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Módosítás 428
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
40 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 9. cikk (2) bekezdésének c) pontja 
szerinti eljárás sérelme nélkül, az első 
tízéves hálózatfejlesztési terv esetében 
jóváhagyja a független rendszerüzemeltető 
által évente benyújtandó beruházási tervet 
és többéves hálózatfejlesztési tervet;

c) a 9. cikk (2) bekezdésének c) pontja 
szerinti eljárás sérelme nélkül, az első 
tízéves hálózatfejlesztési terv esetében 
jóváhagyja a független rendszerüzemeltető 
által kétévente benyújtandó beruházási 
tervet és többéves hálózatfejlesztési tervet;

Or. en

Módosítás 429
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk– 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szabályozó hatóságok az (1) és (2) 
bekezdésben említett feladatok gyors és 
hatékony végrehajtását lehetővé tevő 
hatáskörrel rendelkezzenek E célból a 
szabályozó hatóságok legalább a következő 
hatáskörökkel rendelkeznek:

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szabályozó hatóságok az (1) és (2) 
bekezdésben említett feladatok gyors és 
hatékony végrehajtását lehetővé tevő 
hatáskörrel rendelkezzenek. E célból a 
szabályozó hatóságok legalább a következő 
hatáskörökkel rendelkeznek:

a) kibocsáthatnak gázipari vállalkozásokat
kötelező határozatokat;

a) kibocsáthatnak hálózatüzemeltetőket
kötelező határozatokat;

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a gázpiacok 
működését, a versenyszabályok 
megsértésének hiányában pedig 
dönthetnek a tényleges verseny 
elősegítéséhez és a piac megfelelő 
működéséhez szükséges és arányos 

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a gázpiacok 
működését;
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intézkedésekről, köztük gázkapacitás-
felszabadítási programokról.
c) feladataik teljesítéséhez bármilyen 
szükséges tájékoztatást megkérhetnek a 
földgázipari vállalkozásoktól;

c) feladataik teljesítéséhez bármilyen 
szükséges tájékoztatást megkérhetnek a 
hálózatüzemeltetőktől;

d) eredményes, célszerű és elrettentő
szankciókat szabhatnak ki azokra a 
földgázipari vállalkozásokra, amelyek 
nem teljesítik az ezen irányelv szerinti 
kötelezettségeiket vagy a szabályozó 
hatóság vagy az Ügynökség határozatát

d) eredményes, célszerű és elrettentő 
szankciókat szabhatnak ki azokra a 
hálózatüzemeltetőkre, amelyek nem 
teljesítik az ezen irányelv szerinti 
kötelezettségeiket vagy a szabályozó 
hatóság vagy az Ügynökség határozatát;

e) megfelelő ellenőrzési joggal és utasítási 
hatáskörrel rendelkeznek a (7) és a (8) 
bekezdés szerinti vitarendezés céljából;

e) megfelelő ellenőrzési joggal és utasítási 
hatáskörrel rendelkeznek a (7) és a (8) 
bekezdés szerinti vitarendezés céljából;

f) jóváhagyják a 26. cikkben említett 
biztonsági intézkedéseket.

f) jóváhagyják a 26. cikkben említett 
biztonsági intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Az irányelv célja, hogy egyenlő feltételeket biztosítson az uniós gázpiacon működő 
versenytársak számára. A szabályozó hatóságokat egyértelműen meg kell különböztetni a 
versenyhatóságoktól. 

Módosítás 430
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk– 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szabályozó hatóságok az (1) és (2) 
bekezdésben említett feladatok gyors és 
hatékony végrehajtását lehetővé tevő 
hatáskörrel rendelkezzenek E célból a 
szabályozó hatóságok legalább a következő 
hatáskörökkel rendelkeznek:

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szabályozó hatóságok az (1) és (2) 
bekezdésben említett feladatok gyors és 
hatékony teljesítését lehetővé tevő 
hatáskörrel rendelkezzenek. E célból a 
szabályozó hatóságok legalább a következő 
hatáskörökkel rendelkeznek:
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Or. de

Indokolás

A bizottsági javaslat felhatalmazza a nemzeti szabályozó hatóságokat, hogy strukturális 
intézkedéseket hozzanak az energiaipari vállalkozásokkal szemben és gyengítsék piaci 
helyzetüket még akkor is, ha nem sértették meg a versenyszabályokat. Nehéz belátni, hogy a 
szabályozó hatóságok beavatkozási hatáskörei miért lennének kevesebb feltételhez kötve, mint 
a trösztellenes hatóságokéi, amelyek eredeti feladata a versenyszabályok megsértésével 
kapcsolatos esetek jelentése.

Módosítás 431
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk– 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szabályozó hatóságok az (1) és (2) 
bekezdésben említett feladatok gyors és 
hatékony végrehajtását lehetővé tevő 
hatáskörrel rendelkezzenek E célból a
szabályozó hatóságok legalább a 
következő hatáskörökkel rendelkeznek:

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szabályozó hatóságok az (1) és (2) 
bekezdésben említett feladatok gyors és 
hatékony, meghatározott keretek között 
történő végrehajtását lehetővé tevő 
hatáskörrel rendelkezzenek. A szabályozó 
hatóságok meghatározott, a nemzeti 
szabályozással összeegyeztethető keretek 
között az alábbiakra jogosultak:

Or. en

Módosítás 432
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk– 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a (3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
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szabályozó hatóságok az (1) és (2) 
bekezdésben említett feladatok gyors és 
hatékony végrehajtását lehetővé tevő 
hatáskörrel rendelkezzenek E célból a 
szabályozó hatóságok legalább a 
következő hatáskörökkel rendelkeznek:

szabályozó hatóságok az (1) és (2) 
bekezdésben említett feladatok gyors és 
hatékony, meghatározott keretek között 
történő végrehajtását lehetővé tevő 
hatáskörrel rendelkezzenek. A szabályozó 
hatóságok meghatározott, a nemzeti 
szabályozással összeegyeztethető keretek 
között az alábbiakra jogosultak:

Or. en

Indokolás

A szabályozóknak egy adott jogi kereten (amelynek alapja ez az irányelv) és nemzeti törvényes 
jogkörükön belül kell felelősnek lenniük a szabályok betartatásáért.

Módosítás 433
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk– 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3). A tagállamok biztosítják, hogy a 
szabályozó hatóságok az (1) és (2) 
bekezdésben említett feladatok gyors és 
hatékony végrehajtását lehetővé tevő 
hatáskörrel rendelkezzenek E célból a
szabályozó hatóságok legalább a következő 
hatáskörökkel rendelkeznek:

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szabályozó hatóságok az (1) és (2) 
bekezdésben említett feladatok gyors és 
hatékony, a meghatározott keretek között 
történő és törvényes nemzeti jogkörüknek 
megfelelő végrehajtását lehetővé tevő 
hatáskörrel rendelkezzenek. A szabályozó 
hatóságok legalább a következő 
hatáskörökkel rendelkeznek:

Or. en
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Módosítás 434
Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kibocsáthatnak gázipari vállalkozásokat
kötelező határozatokat;

a) kibocsáthatnak hálózatüzemeltetőket
kötelező határozatokat;

Or. de

Indokolás

Intézkedni csak akkor kell, ha valóban megsértették a szabályozó rendelkezéseket. A 
gázkapacitás-felszabadításra vonatkozó politikát el kell vetni.

Módosítás 435
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kibocsáthatnak gázipari vállalkozásokat
kötelező határozatokat;

a) kibocsáthatnak hálózatüzemeltetőket
kötelező határozatokat;

Or. de

Indokolás

A bizottsági javaslat felhatalmazza a nemzeti szabályozó hatóságokat, hogy strukturális 
intézkedéseket hozzanak az energiaipari vállalkozásokkal szemben és gyengítsék piaci 
helyzetüket még akkor is, ha nem sértették meg a versenyszabályokat. Nehéz belátni, hogy a 
szabályozó hatóságok beavatkozási hatáskörei miért vannak kevesebb feltételhez kötve, mint a 
trösztellenes hatóságokéi, amelyek eredeti feladata a versenyszabályok megsértésével 
kapcsolatos esetek jelentése.
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Módosítás 436
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk– 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a gázpiacok 
működését, a versenyszabályok
megsértésének hiányában pedig dönthetnek 
a tényleges verseny elősegítéséhez és a 
piac megfelelő működéséhez szükséges és 
arányos intézkedésekről, köztük 
gázkapacitás-felszabadítási programokról.

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a gázpiacok 
működését, a szabályozó rendelkezések
megsértésének hiányában pedig dönthetnek 
a tényleges hálózatüzemeltetés
elősegítéséhez szükséges és arányos 
intézkedésekről.

Or. de

Indokolás

Intézkedni csak akkor kell, ha valóban megsértették a szabályozó rendelkezéseket. A 
gázkapacitás-felszabadításra vonatkozó politikát el kell vetni.

Módosítás 437
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk– 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a gázpiacok 
működését, a versenyszabályok 
megsértésének hiányában pedig 
dönthetnek a tényleges verseny 
elősegítéséhez és a piac megfelelő 
működéséhez szükséges és arányos 
intézkedésekről, köztük gázkapacitás-
felszabadítási programokról.

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve elemzéseket végezhetnek a 
gázpiacok működéséről;
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Or. de

Indokolás

A bizottsági javaslat felhatalmazza a nemzeti szabályozó hatóságokat, hogy strukturális 
intézkedéseket hozzanak az energiaipari vállalkozásokkal szemben és gyengítsék piaci 
helyzetüket még akkor is, ha nem sértették meg a versenyszabályokat. Nehéz belátni, hogy a 
szabályozó hatóságok beavatkozási hatáskörei miért vannak kevesebb feltételhez kötve, mint a 
trösztellenes hatóságokéi, amelyek eredeti feladata a versenyszabályok megsértésével 
kapcsolatos esetek jelentése.

Módosítás 438
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a gázpiacok 
működését, a versenyszabályok 
megsértésének hiányában pedig 
dönthetnek a tényleges verseny 
elősegítéséhez és a piac megfelelő 
működéséhez szükséges és arányos 
intézkedésekről, köztük gázkapacitás-
felszabadítási programokról.

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a gázpiacok 
működését;

Or. de

Indokolás

A bizottsági javaslat felhatalmazza a szabályozó hatóságokat, hogy belátásuk szerint 
strukturális intézkedéseket hozzanak az energiaipari vállalkozásokkal szemben. Nehéz belátni, 
hogy miért engedélyezettek az ilyen intézkedések az olyan esetekben, amikor nem sértették 
meg a versenyszabályokat.
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Módosítás 439
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk– 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a gázpiacok 
működését, a versenyszabályok 
megsértésének hiányában pedig 
dönthetnek a tényleges verseny 
elősegítéséhez és a piac megfelelő 
működéséhez szükséges és arányos 
intézkedésekről, köztük gázkapacitás-
felszabadítási programokról.

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a gázpiacok 
működését, és az illetékes hatóság 
számára javaslatot tehetnek a tényleges 
verseny elősegítéséhez és a piac megfelelő 
működéséhez szükséges és arányos 
intézkedésekre;

Or. fr

Indokolás

A versenyre vonatkozó egyértelmű keret hiányában ez a javaslat feltételek nélküli és 
kiszámíthatatlan hatáskört biztosítana a szabályozó hatóságok számára a piaci 
beavatkozáshoz, megsértve a nemzeti versenyhatóságok hatáskörét. Eltekintve attól, hogy a 
„gázkapacitás-felszabadítás” nem valódi csodaszer (mesterséges ellátási forrásokat teremt, 
és a gáz olyan feltételekkel kerülne eladásra, amelyek különböznek a célzott piac feltételeitől), 
ez a szabályozatlan hatáskör ellenkezne a belső piacra alkalmazandó szabályok 
harmonizációjára vonatkozó céllal.

Módosítás 440
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk– 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a gázpiacok 
működését, a versenyszabályok 
megsértésének hiányában pedig 

b) együttműködhetnek a nemzeti 
versenyhivatalokkal a gázpiacok 
működésének ellenőrzése tekintetében, és 
a tényleges verseny elősegítéséhez és a 
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dönthetnek a tényleges verseny 
elősegítéséhez és a piac megfelelő 
működéséhez szükséges és arányos 
intézkedésekről, köztük gázkapacitás-
felszabadítási programokról.

piac megfelelő működéséhez szükséges és 
arányos intézkedéseket hozhatnak.

Or. en

Indokolás

A szabályozóknak egy adott jogi kereten belül kell felelősnek lenniük a szabályok 
betartatásáért. Átlátható fellebbezési folyamat szükséges, amely alkalmazható abban az 
esetben, ha a szabályozók megállapításai megkérdőjelezhetők. A versenyszabályokat a 
versenyhatóságoknak kell betartatniuk, és nem a függetlenül fellépő szabályozónak. A 
befektetések elősegítése érdekében azoknak a kereteknek, amelyek között a szabályozók 
dolgozni fognak, legalább átláthatóknak és megbízhatóknak kell lenniük.

Módosítás 441
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk– 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a gázpiacok 
működését, a versenyszabályok 
megsértésének hiányában pedig
dönthetnek a tényleges verseny 
elősegítéséhez és a piac megfelelő 
működéséhez szükséges és arányos 
intézkedésekről, köztük gázkapacitás-
felszabadítási programokról.

b) együttműködhetnek a nemzeti 
versenyhivatalokkal a gázpiacok 
működésének ellenőrzése területén, és az 
ilyen ellenőrzések alapján törvényes 
nemzeti jogkörük keretein belül 
dönthetnek a megfelelő, az ezen irányelv, 
illetve a szabályozó hatóság vagy az 
Ügynökség bármely határozata szerinti 
kötelezettségek betartásához szükséges és 
arányos intézkedésekről;

Or. en

Indokolás

A versenyszabályokat a versenyhatóságoknak kell betartatniuk, és nem a függetlenül fellépő 
szabályozónak.
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Módosítás 442
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a gázpiacok 
működését, a versenyszabályok 
megsértésének hiányában pedig
dönthetnek a tényleges verseny
elősegítéséhez és a piac megfelelő 
működéséhez szükséges és arányos 
intézkedésekről, köztük gázkapacitás-
felszabadítási programokról.

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a gázpiacok 
működését, a szabályozó rendelkezések
megsértése esetén pedig dönthetnek a 
tényleges hálózatüzemeltetés
elősegítéséhez szükséges és arányos 
intézkedésekről.

Or. en

Indokolás

Általában véve a piaci fölénnyel való visszaélés estén alkalmazandó uniós, valamint nemzeti 
szintű versenyjog szabályai megfelelőek, és a javasolt megfogalmazással nem kellene 
kiüresíteni őket. Általános szabályként nem feltétlenül szükséges az intézkedések egyezősége. 
A gázkapacitás-felszabadítási programok a gázpiacokkal párhuzamos piacot hoznának létre, 
ami csökkentené a gázpiacok vásárlóerejét. A szabály nagyfokú bizonytalanságot okoz a 
befektetők körében.

Módosítás 443
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a gázpiacok 
működését, a versenyszabályok 

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a gázpiacok 
működését, és az ilyen ellenőrzések 



AM\715991HU.doc 13/101 PE404.589v01-00

HU

megsértésének hiányában pedig
dönthetnek a tényleges verseny 
elősegítéséhez és a piac megfelelő 
működéséhez szükséges és arányos 
intézkedésekről, köztük gázkapacitás-
felszabadítási programokról.

alapján dönthetnek a tényleges verseny 
elősegítéséhez és a piac megfelelő 
működéséhez szükséges és arányos 
intézkedésekről, köztük gázkapacitás-
felszabadítási programokról.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unióban a legtöbb igazságügyi rendszerben a bíróság csak annak ellenőrzésére 
képes, hogy a szabályozó hatóság a helyes eljárást követte-e a határozat meghozatalában 
(marginális ellenőrzés).

Módosítás 444
Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk– 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a gázpiacok 
működését, a versenyszabályok 
megsértésének hiányában pedig dönthetnek 
a tényleges verseny elősegítéséhez és a 
piac megfelelő működéséhez szükséges és 
arányos intézkedésekről, köztük 
gázkapacitás-felszabadítási programokról.

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a gázpiacok 
működését, a versenyszabályok 
megsértésének hiányában pedig dönthetnek 
a tényleges verseny elősegítéséhez és a 
piac megfelelő működéséhez szükséges és 
arányos intézkedésekről, köztük 
gázkapacitás-felszabadítási programokról; 
a gázkapacitás tényleges költségek szerinti 
fokozatos felszabadításának 
elrendelésével biztosítják, hogy az Unión 
belül létrejöjjön egy valóban a versenyen 
alapuló piac, aminek eredményeképpen 
2020-ra egyetlen vállalat sem részesedhet 
egyik érintett piacból sem 20%-nál 
nagyobb arányban. Az érintett piacot a 
Bizottság határozza meg.

Or. en
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Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy ne egy vagy két szereplő uraljon egy adott piacot, a 
nemzeti szabályozó hatóságok hatáskörrel rendelkeznek ahhoz, hogy a gázipari vállalatok 
piaci részesedését legfeljebb 20%-ra korlátozzák. Ennek hatására a tagállamokban meg 
fognak nyílni a piacok, különösen azok, ahol olyan monopolhelyzetű piaci szereplők vannak 
jelen, amelyek többször visszaéltek erőfölényükkel, és a többi piaci szereplő is megfelelően 
hozzá fog férni a piachoz.  Ahogy a piacok integrációja fokozódik, a piac földrajzi mérete is 
megnő, és így lehetővé válik a vállalatok növekedése.

Módosítás 445
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk– 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a gázpiacok 
működését, a versenyszabályok 
megsértésének hiányában pedig dönthetnek 
a tényleges verseny elősegítéséhez és a 
piac megfelelő működéséhez szükséges és 
arányos intézkedésekről, köztük 
gázkapacitás-felszabadítási programokról.

b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a gázpiacok 
működését, a versenyszabályok 
megsértésének hiányában pedig dönthetnek 
a tényleges verseny elősegítéséhez és a 
piac megfelelő működéséhez szükséges és 
arányos intézkedésekről, köztük 
gázkapacitás-felszabadítási programokról;
a gázkapacitás tényleges költségek szerinti 
fokozatos felszabadításának 
elrendelésével biztosítják, hogy az Unión 
belül létrejöjjön egy valóban a versenyen 
alapuló piac, aminek eredményeképpen 
2020-ra egyetlen vállalat sem részesedhet 
egyik érintett piacból sem 50%-nál 
nagyobb arányban  Az érintett piacot a 
Bizottság határozza meg.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy ne egy vagy két szereplő uraljon egy adott piacot, a 
nemzeti szabályozó hatóságok hatáskörrel rendelkeznek ahhoz, hogy a gázipari vállalatok 
piaci részesedését legfeljebb 50%-ra korlátozzák. Ennek hatására a tagállamokban meg 
fognak nyílni a piacok, különösen azok, ahol olyan monopolhelyzetű piaci szereplők vannak 
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jelen, amelyek többször visszaéltek erőfölényükkel, és a többi piaci szereplő is megfelelően 
hozzá fog férni a piachoz.  Ahogy a piacok integrációja fokozódik, a piac földrajzi mérete is 
megnő, és így lehetővé válik a vállalatok növekedése.

