak 
akkor menthető fel hivatalából, ha már nem 
teljesíti az e cikkben meghatározott 
feltételeket vagy ha súlyos 
kötelességszegést követ el.

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóság ötéves hivatali idejét egyszer meg lehessen hosszabbítani, 
tekintettel a feladat hosszú távú jellegére és az energiapiacon a stabilitás szükségességére; az 
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ennél hosszabb időtartamra szóló kinevezések ne legyenek meghosszabbíthatók.

Módosítás 363
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 a cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) vezetőségének kinevezése legalább öt 
éves, meg nem hosszabbítható határozott 
időtartamra szóljon, amely időtartam alatt a 
vezetőség csak akkor menthető fel 
hivatalából, ha már nem teljesíti az e 
cikkben meghatározott feltételeket vagy ha 
súlyos kötelességszegést követ el.

b) vezetőségének kinevezése legalább öt 
éves, egyszer meg nem hosszabbítható 
határozott időtartamra, vagy legfeljebb 
tízéves, meghosszabbítható határozott 
időtartamra szóljon, amely időtartam alatt 
a vezetőség csak akkor menthető fel 
hivatalából, ha már nem teljesíti az e 
cikkben meghatározott feltételeket vagy ha 
súlyos kötelességszegést követ el.

Or. de

Indokolás

A legalább ötéves időtartamot egyszer meg lehessen hosszabbítani további öt évvel.

Módosítás 364
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 a cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) vezetőségének kinevezése legalább öt 
éves, meg nem hosszabbítható határozott 
időtartamra szóljon, amely időtartam alatt a 
vezetőség csak akkor menthető fel 
hivatalából, ha már nem teljesíti az e 
cikkben meghatározott feltételeket vagy ha 

b) vezetőségének kinevezése ötéves, 
egyszer meghosszabbítható, vagy 
legfeljebb tízéves, meg nem 
hosszabbítható határozott időtartamra 
szóljon, amely időtartam alatt a vezetőség 
csak akkor menthető fel hivatalából, ha 
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súlyos kötelességszegést követ el. már nem teljesíti az e cikkben 
meghatározott feltételeket vagy ha súlyos 
kötelességszegést követ el.

Or. de

Indokolás

Ha a nemzeti szabályozó hatóság hivatali ideje legalább öt év, azt egyszer meg lehessen 
hosszabbítani legfeljebb további öt évvel, mivel a gázpiac általában hosszú távú döntéseket 
tesz szükségessé, és bizonyos mértékű stabilitásra van szüksége. Az ennél hosszabb 
időtartamra szóló kinevezések ne legyenek meghosszabbíthatók.

Módosítás 365
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 a cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) vezetőségének kinevezése legalább öt 
éves, meg nem hosszabbítható határozott 
időtartamra szóljon, amely időtartam alatt 
a vezetőség csak akkor menthető fel 
hivatalából, ha már nem teljesíti az e 
cikkben meghatározott feltételeket vagy ha 
súlyos kötelességszegést követ el.

b) elnökének és alelnökének kinevezése 
legalább ötéves, egyszer 
meghosszabbítható határozott időtartamra 
szóljon, amely időtartam alatt csak akkor 
menthetők fel hivatalukból, ha már nem 
teljesítik az e cikkben meghatározott 
feltételeket vagy ha súlyos 
kötelességszegést követtek el.

Or. ro

Indokolás

 Ötéves kinevezésekre csak a vezetőség legfelső szintjén, azaz az elnök és az alelnökök szintjén 
kerüljön sor. Ezekben az esetekben a hivatali időnek összesen egyszer meghosszabbíthatónak 
kell lennie. A közalkalmazottaknak lehetőséget kell kapniuk intézményen belüli pályafutásuk 
folytatására, feltéve, hogy semmi nem indokolja ennek megakadályozását, és nem kívánják 
elhagyni az intézményt. 
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Módosítás 366
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 a cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(3a) A Bizottság iránymutatások 
formájában minimumkövetelményeket 
fogad el a nemzeti szabályozó hatóságok 
átláthatóságáról és 
elszámoltathatóságáról annak biztosítása 
érdekében, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóságok teljes körűen és ténylegesen 
megfeleljenek az (1) és (2) bekezdésben 
foglaltaknak. Ezek az intézkedések az 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 30. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.”

Or. en

Indokolás

A villamos energia belső piaca eredményes megnyitásának biztosításához a nemzeti 
szabályozó hatóságokat minimumkövetelményeknek kell alávetni az átláthatóság és az 
elszámoltathatóság tekintetében, hogy hatékonyan felügyelni tudják a villamosenergia-piacot.

Módosítás 367
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 a cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(3a) A Bizottság iránymutatások 
formájában minimumkövetelményeket 
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fogad el a nemzeti szabályozó hatóságok 
átláthatóságáról és 
elszámoltathatóságáról annak biztosítása 
érdekében, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóságok teljes körűen és ténylegesen 
megfeleljenek az (1) és (2) bekezdésben 
foglaltaknak. Ezek az intézkedések az 
irányelv nem alapvető elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak, ezért a 30. cikk (3) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.”

Or. en

(A 2003/55/EK irányelv 22a. cikkének (3) bekezdése után új bekezdés hozzáadása)

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóság ötéves hivatali idejét egyszer meg lehessen hosszabbítani, 
tekintettel a feladat hosszú távú jellegére és az energiapiacon a stabilitás szükségességére; az 
ennél hosszabb időtartamra szóló kinevezések ne legyenek meghosszabbíthatók.

Módosítás 368
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelvben meghatározott 
szabályozói feladatok végrehajtásában a 
szabályozó hatóság minden indokolt lépést 
megtesz a következő célkitűzések 
megvalósítására:

A gázellátás terén a tényleges és torzítás 
nélküli verseny biztosítására, valamint a 
hosszú távú, hatékony és megbízható 
földgázhálózat-üzemeltetés biztosítására 
irányuló célok elérése érdekében 
szabályozni kell a földgázhálózatokat.
Amennyiben más nemzeti hatóságok, 
különösen a versenyhivatalok nem 
illetékesek az ezen irányelvben 
meghatározott feladatok végrehajtásában, a 
szabályozó hatóság minden indokolt lépést 
megtesz a következő célkitűzések 
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megvalósítására:

a) versenyképes, biztonságos és 
környezetileg fenntartható belső gázpiac 
elősegítése a Közösségen belül, szoros 
együttműködésben az Ügynökséggel, más 
tagállamok szabályozó hatóságaival és a 
Bizottsággal, valamint a Közösség 
valamennyi fogyasztójára és ellátójára 
kiterjedő tényleges piacnyitás;
b) versenyképes és megfelelően működő 
regionális piacok kialakítása a Közösségen 
belül, az a) pontban említett célkitűzés 
megvalósítása céljából;

b) versenyképes és megfelelően működő 
regionális piacok kialakítása a Közösségen 
belül, az a) pontban említett célkitűzés 
megvalósítása céljából a megfelelő, 
határokon átnyúló hálózati hozzáférési és 
hálózathasználati struktúrák révén;

c) a tagállamok közötti földgáz-
kereskedelemre vonatkozó korlátozások 
feloldása, beleértve a megfelelő, határokon 
átnyúló szállítási kapacitásoknak a kereslet 
kielégítése érdekében történő fejlesztését, 
továbbá a nemzeti piacok integrációjának 
fokozása és a földgáznak a Közösségben 
való akadálytalan áramlása;

c) a megfelelő, határokon átnyúló szállítási 
kapacitásoknak a kereslet kielégítése 
érdekében történő fejlesztése, továbbá a 
nemzeti piacok integrációjának fokozása a 
tagállamok közötti földgáz-
kereskedelemre vonatkozó meglévő 
korlátozások feloldása érdekében, és 
olyan mértékű rendszerösszekötői 
kapacitások biztosítása a régión és adott 
esetben a szomszédos régiókon belül, 
amely a tényleges verseny kialakítására 
alkalmas;

