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Módosítás 38
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Jelenleg azonban egyetlen közösségi 
vállalkozás számára sincs biztosítva, hogy 
bármely tagállamban egyenlő feltételekkel 
és megkülönböztetés vagy hátrányok 
nélkül értékesítsen gázt. Különösen a 
hálózathoz való megkülönböztetésmentes 
hozzáférés és az egységesen hatékony 
szabályozói felügyelet hiánya jelent több 
tagállamban is problémát, mivel a jelenlegi 
jogi keret nem megfelelő.

(3) Jelenleg azonban nem lehet 
valamennyi vállalkozásnak minden 
tagállamban biztosítani, hogy bármely 
tagállamban egyenlő feltételekkel és 
megkülönböztetés vagy hátrányok nélkül 
értékesítsen gázt. Különösen a hálózathoz 
való megkülönböztetésmentes hozzáférés 
és az egységesen hatékony szabályozói 
felügyelet hiánya jelent több tagállamban is 
problémát, mivel a jelenlegi jogi keret nem 
megfelelő.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt szöveg azt a benyomást kelti, hogy a Bizottság által kezelt 
versennyel kapcsolatos problémák EU-szerte valamennyi tagállamban léteznek.

Módosítás 39
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Eurostat által a közelmúltban 
közzétett statisztikák azt mutatják, hogy 
2005-ben a 27-tagú EU gázszükségletének 
57,7%-a volt behozatal függő. Noha a 27-
tagú EU-ban a gáztermelés viszonylag 
egyenletes volt az 1995-2005 közötti 
időszakban, a földgáz belső fogyasztása 
33%-kal nőtt, amely szükségletet a földgáz 
behozatalának 77%-os növekedése 
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fedezett. Dánia és Hollandia mellett, 
amelyek a földgáz egyedüli exportőrei, 
illetve Nagy-Britannia, Románia és 
Lengyelország mellett, amelyek földgáz 
függőségi rátája 10%, 30%, illetve 70%, a 
többi tagállam energia függőségi rátája 
földgázból 80%-os.

Or. ro

Indokolás

Ezekre a statisztikai adatokra azért van szükség, hogy be lehessen mutatni az európai 
földgázpiacot, valamint a tagállamok energia függőségét földgáz behozatal tekintetében.

Módosítás 40
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann és Ján Hudacký

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság 2007. január 10-i „Európai 
energiapolitika” című közleménye kiemelte 
annak fontosságát, hogy megvalósuljon a 
földgáz belső piaca, és hogy a 
Közösségben letelepedett valamennyi 
gázipari vállalkozás számára egyenlő 
feltételeket teremtsenek. Az energia belső 
piacáról szóló közlemény és a verseny 
ágazati vizsgálatáról szóló végleges 
jelentés bemutatta, hogy a jelenlegi 
szabályok és intézkedések nem szolgálnak 
megfelelő keretként a jól működő belső 
piac megvalósítása céljából.

(4) A Bizottság 2007. január 10-i „Európai 
energiapolitika” című közleménye kiemelte 
annak fontosságát, hogy megvalósuljon a 
földgáz belső piaca, és hogy a 
Közösségben letelepedett valamennyi 
gázipari vállalkozás számára egyenlő 
feltételeket teremtsenek. Az energia belső 
piacáról szóló közlemény bemutatta, hogy 
a jelenlegi szabályok és intézkedések nem 
szolgálnak megfelelő keretként a jól 
működő belső piac megvalósítása céljából.
Másrészt a belső energiapiacról szóló 
harmadik jogszabálycsomag 
támogatására készített versenypolitikai 
ágazati vizsgálatról szóló végleges jelentés 
és a hatásvizsgálat nem szolgáltatott 
meggyőző bizonyítékot arra, ami révén 
megállapítható lenne a legjobb vagy 
egyedüli módja a piac működésének 
javítására.
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Or. fr

Indokolás

A hatásvizsgálatot erős kritikával illették, amikor azt előterjesztették az ITRE Bizottságnak, 
különösen annak erősen vitatható statisztikai összefüggései, valamint hiányos és hivatkozás 
nélküli adatai miatt. Részleges észrevételt terjesztett elő arról, hogyan működnek valójában 
Európában a földgázpiacok, ezért nem tette lehetővé, hogy egyetlen módot határozzanak meg 
ezen piacok működésének javítására.

Módosítás 41
Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A piacokat sok tagállamban nagy 
szereplők dominálják. A nemzeti 
szabályozó hatóságoknak hatáskört kell 
adni, hogy meghatározzák egy gázipari 
vállalkozás piaci erőfölényét, és középtávú 
tervet terjesszenek elő minden releváns 
piacon a részesedés 20%-ra történő 
korlátozására. A releváns piacot a 
Bizottságnak kell meghatároznia, és 
figyelembe kell vennie a piac földrajzi 
kiterjedtéségében bekövetkező 
változásokat. 