Módosítás 446
Toine Manders

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

"ba) a versenyszabályok megsértésének 
hiányában intézkedéseket hozhatnak, ha 
az egy tagállamba vagy érintett piacra 
beérkező, a belépő pontoknál regisztrált 
gáz 20%-ánál kevesebbet ajánlanak fel a 
nagykereskedelmi piac számára átlátható 
és megkülönböztetésmentes eljárással, 
például csere útján;”

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az új és kisebb gáztársaságok piacra jutásának megkönnyítése, valamint a 
gázpiacon alkalmazott árak nagyobb átláthatóságának megteremtése.

Módosítás 447
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 3 bekezdés –c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) feladataik teljesítéséhez bármilyen 
szükséges tájékoztatást megkérhetnek a 
földgázipari vállalkozásoktól;

c) feladataik teljesítéséhez bármilyen 
szükséges információt megkaphatnak a 
földgázipari vállalkozásoktól, beleértve a 
harmadik fél hozzáférésének elutasítására 
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vonatkozó indokokat, valamint a hálózat 
megerősítéséhez szükséges intézkedésekre 
vonatkozó bárminemű tájékoztatást; 
továbbá amennyiben szükséges, 
együttműködhetnek a pénzpiaci 
szabályozókkal;

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok nyomon követhessék a gázpiac 
működését, képesnek kell lenniük bármilyen szükséges információ gázipari vállalkozásoktól 
való beszerzésére.

Módosítás 448
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 3 bekezdés –c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) feladataik teljesítéséhez bármilyen 
szükséges tájékoztatást megkérhetnek a 
földgázipari vállalkozásoktól;

c) feladataik teljesítéséhez bármilyen 
szükséges információt megkaphatnak a 
földgázipari vállalkozásoktól, beleértve a 
harmadik fél hozzáférésének elutasítására 
vonatkozó indokokat, valamint a hálózat 
megerősítéséhez szükséges intézkedésekre 
vonatkozó bárminemű tájékoztatást; 
továbbá amennyiben szükséges, 
együttműködhetnek a pénzpiaci 
szabályozókkal;

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok nyomon követhessék a földgázpiac 
működését, képesnek kell lenniük bármilyen szükséges információ földgázipari 
vállalkozásoktól való beszerzésére.
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Módosítás 449
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 3 bekezdés –c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) feladataik teljesítéséhez bármilyen
szükséges tájékoztatást megkérhetnek a 
földgázipari vállalkozásoktól;

c) a tagállamokban hatályos adatgyűjtési 
eljárásoknak megfelelően megkérhetik a 
feladataik teljesítéséhez szükséges 
tájékoztatást a földgázipari 
vállalkozásoktól;

Or. en

Módosítás 450
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 3 bekezdés –d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) eredményes, célszerű és elrettentő
szankciókat szabhatnak ki azokra a 
földgázipari vállalkozásokra, amelyek nem 
teljesítik az ezen irányelv szerinti 
kötelezettségeiket vagy a szabályozó 
hatóság vagy az Ügynökség határozatát;

d) célszerű szankciókat szabhatnak ki 
azokra a földgázipari vállalkozásokra, 
amelyek nem teljesítik az ezen irányelv 
szerinti kötelezettségeiket vagy a 
szabályozó hatóság vagy az Ügynökség 
határozatát;

Or. en

Módosítás 451
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 4 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szabályozó hatóságok felelősek a 
következő feltételeknek azok 
hatálybalépése előtt történő 
megállapításáért vagy jóváhagyásáért: 

(4) A szabályozó hatóságok felelősek a 
következő feltételeknek azok 
hatálybalépése előtt történő 
jóváhagyásáért: 

Or. en

Indokolás

A jelenlegi rendszerhez hasonlóan a tagállamok választhatnak, hogy magukra a 
díjszabásokra vagy a díjszabási módszerekre alkalmaznak szabályozói ellenőrzést. Emellett a 
szabályozó hatóság díjak megállapítására vonatkozó hatásköre ellentmond a 19. cikkben 
foglaltaknak, amely szerint a jóváhagyott díjak alapján lehet hozzáférést kapni.

Módosítás 452
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
a szállítási és elosztási tarifákat is, valamint 
az LNG-létesítményekhez való hozzáférés 
feltételeit és tarifáit. A tarifákat úgy kell 
meghatározni, hogy a hálózatok és LNG-
létesítmények működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen elvégezni.

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
a szállítási és elosztási tarifákat is, valamint 
– ha műszaki és/vagy gazdasági 
szempontból szükséges, hogy a fogyasztók 
ellátása érdekében hatékony hozzáférést 
biztosítsanak a rendszerhez – a 
vezetékkészlethez, továbbá az LNG-
létesítményekhez való hozzáférés feltételeit 
és tarifáit. A tarifák tükrözik a ténylegesen 
felmerült költségeket, amennyiben az 
ilyen költségek megfelelnek egy hatékony 
és hasonló struktúrájú üzemeltető 
költségeinek, és átláthatók. A tarifákat úgy 
kell meghatározni, hogy a hálózatok és 
LNG-létesítmények működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen végezni;
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Or. en

Indokolás

Az a) pont megfogalmazása az irányelvek/rendeletek jelenlegi hiányosságát kezeli, mivel 
nincs olyan előírás, hogy az elosztási tarifák tükrözzék a költségeket.   A javasolt 
megfogalmazás kiterjeszti a földgáz szállításáról szóló rendelet jelenlegi rendelkezéseit a 
földgáz elosztására és az LNG-létesítményekre (mentesség hiányában). A vezetékkészletre 
vonatkozó rendelkezést a harmadik fél szabályozás alapján történő hozzáférése szerint 
módosítja, ahelyett hogy a tagállamok választhatnának a harmadik fél tárgyalás alapján vagy 
szabályozás alapján (RTPA) történő hozzáférése között.

Módosítás 453
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
a szállítási és elosztási tarifákat is, valamint 
az LNG-létesítményekhez való hozzáférés 
feltételeit és tarifáit. A tarifákat úgy kell 
meghatározni, hogy a hálózatok és LNG-
létesítmények működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen elvégezni.

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
a szállítási és elosztási tarifákat is, valamint 
az LNG-létesítményekhez való hozzáférés 
feltételeit és tarifáit. A tarifák tükrözik a 
ténylegesen felmerült költségeket, 
amennyiben az ilyen költségek 
megfelelnek egy hatékony és hasonló 
struktúrájú üzemeltető költségeinek, és 
átláthatók. A tarifákat úgy kell 
meghatározni, hogy a hálózatok és LNG-
létesítmények működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen végezni;

Or. en

Indokolás

Az a) pont megfogalmazása az irányelvek/rendeletek jelenlegi hiányosságát kezeli, mivel 
nincs olyan előírás, hogy az elosztási tarifák tükrözzék a költségeket. 
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Módosítás 454
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
a szállítási és elosztási tarifákat is, valamint 
az LNG-létesítményekhez való hozzáférés 
feltételeit és tarifáit. A tarifákat úgy kell 
meghatározni, hogy a hálózatok és LNG-
létesítmények működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen elvégezni.

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
a szállítási és elosztási tarifákat is, továbbá
kiszámításuk módszereit vagy 
alternatívaként az átviteli és elosztási 
tarifák megállapításának vagy 
jóváhagyásának módszereit és 
figyelemmel kísérését, valamint az LNG-
létesítményekhez való hozzáférés feltételeit 
és tarifáit, beleértve kiszámításuk 
módszereit vagy alternatívaként az LNG-
létesítményekhez való hozzáférés tarifái 
megállapításának és jóváhagyásának 
módszereit és figyelemmel kísérését. A 
tarifákat úgy kell meghatározni, hogy a 
hálózatok és LNG-létesítmények 
működőképességének biztosításához 
szükséges beruházásokat el lehessen 
végezni. Ez magába foglalhatja az új 
beruházások különleges szabályozás 
szerinti kezelését.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok felelősek legyenek az átviteli és 
elosztási tarifák megállapításáért vagy jóváhagyásáért és az erre vonatkozó módszerekért, 
vagy alternatívaként az átviteli és elosztási tarifák megállapításáért és jóváhagyásáért, 
beleértve a tarifák megállapításával kapcsolatos módszerek alkalmazásának figyelemmel 
kísérését.

Ugyanez vonatkozik az LNG-létesítményekhez való hozzáférésre is.
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Módosítás 455
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
a szállítási és elosztási tarifákat is, valamint 
az LNG-létesítményekhez való hozzáférés 
feltételeit és tarifáit. A tarifákat úgy kell 
meghatározni, hogy a hálózatok és LNG-
létesítmények működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen elvégezni.

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
a szállítási és elosztási tarifákat is, továbbá
kiszámításuk módszereit vagy 
alternatívaként az átviteli és elosztási 
tarifák megállapításának vagy 
jóváhagyásának módszereit és 
figyelemmel kísérését, valamint az LNG-
létesítményekhez való hozzáférés feltételeit 
és tarifáit, beleértve kiszámításuk 
módszereit vagy alternatívaként az LNG-
létesítményekhez való hozzáférés tarifái 
megállapításának és jóváhagyásának 
módszereit és figyelemmel kísérését. A 
tarifákat úgy kell meghatározni, hogy a 
hálózatok és LNG-létesítmények 
működőképességének biztosításához 
szükséges beruházásokat el lehessen 
végezni. Ez magába foglalhatja az új 
beruházások különleges szabályozás 
szerinti kezelését.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok felelősek legyenek az átviteli és 
elosztási tarifák megállapításáért vagy jóváhagyásáért és az erre vonatkozó módszerekért, 
vagy alternatívaként az átviteli és elosztási tarifák megállapításáért és jóváhagyásáért, 
beleértve a tarifák megállapításával kapcsolatos módszerek alkalmazásának figyelemmel 
kísérését. Ugyanez vonatkozik az LNG-létesítményekhez való hozzáférésre is.



PE404.589v01-00 22/101 AM\715991HU.doc

HU

Módosítás 456
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
a szállítási és elosztási tarifákat is, valamint 
az LNG-létesítményekhez való hozzáférés 
feltételeit és tarifáit. A tarifákat úgy kell 
meghatározni, hogy a hálózatok és LNG-
létesítmények működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen elvégezni. 

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
a szállítási és elosztási tarifákat is, továbbá
kiszámításuk módszereit vagy 
alternatívaként az átviteli és elosztási 
tarifák megállapításának vagy 
jóváhagyásának módszereit és 
figyelemmel kísérését, valamint az LNG-
létesítményekhez való hozzáférés feltételeit 
és tarifáit, beleértve kiszámításuk 
módszereit vagy alternatívaként az LNG-
létesítményekhez való hozzáférés tarifái 
megállapításának és jóváhagyásának 
módszereit és figyelemmel kísérését. A 
tarifákat úgy kell meghatározni, hogy a 
hálózatok és LNG-létesítmények 
működőképességének biztosításához 
szükséges beruházásokat el lehessen 
végezni. Ez magába foglalhatja az új 
beruházások különleges szabályozás 
szerinti kezelését.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok felelősek legyenek az átviteli és 
elosztási tarifák megállapításáért vagy jóváhagyásáért és az erre vonatkozó módszerekért, 
vagy alternatívaként az átviteli és elosztási tarifák megállapításáért és jóváhagyásáért, 
beleértve a tarifák megállapításával kapcsolatos módszerek alkalmazásának figyelemmel 
kísérését. Ugyanez vonatkozik az LNG-létesítményekhez való hozzáférésre is.
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Módosítás 457
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
a szállítási és elosztási tarifákat is, valamint 
az LNG-létesítményekhez való hozzáférés 
feltételeit és tarifáit. A tarifákat úgy kell 
meghatározni, hogy a hálózatok és LNG-
létesítmények működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen elvégezni;

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
a szállítási és elosztási tarifákat is, továbbá
kiszámításuk módszereit vagy 
alternatívaként az átviteli és elosztási 
tarifák megállapításának vagy 
jóváhagyásának módszereit és 
figyelemmel kísérését, valamint az LNG-
létesítményekhez való hozzáférés feltételeit 
és tarifáit, beleértve kiszámításuk 
módszereit vagy alternatívaként az LNG-
létesítményekhez való hozzáférés tarifái 
megállapításának és jóváhagyásának 
módszereit és figyelemmel kísérését. A 
tarifákat úgy kell meghatározni, hogy a 
hálózatok és LNG-létesítmények 
működőképességének biztosításához 
szükséges beruházásokat el lehessen 
végezni;

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok felelősek legyenek a) az átviteli és 
elosztási tarifák megállapításáért vagy jóváhagyásáért és az erre vonatkozó módszerekért, 
vagy alternatívaként b) az átviteli és elosztási tarifák megállapításáért és jóváhagyásáért, 
beleértve a tarifák megállapításával kapcsolatos módszerek alkalmazásának figyelemmel 
kísérését.
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Módosítás 458
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
a szállítási és elosztási tarifákat is, valamint 
az LNG-létesítményekhez való hozzáférés 
feltételeit és tarifáit. A tarifákat úgy kell 
meghatározni, hogy a hálózatok és LNG-
létesítmények működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen elvégezni;

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
a szállítási és elosztási tarifákat is, valamint 
az LNG-létesítményekhez való hozzáférés 
feltételeit és tarifáit és ezek kiszámításának 
módszereit vagy alternatívaként a 
szállítási és elosztási tarifák 
megállapításának és jóváhagyásának 
módszereit és figyelemmel kísérését. A 
tarifákat úgy kell meghatározni, hogy a 
hálózatok és LNG-létesítmények 
működőképességének biztosításához 
szükséges beruházásokat el lehessen 
végezni.

Or. en

Indokolás

A rendszer átláthatóságát garantálni kell, biztosítva a hozzáférést valamennyi piaci szereplő
számára, a hatékony tervezés lehetőségét pedig a nemzeti szabályozó hatóságoknak kell 
biztosítaniuk.

Módosítás 459
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
a szállítási és elosztási tarifákat is, valamint 

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
a szállítási és elosztási tarifákat és az ilyen 
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az LNG-létesítményekhez való hozzáférés 
feltételeit és tarifáit. A tarifákat úgy kell 
meghatározni, hogy a hálózatok és LNG-
létesítmények működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen elvégezni;

tarifák kiszámításához használt 
módszereket, valamint az LNG-
létesítményekhez való hozzáférés feltételeit 
és tarifáit, vagy legalább az ilyen tarifák 
kiszámításához használt módszereket. A 
tarifákat és módszereket úgy kell 
meghatározni, hogy a hálózatok és LNG-
létesítmények működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen végezni.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi rendszerhez hasonlóan a tagállamok választhatnak, hogy magukra a 
díjszabásokra vagy a díjszabási módszerekre alkalmaznak szabályozói ellenőrzést. Emellett a 
szabályozó hatóság díjak megállapítására vonatkozó hatásköre ellentmond a 19. cikkben 
foglaltaknak, amelyek szerint a jóváhagyott díjak alapján lehet hozzáférést kapni.

Módosítás 460
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
a szállítási és elosztási tarifákat is, valamint 
az LNG-létesítményekhez való hozzáférés 
feltételeit és tarifáit. A tarifákat úgy kell 
meghatározni, hogy a hálózatok és LNG-
létesítmények működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen elvégezni;

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
a szállítási és elosztási tarifákat is vagy 
ezek számítási módszereit, valamint az 
LNG-létesítményekhez való hozzáférés 
feltételeit és tarifáit vagy a tarifák 
kiszámítására vonatkozó módszereket. A 
tarifákat úgy kell meghatározni, hogy a 
hálózatok és LNG-létesítmények 
működőképességének biztosításához 
szükséges beruházásokat el lehessen 
végezni.

Or. en



PE404.589v01-00 26/101 AM\715991HU.doc

HU

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak elég rugalmasnak kell lenniük ahhoz, hogy ne csak a 
tarifákat állapítsák meg, hanem a tarifák kiszámításának módszereit is.

Módosítás 461
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
a szállítási és elosztási tarifákat is, valamint 
az LNG-létesítményekhez való hozzáférés 
feltételeit és tarifáit. A tarifákat úgy kell 
meghatározni, hogy a hálózatok és LNG-
létesítmények működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen elvégezni.

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
a szállítási és elosztási tarifákat is, valamint 
az LNG-létesítményekhez való hozzáférés 
feltételeit és tarifáit. A tarifákat úgy kell 
meghatározni, hogy a hálózatok és LNG-
létesítmények működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen elvégezni. A tarifák az új 
infrastruktúrákra vonatkozó különleges 
szabályozás eszközéül is szolgálhatnak.

Or. de

Indokolás

A szállítási és elosztási tarifák Ügynökségen keresztül történő megállapítására vagy 
jóváhagyására vonatkozó módszereknek és/vagy nyomon követésnek lehetővé kell tenniük az 
LNG-létesítmények hálózataiba történő szükséges beruházásokat.

Módosítás 462
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 4 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kiegyenlítő szolgáltatások nyújtásának 
feltételei.

b) a kiegyenlítő szolgáltatások nyújtásának 
feltételei, amelyeknek a lehető legnagyobb 
mértékben költségalapúnak és 
bevételsemlegesnek kell lenniük, 
ugyanakkor megfelelően ösztönözniük 
kell a rendszerhasználókat, hogy 
kiegyensúlyozzák az általuk betáplált és 
vételezett gáz mennyiségét. 
Elfogulatlannak és megkülönböztetéstől 
mentesnek kell lenniük, és objektív 
kritériumokon kell alapulniuk.

Or. en

Indokolás

A b) pont szövegezése a független szabályozói szervek európai hálózatának (ERGEG) a 
gázkiegyenlítés terén jelentkező jó gyakorlatára vonatkozó iránymutatásain alapul, és 
megerősíti azt az elvet, miszerint az átvitelirendszer-üzemeltetők kiegyensúlyozó 
tevékenységeinek nagyjából bevétel semlegesnek kell lenniük (csak a teljesítmény ösztönzők 
lehetőségének függvényében).

Módosítás 463
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kiegyenlítő szolgáltatások nyújtásának 
feltételei.