d) biztonságos, megbízható és hatékony 
rendszerek fejlesztésének biztosítása, az 
energiahatékonyság, a kutatás és az 
innováció elősegítése a kereslet kielégítése 
érdekében, és az innovatív megújítható és 
alacsony szénkibocsátású technológiák 
fejlesztése, mind rövid, mind hosszú 
távon;
e) annak biztosítása, hogy a 
hálózatüzemeltetők megfelelő – mind 
rövid, mind hosszú távú – ösztönzőket 
kapjanak a hálózati teljesítmény 
hatékonyságának növelésére és a piaci 
integráció elősegítésére;

e) annak biztosítása, hogy a 
hálózatüzemeltetők megfelelő – mind 
rövid, mind hosszú távú – ösztönzőket 
kapjanak a hálózati teljesítmény 
hatékonyságának növelésére és a piaci 
integráció elősegítésére;

f) a saját nemzeti piac hatékony 
működésének biztosítása és a 
versenyhivatalokkal együttműködve a 
tényleges verseny elősegítése.

f) a hálózati felhasználók korai 
bekötésének biztosítása.
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Or. de

Indokolás

Logikai okokból a feladatok jegyzékének elejére kell helyezni a piac tényleges működésének 
biztosítását és a tényleges verseny biztosítását. Az ökológiai feladatok megszabása nem illik 
bele a belső piacra vonatkozó előírásokba. A célok jegyzékét ennek megfelelően kell rendezni.
Megfontolandó, hogy ehelyett a preambulumbekezdések közé vegyenek-e fel utalásokat az 
Európai Bizottság zöld csomagjára és további vonatkozó jogszabályokra.

Módosítás 369
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 b cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelvben meghatározott 
szabályozói feladatok végrehajtásában a
szabályozó hatóság minden indokolt lépést 
megtesz a következő célkitűzések 
megvalósítására:

Amennyiben más nemzeti hatóságok, 
különösen a versenyhivatalok nem 
illetékesek az ezen irányelvben 
meghatározott szabályozói feladatok 
végrehajtásában, a szabályozó hatóság 
annak során minden indokolt lépést 
megtesz a következő célkitűzések 
megvalósítására:

Or. de

Indokolás

A hosszú távú, hatékony és megbízható energiahálózat-üzemeltetés biztosításának is a 
szabályozó hatóságok lényeges feladatai közé kell tartoznia. Ezenkívül el kell határolni a 
versenyhivatalok munkáját.
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Módosítás 370
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 b cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) versenyképes, átlátható, biztonságos és 
környezetileg fenntartható belső gázpiac 
elősegítése a Közösségen belül, szoros 
együttműködésben az Ügynökséggel, más 
tagállamok szabályozó hatóságaival és a 
Bizottsággal, valamint a Közösség 
valamennyi fogyasztójára és ellátójára 
kiterjedő tényleges piacnyitás;

a) versenyképes, átlátható, biztonságos és 
környezetileg fenntartható belső gázpiac 
elősegítése a Közösségen belül, szoros 
együttműködésben az Ügynökséggel, más 
tagállamok szabályozó hatóságaival és a 
Bizottsággal, valamint a Közösség 
valamennyi fogyasztójára és ellátójára 
kiterjedő tényleges piacnyitás, biztosítva, 
hogy ebből a felhasználóknak maximális 
előnye származzon a választék, az árak és 
a minőség tekintetében;

Or. en

Indokolás

Ki kell emelni, hogy a piacnyitásnak előnyökkel kell járnia a végfelhasználók, ezen belül mind 
a fogyasztók, mind az ipari felhasználók számára. A piacnyitásnak nem önmagában kell a célt 
jelentenie, hanem tényleges előnyökkel kell járnia a választék, a minőség és az árak 
tekintetében. Ez a módosítás továbbá meghatározza, hogy ezeknek az előnyöknek a választék, 
az árak és a szolgáltatás minőségének területén kell megjelenniük.

Módosítás 371
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 b cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) versenyképes, biztonságos és 
környezetileg fenntartható belső gázpiac 
elősegítése a Közösségen belül, szoros 
együttműködésben az Ügynökséggel, más 

a) versenyképes, biztonságos és 
környezetileg fenntartható belső gázpiac 
elősegítése a Közösségen belül, szoros 
együttműködésben az Ügynökséggel, más 
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tagállamok szabályozó hatóságaival és a 
Bizottsággal, valamint a Közösség 
valamennyi fogyasztójára és ellátójára 
kiterjedő tényleges piacnyitás;

tagállamok szabályozó hatóságaival és a 
Bizottsággal, valamint a Közösség 
valamennyi fogyasztójára és ellátójára 
kiterjedő tényleges piacnyitás, továbbá a 
hosszú távú, hatékony és megbízható 
energiahálózat-üzemeltetés biztosítása;

Or. de

Indokolás

A hosszú távú, hatékony és megbízható energiahálózat-üzemeltetés biztosításának is a 
szabályozó hatóságok lényeges feladatai közé kell tartoznia. Ezenkívül el kell határolni a 
versenyhivatalok munkáját.

Módosítás 372
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 b cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a tagállamok közötti földgáz-
kereskedelemre vonatkozó korlátozások 
feloldása, beleértve a megfelelő, határokon 
átnyúló szállítási kapacitásoknak a kereslet 
kielégítése érdekében történő fejlesztését, 
továbbá a nemzeti piacok integrációjának 
fokozása és a földgáznak a Közösségben 
való akadálytalan áramlása;

c) a tagállamok közötti földgáz-
kereskedelemre vonatkozó szabályozói
korlátozások feloldása, beleértve a 
megfelelő, határokon átnyúló szállítási 
kapacitásoknak a kereslet kielégítése 
érdekében történő fejlesztését, továbbá a 
nemzeti piacok integrációjának fokozása és 
a földgáznak a Közösségben való 
akadálytalan áramlása;

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak az EU-n belüli földgázkereskedelemre vonatkozó 
szabályozói korlátozások feloldására kell törekedniük.  Míg ezen a területen a hatóságok 
bizonyos jogkörökkel bírnak, más (például jogi vagy szerződéses) korlátozásokat nem áll 
hatáskörükben feloldani.
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Módosítás 373
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 b cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a tagállamok közötti földgáz-
kereskedelemre vonatkozó korlátozások 
feloldása, beleértve a megfelelő, határokon 
átnyúló szállítási kapacitásoknak a kereslet 
kielégítése érdekében történő fejlesztését, 
továbbá a nemzeti piacok integrációjának 
fokozása és a földgáznak a Közösségben 
való akadálytalan áramlása;

c) a tagállamok közötti földgáz-
kereskedelemre vonatkozóan esetleg 
fennálló korlátozások feloldása, beleértve 
a megfelelő, határokon átnyúló szállítási 
kapacitásoknak a kereslet kielégítése 
érdekében történő fejlesztését, továbbá a 
nemzeti piacok integrációjának fokozása és 
a földgáznak a Közösségben való 
akadálytalan áramlása;

Or. de

Indokolás

A hosszú távú, hatékony és megbízható energiahálózat-üzemeltetés biztosításának is a 
szabályozó hatóságok lényeges feladatai közé kell tartoznia. Ezenkívül el kell határolni a 
versenyhivatalok munkáját.