Or. en

Indokolás

Ez meg fogja nyitni a piacokat különösen az erőfölénnyel rendelkező piaci szereplőkkel 
rendelkező tagállamokban, és tisztességes hozzáférést biztosít a többi piaci szereplőnek. 
Ahogyan a piacok egyre integráltabbá válnak, a piac földrajzi mérete kitágul, ezáltal ez a 
rendelkezés lehetővé teszi a cégek számára, hogy növekedjenek a piacok integrálódásának 
előrehaladtával párhuzamosan.
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Módosítás 42
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A piacokat sok tagállamban nagy 
szereplők dominálják. A nemzeti 
szabályozó hatóságoknak hatáskört kell 
adni, hogy meghatározzák a gázipari 
vállalkozások piaci erőfölényét, és 
meghozzák a szükséges intézkedéseket 
annak biztosítására, hogy a releváns 
piacon egyik vállalkozás se rendelkezzen 
30%-ot, a három legnagyobb vállalkozás 
50%-ot, az öt legnagyobb vállalkozás 
pedig 66,7%-ot meghaladó részesedéssel. 
A releváns piacot a Bizottságnak kell 
meghatároznia, és figyelembe kell vennie 
a piac földrajzi kiterjedtéségében 
bekövetkező változásokat.

Or. en

Indokolás

 A kartell árakkal való piaci manipulációjának megakadályozására a releváns piacokon, nem 
csak a legnagyobb vállalkozás részesedése fontos, hanem egyfajta dekoncentráció is a piac 
többi részén; ezt a piaci koncentrációt a versenyhatóságok a koncentráció 1-es, 3-as és 5-ös 
mértékének függvényében (CR1, CR2, CR5) mérik.

Módosítás 43
Šarūnas Birutis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A piacokat sok tagállamban nagy 
szereplők dominálják. A nemzeti 
szabályozó hatóságoknak hatáskört kell 
adni, hogy meghatározzák egy gázipari 
vállalkozás piaci erőfölényét, és középtávú 
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tervet terjesszenek elő minden releváns 
piacon a részesedés 40%-ra történő 
korlátozására a Bizottság jelentős piaci 
erő felmérésére vonatkozó kritériumaival 
összhangban. A releváns piacot a 
Bizottságnak kell meghatároznia, és 
figyelembe kell vennie a piac földrajzi 
kiterjedtéségében bekövetkező 
változásokat.

Or. en

Indokolás

Ez meg fogja nyitni a piacokat különösen az erőfölénnyel rendelkező piaci szereplőkkel 
rendelkező tagállamokban, és tisztességes hozzáférést biztosít a többi piaci szereplőnek. 
Ahogyan a piacok egyre integráltabbá válnak, a piac földrajzi mérete kitágul, ezáltal ez a 
rendelkezés lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy növekedjenek a piacok 
integrálódásának előrehaladtával párhuzamosan.

Módosítás 44
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A piacokat sok tagállamban nagy 
szereplők dominálják. A nemzeti 
szabályozó hatóságoknak hatáskört kell 
adni, hogy meghatározzák egy gázipari 
vállalkozás piaci erőfölényét, és középtávú 
tervet terjesszenek elő minden releváns 
piacon a részesedés 50%-ra történő 
korlátozására a Bizottság jelentős piaci 
erő felmérésére vonatkozó kritériumain 
túl. A releváns piacot a Bizottságnak kell 
meghatároznia, és figyelembe kell vennie 
a piac földrajzi kiterjedtéségében 
bekövetkező változásokat.

Or. en
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Indokolás

Ez meg fogja nyitni a piacokat különösen az erőfölénnyel rendelkező piaci szereplőkkel 
rendelkező tagállamokban, és tisztességes hozzáférést biztosít a többi piaci szereplőnek. 
Ahogyan a piacok egyre integráltabbá válnak, a piac földrajzi mérete kitágul, ezáltal ez a 
rendelkezés lehetővé teszi a cégek számára, hogy növekedjenek a piacok integrálódásának 
előrehaladtával párhuzamosan.

Módosítás 45
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann és Ján Hudacký

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a hálózatok nem különülnek el 
ténylegesen a kitermelési és ellátási 
tevékenységektől, ez nemcsak a hálózat 
üzemeltetésében jár a hátrányos 
megkülönböztetés kockázatával, hanem a
vertikálisan integrált vállalkozásoknak 
saját hálózataikba történő megfelelő szintű 
beruházásra való ösztönzésében is.