(b) a kiegyenlítő szolgáltatások 
nyújtásának feltételei, amelyeknek a lehető 
legnagyobb mértékben költségalapúnak és 
bevételsemlegesnek kell lenniük, 
ugyanakkor megfelelően ösztönözniük 
kell a rendszerhasználókat, hogy 
kiegyensúlyozzák az általuk betáplált és 
vételezett gáz mennyiségét. 
Elfogulatlannak és megkülönböztetéstől 
mentesnek kell lenniük, és objektív 
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kritériumokon kell alapulniuk.

Or. en

Indokolás

b) A független szabályozói szervek európai hálózatának (ERGEG) a gázkiegyenlítés terén 
jelentkező jó gyakorlatára vonatkozó iránymutatásain alapul, és megerősíti azt az elvet, 
miszerint az átvitelirendszer-üzemeltetők kiegyensúlyozó tevékenységeinek nagyjából bevétel 
semlegesnek kell lenniük.

Módosítás 464
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(ba) a minőségi gázellátás rendelkezésre 
állása.”

Or. en

Indokolás

A hálózati csatlakozásra és a kiegyenlítő szolgáltatásokra vonatkozó feltételek 
megállapítása/jóváhagyása terén játszott szerepe mellett a nemzeti szabályozó hatóságnak 
felügyelnie/szabályoznia kell a gázellátás minőségére vonatkozó rendelkezéseket (harmadik 
felek részére nyújtott szabályozott hozzáférés alapján), amelyek máskülönben a fő akadályt 
jelentenék az új belépők/verseny előtt.

Módosítás 465
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(ba) a minőségi gázellátás rendelkezésre 
állása a piacon.”

Or. en

Indokolás

(ba) a nemzeti szabályozó hatóságnak felügyelnie/szabályoznia kell a gázellátás minőségére 
vonatkozó rendelkezéseket is, amelyek máskülönben a fő akadályt jelentenék az új 
belépők/verseny előtt.

Módosítás 466
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tarifák meghatározásakor vagy
jóváhagyásakor a szabályozó hatóságok 
biztosítják, hogy a hálózatüzemeltetők 
rövid és hosszú távon is ösztönözve vannak 
a hatékonyság javítására, a piaci integráció 
elősegítésére, valamint a kapcsolódó 
kutatási tevékenységek támogatására.

5. A tarifák és módszerek jóváhagyásakor a 
szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a 
hálózatüzemeltetők rövid és hosszú távon 
is ösztönözve legyenek a hatékonyság 
javítására, a piaci integráció elősegítésére, 
valamint a kapcsolódó kutatási 
tevékenységek támogatására.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi rendszerhez hasonlóan a tagállamok választhatnak, hogy a magára a díjszabásra 
vagy a díjszabási módszerekre vonatkozó jóváhagyás  formájában alkalmaznak szabályozói 
ellenőrzést.
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Módosítás 467
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tarifák meghatározásakor vagy
jóváhagyásakor a szabályozó hatóságok 
biztosítják, hogy a hálózatüzemeltetők 
rövid és hosszú távon is ösztönözve 
legyenek a hatékonyság javítására, a piaci 
integráció elősegítésére, valamint a 
kapcsolódó kutatási tevékenységek 
támogatására.

5. A tarifákra és a kiegyenlítő 
szolgáltatásokra vonatkozó feltételek 
meghatározásakor vagy jóváhagyásakor a 
szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a 
hálózatüzemeltetők rövid és hosszú távon 
is ösztönözve legyenek a hatékonyság 
javítására, a piaci integráció elősegítésére, 
valamint a kapcsolódó kutatási 
tevékenységek támogatására.

Or. en

Indokolás

A piaci szereplők egyenlőségének szavatolása érdekében a nemzeti szabályozó hatóság (NRA) 
feladata annak biztosítása, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők nyílt és átlátható módon 
végzik tevékenységüket.

Módosítás 468
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tarifák meghatározásakor vagy 
jóváhagyásakor a szabályozó hatóságok 
biztosítják, hogy a hálózatüzemeltetők 
rövid és hosszú távon is ösztönözve 
legyenek a hatékonyság javítására, a piaci 
integráció elősegítésére, valamint a 
kapcsolódó kutatási tevékenységek 
támogatására.

5. A tarifákra és a kiegyenlítő 
szolgáltatásokra vonatkozó feltételek 
meghatározásakor vagy jóváhagyásakor a 
szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a 
hálózatüzemeltetők rövid és hosszú távon 
is ösztönözve legyenek a hatékonyság 
javítására, a piaci integráció elősegítésére, 
valamint a kapcsolódó kutatási 
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tevékenységek támogatására.

Or. en

Indokolás

A piaci szereplők egyenlőségének szavatolása érdekében a nemzeti szabályozó hatóság (NRA) 
feladata annak biztosítása, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők nyílt és átlátható módon 
végzik tevékenységüket.

Módosítás 469
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tarifák meghatározásakor vagy 
jóváhagyásakor a szabályozó hatóságok 
biztosítják, hogy a hálózatüzemeltetők 
rövid és hosszú távon is ösztönözve vannak 
a hatékonyság javítására, a piaci integráció 
elősegítésére, valamint a kapcsolódó 
kutatási tevékenységek támogatására.

5. A tarifák vagy a tarifák kiszámítási 
módszereinek meghatározásakor vagy 
jóváhagyásakor a szabályozó hatóságok 
biztosítják, hogy a hálózatüzemeltetők 
rövid és hosszú távon is ösztönözve 
legyenek a hatékonyság javítására, a piaci 
integráció elősegítésére, valamint a 
kapcsolódó kutatási tevékenységek 
támogatására.

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságoknak elég rugalmasnak kell lenniük ahhoz, hogy ne csak a 
tarifákat állapítsák meg, hanem a tarifák kiszámításának módszereit is.
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Módosítás 470
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tarifák meghatározásakor vagy 
jóváhagyásakor a szabályozó hatóságok 
biztosítják, hogy a hálózatüzemeltetők 
rövid és hosszú távon is ösztönözve vannak 
a hatékonyság javítására, a piaci integráció 
elősegítésére, valamint a kapcsolódó 
kutatási tevékenységek támogatására.

5. A tarifák meghatározásakor vagy 
jóváhagyásakor a szabályozó hatóságok 
biztosítják, hogy a hálózatüzemeltetők 
rövid és hosszú távon is ösztönözve vannak 
a hatékonyság javítására és a piaci 
integráció elősegítésére.

Or. en

Indokolás

A kutatás hálózati üzletben történő alkalmazásának mikéntjére vonatkozó konkrét cél nélküli 
kutatási tevékenységeket nem kell tarifa meghatározással elősegíteni. A kutatási tevékenység 
inkább eszközként, semmint célként fogható fel, és a hálózati tarifaszabályozási ösztönzőket 
csak az olyan célokra kell alkalmazni, mint a hatékonyság és a piaci integráció.

Módosítás 471
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tarifák meghatározásakor vagy 
jóváhagyásakor a szabályozó hatóságok 
biztosítják, hogy a hálózatüzemeltetők 
rövid és hosszú távon is ösztönözve vannak 
a hatékonyság javítására, a piaci integráció 
elősegítésére, valamint a kapcsolódó 
kutatási tevékenységek támogatására.

5. A tarifák meghatározásakor vagy 
jóváhagyásakor a szabályozó hatóságok 
biztosítják, hogy a hálózatüzemeltetők 
rövid és hosszú távon is ösztönözve vannak 
a hatékonyság javítására és a piaci 
integráció elősegítésére.

Or. en
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Módosítás 472
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(5a) A nemzeti szabályozó hatóságok 
figyelemmel kísérik a túlterheltség 
elhárítását a nemzeti villamosenergia-
hálózatokban és rendszerösszekötőkben.
Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
jóváhagyásra benyújtják túlterheltség-
elhárítási, köztük a kapacitás elosztásra 
vonatkozó eljárásaikat a nemzeti 
szabályozási hatóságokhoz. A nemzeti 
szabályozó hatóságok kérhetik, hogy az 
átvitelirendszer-üzemeltetők még 
jóváhagyásuk előtt módosítsák a 
szabályokat.”

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell a nemzeti szabályozó hatóságok közötti hatékony együttműködést a kapacitás 
elosztásának mechanizmusai és általában a túlterheltség elhárítása terén. Ezért egyértelműen 
meg kell határozni a túlterheltség elhárítására vonatkozó eljárások szabályozók által történő 
formális jóváhagyását az 1228/2003 rendelet hatékony végrehajtása biztosításának 
érdekében.

Módosítás 473
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 5 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(5a) A nemzeti szabályozó hatóságok 
figyelemmel kísérik a túlterheltség 
elhárítását a nemzeti villamosenergia-
hálózatokban és rendszerösszekötőkben.
Az átvitelirendszer-üzemeltetők 
jóváhagyásra benyújtják túlterheltség 
elhárítási, köztük a kapacitás elosztásra 
vonatkozó eljárásaikat a nemzeti 
szabályozási hatóságokhoz. A nemzeti 
szabályozó hatóságok kérhetik, hogy az 
átvitelirendszer-üzemeltetők még 
jóváhagyásuk előtt módosítsák a 
szabályokat.”

Or. en

Indokolás

Ezért egyértelműen meg kell határozni a túlterheltség elhárítására vonatkozó eljárások 
szabályozók által történő formális jóváhagyását az 1775/2005 rendelet hatékony végrehajtása 
biztosításának érdekében.

Módosítás 474
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A szabályozó hatóságok jogosultak 
szükség esetén megkövetelni a szállítási-, a 
tárolási- és az elosztórendszer-
üzemeltetőktől, továbbá az LNG-
létesítmények rendszerüzemeltetőitől az 1. 
cikkben említett feltételek és tarifák 
megváltoztatását annak érdekében, hogy 
azok arányosak és megkülönböztetéstől 
mentesen alkalmazhatóak legyenek.

6. A szabályozó hatóságok jogosultak 
szükség esetén megkövetelni a 
szállításirendszer-üzemeltetőktől az e
cikkben említett feltételek és tarifák 
megváltoztatását annak érdekében, hogy 
azok arányosak és megkülönböztetéstől 
mentesen alkalmazhatóak legyenek.
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Or. de

Indokolás

A gáztárolási és az LNG piac nem képeznek monopóliumot. A további szükséges gáztározók 
építése terén a szabályozás veszélyeztetné a jelenleg kialakult versenyt és a tervezett 
beruházásokat.

Módosítás 475
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A szabályozó hatóságok jogosultak 
szükség esetén megkövetelni a szállítási-, a 
tárolási- és az elosztórendszer-
üzemeltetőktől, továbbá az LNG-
létesítmények rendszerüzemeltetőitől az 1. 
cikkben említett feltételek és tarifák 
megváltoztatását annak érdekében, hogy 
azok arányosak és megkülönböztetéstől 
mentesen alkalmazhatóak legyenek.

6. A szabályozó hatóságok jogosultak 
szükség esetén megkövetelni a szállítási- és 
az elosztórendszer-üzemeltetőktől, továbbá 
az LNG-létesítmények 
rendszerüzemeltetőitől az e cikkben 
említett feltételek és tarifák 
megváltoztatását annak érdekében, hogy 
azok arányosak és megkülönböztetéstől 
mentesen alkalmazhatóak legyenek.

Or. de

Indokolás

A „tárolási” szó törlése, mivel a tárolási tarifák szabályozása visszafogná a beruházásokat. A 
gáz tárolása terén nincs monopol helyzet: működő versenyhelyzet alakult ki ezen a téren.  A 
szabályozás veszélyeztetné a jelenleg kialakult versenyt és a tervezett beruházásokat további 
szükséges gáztározók építése terén, amelyekre égető szükség van az EU gázellátásának 
biztonságosabbá tételéhez.
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Módosítás 476
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A szabályozó hatóságok jogosultak 
szükség esetén megkövetelni a szállítási-, a 
tárolási- és az elosztórendszer-
üzemeltetőktől, továbbá az LNG-
létesítmények rendszerüzemeltetőitől az 1. 
cikkben említett feltételek és tarifák 
megváltoztatását annak érdekében, hogy 
azok arányosak és megkülönböztetéstől 
mentesen alkalmazhatóak legyenek.

6. A szabályozó hatóságok jogosultak 
szükség esetén megkövetelni a szállítási- és 
az elosztórendszer-üzemeltetőktől, továbbá 
az LNG-létesítmények 
rendszerüzemeltetőitől az e cikkben 
említett feltételek és tarifák 
megváltoztatását annak érdekében, hogy 
azok arányosak és megkülönböztetéstől 
mentesen alkalmazhatóak legyenek.

Or. en

Módosítás 477
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A szabályozó hatóságok jogosultak 
szükség esetén megkövetelni a szállítási-, a 
tárolási- és az elosztórendszer-
üzemeltetőktől, továbbá az LNG-
létesítmények rendszerüzemeltetőitől az 1. 
cikkben említett feltételek és tarifák 
megváltoztatását annak érdekében, hogy 
azok arányosak és megkülönböztetéstől 
mentesen alkalmazhatóak legyenek.

6. A szabályozó hatóságok jogosultak 
szükség esetén megkövetelni a szállítási- és 
az elosztórendszer-üzemeltetőktől, továbbá 
az LNG-létesítmények 
rendszerüzemeltetőitől az e cikkben 
említett feltételek és tarifák 
megváltoztatását annak érdekében, hogy 
azok arányosak és megkülönböztetéstől 
mentesen alkalmazhatóak legyenek.

Or. en
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Justification

A versenyző piaci környezet és az EU biztonságos ellátásának biztosítása érdekében nem 
szabad, hogy a szabályozó hatóságok befolyásolják a tárolási tarifákat, mivel az hátrányosan 
hat a beruházásokra a tervezett vagy kiegészítő tárolási kapacitás terén. Más 
hálózatüzemeltetőkkel szemben a tárolási piac szerkezetére nem jellemző a természetes 
monopólium, így a szabályozás károsan hatna a versenyre és a beruházásokra.

Módosítás 478
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A szabályozó hatóságok jogosultak 
szükség esetén megkövetelni a szállítási-, 
a tárolási- és az elosztórendszer-
üzemeltetőktől, továbbá az LNG-
létesítmények rendszerüzemeltetőitől az 1. 
cikkben említett feltételek és tarifák 
megváltoztatását annak érdekében, hogy 
azok arányosak és megkülönböztetéstől 
mentesen alkalmazhatóak legyenek.

6. A szabályozó hatóságok jogosultak 
szükség esetén megkövetelni a 18. cikk, a 
19. cikk (19) bekezdése és a 20 cikk 
alapján a harmadik felek általi 
szabályozott hozzáférés alá vetett 
infrastruktúrák üzemeltetőitől az e 
cikkben említett feltételek és tarifák 
megváltoztatását annak érdekében, hogy 
azok arányosak és megkülönböztetéstől 
mentesen alkalmazhatóak legyenek.

Or. fr

Indokolás

E módosítás arra irányul, hogy vegyék számításba az irányelv által kínált lehetőséget, amely 
bizonyos körülmények között lehetővé teszi a harmadik fél számára hozzáférést biztosító 
szabályozatlan rendszer felállítását (amennyiben mentességet adnak a 22. cikk alapján, vagy 
ahol egy tagállam a tárolási létesítményekhez való hozzáférés terén tárgyalásos rendszer 
mellett dönt (19. cikk (3) bekezdés)).
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Módosítás 479
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A szabályozó hatóságok jogosultak 
szükség esetén megkövetelni a szállítási-, 
a tárolási- és az elosztórendszer-
üzemeltetőktől, továbbá az LNG-
létesítmények rendszerüzemeltetőitől az 1. 
cikkben említett feltételek és tarifák 
megváltoztatását annak érdekében, hogy 
azok arányosak és megkülönböztetéstől 
mentesen alkalmazhatóak legyenek.

6. A szabályozó hatóságok jogosultak 
szükség esetén megkövetelni a 18. cikk, a 
19. cikk (19) bekezdése és a 20 cikk 
alapján a harmadik felek általi 
szabályozott hozzáférés alá vetett 
infrastruktúrák üzemeltetőitől az e 
cikkben említett feltételek és tarifák 
megváltoztatását annak érdekében, hogy 
azok arányosak és megkülönböztetéstől 
mentesen alkalmazhatóak legyenek.

Or. fr

Indokolás

Vegyék számításba az irányelv által kínált lehetőséget, amely bizonyos körülmények között 
lehetővé teszi a harmadik fél számára hozzáférést biztosító szabályozatlan rendszer 
felállítását (amennyiben mentességet adnak a 22. cikk alapján, vagy ahol egy tagállam a 
tárolási létesítményekhez való hozzáférés terén tárgyalásos rendszer mellett dönt (19. cikk (3) 
bekezdés)).

Módosítás 480
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A szabályozó hatóságok jogosultak 
szükség esetén megkövetelni a szállítási-, a 
tárolási- és az elosztórendszer-
üzemeltetőktől, továbbá az LNG-
létesítmények rendszerüzemeltetőitől az 1. 

6. A szabályozó hatóságok jogosultak 
szükség esetén megkövetelni a szállítási-, a 
tárolási- és az elosztórendszer-
üzemeltetőktől, továbbá az LNG-
létesítmények rendszerüzemeltetőitől az 1. 
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cikkben említett feltételek és tarifák
megváltoztatását annak érdekében, hogy 
azok arányosak és megkülönböztetéstől 
mentesen alkalmazhatóak legyenek.

cikkben említett feltételek megváltoztatását 
annak érdekében, hogy azok arányosak és 
megkülönböztetéstől mentesen 
alkalmazhatóak legyenek. Abban az 
esetben, ha késik a szállítási, a tárolási, 
LNG és az elosztási tarifák 
meghatározása, a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak jogukban áll, hogy előzetes 
jelleggel megszabják az átviteli és elosztási 
tarifákat és határozzanak a megfelelő 
kompenzációs intézkedésekről, 
amennyiben a végleges tarifák eltérnek az 
előzetes tarifáktól.

Or. en

Módosítás 481
Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A szabályozó hatóságok jogosultak 
szükség esetén megkövetelni a szállítási-, a 
tárolási- és az elosztórendszer-
üzemeltetőktől, továbbá az LNG-
létesítmények rendszerüzemeltetőitől az 1. 
cikkben említett feltételek és tarifák
megváltoztatását annak érdekében, hogy 
azok arányosak és megkülönböztetéstől 
mentesen alkalmazhatóak legyenek.