Módosítás 374
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 b cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) biztonságos, megbízható és hatékony 
rendszerek fejlesztésének biztosítása, az 
energiahatékonyság, a kutatás és az 
innováció elősegítése a kereslet kielégítése 
érdekében, és az innovatív megújítható és 
alacsony szénkibocsátású technológiák 
fejlesztése, mind rövid, mind hosszú 

d) biztonságos, megbízható és hatékony 
rendszerek fejlesztésének biztosítása, az 
energiahatékonyság, a megújuló 
energiaforrásokon alapuló nagyüzemi és 
a decentralizált energiatermelés proaktív 
integrációja, a rendszermegfelelés, a 
kutatás és az innováció elősegítése ezen 
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távon; igények kielégítése érdekében,

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrásokból történő és a decentralizált energiatermelést aktívan elő kell 
mozdítani, és ennek a szabályozó hatóság egyértelmű szakpolitikai célkitűzését kell képeznie.

Módosítás 375
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 b cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) biztonságos, megbízható és hatékony 
rendszerek fejlesztésének biztosítása, az
energiahatékonyság, a kutatás és az 
innováció elősegítése a kereslet kielégítése 
érdekében, és az innovatív megújítható és 
alacsony szénkibocsátású technológiák 
fejlesztése, mind rövid, mind hosszú távon;

d) biztonságos, megbízható és hatékony 
rendszerek fejlesztésének biztosítása, 
tekintettel az energiahatékonyságra, a 
rendszermegfelelésre, a kutatásra és az 
innovációra a kereslet kielégítése 
érdekében, és az innovatív megújuló és 
alacsony szénkibocsátású technológiák 
fejlesztése, mind rövid, mind hosszú távon;

Or. en

Indokolás

Az energiahatékonyságot, a megújuló energiaforrásokon alapuló és alacsony szénkibocsátású 
technológiákat figyelembe kell venniük a nemzeti szabályozó hatóságoknak, de arra nincs 
szükség, hogy kifejezett kötelezettségükké tegyék ezek elősegítését, ami összeütközésben állna 
a nemzeti szabályozó hatóságok mint gazdasági (és verseny-) szabályozó testületek 
szerepével.
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Módosítás 376
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 b cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a saját nemzeti piac hatékony 
működésének biztosítása és a 
versenyhivatalokkal együttműködve a 
tényleges verseny elősegítése.

f) a fogyasztók számára nyújtott előnyök 
biztosítása a saját nemzeti piac hatékony 
működése révén, és a versenyhivatalokkal 
együttműködve a tényleges verseny 
elősegítése.

Or. en

Indokolás

A tényleges verseny elősegítésének nem önmagában kell célt jelentenie, hanem a fogyasztók 
érdekeire kell irányulnia, ami a választék növekedését, az alacsonyabb árakat és a jobb 
minőségű szolgáltatásokat illeti.

Módosítás 377
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 b cikk – fa pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„fa) biztosítják, hogy a fogyasztók, 
köztük a kevés energiát fogyasztók a 
választék, az ár és a minőség 
tekintetében maximális előnyhöz 
jussanak.”

Or. en

Indokolás

Ki kell emelni, hogy a piacnyitásnak előnyökkel kell járnia a végfelhasználók, ezen belül mind 
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a fogyasztók, mind az ipari felhasználók számára. A piacnyitásnak nem önmagában kell a célt 
jelentenie, hanem tényleges előnyökkel kell járnia a választék, a minőség és az árak 
tekintetében. Ez a módosítás továbbá meghatározza, hogy ezeknek az előnyöknek a választék, 
az árak és a szolgáltatás minőségének területén kell megjelenniük.

Módosítás 378
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24b cikk – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„fa) a fogyasztók, különösen a 
veszélyeztetettnek tekintett fogyasztók 
védelmének, valamint a földgázellátási 
szolgáltatások elérhetőségének 
biztosítása.”

Or. ro

Indokolás

Az irányelv célja a piac megnyitása a verseny növelése révén jobb minőségű és elérhetőbb 
árú szolgáltatások lehetővé tétele érdekében. A fogyasztónak ezért a szabályozó hatóságok 
által folytatott szakpolitika középpontjában kell állnia.

Módosítás 379
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szabályozó hatóság feladatai a 
következők:

(1) Más nemzeti hatóságok hatásköreinek 
sérelme nélkül a szabályozó hatóság 
feladatai a következők:

Or. de



AM\715225HU.doc 81/111 PE404.544v01-00

HU

Indokolás

A szabályozó hatóságok és a versenyhivatalok hatásköreinek elhatárolása, vö. a 24b. cikkre 
vonatkozó módosítás indokolását.

Módosítás 380
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk– 1 bekezdés –a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) biztosítja, hogy a szállítási- és
elosztórendszer-üzemeltetők, továbbá adott 
esetben a rendszertulajdonosok, valamint a 
földgázipari vállalkozások teljesítsék az e 
rendelet és más közösségi jogszabályok 
szerinti kötelezettségeiket, beleértve a 
határokon átnyúló ügyekkel 
kapcsolatosakat is;

a) biztosítja, hogy a szállítási-, elosztó-, 
csepfolyósítottföldgáz- és tárolórendszer-
üzemeltetők, továbbá adott esetben a 
rendszertulajdonosok, valamint a 
földgázipari vállalkozások teljesítsék az 
ezen irányelv és más közösségi 
jogszabályok szerinti kötelezettségeiket, 
adott esetben beleértve a határokon átnyúló 
ügyeket és a szétválasztást is;

Or. en

Indokolás

A megfogalmazást ki kell bővíteni a szabályozó hatóságok szétválasztással kapcsolatos 
kötelezettségének hangsúlyozása érdekében, hiszen az a harmadik csomag alapvető elemét 
képezi.  E kötelezettség kifejezett említése, amely az Ügynökség által e tekintetben 
valószínűleg végzett vizsgálattal és a Bizottság vagy szabályozó hatóság hivatalos 
véleményének kibocsátásával párosul, hozzá fog járulni az irányelv szerinti kötelezettségek 
teljesítéséhez.

Módosítás 381
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk– 1 bekezdés –a pont



PE404.544v01-00 82/111 AM\715225HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) biztosítja, hogy a szállítási- és
elosztórendszer-üzemeltetők, továbbá adott 
esetben a rendszertulajdonosok, valamint a 
földgázipari vállalkozások teljesítsék az e 
rendelet és más közösségi jogszabályok 
szerinti kötelezettségeiket, beleértve a 
határokon átnyúló ügyekkel 
kapcsolatosakat is;

a) biztosítja, hogy a szállítási-, elosztó-, 
csepfolyósítottföldgáz- és tárolórendszer-
üzemeltetők, továbbá adott esetben a 
rendszertulajdonosok, valamint a 
földgázipari vállalkozások teljesítsék az e 
rendelet és más közösségi jogszabályok 
szerinti kötelezettségeiket, beleértve a 
határokon átnyúló ügyekkel és a 
szétválasztással kapcsolatosakat is;

Or. en

Indokolás

A megfogalmazást ki kell bővíteni a szabályozó hatóságok szétválasztással kapcsolatos 
kötelezettségének hangsúlyozása érdekében, hiszen az a harmadik csomag alapvető elemét 
képezi. A cseppfolyósítottföldgáz- és tárolórendszer-üzemeltetőket nem szabad kihagyni.

Módosítás 382
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) biztosítja, hogy a szállítási- és 
elosztórendszer-üzemeltetők, továbbá adott 
esetben a rendszertulajdonosok, valamint a 
földgázipari vállalkozások teljesítsék az e 
rendelet és más közösségi jogszabályok 
szerinti kötelezettségeiket, beleértve a 
határokon átnyúló ügyekkel 
kapcsolatosakat is;

a) gondoskodik arról, hogy a szállítási- és 
elosztórendszer-üzemeltetők, továbbá adott 
esetben a rendszertulajdonosok, valamint a 
földgázipari vállalkozások teljesítsék az e 
rendelet és más közösségi jogszabályok 
szerinti kötelezettségeiket, beleértve a 
határokon átnyúló ügyekkel 
kapcsolatosakat is;

Or. de

Indokolás

A szabályozó hatóságok és a versenyhivatalok hatásköreinek elhatárolása, vö. a 24b. cikkre 
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vonatkozó módosítás indokolását.