(5) Ha a hálózatok nem különülnek el 
ténylegesen a kitermelési és ellátási 
tevékenységektől, ez nemcsak a hálózat 
üzemeltetésében jár a hátrányos 
megkülönböztetés kockázatával, hanem a 
vállalkozásoknak saját hálózataikba történő 
megfelelő szintű beruházásra való 
ösztönzésében is. A beruházás legfőbb 
motiváló tényezője az üzemeltető által 
kapott díj. Ha a nemzeti szabályozó 
hatóság alacsony szintű díjat határoz meg, 
az a beruházások csökkenését idézné elő. 
Másrészt, ha tisztességes és arányos szintű 
díjat határoz meg, ami biztosítja, hogy a 
bevételek fedezik a költségeket és 
kiegyenlíti ezen beruházásokat, az 
automatikusan a beruházások 
növekedését eredményezné, függetlenül 
attól, hogy a hálózat üzemeltetője integrált 
csoporthoz tartozik-e. Ezért az elsődleges 
fő meghatározó tényező a beruházások 
szempontjából az árképzési 
szabályozásban, valamint a nemzeti 
szabályozó hatóságok szerepében és 
hatásköreiben rejlik, amelyeket ezért meg 
kell erősíteni a belső piac fogyasztók 
javára történő megvalósítása érdekében.

Or. fr
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Indokolás

Egy vállalkozás tulajdonosi strukturája nem meghatározó tényező beruházási szempontból, 
mivel arról a kifizetődés és a beruházás megtérülése valószínűsége alapján döntenek. A 
tulajdon szétválasztása nem oldja meg az összes monopólium által felvetett problémát, ami az 
a kockázat, hogy a helyzetet arra a célra használják ki, hogy maximalizálják a 
monopóliumból érkező jövedelmet. Ez a kockázat a tulajdonosi struktúrától függetlenül 
megvan, tekintet nélkül arra, hogy vertikálisan integrált vállalkozásról van-e szó. 

Módosítás 46
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a hálózatok nem különülnek el 
ténylegesen a kitermelési és ellátási 
tevékenységektől, ez nemcsak a hálózat 
üzemeltetésében jár a hátrányos 
megkülönböztetés kockázatával, hanem a 
vertikálisan integrált vállalkozásoknak 
saját hálózataikba történő megfelelő szintű 
beruházásra való ösztönzésében is.

(5) Ha a hálózatok nem különülnek el 
ténylegesen a kitermelési és ellátási 
tevékenységektől, ez nemcsak a hálózat 
üzemeltetésében jár a hátrányos 
megkülönböztetés kockázatával, hanem a 
vertikálisan integrált vállalkozásoknak 
saját hálózataikba történő megfelelő szintű 
beruházásra való ösztönzésében is.

Or. en

Módosítás 47
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A jelenleg hatályos jogi és funkcionális 
szétválasztási szabályok nem vezettek a 
szállításirendszer-üzemeltetők tényleges 
szétválasztásához. 2007. március 8-án és 9-
én tartott brüsszeli ülésén az Európai 
Tanács felkérte a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki jogalkotási javaslatokat az 
ellátási és kitermelési tevékenységeknek a 
hálózatüzemeltetéstől való tényleges 

(6) A jelenleg hatályos jogi és funkcionális 
szétválasztási szabályok eddig nem 
vezettek a szállításirendszer-üzemeltetők 
tényleges szétválasztásához minden 
tagállamban, részben a meglévő európai 
jogszabályok végrehajtásának hiánya 
miatt. 2007. március 8-án és 9-én tartott 
brüsszeli ülésén az Európai Tanács felkérte 
a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
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elkülönítéséről. jogalkotási javaslatokat az ellátási és 
kitermelési tevékenységeknek a 
hálózatüzemeltetéstől való tényleges 
elkülönítéséről.

Or. en

Indokolás

Meg kell említeni, hogy az európai energiapiacok elégtelen működésének egyik oka a jelenlegi 
szabályok elégtelen végrehajtása, ami a 2007. január 10-i ágazatvizsgálati jelentés 151-153. 
és 478. bekezdésében is hangsúlyosan szerepel.

Módosítás 48
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Nem volt lehetséges végérvényesen 
bemutatni a benyújott hatásvizsgálatban, 
hogy véletlen kapcsolat áll fenn az 
energia ágazatban a hozzáférés és a 
tulajdonosi struktúra okán történő 
diszkrimináció között, a beruházás 
nagysága és a tulajdonosi struktúra 
között, vagy az árképzés és a tulajdonosi 
struktúra között. A rendelkezésre álló 
tapasztalati adatok arra engednek inkább 
következtetni, hogy van véletlen kapcsolat 
mindezen pontok és a hatékony 
szabályozás között.