6. A szabályozó hatóságok jogosultak 
szükség esetén megkövetelni a szállítási-, a 
tárolási- és az elosztórendszer-
üzemeltetőktől, továbbá az LNG-
létesítmények rendszerüzemeltetőitől az e
cikkben említett feltételek megváltoztatását 
annak érdekében, hogy azok arányosak és 
megkülönböztetéstől mentesen 
alkalmazhatóak legyenek. Abban az 
esetben, ha késik a szállítási, a tárolási, 
LNG és az elosztási tarifák 
meghatározása, a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak jogukban áll, hogy előzetes 
jelleggel megszabják az átviteli és elosztási 
tarifákat és határozzanak a megfelelő 
kompenzációs intézkedésekről, 
amennyiben a végleges tarifák eltérnek az 
előzetes tarifáktól.

Or. en
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Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságot fel kell ruházni ezzel a jogkörrel annak biztosítása érdekében, 
hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők és az elosztásirendszer-üzemeltetők megfelelően 
tevékenykednek. 

Módosítás 482
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A szabályozó hatóságok jogosultak 
szükség esetén megkövetelni a szállítási-, a 
tárolási- és az elosztórendszer-
üzemeltetőktől, továbbá az LNG-
létesítmények rendszerüzemeltetőitől az 1. 
cikkben említett feltételek és tarifák 
megváltoztatását annak érdekében, hogy 
azok arányosak és megkülönböztetéstől 
mentesen alkalmazhatóak legyenek.

6. A szabályozó hatóságok jogosultak 
szükség esetén megkövetelni a szállítási-, a 
tárolási- és az elosztórendszer-
üzemeltetőktől, továbbá az LNG-
létesítmények rendszerüzemeltetőitől az e
cikkben említett feltételek, tarifák és
módszerek megváltoztatását annak 
érdekében, hogy azok arányosak és 
megkülönböztetéstől mentesen 
alkalmazhatóak legyenek.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi rendszerhez hasonlóan a tagállamok választhatnak, hogy magukra a 
díjszabásokra vagy a díjszabási módszerekre alkalmaznak szabályozói ellenőrzést.

Módosítás 483
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Bármely, egy szállítási- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetővel, vagy LNG-
létesítmények rendszerüzemeltetőjével 
szemben panasszal élő fél panaszait a 
szabályozó hatósághoz nyújthatja be, 
amely az ügyben vitarendező hatóságként 
eljárva a panasz beérkezését követő két 
hónapon belül döntést hoz. Ha a 
szabályozó hatóságnak további 
információkra van szüksége, ez az 
időtartam két hónappal meghosszabbítható.
Ez az időtartam a panaszos 
beleegyezésével az említett határidőkön túl 
is meghosszabbítható. A döntés kötelező 
érvényű mindaddig, amíg azt jogorvoslat 
alapján meg nem változtatják.

7. Bármely, egy szállítási-, tárolási- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetővel, vagy LNG-
létesítmények rendszerüzemeltetőjével 
szemben panasszal élő fél panaszait a 
szabályozó hatósághoz nyújthatja be, 
amely az ügyben vitarendező hatóságként 
eljárva a panasz beérkezését követő két 
hónapon belül döntést hoz. Ha a 
szabályozó hatóságnak további 
információkra van szüksége, ez az 
időtartam két hónappal meghosszabbítható.
Ez az időtartam a panaszos 
beleegyezésével az említett határidőkön túl 
is meghosszabbítható. A döntés kötelező 
érvényű mindaddig, amíg azt jogorvoslat 
alapján meg nem változtatják.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell annak módját, hogy a tárolási üzemeltetővel szemben panasszal lehessen élni.

Módosítás 484
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Bármely érintett fél, aki vagy amely 
jogosult panaszt emelni az e cikk szerinti, 
módszerekre vonatkozó döntéssel 
szemben, vagy ahol a szabályozó 
hatóságnak a javasolt módszerekre 
vonatkozóan konzultációs kötelezettsége 
van, a döntés vagy a döntéstervezet 
közzétételét követő két hónapon belül 
vagy, ha a tagállam úgy rendelkezik, 
rövidebb időn belül – a döntés 

8. Bármely érintett fél, aki vagy amely 
jogosult panaszt emelni az e cikk szerinti, 
módszerekre vonatkozó döntéssel 
szemben, vagy ahol a szabályozó 
hatóságnak a javasolt tarifákra és 
módszerekre vonatkozóan konzultációs 
kötelezettsége van, a döntés vagy a 
döntéstervezet közzétételét követő két 
hónapon belül vagy, ha a tagállam úgy 
rendelkezik, rövidebb időn belül – a döntés 
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felülvizsgálatát kérheti. A kérelemnek 
nincs halasztó hatálya.

felülvizsgálatát kérheti. A kérelemnek 
nincs halasztó hatálya.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi rendszerhez hasonlóan a tagállamok választhatnak, hogy magukra a 
díjszabásokra vagy a díjszabási módszerekre alkalmaznak szabályozói ellenőrzést.

Módosítás 485
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. A tagállamok megfelelő és hatékony 
szabályozási, ellenőrzési és átláthatóságot 
biztosító mechanizmusokat hoznak létre 
azért, hogy elkerülhető legyen bármilyen 
piaci erőfölénnyel való – különösen a 
fogyasztók sérelmére történő – visszaélés 
és ellenséges felvásárlásra irányuló 
magatartás. Ezeknél a mechanizmusoknál 
figyelembe veszik a Szerződés és 
különösen annak 82. cikke rendelkezéseit.

9. A tagállamok megfelelő és hatékony 
ellenőrzési és átláthatóságot biztosító 
mechanizmusokat hoznak létre azért, hogy 
elkerülhető legyen bármilyen piaci 
erőfölénnyel való – különösen a fogyasztók 
sérelmére történő – visszaélés és ellenséges 
felvásárlásra irányuló magatartás. Ezeknél 
a mechanizmusoknál figyelembe veszik a 
Szerződés és különösen annak 82. cikke 
rendelkezéseit.

Or. de

Indokolás

Számos tagállamban a versenykorlátozó magatartás elleni küzdelem a versenyhivatal 
hatáskörébe tartozik. Azonban néhány tagállam a szabályozó hatóság hatáskörébe utalta ezt 
és egyéb területeket. A különböző jogi szabályozás fényében a 24c. cikk (9) bekezdésének 
szövegezése helytelen.
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Módosítás 486
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. A szabályozó hatóságok határozatait 
indokolni kell.

12. A szabályozó hatóságok határozatai 
megalapozottak, arányosak és 
szükségesek, az érintett piaci szereplők 
álláspontjának, meglévő szerződéses 
kötelezettségeinek, valamint a határozat 
várható költségeinek és hasznának kellő 
figyelembevétele mellett születnek, 
továbbá azokat nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Módosítás 487
Mary Honeyball

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. A szabályozó hatóságok határozatait 
indokolni kell.

12. A szabályozó hatóságok határozatait 
pontosan indokolni kell.

Or. en

Indokolás

A szövegezés pontosítása szükséges a nemzeti szabályozó hatóság függetlenségének 
biztosítása érdekében.



PE404.589v01-00 44/101 AM\715991HU.doc

HU

Módosítás 488
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. A szabályozó hatóságok határozatait 
indokolni kell.

12. A szabályozó hatóságok határozatait 
megfelelően indokolni kell.

Or. en

Módosítás 489
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. A tagállamok gondoskodnak egy olyan 
nemzeti szintű mechanizmus 
létrehozásáról, amelynek révén a nemzeti 
szabályozó hatóság határozata által érintett 
fél jogorvoslattal fordulhat egy, a felektől 
független testülethez.

13. A tagállamok gondoskodnak egy olyan 
nemzeti szintű mechanizmus 
létrehozásáról, amely révén a nemzeti 
szabályozó hatóság határozata által érintett 
fél jogorvoslattal fordulhat egy, a felektől 
és a kormányoktól független bírósághoz 
vagy más független nemzeti hatósághoz.

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozói döntések függetlenségének és integritásának biztosítása érdekében a 
jogorvoslatokkal egy független és semleges szervnek kel foglalkoznia (például a 
bíróságoknak), amely nem áll sem magán-, sem politikai befolyás alatt, a 24a. cikk (2) 
bekezdésével is összhangban, amely kimondja, hogy a szabályozó hatóságoknak függetlennek 
kell lenniük a köz- és a magánszféra minden más szereplőitől, továbbá a piaci érdekektől vagy 
kormányoktól. Az, hogy a jogorvoslatok a bíróságokhoz kerülnek, segít abban, hogy a 
szabályozói döntések függetlenné váljanak a politikai befolyástól.
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Módosítás 490
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. A tagállamok gondoskodnak egy olyan 
nemzeti szintű mechanizmus 
létrehozásáról, amelynek révén a nemzeti 
szabályozó hatóság határozata által érintett 
fél jogorvoslattal fordulhat egy, a felektől 
független testülethez.

13. A tagállamok gondoskodnak egy olyan 
nemzeti szintű mechanizmus 
létrehozásáról, amely révén a nemzeti 
szabályozó hatóság határozata által érintett 
fél jogorvoslattal fordulhat egy, a felektől 
és a kormányoktól független bírósághoz 
vagy más nemzeti hatósághoz.

Or. de

Indokolás

A szabályozó hatóságok függetlenségének biztosítása érdekében a jogorvoslatokkal egy 
független és semleges szervhez kell fordulni. Ez összhangban van a szabályozó hatóságoknak 
a köz- és a magánszféra minden más szereplőitől, továbbá a piaci érdekektől vagy 
kormányoktól való függetlenségére vonatkozó 24a. cikk (2) bekezdésének rendelkezéseivel. 
Az, hogy a jogorvoslatok a bíróságokhoz kerülnek, segít abban, hogy a szabályozói döntések 
függetlenné váljanak a politikai befolyástól

Módosítás 491
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 c cikk – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. A tagállamok gondoskodnak egy olyan 
nemzeti szintű mechanizmus 
létrehozásáról, amely révén a nemzeti 
szabályozó hatóság határozata által érintett 
fél jogorvoslattal fordulhat egy, a felektől 
független testülethez.

13. A tagállamok gondoskodnak egy olyan 
nemzeti szintű mechanizmus 
létrehozásáról, amely révén a nemzeti 
szabályozó hatóság határozata által érintett 
fél jogorvoslattal fordulhat egy, a felektől 
független testülethez. A jogorvoslati jogot 
mind a határozat tartalma, mind a 
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követett eljárás alapján biztosítani kell.

Or. en

Justification

A nemzeti szabályozó hatóságok hatásköreinek és feladatainak harmonizációját követően a 
jogorvoslati eljárásokat is össze kell hangolni.

Módosítás 492
Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el a szabályozó hatóságok e 
cikkben meghatározott hatásköreinek 
végrehajtásáról. 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. de

Indokolás

A Bizottság arra irányuló javaslata, hogy az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárást használva fogadhasson el iránymutatásokat, jelentősen csökkenti az Európai 
Parlament jogait és elvetendő.
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Módosítás 493
Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el a szabályozó hatóságok e 
cikkben meghatározott hatásköreinek 
végrehajtásáról. 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

Módosítás 494
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el a szabályozó hatóságok e 
cikkben meghatározott hatásköreinek 
végrehajtásáról. 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. de



PE404.589v01-00 48/101 AM\715991HU.doc

HU

Indokolás

A javasolt komitológiai eljárás szűkíteni próbálja az Európai Parlament befolyását. Ez a 
belső energiapiac formájára vonatkozó lényeges döntéseket von ki a demokratikus jogalkotási 
eljárás alól. A Bizottságra ruházott hatásköröknek a komitológiai eljárás használatából eredő 
kiterjesztése  nem helyénvaló.

Módosítás 495
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el a szabályozó hatóságok e 
cikkben meghatározott hatásköreinek 
végrehajtásáról. 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 24c. cikk (14) bekezdését törölni kell, mivel az abban foglalt rendelkezés jelentős mértékben 
ruházna át hatásköröket a Bizottságra, nevezetesen a szabályozó hatóságok feladatköreinek 
meghatározására vonatkozó hatáskört

Módosítás 496
Christian Ehler

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

14. A Bizottság iránymutatásokat fogadhat 
el a szabályozó hatóságok e cikkben 
meghatározott hatásköreinek 
végrehajtásáról. A szóban forgó 
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.

14. A Bizottság módosíthatja az
iránymutatásokat a szabályozó hatóságok e 
cikkben meghatározott hatásköreinek 
végrehajtásáról. A szóban forgó 
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 módosítani.

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 497
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 d cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A szabályozó hatóságok legalább 
regionális szinten együttműködnek olyan 
működési megállapodások létrehozása 
érdekében, amelyek biztosítják a hálózat 
optimális kezelését, közös gáztőzsdék 
kialakítását és a határkeresztező 
kapacitások allokációját, valamint 
biztosítják a régión belüli tényleges 
verseny kialakulásához szükséges
rendszerösszekötő kapacitás minimális
szintjét.

2. A szabályozó hatóságok legalább 
regionális szinten együttműködnek olyan 
működési megállapodások létrehozása 
érdekében, amelyek biztosítják a hálózat 
optimális kezelését, a határkeresztező 
kapacitások hatékony allokációját, 
valamint biztosítják a régión belüli 
tényleges verseny előmozdításához
szükséges rendszerösszekötő kapacitás 
minimális szintjét.

Or. de
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Indokolás

A határokon átnyúló verseny megteremtése érdekében kívánatos, hogy megteremtődjenek a 
szükséges infrastrukturális feltételek, beleértve a megfelelő rendszerösszekötő kapacitást is.

A szabad, központosított gáztőzsde létrehozására irányuló elhatározás kizárólag a piac 
hatáskörébe tartozik, és semmi esetre sem a szabályozó hatóságra.

Módosítás 498
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 d cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A szabályozó hatóságok legalább 
regionális szinten együttműködnek olyan 
működési megállapodások létrehozása 
érdekében, amelyek biztosítják a hálózat 
optimális kezelését, közös gáztőzsdék 
kialakítását és a határkeresztező 
kapacitások allokációját, valamint 
biztosítják a régión belüli tényleges 
verseny kialakulásához szükséges 
rendszerösszekötő kapacitás minimális 
szintjét. 

2. A szabályozó hatóságok legalább 
regionális szinten együttműködnek olyan 
működési megállapodások létrehozása 
érdekében, amelyek biztosítják a hálózat 
optimális kezelését, közös gáztőzsdék 
kialakítását és a határkeresztező 
kapacitások allokációját, valamint 
biztosítják a régión belüli tényleges 
verseny kialakulásához szükséges 
rendszerösszekötő kapacitás minimális 
szintjét. A szabályozó hatóság a gázpiacok 
regionális szintű integrációját akadályozó 
bármilyen határozatáról értesítik a 
Bizottságot és az Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökséget. 

Or. ro

Módosítás 499
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 d cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A szabályozó hatóságok legalább 
regionális szinten együttműködnek olyan 
működési megállapodások létrehozása 
érdekében, amelyek biztosítják a hálózat 
optimális kezelését, közös gáztőzsdék 
kialakítását és a határkeresztező 
kapacitások allokációját, valamint 
biztosítják a régión belüli tényleges 
verseny kialakulásához szükséges 
rendszerösszekötő kapacitás minimális
szintjét.

2. A szabályozó hatóságok legalább 
regionális szinten együttműködnek olyan 
működési megállapodások létrehozása 
érdekében, amelyek biztosítják a hálózat 
optimális kezelését, közös gáztőzsdék 
kialakítását és a határokon átnyúló 
kapacitáselosztást, valamint biztosítják a 
régión belüli tényleges verseny 
kialakulásához szükséges 
rendszerösszekötő kapacitás megfelelő
szintjét.

Or. en

Módosítás 500
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
4 d cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A szabályozó hatóságoknak 
hatáskörében áll a szabályozási 
együttműködés előmozdítása érdekében 
megállapodást kötni más uniós szabályozó 
hatóságokkal.

Or. de

Indokolás

A szabályozó hatóságokat nemzeti jogszabályaik alapján fel kell jogosítani arra, hogy 
megállapodást kössenek más, az EU-ban működő szabályozó hatóságokkal az erőteljesebb 
szabályozói együttműködés és összhang előmozdítása érdekében.
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Módosítás 501
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 d cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A nemzeti szabályozó hatóságoknak 
jogában áll a szabályozási együttműködés 
előmozdítása érdekében megállapodást 
kötni más nemzeti szabályozó 
hatóságokkal az Európai Unión belül.

Or. en

Indokolás

A szabályozó hatóságokat nemzeti jogszabályaik alapján fel kell jogosítani arra, hogy 
megállapodást kössenek más uniós szabályozó hatóságokkal az erőteljesebb szabályozói 
együttműködés és összhang előmozdítása érdekében.

Módosítás 502
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 d cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el a szabályozó hatóságok 
egymással és az Ügynökséggel való 
együttműködési kötelezettségének 
mértékéről, továbbá azokról a 
helyzetekről, amikor az Ügynökség 
hatáskörébe kerül a legalább két 
tagállamot összekötő infrastruktúra 
szabályainak meghatározása. Az ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek – annak kiegészítésével történő 
– módosítására irányuló intézkedéseket a 

törölve
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30. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. de

Indokolás

A javasolt komitológiai eljárás szűkíteni próbálja az Európai Parlament befolyását, ezáltal a 
belső energiapiac formájára vonatkozó lényeges döntéseket von ki a demokratikus jogalkotási 
eljárás alól. Mivel a komitológiai eljárás eredményének igen széles körű következményei 
lehetnek, és az ilyen alapvető rendelkezések a szállításirendszer-üzemeltetőkre vonatkozó 
szétválasztási szabályok lényegét érintik, ezért azt elvi alapon el kell vetni.

Módosítás 503
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 e cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Bármely szabályozó hatóság és a 
Bizottság is az Ügynökség véleményét 
kérheti abban az ügyben, hogy egy 
szabályozó hatóság határozata megfelel-e 
az ebben az irányelvben vagy az 
1775/2005/EK rendeletben említett 
iránymutatásoknak.

1. Bármely szabályozó hatóság és a 
Bizottság is az Ügynökség véleményét 
kérheti abban az ügyben, hogy egy 
szabályozó hatóság határozata megfelel-e 
az ebben az irányelvben vagy az 
1775/2005/EK rendeletben említett 
iránymutatásoknak.

2. Az Ügynökség négy hónapon belül 
megküldi véleményét az azt kérő 
szabályozó hatóságnak, vagy 
értelemszerűen a Bizottságnak, továbbá a 
szóban forgó határozatot hozó szabályozó 
hatóságnak.

2. Az Ügynökség négy hónapon belül 
megküldi véleményét az azt kérő 
szabályozó hatóságnak, vagy 
értelemszerűen a Bizottságnak, továbbá a 
szóban forgó határozatot hozó szabályozó 
hatóságnak.