Módosítás 383
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk– 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a határokon átnyúló ügyekben 
együttműködnek az érintett tagállamok 
szabályozó hatóságával vagy szabályozó 
hatóságaival;

b) a határokon átnyúló ügyekben 
együttműködnek az érintett tagállamok 
szabályozó hatóságával vagy szabályozó 
hatóságaival és az Ügynökséggel, beleértve 
annak biztosítását is, hogy a 
szállításirendszer-üzemeltetők közösen és 
többször kiépítsék a szállítási 
infrastruktúráik közötti elégséges 
rendszerösszekötő kapacitást annak 
érdekében, hogy kielégítsék a hatékony 
piacértékelés és gázellátás biztonságának 
a követelményét a különböző tagállamok 
ellátói közötti megkülönböztetés nélkül;

Or. en

Indokolás

A köztulajdonban vagy magántulajdonban álló szállításirendszer-üzemeltetők feletti 
szabályozói ellenőrzésnek biztosítania kell, hogy az infrastrukturális beruházásokról és az 
infrastruktúra használatáról szóló döntések egyformán figyelembe vegyék a kizárólag a 
nemzeti határokon belüli fogyasztókat és az összekapcsolt rendszereket használó fogyasztókat.  
E tekintetben az (1) bekezdés b) pontja túl gyenge.  A nemzeti szabályozó hatóságok közötti 
együttműködés fő célját világossá kell tenni.

Módosítás 384
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk– 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a határokon átnyúló ügyekben 
együttműködnek az érintett tagállamok 
szabályozó hatóságával vagy szabályozó 
hatóságaival;

b) a határokon átnyúló ügyekben 
együttműködnek az érintett tagállamok 
szabályozó hatóságával vagy szabályozó 
hatóságaival, beleértve annak biztosítását, 
hogy elégséges rendszerösszekötő 
kapacitás legyen a szállítási 
infrastruktúrák között, hogy 
megfeleljenek egy hatékony és átfogó 
piaci felmérésnek, valamint a 
földgázellátás biztonsági kritériumának 
anélkül, hogy hátrányos 
megkülönböztetést alkalmaznának a 
szállító vállalatokkal szemben a 
különböző tagállamokban;

Or. en

Indokolás

A megfogalmazást ki kell bővíteni az együttműködés azon fontos céljának bevonása 
érdekében, hogy a beruházásokkal és az infrastruktúra használatával kapcsolatos döntések 
során egyenlő mértékben figyelembe kell venni a nemzeti határokon belüli és az összekapcsolt 
rendszereket használó fogyasztókat.

Módosítás 385
Edit Herczog

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk– 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a határokon átnyúló ügyekben 
együttműködnek az érintett tagállamok 
szabályozó hatóságával vagy szabályozó 
hatóságaival;

b) a határokon átnyúló ügyekben 
együttműködnek az érintett tagállamok 
szabályozó hatóságával vagy szabályozó 
hatóságaival és az Ügynökséggel;

Or. en
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Indokolás

Az Ügynökséget be kell vonni minden határokon átnyúló tevékenységbe az átlátható és 
tisztességes gyakorlatok és a beruházások megfelelő szintjének biztosítása érdekében. Nem 
szabad hagyni, hogy szabályozói űr alakuljon ki a határokon átnyúló és a regionális 
piacokkal kapcsolatban.

Módosítás 386
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk– 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a határokon átnyúló ügyekben 
együttműködnek az érintett tagállamok 
szabályozó hatóságával vagy szabályozó 
hatóságaival;

b) a határokon átnyúló ügyekben 
együttműködnek az érintett tagállamok 
szabályozó hatóságával vagy szabályozó 
hatóságaival és az Ügynökséggel;

Or. en

Módosítás 387
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) biztosítja, hogy a szállítási, az elosztási, 
a tárolási, valamint az LNG- és ellátási 
tevékenységek között ne legyen 
keresztfinanszírozás;

e) ellenőrzi az ezen irányelv szerinti és 
más vonatkozó közösségi jogaszbályokban 
foglalt szétválasztási követelmények 
teljesítését és biztosítja, hogy a szállítási, 
az elosztási, a tárolási, valamint az LNG-
és ellátási tevékenységek között ne legyen 
keresztfinanszírozás;

Or. en
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Indokolás

A megfogalmazást ki kell bővíteni a szabályozó hatóságok szétválasztással kapcsolatos 
kötelezettségének hangsúlyozása érdekében, hiszen az a harmadik csomag alapvető elemét 
képezi.  E kötelezettség kifejezett említése, amely az Ügynökség által e tekintetben 
valószínűleg végzett vizsgálattal és a Bizottság vagy szabályozó hatóság hivatalos 
véleményének kibocsátásával párosul, hozzá fog járulni az irányelv szerinti kötelezettségek 
teljesítéséhez.

Módosítás 388
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) biztosítja, hogy a szállítási, az elosztási, 
a tárolási, valamint az LNG- és ellátási 
tevékenységek között ne legyen 
keresztfinanszírozás;

e) ellenőrzi az ezen irányelv szerinti és 
más vonatkozó közösségi jogszabályokban 
foglalt szétválasztási követelmények 
teljesítését és biztosítja, hogy a szállítási, 
az elosztási, a tárolási, valamint az LNG-
és ellátási tevékenységek között ne legyen 
keresztfinanszírozás;

Or. en

Indokolás

A megfogalmazást ki kell bővíteni a szabályozó hatóságok szétválasztással kapcsolatos 
kötelezettségének hangsúlyozása érdekében, hiszen az a harmadik csomag alapvető elemét 
képezi.

Módosítás 389
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) felülvizsgálja a szállításirendszer-
üzemeltetők beruházási terveit, és értékeli 
azokat az éves jelentésben, az 
1775/2005/EK rendelet 2c. cikkében 
említett tíz évre szóló, az egész Közösségre 
kiterjedő hálózati fejlesztési tervnek való 
megfelelés tekintetében;

f) felülvizsgálja a szállításirendszer-
üzemeltetők beruházási terveit, és értékeli 
azokat az éves jelentésben, az 
1775/2005/EK rendelet 2c. cikkében 
említett tíz évre szóló, az egész Közösségre 
kiterjedő hálózati fejlesztési tervnek való 
megfelelés tekintetében; a 
szállításirendszer-üzemeltetők beruházási 
terveinek biztosítaniuk kell, hogy 
megfelelő képességek és elegendő 
személyzet álljon rendelkezésre a 
szolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez; 
a beruházási tervek betartásának 
elmulasztása az Ügynökség által kiadott 
iránymutatásokkal összhangban a 
szállításirendszer-üzemeltetőkre rótt 
arányos szankciókat von maga után;

Or. en

Indokolás

A szabályozó hatóságoknak kell felelniük annak biztosításáért, hogy a tízéves beruházási terv 
olyan előírásokat tartalmazzon, amelyek garantálják, hogy a személyzet teljesíteni tudja a 
jelen irányelvben foglalt közérdekű kötelezettségeket.  Lehetővé kell tenni hatékony, megfelelő 
és elrettentő erejű szankciók alkalmazását a gázszolgáltató vállalatokkal szemben abban az 
esetben, ha a nem tartják be a jelen irányelvben foglalt kötelezettségeiket.