Or. de

Indokolás

A benyújtott hatásvizsgálat olyan adatokat szolgáltat, amelyek a vizsgált javaslatok 
tapasztalati alapjául szolgálnak. A hatásvizsgálat tartalma és annak háttere gondos 
vizsgálatát követően is kétséges marad, hogy a javasolt intézkedési csomag valószínűsíthetően 
megvalósítja-e célkitűzéseit.
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Módosítás 49
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Tényleges szétválasztás csak úgy érhető 
el, ha megszűnik a vertikálisan integrált 
vállalkozások ösztönös törekvése a 
versenytársak hálózati hozzáféréssel és 
beruházásokkal kapcsolatos 
megkülönböztetésére. A belső 
érdekellentét feloldására és az ellátás 
biztonságának megvalósítására a
legeredményesebb és legszilárdabb 
módszer egyértelműen a tulajdonjogi
szétválasztás, amelynek során a hálózat 
tulajdonosát jelölik ki ellátási és 
kitermelési érdekektől független 
hálózatüzemeltetőnek. Az Európai 
Parlament ezért a földgáz és a villamos 
energia belső piacának jövőbeni 
lehetőségeiről szóló, 2007. július 10-én 
elfogadott állásfoglalásában a szállítási 
szinten megvalósított tulajdonjogi 
szétválasztást nevezte az arra 
legalkalmasabb eszköznek, hogy az 
infrastrukturális beruházások 
megkülönböztetéstől mentesen 
ösztönözzék, az új belépőknek tisztességes 
hálózati hozzáférést biztosítsanak és a 
piacot átláthatóvá tegyék. A tagállamoktól 
ezért meg kell követelni annak előírását, 
hogy ugyanazon személy vagy személyek 
ne legyenek jogosultak egy kitermelési 
vagy ellátási vállalkozás feletti irányítás 
gyakorlására – ideértve például a
beruházáshoz hasonló stratégiai 
fontosságú döntésekre vonatkozó 
kisebbségi vétójogot –, és ezzel egy időben 
érdekeltség fenntartására egy 
szállításirendszer-üzemeltetőben vagy 
szállítási rendszerben vagy felette bármely
jog gyakorlására. Fordított viszonylatban 
is, a szállításirendszer-üzemeltető feletti 
irányításnak eleve ki kell zárnia az ellátási 

(7) Tényleges szétválasztás csak úgy érhető 
el, ha megszűnik a vertikálisan integrált 
vállalkozások ösztönös törekvése a 
versenytársak hálózati hozzáféréssel és 
beruházásokkal kapcsolatos 
megkülönböztetésére. A belső 
érdekellentét feloldására és az ellátás 
biztonságának megvalósítására a Bizottság 
egyszerű és szilárd módszernek tartja a 
tulajdonjogi szétválasztást, amelynek során 
a hálózat tulajdonosát jelölik ki ellátási és 
kitermelési érdekektől független 
hálózatüzemeltetőnek. Az Európai 
Parlament a földgáz és a villamos energia 
belső piacának jövőbeni lehetőségeiről 
szóló, 2007. július 10-én elfogadott 
állásfoglalásában a szállítási szinten 
megvalósított tulajdonjogi szétválasztást 
nevezte egy olyan alkalmas eszköznek, 
hogy az infrastrukturális beruházások 
megkülönböztetéstől mentesen 
ösztönözzék, az új belépőknek tisztességes 
hálózati hozzáférést biztosítsanak és a 
piacot átláthatóvá tegyék. Mivel a 
Közösségnek nincs hatásköre 
vállalkozások és a termelési eszközök 
kisajátítását elrendelni, valamint köti a 
tulajdonhoz való alapvető jog tiszteletben 
tartása, a tagállamok is jogosultak, hogy
kevésbé beavatkozó és bonyolult 
mechanizmusokat alkalmazzanak az 
érdekellentétek megoldása és beruházások 
biztosítása érdekében. Emellett csak ilyen 
alternatívák biztosíthatják az állami és 
magánvállalatok egyenlő bánásmódját, 
ami a közösségi jog egyik alapvető elve.
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vállalkozásban fenntartott érdekeltség 
vagy a felette történő joggyakorlás 
lehetőségét.

Or. en

Indokolás

Noha a tulajdonjogi szétválasztás hatékony módszernek tekinthető az integrált 
vállalkozásokon belüli érdekellentét feloldására, a tulajdonjogi szétválasztás valamennyi 
pártolója eddig kudarcot vallott annak bemutatásában, hogy az európai energiapiacokon 
fennálló meglévő versenyproblémákat csak a közvetítő rendszer üzemeltetők tulajdonjogi 
szétválasztásával lehet megoldani.