3. Amennyiben a határozatot hozó 
szabályozó hatóság a kézhezvételtől 
számított négy hónapon belül nem teljesíti 
az Ügynökség véleményében foglaltakat, 
az Ügynökség tájékoztatja a Bizottságot.
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4. Bármely szabályozó hatóság 
tájékoztathatja a Bizottságot, amennyiben 
úgy véli, hogy egy szabályozó hatóság 
határozata nem felel meg az ebben az 
irányelvben vagy az 1775/2005/EK 
rendeletben említett iránymutatásoknak, 
az említett határozat dátumától számított 
két hónapon belül.
5. Amennyiben a Bizottság, két hónappal 
az után, hogy az Ügynökség a (3) 
bekezdéssel összhangban vagy egy 
szabályozó hatóság a (4) bekezdéssel 
összhangban tájékoztatta – vagy saját 
kezdeményezésére a határozat dátumától 
számított három hónapon belül –
megállapítja, hogy komoly kételyek 
merülnek fel azt illetően, hogy a 
szabályozó hatóság határozata megfelel-e 
az ebben az irányelvben vagy az 
1775/2005/EK rendeletben említett 
iránymutatásoknak, úgy eljárást indíthat. 
Ebben az esetben felkéri a szabályozó 
hatóságot és a szabályozási hatóság előtt 
folyó eljárás feleit, hogy nyújtsák be 
észrevételeiket.
6. Amennyiben a Bizottság eljárást indít, 
az erre vonatkozó döntés keltétől számított 
legfeljebb négy hónapon belül végleges 
határozatot hoz, amelyben:
(a) nem emel kifogást a szabályozó 
hatóság határozatával szemben;
vagy
(b) a szabályozó hatóságot határozatának 
módosítására vagy visszavonására 
kötelezi, ha úgy ítéli meg, hogy nem 
teljesülnek az iránymutatások.
7. Amennyiben a Bizottság nem indít 
eljárást vagy az (5), illetve (6) bekezdésben 
meghatározott határidőn belül nem hoz 
végleges határozatot, úgy kell tekinteni, 
hogy nem emelt kifogást a szabályozó 
hatóság határozata ellen.
8. A szabályozó hatóság négy héten belül 
végrehajtja a Bizottságnak a határozat 
módosítására vagy visszavonására 
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vonatkozó határozatát, és erről 
tájékoztatja a Bizottságot.
9. A Bizottság iránymutatásokat fogad el, 
amelyek meghatározzák az e cikk 
alkalmazásában követendő eljárások 
részleteit. A szóban forgó 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

Indokolás

A 24e. cikk 3–9. bekezdésében leírt eljárás olyan rendszert vezetne be, amelyben az Európai 
Bizottság hozna végleges és kötelező érvényű határozatokat a nemzeti törvények 
végrehajtására vonatkozóan. Ez sérti a tagállamok nemzeti törvény végrehajtására vonatkozó 
hatáskörét.

Módosítás 504
Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 e cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az Ügynökség négy hónapon belül 
megküldi véleményét az azt kérő 
szabályozó hatóságnak, vagy 
értelemszerűen a Bizottságnak, továbbá a 
szóban forgó határozatot hozó szabályozó 
hatóságnak.

2. Az Ügynökség két hónapon belül 
megküldi véleményét az azt kérő 
szabályozó hatóságnak, vagy 
értelemszerűen a Bizottságnak, továbbá a 
szóban forgó határozatot hozó szabályozó 
hatóságnak.

Or. de

Indokolás

E módosítás célja a határidő rövidítése.
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Módosítás 505
Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 e cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. A Bizottság iránymutatásokat fogad el, 
amelyek meghatározzák az e cikk 
alkalmazásában követendő eljárások 
részleteit. A szóban forgó 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.

9. A Bizottság módosítja az e cikk 
alkalmazásában követendő eljárások 
részleteit meghatározó iránymutatásokat.
Az ezen rendelet nem alapvető fontosságú
elemeinek – annak kiegészítésével történő 
– módosítására irányuló intézkedést a 30. 
cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell
módosítani.

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 506
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 f cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják az ellátó 
vállalkozások részére, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóság, a nemzeti 
versenyhivatal és a Bizottság számára
legalább öt évig nyilván kell tartaniuk a 
nagykereskedelmi ügyfelekkel és a 

(1) A tagállamok előírják az ellátó 
vállalkozások részére, hogy az illetékes 
hatóságok számára, feladataik elvégzését 
lehetővé teendő, legalább öt évig nyilván 
kell tartaniuk a nagykereskedelmi 
ügyfelekkel és a szállításirendszer-
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szállításirendszer-üzemeltetőkkel, valamint 
a tárolásirendszer-üzemeltetőkkel és az 
LNG-létesítmények 
rendszerüzemeltetőjével kötött, gázellátási 
szerződésekkel és gázderivatívákkal 
kapcsolatos ügyletek fontos adatait.

üzemeltetőkkel, valamint a 
tárolásirendszer-üzemeltetőkkel és az 
LNG-létesítmények 
rendszerüzemeltetőjével kötött, gázellátási 
szerződésekkel és gázderivatívákkal 
kapcsolatos ügyletek fontos adatait.

Or. fr

Indokolás

A nagykereskedelmi szerződéssel összefüggésben történő adatösszeállítás szabályait 
világosan meg kell határozni, és azoknak az illetékes hatóságok különleges feladataira kell 
vonatkozniuk. Sőt, az illetékes hatóságok az irányelvre irányuló javaslatban említett 
szervektől eltérő szerveket is jelenthetnek.

Módosítás 507
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 f cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják az ellátó
vállalkozások részére, hogy a nemzeti
szabályozó hatóság, a nemzeti
versenyhivatal és a Bizottság számára 
legalább öt évig nyilván kell tartaniuk a 
nagykereskedelmi ügyfelekkel és a 
szállításirendszer-üzemeltetőkkel, valamint 
a tárolásirendszer-üzemeltetőkkel és az 
LNG-létesítmények 
rendszerüzemeltetőjével kötött, gázellátási 
szerződésekkel és gázderivatívákkal 
kapcsolatos ügyletek fontos adatait.

(1) A tagállamok megkövetelik az ellátó
vállalkozásoktól, hogy a nemzeti 
versenyhivatal és a Bizottság számára 
legalább öt évig nyilvántartsák a 
nagykereskedelmi ügyfelekkel és a 
szállításirendszer-üzemeltetőkkel, valamint 
a tárolásirendszer-üzemeltetőkkel és az 
LNG-létesítmények 
rendszerüzemeltetőjével kötött, gázellátási 
szerződésekkel és gázderivatívákkal 
kapcsolatos ügyletek szükséges adatait.

Or. de

Indokolás

Nincs alapvető oka annak, hogy a hatóságok csak olyan tárolt adatokat hozhassanak 
nyilvánosságra, amelyek nem a pénzügyi eszközökkel folytatott ügyletekre vonatkoznak. Az 
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ilyen rendelkezés megkülönböztetést jelentene a nagykereskedelmi ügyfelekkel és 
átvitelirendszer-üzemeltetőkkel, valamint az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetőivel kötött 
gázellátási szerződésekkel kapcsolatos ügyletekkel szemben és jelentős hátrányt jelentene az 
érintett piaci résztvevő számára, akadályozva ennélfogva a piacra jutást.

Módosítás 508
Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 f cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok előírják az ellátó 
vállalkozások részére, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóság, a nemzeti 
versenyhivatal és a Bizottság számára 
legalább öt évig nyilván kell tartaniuk a 
nagykereskedelmi ügyfelekkel és a 
szállításirendszer-üzemeltetőkkel, valamint 
a tárolásirendszer-üzemeltetőkkel és az 
LNG-létesítmények 
rendszerüzemeltetőjével kötött, gázellátási 
szerződésekkel és gázderivatívákkal 
kapcsolatos ügyletek fontos adatait.

1. A tagállamok előírják az ellátó 
vállalkozások részére, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóság, a nemzeti 
versenyhivatal és a Bizottság számára 
legalább három évig nyilván kell tartaniuk 
a nagykereskedelmi ügyfelekkel és a 
szállításirendszer-üzemeltetőkkel, valamint 
a tárolásirendszer-üzemeltetőkkel és az 
LNG-létesítmények 
rendszerüzemeltetőjével kötött, gázellátási 
szerződésekkel és gázderivatívákkal 
kapcsolatos ügyletek fontos adatait.

Or. de

Indokolás

A módosítás célja az adminisztratív terhek csökkentése.

Módosítás 509
Alyn Smith

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

1. A tagállamok előírják az ellátó 
vállalkozások részére, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóság, a nemzeti 
versenyhivatal és a Bizottság számára 
legalább öt évig nyilván kell tartaniuk a 
nagykereskedelmi ügyfelekkel és a 
szállításirendszer-üzemeltetőkkel, valamint 
a tárolásirendszer-üzemeltetőkkel és az 
LNG-létesítmények 
rendszerüzemeltetőjével kötött, gázellátási 
szerződésekkel és gázderivatívákkal 
kapcsolatos ügyletek fontos adatait.

1. A tagállamok előírják az ellátó 
vállalkozások részére, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóság, a nemzeti 
versenyhivatal és a Bizottság számára 
legalább öt évig nyilván kell tartaniuk a 
nagykereskedelmi ügyfelekkel és a 
szállításirendszer-üzemeltetőkkel, valamint 
a tárolásirendszer-üzemeltetőkkel és az 
LNG-létesítmények 
rendszerüzemeltetőjével kötött, gázellátási 
szerződésekkel és gázderivatívákkal 
kapcsolatos ügyletek szerződéses adatait.

Or. en

Indokolás

Az LNG- és tárolási adatokra vonatkozó követelmények kimerítőek és túlmennek a jelenlegi 
iránymutatásban szereplőkön. Az adatszolgáltatásnak értelmesnek és arányosnak kell lennie, 
az itt kért kiegészítő adatok értéke kétségbe vonható.

Módosítás 510
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 f cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az adatok közé tartoznak az adott 
ügyletre vonatkozó jellemzők, például az 
időtartam, a szállítási és rendezési 
szabályok, a mennyiség, a végrehajtás 
napja és ideje, valamint az ügyleti árak és 
az érintett nagykereskedelmi ügyfél 
azonosítására szolgáló eszközök, továbbá a 
rendezetlen gázellátási szerződések és
gázderivatívák bizonyos részletei.

2. Az adatok közé tartozhatnak az adott 
ügyletre vonatkozó jellemzők, például az 
időtartam, a szállítási és rendezési 
szabályok, a mennyiség, a végrehajtás 
napja és ideje, valamint az ügyleti árak és 
az érintett nagykereskedelmi ügyfél 
azonosítására szolgáló eszközök, továbbá a 
rendezetlen gázellátási szerződések és 
gázderivatívák bizonyos részletei.

Or. de
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Indokolás

A 24f. cikknek csupán az adatmegőrzési kötelezettség keretfeltételeit kell leírnia, nem az 
érintett információ pontos tartalmát. Ez utóbbinak a vonatkozó iránymutatásokban a helye.

Módosítás 511
Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 f cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A szabályozó hatóság dönthet úgy, hogy 
ezen információk egyes elemeit 
hozzáférhetővé teszi a piaci szereplők 
számára, feltéve hogy konkrét piaci 
szereplőre vagy konkrét ügyletre 
vonatkozó, üzleti szempontból érzékeny 
információt nem közölnek. E bekezdés 
nem alkalmazandó a 2004/39/EK irányelv 
hatálya alá tartozó pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatos információkra.

törölve

Or. fr

Indokolás

A stratégiai adatok nyilvánosságára hozatala ellenkezik az EU-ba gázt importáló európai 
gázimportőrök érdekeivel, ugyanis az európai nem gáztermelők részére információt adna 
versenytársaik értékesítési feltételeiről. Lehetővé kell tenni az adatoknak az illetékes 
hatóságok számára történő átadását anélkül, hogy az adatok ebben a formában 
nyilvánosságra kerülnének (ez az elővigyázatosság a gazdaság más ágazataiban már 
általános szabály).

Módosítás 512
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 f cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A szabályozó hatóság dönthet úgy, hogy 
ezen információk egyes elemeit 
hozzáférhetővé teszi a piaci szereplők 
számára, feltéve hogy konkrét piaci 
szereplőre vagy konkrét ügyletre 
vonatkozó, üzleti szempontból érzékeny 
információt nem közölnek. E bekezdés 
nem alkalmazandó a 2004/39/EK irányelv 
hatálya alá tartozó pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatos információkra.

törölve

Or. de

Indokolás

A javasolt komitológiai eljárás szűkíteni próbálja az Európai Parlament befolyását. Ez a 
belső energiapiac formájára vonatkozó lényeges döntéseket von ki a demokratikus jogalkotási 
eljárás alól. A Bizottságra ruházott hatásköröknek a komitológiai eljárás használatából eredő 
kiterjesztése nem helyénvaló. A tárolt adatok gazdasági szempontból érzékeny információk, 
melyeket nem szabad nyilvánosságra hozni. Ezért tisztán meg kell különböztetni a tárolást és 
a közzétételt.

Módosítás 513
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 f cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A szabályozó hatóság dönthet úgy, hogy 
ezen információk egyes elemeit 
hozzáférhetővé teszi a piaci szereplők 
számára, feltéve hogy konkrét piaci 
szereplőre vagy konkrét ügyletre 
vonatkozó, üzleti szempontból érzékeny
információt nem közölnek. E bekezdés 
nem alkalmazandó a 2004/39/EK irányelv 
hatálya alá tartozó pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatos információkra.

3. A szabályozó hatóság jelentést készít a
vizsgálatok és kérelmek eredményéről a
piaci szereplők számára, egyben biztosítja,
hogy konkrét piaci szereplőre vagy konkrét 
ügyletre vonatkozó, üzleti szempontból 
érzékeny információ nem kerül 
nyilvánosságra.
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Or. en

Indokolás

A 3. bekezdést módosítani kell a döntéshozatal folyamatos átláthatóságának és az üzleti titkok 
tiszteletben tartásának egyidejű biztosítása érdekében.

Módosítás 514
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 f cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szabályozó hatóság dönthet úgy, 
hogy ezen információk egyes elemeit 
hozzáférhetővé teszi a piaci szereplők 
számára, feltéve hogy konkrét piaci 
szereplőre vagy konkrét ügyletre 
vonatkozó, üzleti szempontból érzékeny 
információt nem közölnek. E bekezdés 
nem alkalmazandó a 2004/39/EK irányelv 
hatálya alá tartozó pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatos információkra.

(3) A szabályozó hatóság dönthet úgy, 
hogy az általános átláthatósági 
rendelkezések javítása érdekében az ellátó 
vállalkozások által rendelkezésére 
bocsátott információk egyes elemeit 
hozzáférhetővé teszi a piaci szereplők 
számára, feltéve hogy konkrét piaci 
szereplőre vagy konkrét ügyletre 
vonatkozó üzleti szempontból érzékeny 
információt nem közölnek. E bekezdés 
nem alkalmazandó a 2004/39/EK irányelv 
hatálya alá tartozó pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatos információkra.

Or. en

Indokolás

Egyértelműbbé kell tenni a szabályozó hatóság által gyűjtött információk közzétételének 
jellegét és célját, hogy elkerülhető legyen az információ közzététele során a nemzeti 
szabályozó hatóságok általi esetleges önkényes vagy hátrányosan megkülönböztető elbánás.
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Módosítás 515
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 f cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. E cikk egységes alkalmazása érdekében 
a Bizottság iránymutatásokat fogadhat el, 
amelyek megállapítják a nyilvántartás 
módszereit és szabályait, valamint a 
megőrzendő adatok formátumát és 
tartalmát. Az ezen irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 
irányuló intézkedéseket a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. de

Indokolás

A Bizottság arra irányuló javaslata, hogy az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárást használva fogadhasson el iránymutatásokat, jelentősen csökkenti az Európai 
Parlament jogait és elvetendő.

Módosítás 516
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 f cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. E cikk egységes alkalmazása érdekében 
a Bizottság iránymutatásokat fogadhat el, 
amelyek megállapítják a nyilvántartás 
módszereit és szabályait, valamint a 
megőrzendő adatok formátumát és 

törölve
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tartalmát. Az ezen irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 
irányuló intézkedéseket a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. de

Indokolás

A javasolt komitológiai eljárás szűkíteni próbálja az Európai Parlament befolyását. Ez a 
belső energiapiac formájára vonatkozó lényeges döntéseket von ki a demokratikus jogalkotási 
eljárás alól. A Bizottságra ruházott hatásköröknek a komitológiai eljárás használatából eredő 
kiterjesztése nem helyénvaló.

Módosítás 517
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 f cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. E cikk egységes alkalmazása érdekében 
a Bizottság iránymutatásokat fogadhat el, 
amelyek megállapítják a nyilvántartás 
módszereit és szabályait, valamint a 
megőrzendő adatok formátumát és 
tartalmát. Az ezen irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 
irányuló intézkedéseket a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. de

Indokolás

Az iránymutatások elfogadására vonatkozó jogkör nem szükséges, mivel nem világos, hogy 
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hogyan kerülhetnek meghatározásra ezek a részletek a komitológiai eljárás keretében.

Módosítás 518
Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 f cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. E cikk egységes alkalmazása érdekében 
a Bizottság iránymutatásokat fogadhat el, 
amelyek megállapítják a nyilvántartás 
módszereit és szabályait, valamint a 
megőrzendő adatok formátumát és 
tartalmát. Az ezen irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 
irányuló intézkedéseket a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

4. E cikk egységes alkalmazása érdekében 
a Bizottság módosíthatja azokat az
iránymutatásokat, amelyek megállapítják a 
nyilvántartás módszereit és szabályait, 
valamint a megőrzendő adatok formátumát 
és tartalmát. Az ezen rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 
irányuló intézkedéseket a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell módosítani.

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 519
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 f cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az ellátó vállalkozások és a törölve



PE404.589v01-00 66/101 AM\715991HU.doc

HU

nagykereskedelmi ügyfelek, a 
szállításirendszer-üzemeltetők, valamint a 
tárolásirendszer-üzemeltetők és LNG-
létesítmények rendszerüzemeltetője közötti 
gázderivatívák tekintetében e cikk csak 
akkor alkalmazandó, ha a Bizottság 
elfogadta a (4) bekezdésben említett 
iránymutatásokat.

Or. en

Indokolás

Mivel a 24f. cikk (2) bekezdése megfelelő pontossággal leírja a megőrzendő adatokat, nincs 
szükség iránymutatások révén további specifikációra.