Módosítás 390
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a hálózat üzembiztonságának és 
megbízhatóságának felügyelete és a 
hálózat üzembiztonsági és megbízhatósági 
szabályainak felülvizsgálata;

g) a hálózat biztonságának és 
megbízhatóságának felügyelete, a 
szolgáltatás és az ellátás minőségére 
vonatkozó szabványok és követelmények 
kidolgozása vagy jóváhagyása, továbbá a 
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teljesítmények felülvizsgálata a
szolgáltatás minősége szempontjából és a 
hálózat üzembiztonsági és megbízhatósági 
szabályainak kialakítása;

Or. en

Indokolás

Egyes nemzeti szabályozó hatóságoknak már van a villamosenergia-piac működésének 
ellenőrzésére irányuló kötelezettségük, amely kiterjed mind az ellátás, mind pedig a 
fogyasztóknak nyújtott szolgáltatások minőségére, ugyanis a fogyasztók azok, akik a tényleges 
haszonélvezői lesznek az összehangolt és átlátható szabályoknak.

Módosítás 391
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a hálózat üzembiztonságának és 
megbízhatóságának felügyelete és a 
hálózat üzembiztonsági és megbízhatósági 
szabályainak felülvizsgálata;

g) a hálózat biztonságának és 
megbízhatóságának felügyelete, a 
szolgáltatás és az ellátás minőségére 
vonatkozó szabványok és követelmények 
kidolgozása vagy jóváhagyása, továbbá a 
teljesítmények felülvizsgálata a 
szolgáltatás minősége szempontjából és a 
hálózat üzembiztonsági és megbízhatósági 
szabályainak kialakítása;

Or. en

Indokolás

A szabályozó hatóságoknak a hálózat üzembiztonságával és megbízhatóságával együtt a 
szolgáltatás minőségét is tudniuk kell ellenőrizni annak biztosítására, hogy a közérdekű 
kötelezettségeket betartsák.
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Módosítás 392
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a hálózat üzembiztonságának és 
megbízhatóságának felügyelete és a 
hálózat üzembiztonsági és megbízhatósági 
szabályainak felülvizsgálata;

g) a hálózat biztonságának és 
megbízhatóságának felügyelete, a 
szolgáltatás és az ellátás minőségére 
vonatkozó szabványok és követelmények 
kidolgozása vagy jóváhagyása, továbbá a 
teljesítmények felülvizsgálata a 
szolgáltatás minősége szempontjából és a 
hálózat üzembiztonsági és megbízhatósági 
szabályainak kialakítása;

Or. en

Indokolás

A szabályozó hatóságoknak a hálózat üzembiztonságával és megbízhatóságával együtt a 
szolgáltatás minőségét is tudniuk kell ellenőrizni annak biztosítására, hogy a közérdekű 
kötelezettségeket betartsák.

Módosítás 393
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a hálózat üzembiztonságának és 
megbízhatóságának felügyelete és a 
hálózat üzembiztonsági és megbízhatósági 
szabályainak felülvizsgálata;

g) a hálózat üzembiztonságának és 
megbízhatóságának felügyelete, a 
szolgáltatás és az ellátás minőségére 
vonatkozó szabványok és követelmények 
kidolgozása vagy jóváhagyása, továbbá a 
szolgáltatás és ellátás minőségének, 
valamint a hálózat üzembiztonsági és 
megbízhatósági szabályainak 
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felülvizsgálata;

Or. en

Indokolás

Egyes nemzeti szabályozó hatóságoknak már van a villamosenergia-piac működésének 
ellenőrzésére irányuló kötelezettségük, amely kiterjed mind az ellátás, mind pedig a 
fogyasztóknak nyújtott szolgáltatások minőségére, ugyanis a fogyasztók azok, akik a tényleges 
haszonélvezői lesznek az összehangolt és átlátható szabályoknak.

Módosítás 394
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) felügyeli az átláthatóság szintjét, 
biztosítja, hogy a földgázipari 
vállalkozások megfeleljenek az 
átláthatósági követelményeknek;

h) felügyeli az átláthatóság szintjét, 
biztosítja, hogy a szállításirendszer-
üzemeltetők megfeleljenek az átláthatósági 
követelményeknek;

Or. en

Módosítás 395
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) felügyeli az átláthatóság szintjét, 
biztosítja, hogy a földgázipari 
vállalkozások megfeleljenek az 
átláthatósági követelményeknek;

h) felügyeli az átláthatóság szintjét, 
biztosítja, hogy a hálózatüzemeltetők
megfeleljenek az átláthatósági 
követelményeknek;

Or. de
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Indokolás

A szabályozó hatóságok és a versenyhivatalok hatásköreinek elhatárolása, vö. a 24b. cikkre 
vonatkozó módosítás indokolását.

Módosítás 396
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a versenyhivatalokkal együttműködve 
nagy- és kiskereskedelmi szinten 
figyelemmel kíséri a piacnyitást és a 
versenyt – beleértve a földgáztőzsdét, a 
lakossági árakat, a szolgáltatóváltás díjait, 
a kikapcsolási díjakat és a meghatározott 
formátumú lakossági panaszokat –, 
valamint a verseny bármely torzulását 
vagy korlátozását, beleértve a vonatkozó 
tájékoztatás nyújtását, adott esetben pedig 
felhívja az érintett illetékes hatóságok 
figyelmét a vonatkozó ügyekre;

törölve

Or. en

Módosítás 397
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a versenyhivatalokkal együttműködve 
nagy- és kiskereskedelmi szinten 
figyelemmel kíséri a piacnyitást és a 

törölve
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versenyt – beleértve a földgáztőzsdét, a 
lakossági árakat, a szolgáltatóváltás díjait, 
a kikapcsolási díjakat és a meghatározott 
formátumú lakossági panaszokat –, 
valamint a verseny bármely torzulását 
vagy korlátozását, beleértve a vonatkozó 
tájékoztatás nyújtását, adott esetben pedig 
felhívja az érintett illetékes hatóságok 
figyelmét a vonatkozó ügyekre;

Or. de

Indokolás

A szabályozó hatóságok és a versenyhivatalok hatásköreinek elhatárolása, vö. a 24b. cikkre 
vonatkozó módosítás indokolását.

Módosítás 398
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a versenyhivatalokkal együttműködve 
nagy- és kiskereskedelmi szinten 
figyelemmel kíséri a piacnyitást és a 
versenyt – beleértve a földgáztőzsdét, a 
lakossági árakat, a szolgáltatóváltás díjait, 
a kikapcsolási díjakat és a meghatározott 
formátumú lakossági panaszokat –, 
valamint a verseny bármely torzulását vagy 
korlátozását, beleértve a vonatkozó 
tájékoztatás nyújtását, adott esetben pedig 
felhívja az érintett illetékes hatóságok 
figyelmét a vonatkozó ügyekre;

i) a versenyhivatalokkal együttműködve 
nagy- és kiskereskedelmi szinten 
figyelemmel kíséri a tényleges piacnyitást
és a versenyt – beleértve a földgáztőzsdét, 
a lakossági árakat, a szolgáltatóváltás 
díjait, a tényleges fogyasztást tükröző 
megfelelő előrefizetési feltételeket, a 
bekötési és kikapcsolási díjakat, a 
karbantartási díjakat és a meghatározott 
formátumú lakossági panaszokat –, 
valamint a verseny bármely torzulását vagy 
korlátozását, beleértve a vonatkozó 
tájékoztatás nyújtását, adott esetben pedig 
felhívja az érintett illetékes hatóságok 
figyelmét a vonatkozó ügyekre;

Or. en
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Indokolás

A hatóság ellenőrzési jogkörének a tarifák és a költségek szélesebb körére való kiterjesztése a 
fogyasztók választási lehetőségeinek növelését szolgálja.