Módosítás 50
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann és Ján Hudacký

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Tényleges szétválasztás csak úgy 
érhető el, ha megszűnik a vertikálisan 
integrált vállalkozások ösztönös törekvése 
a versenytársak hálózati hozzáféréssel és 
beruházásokkal kapcsolatos 
megkülönböztetésére. A belső 
érdekellentét feloldására és az ellátás 
biztonságának megvalósítására a
legeredményesebb és legszilárdabb 
módszer egyértelműen a tulajdonjogi 
szétválasztás, amelynek során a hálózat 
tulajdonosát jelölik ki ellátási és 
kitermelési érdekektől független 
hálózatüzemeltetőnek. Az Európai 
Parlament ezért a földgáz és a villamos 
energia belső piacának jövőbeni 
lehetőségeiről szóló, 2007. július 10-én 
elfogadott állásfoglalásában a szállítási 
szinten megvalósított tulajdonjogi 
szétválasztást nevezte az arra 
legalkalmasabb eszköznek, hogy az 
infrastrukturális beruházások 

(7) Tényleges szétválasztás úgy érhető el, 
ha megszűnik a vertikálisan integrált 
vállalkozások ösztönös törekvése a 
versenytársak hálózati hozzáféréssel és 
beruházásokkal kapcsolatos 
megkülönböztetésére. A belső 
érdekellentét feloldásának egyik egyszerű
és szilárd módszere a tulajdonjogi 
szétválasztás, amelynek során a hálózat 
tulajdonosát jelölik ki ellátási és 
kitermelési érdekektől független 
hálózatüzemeltetőnek. A földgáz és a 
villamos energia belső piacának jövőbeni 
lehetőségeiről szóló, 2007. július 10-én 
elfogadott állásfoglalásában az Európai 
Parlament emellett úgy vélte, hogy a 
gázágazat további szétválasztására 
irányuló intézkedések alkalmazása nem 
közvetlen, és ezért sürgette a konkrét 
megoldások kifejlesztését annak
érdekében, hogy ez az ágazat képessé 
váljon a gáz tekintetében a belső piac 
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megkülönböztetéstől mentesen 
ösztönözzék, az új belépőknek tisztességes 
hálózati hozzáférést biztosítsanak és a
piacot átláthatóvá tegyék. A tagállamoktól 
ezért meg kell követelni annak előírását, 
hogy ugyanazon személy vagy személyek 
ne legyenek jogosultak egy kitermelési 
vagy ellátási vállalkozás feletti irányítás 
gyakorlására – ideértve például a
beruházáshoz hasonló stratégiai 
fontosságú döntésekre vonatkozó 
kisebbségi vétójogot –, és ezzel egy időben 
érdekeltség fenntartására egy 
szállításirendszer-üzemeltetőben vagy 
szállítási rendszerben vagy felette bármely 
jog gyakorlására. Fordított viszonylatban 
is, a szállításirendszer-üzemeltető feletti 
irányításnak eleve ki kell zárnia az ellátási 
vállalkozásban fenntartott érdekeltség 
vagy a felette történő joggyakorlás 
lehetőségét.

megvalósítására, figyelemmel a 
forgalmazási láncban feljebb és lejjebb 
lévő piacokra.

Or. fr

Indokolás

A tulajdonviszonyok elkülönítése a Bizottság által előterjesztett módszerek egyike a 
vertikálisan integrált vállalkozásokban meglévő érdekellentétek feloldására. Nem ez az 
egyetlen eszköz ennek megvalósítására, és ennek egy választási lehetőségnek kell maradnia 
azon más megoldások között, amelyeket az irányelv határoz meg. Nem áll rendelkezésre 
meggyőző bizonyíték arra nézve, hogy a tulajdonviszonyok szétválasztása lehetségessé teszi az 
ellátás biztonságát. Ilyen bizonyítékkal nem szolgált egyetlen komoly hatásvizsgálat sem.

Módosítás 51
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Minden megvalósítandó rendszernek 
alkalmasnak kell lennie arra, hogy 
megszüntessen minden érdekellentétet a 
termelők és szállító rendszer-üzemeltetők 
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között, és nem hozhat létre olyan 
bonyolult, illetve teherrel járó szabályozó 
rendszert a nemzeti szabályozó hatóságok 
számára, amelyet nehéz és drága lenne 
megvalósítani.

Or. en

Indokolás

Minden bevezetett rendszernek alkalmasnak és egyszerűnek kell lennie.

Módosítás 52
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Minden megvalósítandó rendszernek 
alkalmasnak kell lennie arra, hogy 
megszüntessen minden érdekellentétet a 
termelők és szállító rendszer-üzemeltetők 
között, a szükséges beruházásokra 
irányuló ösztönzők létrehozása és 
átlátható és hatékony szabályzó rendszer 
alapján jonnan érkezőkre számára történő 
hozzáférés garantálása érdekében.