Módosítás 520
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 f cikk– 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az ellátó vállalkozások és a 
nagykereskedelmi ügyfelek, a 
szállításirendszer-üzemeltetők, valamint a 
tárolásirendszer-üzemeltetők és LNG-
létesítmények rendszerüzemeltetője közötti 
gázderivatívák tekintetében e cikk csak 
akkor alkalmazandó, ha a Bizottság 
elfogadta a (4) bekezdésben említett 
iránymutatásokat.

törölve

Or. de

Indokolás

A javasolt komitológiai eljárás szűkíteni próbálja az Európai Parlament befolyását. Ez a 
belső energiapiac formájára vonatkozó lényeges döntéseket von ki a demokratikus jogalkotási 
eljárás alól. E rendelkezés végső soron hátrányosan befolyásolná az Ügynökség és az 
Európai Értékpapír-piaci Szabályozók Bizottsága közötti együttműködést, mivel mindketten 
ajánlásokat adnak ki a tekintetben, hogy a gázellátási szerződésekre és a gázderivatívákra 
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vonatkozó ügyleteket alá kell-e vetni kereskedés előtti és/vagy utáni átláthatósági 
követelményeknek, és ha igen, milyen formában.

Módosítás 521
Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
2003/55/EK irányelv
24 f cikk– 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az ellátó vállalkozások és a 
nagykereskedelmi ügyfelek, a 
szállításirendszer-üzemeltetők, valamint a 
tárolásirendszer-üzemeltetők és LNG-
létesítmények rendszerüzemeltetője közötti
gázderivatívák tekintetében e cikk csak 
akkor alkalmazandó, ha a Bizottság 
elfogadta a (4) bekezdésben említett
iránymutatásokat.

5. Az ellátó vállalkozások és a 
nagykereskedelmi ügyfelek, a 
szállításirendszer-üzemeltetők, valamint a 
tárolásirendszer-üzemeltetők és LNG-
létesítmények rendszerüzemeltetője közötti
gázderivatívákkal kapcsolatos ügyletek
tekintetében e cikk csak akkor 
alkalmazandó, ha a (4) bekezdésben 
említett iránymutatások elfogadásra 
kerültek.

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 522
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az irányelv a következő cikkel 
egészül ki:
„24fa. cikk
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A gázpiaci versenyt előmozdító szabályozó 
hatáskörök
(1) A 24c. cikk (3) bekezdésének b) pontja 
sérelme nélkül a 24h. cikkben 
meghatározott jelentős piaci fölénnyel 
rendelkező rendszerhasználók 
tekintetében:
a) a nemzeti szabályozó hatóságok 
kötelezettségeket írnak elő, amelyek 
biztosítják az átláthatóságot bizonyos 
információk – mint a könyvelési adatok, 
műszaki leírások, az adásvételi 
szerződések bizonyos adatai, a 
szolgáltatások biztosításának és 
hozzáférhetőségének feltételei és 
szabályai, valamint az árak – közzétételét 
illetően;
b) a nemzeti szabályozó hatóságok a 
rendszerhasználót, ha ugyanazon ügyletek 
vonatkozásában megkülönböztetést 
alkalmaz szerződéses partnereivel 
szemben, az egyenlő elbánás 
alkalmazására kötelezhetik, különösen 
arra, hogy törölje el a diszkriminatívnak 
ítélt – beleértve az árakra, fizetési 
határidőkre, az értékesítés és a beszerzés 
diszkriminatív feltételeire és technikáira 
vonatkozó – főbb szerződési záradékokat, 
valamint iktassa ki az olyan szerződési 
záradékokat, amelyek a szerződés 
végrehajtását olyan 
kötelezettségvállalásokhoz kötik, amelyek 
természetüknél fogva vagy a szokásos 
szerződéses gyakorlattól eltérően nem 
képezik a szerződés tárgyát;
c) amennyiben a hatékony verseny hiánya 
azt jelenti, hogy a rendszerhasználó 
szélsőségesen magasan vagy alacsonyan 
tudja tartani az árakat, a nemzeti 
szabályozó hatóság átmeneti árkontrollra 
vonatkozó kötelezettségeket írhat elő, 
ideértve az árak költségekhez történő 
igazítását, illetve a költségelszámolásra és 
az árképzési rendszerekre vonatkozó 
kötelezettségeket; Amikor kötelező a 
költségalapú árképzési mechanizmusok 
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alkalmazása, az árkontrollnak a 
rendszerhasználó termeléshez és 
beruházásokhoz kapcsolódóan felmerült 
költségein kell alapulnia, amelyek 
magukban foglalják az ilyen beruházások 
rendes üzleti feltételek közötti megfelelő 
megtérülését is.
(2) A nemzeti szabályozó hatóságok a 22h. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 
piacon jelentős piaci erővel rendelkező 
rendszerhasználóknak – a 22h. cikkben 
rögzített eljárás szerint – megtiltják:
a) szélsőséges árak alkalmazását a 
kapcsolt vállalkozások vagy a 2. cikkben 
meghatározott, vertikálisan integrált 
vállalkozás részét képező vállalkozások 
versenytársaival szemben;
b) a hatékony versenytársak áraihoz 
képest indokolatlanul alacsony ár 
meghatározását;
c) egyes fogyasztók indokolatlan előnyben 
részesítését; vagy
d) az indokolatlanul összekapcsolt 
szolgáltatásokat.
3. Garantálni kell egy olyan jogorvoslati 
mechanizmust, amely nem korlátozza a 
közösségi és a nemzeti jog által biztosított 
fellebbezéshez való jog gyakorlását. A 
fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.”

Or. en

(A 2003/55/EK irányelv kiegészítése a 24f. cikk után beillesztett új, 24fa. cikkel.)

Indokolás

Ha a nemzeti szabályozó hatóság úgy találja, hogy a villamos energia piacát egy vagy több 
rendszerhasználó uralja, képesnek kell lenniük olyan intézkedések bevezetésére, amelyek 
biztosítják, hogy a piac a végfelhasználók előnyét szolgálja, miközben versenyképessége nő. 
Ugyanakkor jogorvoslati mechanizmust is biztosítani kell.



PE404.589v01-00 70/101 AM\715991HU.doc

HU

Módosítás 523
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az irányelv a következő cikkel 
egészül ki:
„24fa. cikk
1. A 24a. cikk (3) bekezdése b) pontjának 
sérelme nélkül a nemzeti szabályozó 
hatóságok a 24h. cikk értelmében jelentős 
piaci erővel rendelkezőként azonosított 
rendszer-felhasználókat:
a) kötelezhetik bizonyos információk, így 
a számviteli információk, technikai 
jellemzők, adásvételi szerződések adatai, 
az elosztás, a szolgáltatáshoz való 
hozzáférés, valamint az árszabás feltételei 
közzétételével kapcsolatos átláthatóság 
biztosítására;
b) amennyiben a rendszer-felhasználó 
ugyanazon tranzakció során hátrányos 
megkülönböztetést alkalmaz az egyik 
szerződő féllel szemben, a nemzeti 
szabályozó hatóság kötelezheti az egyenlő 
bánásmód alkalmazására, azaz bármilyen 
diszkriminatív záradék szerződésből 
történő törlésére, ideértve az árakat, 
fizetési határidőket, a diszkriminatív 
eladási és beszerzési feltételeket és 
technikákat, továbbá kötelezheti arra, 
hogy töröljön a szerződésből minden 
olyan záradékot, amely a szerződés 
teljesítését olyan kötelezettségvállalástól 
teszi függővé, amely jellegéből adódóan, 
vagy azért, mert ellentmond a szokásos 
szerződéses gyakorlatnak, nem képezi a 
szerződés tárgyának részét;
c) amennyiben a tényleges verseny hiánya 
azt jelenti, hogy a rendszerhasználó 
szélsőségesen magasan vagy alacsonyan 
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tudja tartani az árakat, a nemzeti 
szabályozó hatóság átmeneti árkontrollra 
vonatkozó kötelezettségeket írhat elő, 
ideértve az árak költségekhez történő 
igazítását, illetve a költségelszámolásra és 
az árképzési rendszerekre vonatkozó 
kötelezettségeket; Amikor kötelező a 
költségalapú árképzési mechanizmusok 
alkalmazása, az árkontrollnak a 
rendszerhasználó termeléshez és 
beruházásokhoz kapcsolódóan felmerült 
költségein kell alapulnia, amely magában 
foglalja az ilyen beruházások rendes üzleti 
feltételek közötti megfelelő megtérülését 
is. 
2. A nemzeti szabályozó hatóságok a 22h. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 
piacon jelentős piaci erővel rendelkező 
rendszerhasználóknak – a 22h. cikkben 
rögzített eljárások lefolytatása után –
megtilthatják:
a) szélsőséges árak alkalmazását a 
kapcsolt vállalkozások vagy a 2. cikkben 
meghatározott, vertikálisan integrált 
vállalkozás részét képező vállalkozások 
versenytársaival szemben;
b) a hatékony versenytársak áraihoz 
képest indokolatlanul alacsony ár 
meghatározását;
c) egyes fogyasztók indokolatlan előnyben 
részesítését; vagy
d) az indokolatlanul összekapcsolt 
szolgáltatásokat.
3. Rendelkezésre áll jogorvoslati 
mechanizmus, amely nem korlátozza a 
közösségi és a nemzeti jog által biztosított 
fellebbezéshez való jog gyakorlását. A 
fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.”

Or. en

Indokolás

Ha a nemzeti szabályozó hatóság úgy találja, hogy a villamos energia piacát egy vagy több 
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rendszerhasználó uralja, képesnek kell lenniük olyan intézkedések bevezetésére, amelyek 
biztosítják, hogy a piac a végfelhasználók előnyét szolgálja, miközben versenyképessége nő. 
Ugyanakkor jogorvoslati mechanizmust is biztosítani kell.

Módosítás 524
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:
„24fb. cikk

A gázpiaci verseny előmozdítása

1. A tényleges gázpiaci verseny 
elősegítése, a piaci erőfölénnyel való
bármifajta visszaélés elkerülése és a 
felhasználók érdekeinek védelme 
érdekében a nemzeti szabályozó 
hatóságok piacelemzést végeznek a 
nagykereskedelmi fogyasztók, a végső 
fogyasztók és a kiegészítő szolgáltatások 
piacán, hogy meghatározzák az adott 
piacon a verseny hatékonyságának 
mértékét.
2. Ha az adott piacok egyikén a verseny 
nem teljesíti hatékonyan az 1. cikkben 
meghatározott célokat, a nemzeti 
szabályozó hatóságok elemzést készítenek 
arról, hogy valamelyik rendszerhasználó a 
domináns helyzettel egyenértékű 
pozícióval rendelkezik-e, azaz olyan 
gazdasági erőfölénnyel, amely lehetővé 
teszi számára, hogy versenytársaitól, 
ügyfeleitől, és végső soron fogyasztóitól 
jelentős mértékben függetlenül lépjen fel. 
Az elemzés eredményét a nemzeti 
szabályozó hatóságok hivatalos 
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weboldalukon teszik közzé.
3. A jelentős piaci erővel rendelkező 
rendszerhasználók meghatározása során 
és a közösségi jog sérelme nélkül a 
nemzeti szabályozó hatóságok figyelme a 
következőkre terjed ki:
(a) rendszerüzemeltető jelenléte egy adott 
piac földrajzi területén és a szorosan 
kapcsolódó piacokon, ahol a két piac 
közötti kapcsolatok jellege lehetővé teszi 
az egyik piacon birtokolt piaci erő átvitelét 
a másik piacra, így erősítve a szóban 
forgó üzemeltető piaci erejét;
(b) a rendszerhasználó mérete és piaci 
részesedése;
(c) a rendszerhasználó és az általa 
ellenőrzött vállalatok tevékenységének, 
valamint a rendszerhasználó fölött 
ellenőrzést gyakorló vállalat 
tevékenységének kiterjedése, a vertikális 
integráció, valamint az összefonódások, a 
termékdiverzifikáció és a csomagban 
kínált termékek és szolgáltatások 
kiterjedése tekintetében az egyes piacok 
egyedi vonásai;
(d) a piacralépés, a növekedés és a 
terjeszkedés útjában álló korlátok;
(e) a kiegyenlítő vásárlóerő hiánya vagy 
alacsony szintje;
(f) a potenciális verseny hiánya;

(g) méretgazdaságosság és tevékenységi 
kör.
4. A földgáz belső piacára vonatkozó 
közös szabályokról szóló 2003/55/EK 
irányelvet módosító .../.../EK irányelv 
hatálybalépését követő két éven belül és az 
előző felülvizsgálatot követő minden 3. 
évben a nemzeti szabályozó hatóságok 
piacelemzést végeznek az adott piacokról. 
Bármelyik rendszerüzemeltető kérheti 
piacelemzés végzését korábbi időpontban 
is, amennyiben az adott piacon a 
legutóbbi piacelemzés óta jelentősen 
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megváltoztak a versenyfeltételek, és ha a 
(2) bekezdés szerint levont 
következtetéseket több mint egy évvel 
korábban hozták nyilvánosságra. 
Pótlólagos piacelemzés elkészítésének 
elutasítását megfelelően indokolni kell.”

Or. en

(A 2003/55/EK irányelv kiegészítése a 24fa. cikk után beszúrt új, 24fb. cikkel.)

Indokolás

A nagyfokú koncentráció, a vertikális integráció és az ajánlatok összetettsége folytán az EU 
földgázágazata a verseny területén jelentkező problémáknak van kitéve. Ezen túlmenően az 
ágazat szerkezeti sajátosságai – a természetes monopolhelyzet és az a tény, hogy a 
beruházások csak 10 éves távlatban képesek ezen sajátosságokat megváltoztatni – szükségessé 
teszik, hogy a szabályozók rövid távon be tudjanak avatkozni. A szabályozóknak képesnek kell 
lenniük a piac elemzésére és annak meghatározására, hogy egy rendszerhasználó domináns 
pozícióval rendelkezik-e.

Módosítás 525
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 14 b pont (új)
2003/55/EK irányelv
24fb cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

„24fb. cikk
1. A tényleges gázpiaci verseny 
elősegítése, a piaci erőfölénnyel való 
bármifajta visszaélés elkerülése és a 
felhasználók érdekeinek védelme 
érdekében a nemzeti szabályozó 
hatóságok piacelemzést végeznek a 
nagykereskedelmi fogyasztók, a végső 
fogyasztók és a kiegészítő szolgáltatások 
piacán, hogy meghatározzák az adott piac 
versenyhatékonyságának mértékét.
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2. Ha az adott piacok egyikén a verseny 
nem teljesíti hatékonyan az 1. cikkben 
meghatározott célokat, a nemzeti 
szabályozó hatóságok elemzést készítenek 
arról, hogy valamelyik rendszerhasználó a 
domináns helyzettel egyenértékű 
pozícióval rendelkezik-e, azaz olyan 
gazdasági erőfölénnyel, amely lehetővé 
teszi számára, hogy versenytársaitól, 
ügyfeleitől, és végső soron fogyasztóitól 
jelentős mértékben függetlenül lépjen fel. 
Az elemzés eredményét a nemzeti 
szabályozó hatóságok hivatalos 
weboldalukon teszik közzé.
3. A jelentős piaci erővel rendelkező 
rendszerhasználók meghatározása során 
és a közösségi jog sérelme nélkül a 
nemzeti szabályozó hatóságok figyelme a 
következőkre terjed ki:
a) rendszerüzemeltető jelenlétét egy adott 
piac földrajzi területén és a szorosan 
kapcsolódó piacokon, ahol a két piac 
közötti kapcsolatok jellege lehetővé teszi 
az egyik piacon birtokolt piaci erő átvitelét 
a másik piacra, így erősítve a szóban 
forgó üzemeltető piaci erejét;
b) a rendszerhasználó méretét és piaci 
részesedését;
c) a rendszerhasználó és az általa 
ellenőrzött vállalatok tevékenységének, 
valamint a rendszerhasználó fölött 
ellenőrzést gyakorló vállalat 
tevékenységének kiterjedését, a vertikális 
integrációt, valamint az összefonódások, a 
termékdiverzifikáció és a csomagban 
kínált termékek és szolgáltatások 
kiterjedése tekintetében az egyes piacok 
egyedi vonásait;
d) a piacralépés, a növekedés és a 
terjeszkedés útjában álló korlátokat;
e) a kiegyenlítő vásárlóerő hiányát vagy 
alacsony szintjét;
f) a potenciális verseny hiányát;
g) méretgazdaságosságot és tevékenységi 
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kört.
4. A földgáz belső piacára vonatkozó 
közös szabályokról szóló 2003/55/EK 
irányelvet módosító .../.../EK irányelv 
hatálybalépését követő két éven belül és az 
előző felülvizsgálatot követő minden 3. 
évben a nemzeti szabályozó hatóságok 
piacelemzést végeznek az adott piacokról. 
Bármelyik rendszerüzemeltető kérheti 
piacelemzés végzését korábbi időpontban 
is, amennyiben az adott piacon a 
legutóbbi piacelemzés óta jelentősen 
megváltoztak a versenyfeltételek, és ha a 
(2) bekezdés szerint levont 
következtetéseket több mint egy évvel 
korábban hozták nyilvánosságra. 
Pótlólagos piacelemzés elkészítésének 
elutasítását megfelelően indokolni kell.”

Or. en

Indokolás

A nagyfokú koncentráció, a vertikális integráció és az ajánlatok összetettsége folytán az 
Európai Unió földgázágazata a verseny területén jelentkező problémáknak van kitéve. Ezen 
túlmenően az ágazat szerkezeti sajátosságai – a természetes monopolhelyzet és az a tény, 
hogy a beruházások csak 10 éves távlatban képesek ezen sajátosságokat megváltoztatni –
szükségessé teszik, hogy a szabályozók rövid távon be tudjanak avatkozni. A távközlési 
ágazattal párhuzamosan a szabályozóknak képesnek kell lenniük a piac elemzésére és annak 
meghatározására, hogy egy rendszerhasználó domináns pozícióval rendelkezik-e.

Módosítás 526
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 15 a pont (új)
2003/55/EK irányelv
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A 28. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
"(1) Más tagállam összekapcsolt 
hálózataihoz közvetlenül nem kapcsolódó 
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tagállamok, amelyek csupán egyetlen 
külső főellátóval rendelkeznek, 
eltérhetnek ezen irányelv 4., 7., 9., 23. 
és/vagy 24. cikkétől. Azt az ellátó 
vállalkozást kell főellátónak tekinteni, 
amelynek piaci részesedése 75%-nál 
nagyobb. Ez az eltérés automatikusan 
megszűnik abban az időpontban, amikor a 
fenti feltételeknek legalább az egyike már 
nem teljesül. Az ilyen eltérésről értesíteni 
kell a Bizottságot.

Or. en

Indokolás

Más tagállam összekapcsolt hálózataihoz közvetlenül nem kapcsolódó tagállamok részére, 
amelyek csupán egyetlen külső főellátóval rendelkeznek, lehetővé kell tenni, hogy eltérjenek a 
szétválasztási követelményektől.