Módosítás 399
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„ia) figyelemmel kíséri a korlátozó 
jellegű szerződéses gyakorlatok 
előfordulását, beleértve a 
kizárólagossági rendelkezéseket, 
amelyek akadályozhatják vagy 
korlátozhatják, hogy a nem lakossági 
fogyasztók egyidejűleg több 
szolgáltatóval is szerződést kössenek; 
adott esetben a nemzeti szabályozó 
hatóságok tájékoztatják a nemzeti 
versenyhivatalokat az ilyen 
gyakorlatokról;”

Or. en

Indokolás

Annak lehetővé tétele, hogy a nem lakossági fogyasztók megválaszthassák szolgáltatójukat, és 
ebben ne korlátozza őket kizárólagossági záradék, elősegíti a verseny kialakulását a belső 
piacon. 

Módosítás 400
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)



PE404.544v01-00 94/111 AM\715225HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„ia) figyelemmel kíséri a korlátozó 
jellegű szerződéses gyakorlatok 
előfordulását, beleértve a 
kizárólagossági rendelkezéseket, 
amelyek akadályozhatják vagy 
korlátozhatják, hogy a nem lakossági 
fogyasztók egyidejűleg több 
szolgáltatóval is szerződést kössenek; 
adott esetben a nemzeti szabályozó 
hatóságok tájékoztatják a nemzeti 
versenyhivatalokat az ilyen 
gyakorlatokról;”

Or. en

Indokolás

Annak lehetővé tétele, hogy a nem lakossági fogyasztók megválaszthassák szolgáltatójukat, és 
ebben ne korlátozza őket kizárólagossági záradék, elősegíti a verseny kialakulását a belső 
piacon.

Módosítás 401
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„ia) figyelemmel kíséri a korlátozó 
jellegű szerződéses gyakorlatok 
előfordulását, beleértve a 
kizárólagossági rendelkezéseket, 
amelyek akadályozhatják vagy 
korlátozhatják, hogy a nem lakossági 
fogyasztók egyidejűleg több 
szolgáltatóval is szerződést kössenek; 
adott esetben a nemzeti szabályozó 
hatóságok tájékoztatják a nemzeti 
versenyhivatalokat az ilyen 
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gyakorlatokról;”

Or. en

Indokolás

Annak lehetővé tétele, hogy a nem lakossági fogyasztók megválaszthassák szolgáltatójuka,t és 
ebben ne korlátozza őket kizárólagossági záradék, elősegíti a verseny kialakulását a belső 
piacon.

Módosítás 402
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„ia) figyelemmel kíséri a korlátozó 
jellegű szerződéses gyakorlatok 
előfordulását, beleértve a 
kizárólagossági rendelkezéseket, 
amelyek akadályozhatják vagy 
korlátozhatják, hogy a nem lakossági 
fogyasztók egyidejűleg több 
szolgáltatóval is szerződést kössenek; 
adott esetben a nemzeti szabályozó 
hatóságok tájékoztatják a nemzeti 
versenyhivatalokat az ilyen 
gyakorlatokról;”

Or. en

Indokolás

Annak lehetővé tétele, hogy a nem lakossági fogyasztók megválaszthassák szolgáltatójukat, és 
ebben ne korlátozza őket kizárólagossági záradék, elősegíti a verseny kialakulását a belső 
piacon.
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Módosítás 403
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„ib) elismeri a szerződéses szabadságot a 
hosszú lejáratú szerződések tekintetében 
és eszközalapú szerződések kötésének 
lehetőségét azzal a feltétellel, hogy ezek a 
szerződések összeegyeztethetők a 
meglévő közösségi jogszabályokkal;”

Or. en

Indokolás

Szükség van új kapacitás kialakítására, különösen új piaci szereplők belépése révén, és az 
alapterhelést biztosító fogyasztókkal kötött hosszú lejáratú szerződések szükségesek lehetnek e 
beruházások részbeni finanszírozásának biztosításához. Továbbá egyes, sok energiát 
felhasználó fogyasztók számára lehetőséget kell adni hosszú lejáratú, megjósolható 
energiaforrást biztosító szerződések megkötésére, hogy versenyképesek maradhassanak más 
olyan régiókkal, melyekben az ilyen szerződések elérhetőek.

Módosítás 404
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) figyelemmel kíséri, hogy a szállítási és 
elosztó vállalkozásoknak mennyi időbe 
telik az összeköttetések kialakítása és 
kijavítása;

j) figyelemmel kíséri, hogy a szállítási és 
elosztó vállalkozásoknak mennyi időbe 
telik az összeköttetések kialakítása és 
kijavítása, és az Ügynökség által kiadott 
iránymutatásokkal összhangban 
szankciókat vet ki, ha a meghatározott 
időszakokat megfelelő indok nélkül 
túllépik;
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Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni hatékony, megfelelő és elrettentő erejű szankciók alkalmazását a 
gázszolgáltató vállalatokkal szemben abban az esetben, ha a nem tartják be a jelen 
irányelvben foglalt kötelezettségeiket.

Módosítás 405
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) figyelemmel kíséri, hogy a szállítási és 
elosztó vállalkozásoknak mennyi időbe 
telik az összeköttetések kialakítása és 
kijavítása;

j) figyelemmel kíséri, hogy a szállítási és 
elosztó vállalkozásoknak mennyi időbe 
telik az összeköttetések kialakítása és 
kijavítása, és az Ügynökség által kiadott 
iránymutatásokkal összhangban
szankciókat vet ki, ha a meghatározott 
időszakokat megfelelő indok nélkül 
túllépik;

Or. en

Indokolás

A fogyasztók hatékony védelme érdekében az A. mellékletben meghatározott rendelkezéseknek 
végrehajthatónak kell lenniük, és a szabályozó hatóságoknak hatékony, megfelelő és 
elrettentő erejű szankciókat kell tudniuk alkalmazni a gázszolgáltató vállalatokkal szemben 
abban az esetben, ha nem tartják be a jelen irányelvben foglalt kötelezettségeiket.



PE404.544v01-00 98/111 AM\715225HU.doc

HU

Módosítás 406
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk– 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) figyelemmel kíséri és felülvizsgálja a 
tároláshoz, a vezetékkészlethez és az egyéb 
kiegészítő szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés 19. cikk szerinti feltételeit;

k) figyelemmel kíséri a tároláshoz, a 
vezetékkészlethez és az egyéb kiegészítő 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 19. cikk 
szerinti feltételeit;

Or. fr

Indokolás

A szövegben nem egyértelmű a különbség a„figyelemmel kíséri” és a „felülvizsgálja” között, 
és a „felülvizsgálatra” való hivatkozás jogalapot hozhat létre a tárolásra, a vezetékkészletre 
és az egyéb kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó, új, konkrét előzetes jogkörök tekintetében.  
Ez ellentétes a tagállamok számára azt lehetővé tevő szabályokkal, hogy tárgyalásos 
hozzáférést biztosítsanak harmadik feleknek (19. cikk (3) bekezdés). A harmadik felek számára 
a tárolószolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosító szabályozatlan piaci mechanizmusok 
ösztönzést jelentenek a beruházások számára, ezért meg kell őrizni azokat.

Módosítás 407
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja a 
földgázellátásnak mint közszolgáltatásnak 
a magas színvonalát, a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét, és az A. mellékletben 
meghatározott fogyasztóvédelmi 
intézkedések eredményességét;

l) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, figyelemmel 
kíséri a földgázellátásnak mint 
közszolgáltatásnak a magas színvonalát és
a védelemre szoruló fogyasztók védelmét;
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Or. en

Indokolás

A szociálpolitikai intézkedések, mint például az egyetemes és közszolgáltatásokkal 
kapcsolatos magas minőségi követelmények megállapítása, elsősorban a kormányok 
hatáskörébe tartoznak, hiszen nem érintik a végfelhasználói piac szabályozását. A nemzeti 
szabályozó hatóságoknak mégis figyelemmel kell kísérniük ezeket a követelményeket a 
villamosenergia-fogyasztók megfelelő védelmi szintjének biztosítása érdekében.