Or. en

Indokolás

A szükséges beruházást csak akkor végzik el, ha nincs érdekellentét a termelők és a szállító 
rendszer-üzemeltetők között.
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Módosítás 53
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Minden megvalósítandó rendszernek 
alkalmasnak kell lennie arra, hogy 
megszüntessen minden érdekellentétet a 
gyártók és szállító rendszer-üzemeltetők 
között, és nem hozhat létre olyan 
bonyolult, illetve teherrel járó szabályozó 
rendszert a nemzeti szabályozó hatóságok 
számára, amelyet nehéz és drága lenne 
megvalósítani.

Or. en

Indokolás

Minden bevezetett rendszernek alkalmasnak és egyszerűnek kell lennie.

Módosítás 54
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Minden megvalósítandó rendszernek 
alkalmasnak kell lennie arra, hogy 
megszüntessen minden érdekellentétet a 
termelők és szállító rendszer-üzemeltetők 
között, és nem hozhat létre olyan 
bonyolult, illetve teherrel járó szabályozó 
rendszert a nemzeti szabályozó hatóságok 
számára, amelyet nehéz és drága lenne 
megvalósítani.

Or. en
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Indokolás

Minden bevezetett rendszernek alkalmasnak és egyszerűnek kell lennie.

Módosítás 55
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  (7a) A gázt főként és egyre inkább 
Európán kívüli országokból importálják 
az Unióba. Az európai szabályozásnak 
figyelembe kell vennie a gáz ágazat 
világpiacba történő integrációját, 
beleértve a forgalmazási láncban feljebb 
és lejjebb lévő piacok különbségeit. 

Or. de

Indokolás

Mind az Európai Parlament, mind az Európai Bizottság arra szólított fel, hogy kellően vegyék 
figyelembe a villamos energia és a gáz közötti különbségeket.

Módosítás 56
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A „földgáz és a villamos energia 
belső piacának jövőbeni lehetőségeiről” 
szóló, 2007. július 10-i állásfoglalásában 
az Európai Parlament felismerte, „hogy a 
gázágazat további szétválasztására 
irányuló intézkedések alkalmazása nem 
közvetlen”, és ezért sürgette „a konkrét 
megoldások kifejlesztését (...) figyelemmel 
a forgalmazási láncban feljebb és lejjebb 
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lévő piacokra”. Hasonlóképpen, a 2007. 
március 8-9-én Brüsszelben tanácskozást 
tartó Európai Tanács felszólította a 
Bizottságot, hogy vegye figyelembe a 
villamos áram és a gáz közötti 
különbségeket. A különbségek különösen 
annak kapcsán merülnek fel, hogy a gázt 
főként, és egyre inkább Európán kívüli 
országokból kell importálni, mivel a 
villamos áramot magában Európában 
állítják elő.

Or. de

Indokolás

Mind az Európai Parlament, mind az Európai Bizottság arra szólított fel, hogy kellően vegyék 
figyelembe a villamos energia és a gáz közötti különbségeket.

Módosítás 57
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Mivel a tulajdonjogi szétválasztáshoz 
egyes esetekben a vállalkozások 
szerkezetátalakítása szükséges, a 
vonatkozó rendelkezések alkalmazására 
többletidőt kell engedélyezni a tagállamok 
részére. A villamosenergia- és a 
gázszektor közötti vertikális kapcsolatok 
miatt a szétválasztási rendelkezéseket 
mind a két szektorban alkalmazni kell.

(8) Mivel a tulajdonjogi szétválasztáshoz 
egyes esetekben a vállalkozások 
szerkezetátalakítása szükséges, a 
vonatkozó rendelkezések alkalmazására 
többletidőt kell engedélyezni a tagállamok 
részére.

Or. en
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Módosítás 58
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Mivel a tulajdonjogi szétválasztáshoz 
egyes esetekben a vállalkozások 
szerkezetátalakítása szükséges, a 
vonatkozó rendelkezések alkalmazására 
többletidőt kell engedélyezni a tagállamok 
részére. A villamosenergia- és a 
gázszektor közötti vertikális kapcsolatok 
miatt a szétválasztási rendelkezéseket 
mind a két szektorban alkalmazni kell.

(8) Mivel a tulajdonjogi szétválasztáshoz 
egyes esetekben a vállalkozások 
szerkezetátalakítása szükséges, a 
vonatkozó rendelkezések alkalmazására 
többletidőt kell engedélyezni a tagállamok 
részére.

Or. de

Indokolás

A szétválasztásra vonatkozó szabályoknak messzemenő hatásuk van Európában az ellátás 
biztonságára. Nem szabad ezért előre kizárni ágazatspecifikus megoldásokat.