Módosítás 527
Roberts Zīle, Eugenijus Maldeikis, Šarūnas Birutis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 15 b pont (új)
2003/55/EK irányelv
28 cikk– 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) A 28. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) Észtország, Lettország és Litvánia, 
mivel elszigetelt régiók, melyek más 
tagállam összekapcsolt hálózataihoz 
közvetlenül nem kapcsolódnak és csupán 
egyetlen külső főellátóval rendelkeznek, 
amely főellátónak a 2004. május 1-je előtt 
kötött szerződések vagy 
kötelezettségvállalások alapján 
kizárólagos monopoljoga van, és jelenleg 
fizikailag lehetetlen, hogy más ellátó lássa 
el őket, eltérhetnek a 7., 7a., 7b., 7c., 7d., 
és 9. cikk rendelkezéseitől. Azt az ellátó 
vállalkozást kell főellátónak tekinteni, 
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amelynek piaci részesedése ebben a 
régióban 75%-nál nagyobb. Ez az eltérés 
automatikausan megszűnik a fent említett, 
a főellátókkal 2004. május 1. előtt kötött 
szerződések vagy kötelezettségvállalások 
lejártakor, legkésőbb azonban 10 évvel a 
földgáz belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról szóló 2003/55/EK irányelvet 
módosító .../.../EK irányelv 
hatálybalépését követően. Az ilyen 
eltérésről értesíteni kell a Bizottságot.”

Or. en

Indokolás

A balti térség elszigetelt gázpiac, melyet egyetlen külső ellátó szolgál ki, kapcsolata nincs más 
tagállamokkal. A külső ellátó számára kizárólagos jogokat biztosító hosszú távú szerződések 
vannak érvényben. A szétválasztási követelmények azonnali végrehajtása a meglévő kötelező 
érvényű szerződések megszegését jelentené, ami és jogi és pénzügyi következményekkel 
sújtaná ezeket az országokat. Ennek elkerülése végett a balti államok számára eltérési 
időszakot kell biztosítani.

Módosítás 528
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 16 a pont (új)
2003/55/EK irányelv
31 cikk – 3 bekezdés – első albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A 31. cikk (3) bekezdése első 
albekezdésének bevezető része helyébe a 
következő szöveg lép:
„(3) A földgáz belső piacára vonatkozó 
közös szabályokról szóló 2003/55/EK 
irányelvet módosító .../.../EK irányelv 
hatálybalépését követő öt éven belül a 
Bizottság részletes jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé, 
amelyben bemutatja a gáz belső piacának 
kialakításában elért eredményeket. A 
jelentés különösen a következőkre terjed 
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ki:”

Or. en

Indokolás

Az építés alatt álló LNG-létesítmények nagy számából adódóan egyértelműen versenyző piac 
van kialakulóban.. A szerződésen alapuló hálózati hozzáférés lehetőségének 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 529
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 16 b pont (új)
2003/55/EK irányelv
A. melléklet – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) Az A. melléklet a) pontja a 
következőképpen módosul:
„a) gázszolgáltatójukkal és adott esetben 
az elosztórendszer-üzemeltetőkkel
jogukban áll olyan szerződést kötni, 
amely – amennyiben ezt a szóban forgó 
szerződés szükségessé teszi – tartalmazza 
a következőket:
– a vállalkozás megnevezése és címe,
– a nyújtott szolgáltatások, azok 
felajánlott kereskedelmi és technikai 
minőségi színvonala, valamint a 
szolgáltatás nyújtásának kezdete.
[…]'

Or. de

(A 2003/55/EK irányelv A. melléklete a) pontjában rögzített szöveg módosítása)
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Indokolás

A módosítás pontosabban határoz meg számos olyan kifejezést, amelyek a gyakorlatban nem 
bizonyultak elég egyértelműnek. Második francia bekezdés: a verseny uralta piacokon 
alapvető jog a szolgáltatások színvonala. Ugyanakkor a „minőségi színvonal” kifejezés 
önmagában elegendő kell hogy legyen annak érzékeltetésére, hogy ebben az esetben mind 
kereskedelmi, mind technikai követelményekről szó van. Az „első csatlakozás” kifejezés 
lényegében nem túl fontos – ez egy újonnan létrehozott helyszín első ízben hálózatra történő 
csatlakoztatására vonatkozik.

Módosítás 530
Mia De Vits

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 16 b pont (új)
2003/55/EK irányelv
A. melléklet – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) Az A. melléklet a) pontjának helyébe 
a következő szöveg lép:
„a) jogukban áll olyan szerződést kötni a 
gázszolgáltatójukkal, amely tartalmazza 
a következőket:
– a szolgáltató neve és címe;

– a nyújtott szolgáltatások, azok 
felajánlott minőségi színvonala, valamint 
az első csatlakozás időpontja;
– amennyiben felajánlják, a felkínált 
karbantartási szolgáltatás típusai;
– azok az eszközök és módok, amelyek 
segítségével az érvényes tarifákra és 
karbantartási díjakra vonatkozó 
aktuális információkhoz hozzá lehet 
jutni;
– a szerződés időtartama, a 
meghosszabbítás feltételei, valamint a 
szolgáltatások, illetve a szerződés 
megszüntetésének feltételei, és bármely, 
a térítésmentes felmondásra vonatkozó 
jog;
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– kártérítési vagy visszatérítési előírások 
a szerződésben vállalt ellátás minőségi 
színvonalának be nem tartása esetén, 
beleértve a pontatlan és késedelmes 
számlázást is; …

– a vitarendezési eljárások 
kezdeményezésének módja, az f) ponttal 
összhangban; és
– a fogyasztói jogokról való világos 
tájékoztatás a számlázó és áramszolgáltató 
vállalatok weboldalain.”

Or. en

Indokolás

A versenyen alapuló piacon alapvető jog az átláthatóság és a minőségi szolgáltatások.

Módosítás 531
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 16 b pont (új)
2003/55/EK irányelv
A. melléklet – a) pont – 2 francia bekezés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16b) Az A. melléklet a) pontja második 
francia bekezdésének helyébe a következő 
szöveg lép:
„– a nyújtott szolgáltatások, a kínált 
szolgáltatások kereskedelmi és technikai 
minőségének színvonala, valamint a 
szolgáltatás aktiválásának időpontja;”

Or. en

Indokolás

„A szolgáltatások minőségének színvonalát” úgy kell meghatározni, hogy az a kereskedelmi 
és a technikai követelményekre egyaránt vonatkozzon. „Az első csatlakozás időpontja” 
túlságosan leszűkített norma, és ki kell terjeszteni a csatlakoztatás valamennyi esetére.
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Módosítás 532
Mia De Vits

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 16 c pont (új)
2003/55/EK irányelv
A. melléklet – b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16c) Az A. melléklet b) pontjának helyébe 
a következő szöveg lép:
„b) megfelelő időben tudomásukra 
hozzák, ha a szerződési feltételekben 
módosítás várható, és az értesítéssel 
együtt felhívják a figyelmüket az elállás 
jogára. Az ellátást nyújtók  a 
fogyasztókat megfelelő időben, 
áttekinthető és érthető módon,
közvetlenül tájékoztatják mindenféle 
díjemelésről, minden esetben azonban a 
díjemelést követő szokásos számlázási 
időszak lejártát megelőzően.  A 
tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztók felmondhassák a 
szerződésüket, ha a gázszolgáltató által 
ajánlott új feltételeket nem fogadják el;”

Or. en

(A 2003/55/EK irányelv A. melléklete b) pontjával megegyező szöveg, amely kiegészül az 
„áttekinthető és érthető módon” kifejezéssel)

Indokolás

Az átláthatóság alapvető követelmény a versenyen alapuló piacokon.
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Módosítás 533
Mia De Vits

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 16 d pont (új)
2003/55/EK irányelv
A. melléklet – c) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16d) Az A. melléklet c) pontjának helyébe 
a következő szöveg lép:
„c) átlátható, független információt 
kapjanak az érvényes árakról és 
tarifákról, valamint a gázellátáshoz való 
hozzáférés és használat általános 
szerződési feltételeiről nemzeti és 
közösségi szinten;”

Or. en

(A 2003/55/EK irányelv A. melléklete c) pontjával megegyező szöveg, amely kiegészül a 
„nemzeti és közösségi szinten” kifejezéssel)

Indokolás

Ez az információ pozitív hatással lesz a versenyre.

Módosítás 534
Mia De Vits

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 16 e pont (új)
2003/55/EK irányelv
A. melléklet – d) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16e) Az A. melléklet d) pontjának helyébe
a következő szöveg lép:
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„d) többféle olyan fizetési mód közül 
ajánljanak fel választást, amelyek nem 
különböztetik meg hátrányosan a 
védelemre szoruló fogyasztókat. [...] Az 
általános szerződési feltételeknek 
tisztességeseknek és áttekinthetőknek 
kell lenniük. Világosan és érthetően kell 
megfogalmazni azokat. A fogyasztókat 
védeni kell a félrevezető vagy 
tisztességtelen értékesítési módszerek 
ellen, ideértve a kereskedők által 
felállított, nem szerződéses korlátokat is;”

Or. en

(A 2003/55/EK irányelv A. melléklete d) pontjával megegyező szöveg, amely kiegészül az 
„amelyek nem különböztetik meg hátrányosan a védelemre szoruló fogyasztókat” és az 

„ideértve a kereskedők által felállított, nem szerződéses korlátokat is” kifejezéssel)

Indokolás

A védelemre szoruló fogyasztókat különösen védeni kell.

Módosítás 535
Mia De Vits

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 16 f pont (új)
2003/55/EK irányelv
A. melléklet – f) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16f) Az A. melléklet f) pontjának helyébe 
a következő szöveg lép:
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„f) panaszaikat átlátható, egyszerű és 
olcsó eljárások során intézzék. Ezek az 
eljárások lehetővé teszik a jogviták 
három hónapon belüli tisztességes és 
haladéktalan rendezését, és ahol erre a 
fogyasztó jogosult, visszatérítés és/vagy 
kártérítés nyújtását. Az eljárások, ahol 
ez lehetséges, a Bizottság 98/257/EK 
ajánlásában meghatározott elveket 
követik;”

Or. en

(A 2003/55/EK irányelv A. melléklete f) pontjával megegyező szöveg, amely kiegészül a 
„három hónapon belüli” kifejezéssel)

Indokolás

A fogyasztókat egy olyan szervnek kell képviselnie, amely független a nemzeti szabályozó 
hatóságtól, a kormánytól és a villamosenergia-szolgáltatóktól.

Módosítás 536
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 17 pont
2003/55/EK irányelv
A. melléklet – h) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) rendelkezésére álljanak a fogyasztási 
adataik, továbbá kifejezett megállapodás 
alapján és díjmentesen lehetőségük legyen 
arra, hogy bármely ellátási engedéllyel 
rendelkező vállalkozásnak hozzáférést 
adjanak mérési adataikhoz. Az 
adatkezelésért felelős fél köteles átadni 
ezeket az adatokat a vállalkozásnak. A 
tagállamok meghatározzák azt az 
adatformátumot és eljárást, amelyek útján 
az ellátók és a fogyasztók hozzáférhetnek 
az adatokhoz. E szolgáltatásért a 
fogyasztónak nem számolhatók fel további 
költségek.

h) könnyen válthassanak szolgáltatót. 
Amennyiben a szolgáltatóváltás során 
szükség van az ellátási pontra vonatkozó 
információkra, a mérési adatokra vagy 
egy standard fogyasztási profilra, a 
tagállamok biztosítják, hogy ezek 
díjmentesen rendelkezésre álljanak az 
ilyen adatokhoz való hozzáférésre 
felhatalmazott vállalkozások számára. Az 
adatkezelésért felelős fél köteles átadni 
ezeket az adatokat a vállalkozásnak. A 
tagállamok biztosítják, hogy rendelkezésre 
álljon egy elfogadott adatformátum és 
eljárás, amelyek segítségével az ellátók és 
szükség esetén a fogyasztók 



PE404.589v01-00 86/101 AM\715991HU.doc

HU

hozzáférhetnek az adatokhoz. E konkrét 
szolgáltatásért a fogyasztónak nem 
számolhatók fel további külön költségek.

Or. en

Indokolás

A módosítás annak biztosítására összpontosít, hogy a szolgáltatóváltáshoz szükséges 
valamennyi adat közvetlenül az új szolgáltató rendelkezésére álljon. A szolgáltatóknak nem 
feltétlenül kell engedéllyel rendelkezniük, és mivel általában az új szolgáltatónak van 
szüksége a mérési adatokra, a váltási rendszerek előírhatják, hogy az adatok ne a 
szolgáltatóhoz, hanem a megfelelő engedéllyel rendelkező, harmadik mérővállakozásokhoz 
kerüljenek továbbításra. Egy versenyképes piacon a többletköltségek végül a fogyasztó 
számláján jelennek meg.

Módosítás 537
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 17 pont
2003/55/EK irányelv
A. melléklet – h) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) rendelkezésére álljanak a fogyasztási 
adataik, továbbá kifejezett megállapodás 
alapján és díjmentesen lehetőségük legyen 
arra, hogy bármely ellátási engedéllyel 
rendelkező vállalkozásnak hozzáférést 
adjanak mérési adataikhoz. Az 
adatkezelésért felelős fél köteles átadni 
ezeket az adatokat a vállalkozásnak. A 
tagállamok meghatározzák azt az 
adatformátumot és eljárást, amelyek útján 
az ellátók és a fogyasztók hozzáférhetnek 
az adatokhoz. E szolgáltatásért a 
fogyasztónak nem számolhatók fel további 
költségek.

h) könnyen válthassanak szolgáltatót. 
Amennyiben a szolgáltatóváltás során 
szükség van az ellátási pontra vonatkozó 
információkra, a mérési adatokra vagy 
egy standard fogyasztási profilra, a 
tagállamok biztosítják, hogy ezek 
díjmentesen rendelkezésre álljanak az 
ilyen adatokhoz való hozzáférésre 
felhatalmazott vállalkozások számára. Az 
adatkezelésért felelős fél köteles átadni 
ezeket az adatokat a vállalkozásnak. A 
tagállamok biztosítják, hogy rendelkezésre 
álljon egy elfogadott adatformátum és 
eljárás, amelyek segítségével az ellátók és 
szükség esetén a fogyasztók 
hozzáférhetnek az adatokhoz. E konkrét 
szolgáltatásért a fogyasztónak nem 
számolhatók fel további külön költségek.
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Or. en

Indokolás

A módosítás annak biztosítására összpontosít, hogy a szolgáltatóváltáshoz szükséges 
valamennyi adat közvetlenül az új szolgáltató rendelkezésére álljon, olyan rendszerek előírása 
helyett, melyek esetében az említett adatokat a fogyasztó részére kellene átadni. Egy 
versenyképes piacon a többletköltségek végül a fogyasztó számláján jelennek meg.  
Szövegmódosítás a szándék tisztázására.

Módosítás 538
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 17 pont
2003/55/EK irányelv
A. melléklet – h) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) rendelkezésére álljanak a fogyasztási 
adataik, továbbá kifejezett megállapodás 
alapján és díjmentesen lehetőségük legyen 
arra, hogy bármely ellátási engedéllyel 
rendelkező vállalkozásnak hozzáférést 
adjanak mérési adataikhoz. Az 
adatkezelésért felelős fél köteles átadni 
ezeket az adatokat a vállalkozásnak. A 
tagállamok meghatározzák azt az 
adatformátumot és eljárást, amelyek útján 
az ellátók és a fogyasztók hozzáférhetnek 
az adatokhoz. E szolgáltatásért a 
fogyasztónak nem számolhatók fel további 
költségek.

h) rendelkezésére álljanak aktuális
fogyasztási adataik, továbbá kifejezett 
megállapodás alapján és díjmentesen 
lehetőségük legyen arra, hogy bármely 
ellátási engedéllyel rendelkező 
vállalkozásnak hozzáférést adjanak mérési 
adataikhoz, amelyek magukba 
foglalhatják az adott területen biztosított 
energiaellátást és az 
energiahatékonyságot elősegítő 
valamennyi nemzeti és közösségi 
mechanizmust. Az adatkezelésért felelős 
fél köteles átadni ezeket az adatokat a 
vállalkozásnak. A tagállamok 
meghatározzák azt az adatformátumot és 
eljárást, amelyek segítségével az ellátók és 
a fogyasztók kellő időben hozzáférhetnek 
az adatokhoz. E szolgáltatásért a 
fogyasztónak nem számolhatók fel további 
költségek.

Or. en
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Indokolás

Ez ösztönzi majd a környezettudatos magatartást, és erősíti a fogyasztók szerepét a piac 
pozitív befolyásolásában.

Módosítás 539
Mia De Vits

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 17 pont
2003/55/EK irányelv
A. melléklet – h) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) rendelkezésére álljanak a fogyasztási 
adataik, továbbá kifejezett megállapodás 
alapján és díjmentesen lehetőségük legyen 
arra, hogy bármely ellátási engedéllyel 
rendelkező vállalkozásnak hozzáférést 
adjanak mérési adataikhoz. Az 
adatkezelésért felelős fél köteles átadni 
ezeket az adatokat a vállalkozásnak. A 
tagállamok meghatározzák azt az 
adatformátumot és eljárást, amelyek útján 
az ellátók és a fogyasztók hozzáférhetnek 
az adatokhoz. E szolgáltatásért a 
fogyasztónak nem számolhatók fel további 
költségek.

h) rendelkezésére álljanak a fogyasztási 
adataik, továbbá kifejezett megállapodás 
alapján és díjmentesen lehetőségük legyen 
arra, hogy bármely ellátási engedéllyel 
rendelkező vállalkozásnak hozzáférést 
adjanak mérési adataikhoz, amelyek 
magukba foglalhatják az adott területen 
biztosított energiaellátást és az 
energiahatékonyságot elősegítő 
valamennyi nemzeti és közösségi 
mechanizmust. Az adatkezelésért felelős 
fél köteles átadni ezeket az adatokat a 
vállalkozásnak. A tagállamok 
meghatározzák azt az adatformátumot és 
eljárást, amelyek segítségével az ellátók és 
a fogyasztók hozzáférhetnek az adatokhoz. 
E szolgáltatásért a fogyasztónak nem 
számolhatók fel további költségek.