Módosítás 408
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja a 
földgázellátásnak mint közszolgáltatásnak 
a magas színvonalát, a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét, és az A. mellékletben 
meghatározott fogyasztóvédelmi 
intézkedések eredményességét;

l) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, figyelemmel 
kíséri a földgázellátásnak mint 
közszolgáltatásnak a magas színvonalát, a 
védelemre szoruló fogyasztók védelmét;

Or. en

Indokolás

Egyes feladatokat elsősorban a kormányoknak kell elvégezniük, hiszen inkább a szociális 
intézkedésekhez tartoznak, mint a végfelhasználói piac szabályozásához. A szabályozók nem 
érzik úgy, hogy hatáskörükbe tartozna a szociálpolitika meghatározása. A szabályozókat 
azonban fel kell ruházni az A. mellékletben meghatározott intézkedések tényleges 
végrehajtásának biztosításához szükséges hatáskörrel. Végül pedig egyértelművé kell tenni, 
hogy az A. mellékletben meghatározott fogyasztóvédelmi intézkedések végrehajtása a 
szabályozók hatáskörébe tartozik.
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Módosítás 409
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja a 
földgázellátásnak mint közszolgáltatásnak 
a magas színvonalát, a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét, és az A. mellékletben 
meghatározott fogyasztóvédelmi 
intézkedések eredményességét;

l) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, felügyeli a 
földgázellátásnak mint közszolgáltatásnak 
a magas színvonalát és a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét;

Or. de

Indokolás

Vannak olyan feladatok, amelyeket elsősorban a nemzeti kormányoknak kell elvégezniük, 
mivel inkább a szociális intézkedésekhez tartoznak, mint a végfelhasználói piac 
szabályozásához. A szabályozó hatóságok nincsenek abban a helyzetben, hogy szociálpolitikai 
intézkedéseket hozzanak.

Módosítás 410
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja a 
földgázellátásnak mint közszolgáltatásnak 
a magas színvonalát, a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét, és az A. mellékletben 
meghatározott fogyasztóvédelmi 
intézkedések eredményességét;

l) az egyéb nemzeti hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja a 
földgázellátásnak mint közszolgáltatásnak 
a magas színvonalát, a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét, és az A. mellékletben 
meghatározott fogyasztóvédelmi 
intézkedések eredményességét;
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Or. de

Indokolás

A szabályozó hatóságok és a versenyhivatalok hatásköreinek elhatárolása, vö. a 24b. cikkre 
vonatkozó módosítás indokolását.

Módosítás 411
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja a 
földgázellátásnak mint közszolgáltatásnak
a magas színvonalát, a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét, és az A. mellékletben 
meghatározott fogyasztóvédelmi 
intézkedések eredményességét;

l) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja az 
EU-ban a földgázellátás mint 
közszolgáltatás egyenletes és átlátható
magas színvonalát a fogyasztók számára, 
beleértve a háztartásokat, valamint
biztosítja a védelemre szoruló fogyasztók 
védelmét, és az A. mellékletben 
meghatározott valamennyi
fogyasztóvédelmi intézkedés
eredményességét;

Or. en

Indokolás

A hatóság feladatainak további pontosítása a piac működését, és végső soron a fogyasztók 
előnyét szolgálja.

Módosítás 412
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – l pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja a 
földgázellátásnak mint közszolgáltatásnak 
a magas színvonalát, a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét, és az A. mellékletben 
meghatározott fogyasztóvédelmi 
intézkedések eredményességét;

l) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja a 
földgázellátásnak mint közszolgáltatásnak 
a magas színvonalát, a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét, és az A. mellékletben 
meghatározott fogyasztóvédelmi 
intézkedések eredményességét és 
végrehajtását;

Or. en

Indokolás

A fogyasztók hatékony védelme érdekében az A. mellékletben meghatározott rendelkezéseknek 
végrehajthatónak kell lenniük, és a szabályozó hatóságoknak hatékony, megfelelő és 
elrettentő erejű szankciókat kell tudniuk alkalmazni a gázszolgáltató vállalatokkal szemben 
abban az esetben, ha nem tartják be a jelen irányelvben foglalt kötelezettségeiket.

Módosítás 413
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja a 
földgázellátásnak mint közszolgáltatásnak 
a magas színvonalát, a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét, és az A. mellékletben 
meghatározott fogyasztóvédelmi 
intézkedések eredményességét;

l) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja a 
földgázellátásnak mint közszolgáltatásnak 
a magas színvonalát, a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét, és az A. mellékletben 
meghatározott fogyasztóvédelmi 
intézkedések eredményességét és 
végrehajtását;

Or. en

Indokolás

A fogyasztók hatékony védelme érdekében az A. mellékletben meghatározott rendelkezéseknek 
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végrehajthatónak kell lenniük, és a szabályozó hatóságoknak hatékony, megfelelő és 
elrettentő erejű szankciókat kell tudniuk alkalmazni a gázszolgáltató vállalatokkal szemben 
abban az esetben, ha nem tartják be a jelen irányelvben foglalt kötelezettségeiket.

Módosítás 414
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – l a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„la) biztosítja az A. mellékletben 
meghatározott fogyasztóvédelmi 
intézkedések eredményességét és 
végrehajtását;”

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak hatékonyan végre kell hajtaniuk az A. mellékletben 
meghatározott „fogyasztóvédelmi intézkedéseket”.

Módosítás 415
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – l a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„la) biztosítja az A. mellékletben 
meghatározott fogyasztóvédelmi 
intézkedések eredményességét;”

Or. en
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Indokolás

Egyes feladatokat elsősorban a kormányoknak kell elvégezniük, hiszen inkább a szociális 
intézkedésekhez tartoznak, mint a végfelhasználói piac szabályozásához. A szabályozók nem 
érzik úgy, hogy hatáskörükbe tartozna a szociálpolitika meghatározása. A szabályozókat 
azonban fel kell ruházni az A. mellékletben meghatározott intézkedések tényleges 
végrehajtásának biztosításához szükséges hatáskörrel. Végül pedig egyértelművé kell tenni, 
hogy az A. mellékletben meghatározott fogyasztóvédelmi intézkedések végrehajtása a 
szabályozók hatáskörébe tartozik.

Módosítás 416
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – l a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„la) biztosítja az A. mellékletben 
meghatározott fogyasztóvédelmi 
intézkedések eredményességét.”

Or. de

Indokolás

A szabályozó hatóságoknak kell felelniük az A. melléklet előírásainak hatékony 
végrehajtásáért. Legalább azt egyértelműsíteni kell, hogy az A. mellékletben meghatározott 
fogyasztóvédelmi intézkedések végrehajtására vonatkozó felelősség a szabályozó hatóságokat 
terheli. Ezért javasoljuk, hogy ezt a kötelezettséget külön pontba helyezzék át (lásd a 
következő módosítást).