Módosítás 59
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Mivel a tulajdonjogi szétválasztáshoz 
egyes esetekben a vállalkozások 
szerkezetátalakítása szükséges, a 
vonatkozó rendelkezések alkalmazására 
többletidőt kell engedélyezni a tagállamok 
részére. A villamosenergia- és a gázszektor 
közötti vertikális kapcsolatok miatt a 
szétválasztási rendelkezéseket mind a két 
szektorban alkalmazni kell.

(8) Mivel a tulajdonjogi szétválasztáshoz 
egyes esetekben a vállalkozások 
szerkezetátalakítása szükséges, a 
vonatkozó rendelkezések alkalmazására 
többletidőt kell engedélyezni a tagállamok 
részére, amelyek döntenek a tulajdonjogi 
szétválasztás végrehajtásáról. A 
villamosenergia- és a gázszektor közötti 
vertikális kapcsolatok miatt a szétválasztási 
rendelkezéseket mind a két szektorban 
alkalmazni kell.
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Or. en

Indokolás

Az új szövegezés figyelembe veszi, hogy a tulajdonjogi szétválasztás csak egy lehetőség.

Módosítás 60
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann és Ján Hudacký

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
8 a preambulumbekezdés (új) 

Módosítás

(8a) Azok a tagállamok, amelyek 
szeretnék, alkalmazhatják ezen irányelv 
rendelkezéseit a szállító rendszerek és a 
szállítási rendszer-üzemeltetők hatékony 
szétválasztására. Ez azért hatékony, mert 
segít biztosítani a szállítási rendszer-
üzemeltetők függetlenségét. Hatékony, 
mert megfelelőbb szabályozási keretet 
nyújt tisztességes verseny, elegendő 
beruházás, az új belépők hozzáférése és a 
földgáz piacok integrációja biztosításához. 
Szervezési intézkedések és a szállítási 
rendszer-üzemeltetők irányításával 
kapcsolatos intézkedések pillérén, 
valamint olyan intézkedések pillérén 
nyugszik, amelyek az új termelési 
kapacitásokat regionális együttműködés
útján köti a hálózati és piaci 
integrációhoz. Összhangban van az 
Európai Tanács által annak 2007. 
március 8-9-én tartott ülésén 
megállapított követelményeivel.

Or. fr

Indokolás

A szállítási rendszerek és szállítási rendszer-üzemeltetők hatékony szétválasztása  a szállító 
rendszer-üzemeltetők függetlenségét olyan intézkedések révén garantálja, amelyek 
összeegyeztethetők a nemzeti alkotmányokkal, az arányosság elvével és a tőke szabad 
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mozgásával. A beruházási és piaci integrációt ösztönző intézkedésekkel együtt átfogó választ 
nyújt, és egy olyat, amelyet az irányelvnek ezért a tagállamok elé kell terjeszteniük.

Módosítás 61
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ellátási és kitermelési érdekektől 
független rendszerüzemeltetők létrehozása 
révén a vertikálisan integrált 
vállalkozások az érdekek tényleges 
elkülönítése mellett fenntarthatják a 
hálózati vagyonban meglévő tulajdonukat, 
feltéve hogy a független 
rendszerüzemeltető minden 
hálózatüzemeltetői feladatot ellát és 
működése részletes szabályoknak, 
valamint széles körű szabályozói 
ellenőrzési mechanizmusoknak van 
alávetve.

törölve

Or. en

Módosítás 62
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ellátási és kitermelési érdekektől 
független rendszerüzemeltetők létrehozása 
révén a vertikálisan integrált vállalkozások 
az érdekek tényleges elkülönítése mellett 
fenntarthatják a hálózati vagyonban 
meglévő tulajdonukat, feltéve hogy a 
független rendszerüzemeltető minden 
hálózatüzemeltetői feladatot ellát és 

(10) Az ellátási és kitermelési érdekektől 
független rendszerüzemeltetők létrehozása 
révén a vertikálisan integrált vállalkozások 
az érdekek tényleges elkülönítése mellett 
fenntarthatják a hálózati vagyonban 
meglévő tulajdonukat, feltéve, hogy a 
független rendszerüzemeltető minden 
hálózatüzemeltetői feladatot ellát, illetve 
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működése részletes szabályoknak, valamint 
széles körű szabályozói ellenőrzési 
mechanizmusoknak van alávetve.

megvalósult a tényleges és hatékony 
szétválasztás, és működése részletes 
szabályoknak, valamint széles körű 
szabályozói ellenőrzési 
mechanizmusoknak van alávetve.

Or. en

Indokolás

 Be kell vezetni a szállításirendszer-üzemeltetők integrált társaságokon belüli függetlenségét 
biztosító alternatív módszert.