Or. en

Indokolás

Ez ösztönzi majd a környezettudatos magatartást, és erősíti a fogyasztók szerepét a piac 
pozitív befolyásolásában.
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Módosítás 540
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 17 pont
2003/55/EK irányelv
A. melléklet – h) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) rendelkezésére álljanak a fogyasztási 
adataik, továbbá kifejezett megállapodás 
alapján és díjmentesen lehetőségük legyen 
arra, hogy bármely ellátási engedéllyel 
rendelkező vállalkozásnak hozzáférést 
adjanak mérési adataikhoz. Az 
adatkezelésért felelős fél köteles átadni 
ezeket az adatokat a vállalkozásnak. A 
tagállamok meghatározzák azt az 
adatformátumot és eljárást, amelyek útján 
az ellátók és a fogyasztók hozzáférhetnek 
az adatokhoz. E szolgáltatásért a 
fogyasztónak nem számolhatók fel további 
költségek.

h) rendelkezésére álljanak a fogyasztási 
adataik, továbbá kifejezett megállapodás 
alapján és díjmentesen lehetőségük legyen 
arra, hogy bármely, engedélyezett ellátó
vállalkozásnak hozzáférést adjanak mérési 
adataikhoz. Az adatkezelésért felelős fél 
köteles átadni ezeket az adatokat a 
vállalkozásnak. A tagállamok 
meghatározzák azt az adatformátumot és 
eljárást, amelyek segítségével az ellátók és 
a fogyasztók hozzáférhetnek az adatokhoz. 
E szolgáltatásért a fogyasztónak nem 
számolhatók fel további költségek.

Or. en

Indokolás

Néhány országban, például Ausztriában a szolgáltató tevékenységének gyakorlását nem kötik 
ellátási engedélyhez.

Módosítás 541
Mia De Vits

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 17 pont
2003/55/EK irányelv
A. melléklet – i) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) havonta tájékoztatást kell kapniuk az 
aktuális gázfogyasztásról és a költségekről. 
E szolgáltatásért a fogyasztónak nem 
számolhatók fel további költségek.

i) havonta megfelelő tájékoztatást kell 
kapniuk az aktuális gázfogyasztásról és a 
költségekről, és az információk magukba 
foglalhatják az adott területen biztosított 
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energiaellátást és az 
energiahatékonyságot elősegítő 
valamennyi nemzeti és közösségi 
mechanizmust. E szolgáltatásért a 
fogyasztónak nem számolhatók fel további 
költségek. Ezen információk biztosítása 
céljából a háztartásokban 2015-ig 
intelligens mérőberendezéseket kell 
felszerelni.

Or. en

Indokolás

Ez ösztönzi majd a környezettudatos magatartást, és erősíti a fogyasztók szerepét a piac 
pozitív befolyásolásában. Az intelligens mérőberendezések tájékoztatják a szolgáltatót az 
aktuális fogyasztásról, a fogyasztót pedig az aktuális fogyasztás ellenértékéről. Ezek az 
adatok lehetővé tennék a fogyasztók számára, hogy csúcsidőben korlátozzák energiaigényüket 
és csökkentsék az energiaköltségeket. A fogyasztók teljes mértékben megértéssel viszonyulnak 
a környezetvédelmi intézkedésekhez, amennyiben azok révén a kívánt mértékben növelhető a 
hatékonyság.

Módosítás 542
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 17 pont
2003/55/EK irányelv
A. melléklet – i) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) havonta tájékoztatást kell kapniuk az 
aktuális gázfogyasztásról és a költségekről. 
E szolgáltatásért a fogyasztónak nem 
számolhatók fel további költségek.

i) megfelelő és rendszeres tájékoztatást 
kell kapniuk az aktuális gázfogyasztásról,
és ezeknek az információknak aktuális 
mérési adatokon vagy – amennyiben nem 
állnak rendelkezésre mérési adatok –
becsléseken kell alapulniuk. E 
szolgáltatásért a fogyasztónak nem 
számolhatók fel további költségek.

Or. en
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Indokolás

A fogyasztókat megfelelő ütemben kell tájékoztatni, hogy szabályozhassák fogyasztásukat. Ez 
nem feltétlenül jelent havonta történő tájékoztatást. Másrészt viszont a mérőberendezések 
gyakran a lakásokon belül találhatók, leolvasásuk így különösen nehézkes és drága. Ezekben 
az esetekben tanácsos rugalmasabbnak lenni, és lehetővé tenni a becslések alkalmazását.

Módosítás 543
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 17 pont
2003/55/EK irányelv
A. melléklet – i) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) havonta tájékoztatást kell kapniuk az
aktuális gázfogyasztásról és a költségekről. 
E szolgáltatásért a fogyasztónak nem 
számolhatók fel további költségek.

i) megfelelő gyakorisággal tájékoztatást 
kell kapniuk aktuális gázfogyasztásukról
és a költségekről, hogy szabályozhassák 
fogyasztásukat. E konkrét szolgáltatásért a 
fogyasztónak nem számolhatók fel további 
külön költségek.

Or. en

Indokolás

Szükségtelen, és a mérési módszerek magas költségei miatt aránytalannak tűnik előírni azt a 
követelményt, hogy a fogyasztóknak havonta tájékoztatást kell kapniuk. Ezenkívül ezt a 
területet az energetikai szolgáltatásokról szóló irányelv 13. cikke már szabályozza.  Emiatt a 
szöveget szorosan össze kell hangolni az energetikai szolgáltatásokról szóló irányelvvel annak 
érdekében, hogy e területen elkerülhetők legyenek az átfedések/egymásnak ellentmondó 
előírások.

Módosítás 544
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 17 pont
2003/55/EK irányelv
A. melléklet – i) pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) havonta tájékoztatást kell kapniuk az
aktuális gázfogyasztásról és a költségekről. 
E szolgáltatásért a fogyasztónak nem 
számolhatók fel további költségek.

i) megfelelő gyakorisággal tájékoztatást 
kell kapniuk aktuális gázfogyasztásukról
és a költségekről, hogy szabályozhassák 
fogyasztásukat. E konkrét szolgáltatásért a 
fogyasztónak nem számolhatók fel további 
külön költségek.

Or. en

Indokolás

Szükségtelen, és a mérési módszerek magas költségei miatt aránytalannak tűnik előírni azt a 
követelményt, hogy a fogyasztóknak havonta tájékoztatást kell kapniuk.  Ezenkívül ezt a 
területet az energetikai szolgáltatásokról szóló irányelv 13. cikke már szabályozza.  Egy 
versenyképes piacon a többletköltségek végül a fogyasztó számláján jelennek meg.  
Szövegmódosítás a szándék tisztázására.

Módosítás 545
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 17 pont
2003/55/EK irányelv
A. melléklet – j) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) módjukban álljon az év során bármikor 
szolgáltatót váltaniuk, a fogyasztó előző 
szolgáltatónál vezetett számláját pedig 
legkésőbb egy hónappal az előző 
szolgáltató utolsó szolgáltatása után 
rendezni kell.

j) az év során bármikor szolgáltatót 
válthassanak egy legfeljebb egy hónapig 
tartó folyamat során, amely valamennyi 
előírt információ beérkezésének napján, 
illetve a fogyasztó és az új szolgáltató 
közötti szerződés megkötésekor kezdődik, 
és az átállás tényleges napjáig tart.

Or. en

Indokolás

Az átállási folyamat nem jelenthet a fogyasztók számára aránytalan erőfeszítéseket és 
időráfordítást. Emiatt fontos, hogy határidőt állapítsanak meg az átállási folyamatra nézve. 
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E folyamatnak egyszerűnek, azonnalinak kell lennie, és nem merülhet fel annak kockázata, 
hogy az érintett felek bármelyike is a végletekig nyújtja. Az átállási folyamat időtartamának 
figyelembe kell vennie a műszaki követelményeket, de nem válhat olyan akadállyá, amely 
visszatartja a fogyasztókat a szolgáltatóváltástól, és amely befagyasztja a piaci részesedéseket 
a meglévő szolgáltatók javára.

Módosítás 546
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 17 pont
2003/55/EK irányelv
A. melléklet – j) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) módjukban álljon az év során bármikor 
szolgáltatót váltaniuk, a fogyasztó előző 
szolgáltatónál vezetett számláját pedig 
legkésőbb egy hónappal az előző 
szolgáltató utolsó szolgáltatása után 
rendezni kell.

j) az év során bármikor szolgáltatót 
válthassanak egy legfeljebb egy hónapig 
tartó folyamat során, amely valamennyi 
előírt információ beérkezésének napján, 
illetve a fogyasztó és az új szolgáltató 
közötti szerződés hatálybalépésekor 
kezdődik, és az átállás tényleges napjáig 
tart. A fogyasztó előző szolgáltatónál 
vezetett számláját legkésőbb egy hónappal 
az előző szolgáltató utolsó szolgáltatása 
után rendezni kell.

Or. en

Indokolás

A versenyképes és hatékony energiapiac egyik legfontosabb mutatója az, hogy milyen könnyen 
válthat szolgáltatót a fogyasztó. Emiatt fontos, hogy pontos határidőt állapítsanak meg az 
átállási folyamatra.

Módosítás 547
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 17 pont
2003/55/EK irányelv
A. melléklet – j) pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) módjukban álljon az év során bármikor 
szolgáltatót váltaniuk, a fogyasztó előző 
szolgáltatónál vezetett számláját pedig 
legkésőbb egy hónappal az előző 
szolgáltató utolsó szolgáltatása után 
rendezni kell.

j) módjukban álljon az év során bármikor 
szolgáltatót váltani, a fogyasztó előző 
szolgáltatónál vezetett számláját pedig 
legkésőbb két hónappal az előző 
szolgáltató utolsó szolgáltatása után be kell 
nyújtani.

Or. en

Indokolás

A követelményt enyhíteni kell annak elismerése céljából, hogy a régi szolgáltató a végső 
mérőleolvasást illetően az elosztó vállalattól/új szolgáltatótól, valamint az ipari folyamatoktól 
függ.

Módosítás 548
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 17 pont
2003/55/EK irányelv
A. melléklet – (j a) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„ja) a fogyasztó előző szolgáltatónál 
vezetett számláját legkésőbb egy hónappal 
ezen előző szolgáltató utolsó szolgáltatása 
után rendezni kell.”

Or. en

Indokolás

Az átállási folyamat nem jelenthet a fogyasztók számára aránytalan erőfeszítéseket és 
időráfordítást. Emiatt fontos, hogy határidőt állapítsanak meg az átállási folyamatra nézve. 

E folyamatnak egyszerűnek, azonnalinak kell lennie, és nem merülhet fel annak kockázata, 
hogy az érintett felek bármelyike is a végletekig nyújtja. Az átállási folyamat időtartamának 
figyelembe kell vennie a műszaki követelményeket, de nem válhat olyan akadállyá, amely 
visszatartja a fogyasztókat a szolgáltatóváltástól, és amely befagyasztja a piaci részesedéseket 
a meglévő szolgáltatók javára.
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Módosítás 549
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 17 pont
2003/55/EK irányelv
A. melléklet – (j a) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„ja) A Bizottság javaslata értelmében az 
Energiafogyasztók Jogainak Európai 
Chartájának kell kiindulópontként 
szolgálnia az Ügynökség által a 
Bizottságnak javasolt fogyasztóvédelmi 
iránymutatásokhoz.”

Or. en

(A 2003/55 EK irányelv A. melléklete kiegészül a ja) új bekezdéssel)

Indokolás

Az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartája figyelembe veszi az érintett felek és 
szociális partnerek fogyasztóvédelemről alkotott nézeteit; a Chartát el kell ismerni ennek az 
irányelvnek a keretében.

Módosítás 550
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 17 pont
2003/55/EK irányelv
A. melléklet – (j a) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„ja) A Bizottság javaslata értelmében az 
Energiafogyasztók Jogainak Európai 
Chartájának kell kiindulópontként 
szolgálnia az Ügynökség által a 
Bizottságnak javasolt fogyasztóvédelmi 
iránymutatásokhoz.”
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Or. en

Indokolás

Az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartája figyelembe veszi az érintett felek és 
szociális partnerek fogyasztóvédelemről alkotott nézeteit; a Chartát el kell ismerni ennek az 
irányelvnek a keretében.

Módosítás 551
Mia De Vits

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 17 pont
2003/55/EK irányelv
A. melléklet – (j a) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„ja) A Bizottság javaslata értelmében az 
Energiafogyasztók Jogainak Európai 
Chartájának kell kiindulópontként 
szolgálnia az Ügynökség által a 
Bizottságnak javasolt fogyasztóvédelmi 
iránymutatásokhoz.”

Or. en

(A 2003/55 EK irányelv A. melléklete kiegészül a ja) új bekezdéssel)

Indokolás

Az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartája figyelembe veszi az érintett felek és 
szociális partnerek fogyasztóvédelemről alkotott nézeteit; a Chartát el kell ismerni ennek az 
irányelvnek a keretében.

Módosítás 552
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 17 pont
2003/55/EK irányelv
A. melléklet – (j b) pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„jb) Minden tagállamban megalakul egy 
törvény által előírt, független testület a 
fogyasztók energia területén történő 
képviselete céljából. A testület a 
fogyasztókat képviseli az érintett 
szervekkel folytatott, belső energiapiaccal 
kapcsolatos hivatalos konzultációkon. A 
testület feladata a végső fogyasztók 
védelmének megfelelő biztosítása az 
irányelv előírásainak megfelelően, és 
egyúttal azért is felel, hogy a fogyasztók
mindenekelőtt független tanácsadást és 
megbízható tájékoztatást kapjanak.”

Or. en

(A 2003/55 EK irányelv A. melléklete kiegészül a jb) új bekezdéssel)

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságok felhatalmazást kapnak a fogyasztók védelmére, ám arra is 
szükség van, hogy a fogyasztók hivatalosan is saját szócsőhöz jussanak. A nemzeti szabályozó 
hatóság és a fogyasztói testület együttműködnek egymással, és biztosítják az információcserét, 
valamint a mindkét szervezetet érintő kérdések következetes kezelését.

Módosítás 553
Mia De Vits

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 17 pont
2003/55/EK irányelv
A. melléklet – (j b) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„jb) Minden tagállamban megalakul egy 
törvény által előírt, független testület a 
fogyasztók energia területén történő 
képviselete céljából. A testület a 
fogyasztókat képviseli az érintett 
szervekkel folytatott, belső energiapiaccal 
kapcsolatos hivatalos konzultációkon. A 
testület feladata a végső fogyasztók 
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védelmének megfelelő biztosítása az 
irányelv előírásainak megfelelően, és 
egyúttal azért is felel, hogy a fogyasztók 
mindenekelőtt független tanácsadást és 
megbízható tájékoztatást kapjanak.”

Or. en

(A 2003/55 EK irányelv A. melléklete kiegészül egy új bekezdéssel)

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságok felhatalmazást kapnak a fogyasztók védelmére, ám arra is 
szükség van, hogy a fogyasztók hivatalosan is saját szócsőhöz jussanak. A nemzeti szabályozó 
hatóság és a fogyasztói testület együttműködnek egymással, és biztosítják az információcserét, 
valamint a mindkét szervezetet érintő kérdések következetes kezelését.

Módosítás 554
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 17 pont
2003/55/EK irányelv
A. melléklet – (j b) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„jb) Minden tagállamban megalakul egy 
törvény által előírt, független testület a 
fogyasztók energia területén történő 
képviselete céljából. A testület a 
fogyasztókat képviseli az érintett 
szervekkel folytatott, belső energiapiaccal 
kapcsolatos hivatalos konzultációkon. A 
testület feladata a végső fogyasztók 
védelmének megfelelő biztosítása az 
irányelv előírásainak megfelelően, és 
egyúttal azért is felel, hogy a fogyasztók 
mindenekelőtt független tanácsadást és 
megbízható tájékoztatást kapjanak.”

Or. en
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Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságok felhatalmazást kapnak a fogyasztók védelmére, ám arra is 
szükség van, hogy a fogyasztók hivatalosan is saját szócsőhöz jussanak. A nemzeti szabályozó 
hatóság és a fogyasztói testület együttműködnek egymással, és biztosítják az információcserét, 
valamint a mindkét szervezetet érintő kérdések következetes kezelését.

Módosítás 555
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 cikk– 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok hatályon kívül 
helyeznek minden olyan törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezést, 
amely gátolja a földgázipari 
vállalkozásokat és a szabályozó vagy 
egyéb hatóságokat abban, hogy teljesítsék 
feladataikat, illetve az irányelvből eredő 
hatásköreiket vagy kötelezettségeiket.

Or. en

Indokolás

Előfordulhat, hogy nemzeti jogszabályok miatt a szabályozó hatóságok nem képesek 
megfelelni az ezen irányelvből eredő törvényes hatásköreiknek vagy teljesíteni feladataikat. A 
mesterségesen alacsonyan tartott tarifák, amelyek általában beépülnek a nemzeti 
jogszabályokba, gátolhatják a nemzeti szabályozó hatóságot annak biztosításában, hogy ne 
kerüljön sor kereszttámogatásokra, a nemzeti jogszabályok pedig egyes tagállamokban 
gátolhatnak konkrét intézkedéseket (pl. a gázkapacitások aukcióra bocsátását).  A végrehajtás 
azzal is együtt jár, hogy az ilyen akadályok eltűnnek a hatékony verseny útjából.
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Módosítás 556
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 cikk– 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság évente jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
irányelv formális és gyakorlati 
végrehajtásáról az egyes tagállamokban.

Or. en

Indokolás

Ez biztosítani hivatott az irányelvben előírt rendelkezések hatékony végrehajtását.

Módosítás 557
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 cikk– 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amenyiben egy államilag ellenőrzött 
testület közvetlenül vagy közvetve érintett 
egy vertikálisan integrált vállalkozás 
részleges felvásárlásában, az ügyletre 
vonatkozó árat be kell jelenteni a 
Bizottságnak. E bejelentés magában 
foglalja egy nemzetközi könyvvizsgáló cég 
igazolását az alapul szolgáló 
eszközértékről. A Bizottság ezt az 
információt kizárólag az állami 
támogatások ellenőrzéséhez használja fel.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy valóban egyenlő feltételek vonatkozzanak az állami, illetve a magántulajdonban 
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lévő vállalatokra egyaránt.

Módosítás 558
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az irányelv hatálybalépése után hat 
évvel, nyilvános konzultációk alapján és 
az illetékes hatóságokkal folytatott 
megbeszélésekre figyelemmel, továbbá az 
Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökség véleményének kézhezvételét 
követően a Bizottság jelentést készít az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
arról, hogy célszerű-e fenntartani vagy 
módosítani az irányelvet. A 2003/55/EK 
irányelv 7a–7d., 9. és 9b. cikkében 
szereplő, a gázipari vállalatok 
szerkezetátalakítására vonatkozó 
különböző változatokat különösen olyan 
szempontból kell ellenőrizni, hogy milyen 
hatékonyan befolyásolják a hálózati 
hozzáférést, és milyen beruházásokat 
tesznek szükségessé.

Or. en

Indokolás

Ez biztosítani hivatott az irányelvben előírt rendelkezések hatékony végrehajtását.
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