Módosítás 417
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – n pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) biztosítják a fogyasztók fogyasztási 
adataihoz való hozzáférést, a fogyasztási 
adatokra vonatkozó egységesített formátum 
alkalmazását és az A. melléklet h) pontja 
alatti adatokhoz való hozzáférést;

n) szabványosított eljárásokat állapítanak 
meg a végfelhasználó és a szolgáltató vagy 
az elosztó, vagy a mérőrendszer 
üzemeltetője közötti kapcsolatok 
vonatkozásában, amelyek kiterjednek 
legalább a fogyasztók fogyasztási 
adataihoz való hozzáférésre, a fogyasztási 
adatokra vonatkozó egységesített formátum 
alkalmazására és az A. melléklet h) pontja 
alatti adatokhoz való hozzáférésre;

Or. en

Indokolás

A tényleges fogyasztási adatokhoz való hozzáférés biztosítása előfeltétele annak, hogy a 
fogyasztók figyelembe tudják venni az energiahatékonyságot és össze tudják hasonlítani 
egymással a szolgáltatókat. Mivel a szabályozó hatóságok egyébként is konzultálnak az 
érintett szereplőkkel és ők felelnek a lakossági energiapiac felügyeletéért, ők lennének a 
legmegfelelőbbek az elosztórendszer-üzemeltetők, a szolgáltatók és a fogyasztók közötti 
kapcsolat irányítására (beleértve a szabályokat, a feladatokat, a szerződéses rendelkezéseket, 
az adatcsere-megállapodásokat, a minőségi garanciákat).

Módosítás 418
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) biztosítják a fogyasztók fogyasztási 
adataihoz való hozzáférést, a fogyasztási 
adatokra vonatkozó egységesített formátum 
alkalmazását és az A. melléklet h) pontja 
alatti adatokhoz való hozzáférést;

n) biztosítja a fogyasztók fogyasztási 
adataihoz, köztük az árakra és a 
kapcsolódó költségekre vonatkozó 
adatokhoz való hozzáférést, az ezen
fogyasztási adatokra vonatkozó, könnyen 
érthető, harmonizált formátum 
alkalmazását, a tényleges fogyasztást 
tükröző megfelelő előrefizetést és az A. 
melléklet h) pontja alatti adatokhoz való 
azonnali hozzáférést valamennyi fogyasztó 
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számára;

Or. en

Indokolás

A fogyasztók pl. havonta előre fizetnek a gázfogyasztásukért. Ez az előrefizetés gyakran nem 
tükrözi a fogyasztók tényleges fogyasztását. Az energiaipari vállalatok így kamatmentes 
kölcsönt kapnak a fogyasztóktól. Az új technológiákkal - például az intelligens méréssel - az 
energiaipari vállalatok sokkal pontosabban meghatározhatják az előrefizetés mértékét.

Módosítás 419
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – o a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„oa) biztosítja, hogy a nagykereskedelmi 
árak ingadozása átlátható legyen;”

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy egyenlő versenyfeltételeket lehessen biztosítani minden piaci szereplő számára, a 
nagykereskedelmi árak változását átláthatóvá kell tenni.

Módosítás 420
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – o a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„oa) meghatározza vagy jóváhagyja a 
hálózati hozzáférési díjakat, és 
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közzéteszi a díjak meghatározásához 
alkalmazott módszertant;”

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak meg kell tudniuk határozni vagy jóvá kell tudniuk hagyni 
a díjakat annak érdekében, hogy egyenlő hozzáférést biztosítsanak a gázpiac valamennyi 
szereplője számára, továbbá a díjak meghatározása mögött rejlő módszertannak átláthatónak 
kell lennie, valamint azt közzé kell tenni e cikk (4) bekezdésével összhangban.

Módosítás 421
Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – o a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„oa) meghatározza vagy jóváhagyja a 
hálózati hozzáférési díjakat, és 
közzéteszi a díjak meghatározásához 
alkalmazott módszertant;”

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak meg kell tudniuk határozni vagy jóvá kell tudniuk hagyni 
a díjakat annak érdekében, hogy egyenlő hozzáférést biztosítsanak a gázpiac valamennyi 
szereplője számára, továbbá a díjak meghatározása mögött rejlő módszertannak átláthatónak 
kell lennie, valamint azt közzé kell tenni e cikk (4) bekezdésével összhangban.

Módosítás 422
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – o b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„ob) meghatározott és korlátozott 
időtartamra megállapítja az árak felső 
határát a nem versenyképes piacokon a 
fogyasztók piaci visszaélésekkel 
szembeni védelme érdekében; az árak 
felső határát megfelelően magas szinten 
kell megállapítani annak érdekében, 
hogy ne rettentsék el az új belépőket, és 
ne akadályozzák a meglévő piaci 
szereplők tevékenységének 
kiterjesztését;”

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak meg kell tudniuk állapítani az árak felső határát, 
amennyiben túlzott piaci erőfölényt tapasztalnak, ennek a felső határnak azonban megfelelően 
magasnak kell lennie annak érdekében, hogy ne rettentsék el az új belépőket, és ne 
akadályozzák a meglévő piaci szereplők tevékenységének kiterjesztését, valamint a gázipari 
belső piac kialakulását.

Módosítás 423
Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – o b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„ob) meghatározott és korlátozott 
időtartamra megállapítja az árak felső 
határát a nem versenyképes piacokon a 
fogyasztók piaci visszaélésekkel 
szembeni védelme érdekében; az árak 
felső határát megfelelően magas szinten 
kell megállapítani ahhoz, hogy ne 
rettentsék el az új belépőket, és ne 
akadályozzák a meglévő piaci szereplők 
tevékenységének kiterjesztését;”
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Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak meg kell tudniuk állapítani az árak felső határát, 
amennyiben túlzott piaci erőfölényt tapasztalnak, ennek a felső határnak azonban megfelelően 
magasnak kell lennie annak érdekében, hogy ne rettentsék el az új belépőket, és ne 
akadályozzák a meglévő piaci szereplők tevékenységének kiterjesztését, valamint a gázipari 
belső piac kialakulását.

Módosítás 424
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk– 1 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) felügyeli azoknak a követelményeknek a 
helyes alkalmazását, amelyek annak 
eldöntésére szolgálnak, hogy egy 
földgáztároló a 19. cikk (3) vagy (4) 
bekezdése alá tartozik-e.

p) felügyeli azoknak a követelményeknek a 
helyes alkalmazását, amelyekkel 
meghatározható, hogy a 
tárolólétesítményekhez és a 
vezetékkészlethez való hozzáférés műszaki 
és/vagy gazdasági szempontból szükséges 
ahhoz, hogy a fogyasztók ellátása 
érdekében hatékony hozzáférést 
biztosítsanak a rendszerhez.

Or. fr

Indokolás

A javaslat az összhang megteremtésére irányul 19. cikk (1) bekezdésének új rendelkezéseivel, 
amelyek előírják, hogy a tagállamok állapítsák meg és tegyék közzé azokat a követelményeket, 
amelyek alapján meg lehet állapítani, hogy a földgáztárolóhoz és a vezetékkészlethez való 
hozzáférés műszakilag és/vagy gazdaságilag szükséges-e a fogyasztók ellátásának biztosítása 
érdekében.
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Módosítás 425
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – p a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„pa) biztosítja, hogy a végső fogyasztók 
számára meghatározott árszerkezet ne 
ösztönözze az energiafogyasztást.”

Or. en

Indokolás

Az energiahatékonyság ösztönzésének biztosítására úgynevezett „progresszív tarifákat” kell 
valamennyi gázfogyasztó rendelkezésére bocsátani. Ezek elkerülik a gyakori „binomiális” 
árszerkezetet (rögzített és arányos fizetés), ha a felhasznált energia a fogyasztás 
növekedésével arányosan egyre olcsóbbá válik. Ennek ellenkezőjét kötelezővé kell tenni. A 
szabályozóknak általános szabályként vagy szigorú arányos, vagy egyéb innovatív 
intézkedéseket kell alkalmazniuk.

Módosítás 426
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – p a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„pa) átlátható és tárgyilagos 
kritériumokat állapít meg, és ezeket 
betartja a belső gázipari piac 
szabályozása vonatkozásában.”

Or. en
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Módosítás 427
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 1 bekezdés – p b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„pb) közzéteszi azt az eljárást, amelyet 
akkor kell követni, ha a piaci szereplők 
fellebbezni kívánnak döntései ellen.”

Or. en
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