Módosítás 63
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ellátási és kitermelési érdekektől 
független rendszerüzemeltetők létrehozása 
révén a vertikálisan integrált vállalkozások 
az érdekek tényleges elkülönítése mellett 
fenntarthatják a hálózati vagyonban 
meglévő tulajdonukat, feltéve hogy a 
független rendszerüzemeltető minden 
hálózatüzemeltetői feladatot ellát és 
működése részletes szabályoknak, valamint 
széles körű szabályozói ellenőrzési 
mechanizmusoknak van alávetve.

(10) Az ellátási és kitermelési érdekektől 
független rendszerüzemeltetők létrehozása 
révén a vertikálisan integrált vállalkozások 
az érdekek tényleges elkülönítése mellett 
fenntarthatják a hálózati vagyonban 
meglévő tulajdonukat, feltéve, hogy a 
független rendszerüzemeltető minden 
hálózatüzemeltetői feladatot ellát, illetve 
megvalósult a tényleges és hatékony 
szétválasztás, és működése részletes 
szabályoknak, valamint széles körű 
szabályozói ellenőrzési 
mechanizmusoknak van alávetve.

Or. en

Indokolás

A preambulumbekezdések ezen részében kell hangsúlyozni, hogy a tulajdonjogilag nem 
szétválasztott szállításirendszer-tulajdonosok számára lehetővé kell tenni a független 
rendszerüzemeltető és a tényleges és hatékony szétválasztás (EEU) modellje közötti választást.
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Módosítás 64
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann and Ján Hudacký

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ellátási és kitermelési érdekektől 
független rendszerüzemeltetők létrehozása 
révén a vertikálisan integrált vállalkozások 
az érdekek tényleges elkülönítése mellett 
fenntarthatják a hálózati vagyonban 
meglévő tulajdonukat, feltéve hogy a 
független rendszerüzemeltető minden 
hálózatüzemeltetői feladatot ellát és 
működése részletes szabályoknak, valamint 
széles körű szabályozói ellenőrzési 
mechanizmusoknak van alávetve. 

(10) Az ellátási és kitermelési érdekektől 
független rendszerüzemeltetők létrehozása 
révén a vertikálisan integrált vállalkozások 
az érdekek tényleges elkülönítése mellett 
fenntarthatják a hálózati vagyonban 
meglévő tulajdonukat, feltéve, hogy a 
független rendszerüzemeltető minden 
hálózatüzemeltetői feladatot ellát, illetve 
megvalósult a tényleges és hatékony 
szétválasztás, és működése részletes 
szabályoknak, valamint széles körű 
szabályozói ellenőrzési 
mechanizmusoknak van alávetve. 

Or. fr

Indokolás

Az új (8a) preambulumbekezdésben rögzített tényleges és hatékony szétválasztás 
megvalósítása biztosíthatja a szállításirendszer-tulajdonosok függetlenségét. Ez a lehetőség 
egyenértékű a tulajdonosi szétválasztással a tevékenységek és az ISO tekintetében.

Módosítás 65
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A tényleges és hatékony jogi 
szétválasztásra vonatkozó előírások 
betartása mellett, és feltéve, hogy a 
hálózatüzemeltető vállalat minden 
hálózatüzemeltetői feladatot ellát,valamint 
és részletes szabályok és széles körű 
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szabályozói ellenőrzési mechanizmusok 
kerültek megállapításra, a vertikálisan 
integrált vállalkozások az érdekek 
tényleges elkülönítése mellett 
fenntarthatják a hálózati eszközben 
meglévő tulajdonukat.

Or. en

Indokolás

A módosított 8. cikk (1) bekezdésére vonatkozik.

Módosítás 66
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ezért, amennyiben egy szállítási 
rendszert tulajdonló vállalkozás egy 
vertikálisan integrált vállalkozás része, a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni a 
tulajdonjogi szétválasztás, valamint –
eltérésként – az ellátási és kitermelési 
érdekektől független rendszerüzemeltetők 
létrehozása közötti választásra. A 
független rendszerüzemeltetői megoldás 
teljes körű eredményességét 
meghatározott kiegészítő szabályokkal kell 
biztosítani. A vertikálisan integrált 
vállalkozások részvényeseinek teljes körű 
érdekvédelme céljából a tagállamok 
választására kell bízni, hogy a 
tulajdonjogi szétválasztást közvetlen 
elidegenítéssel vagy az integrált 
vállalkozás részvényeinek a hálózati 
vállalkozás részvényeire és a fennmaradó 
ellátási és kitermelési társaság 
részvényeire való bontással valósítják-e 
meg, feltéve hogy teljesülnek a 
tulajdonjogi szétválasztásból eredő 
követelmények.

törölve
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Or. en

Módosítás 67
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ezért, amennyiben egy szállítási 
rendszert tulajdonló vállalkozás egy 
vertikálisan integrált vállalkozás része, a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni a 
tulajdonjogi szétválasztás, valamint –
eltérésként – az ellátási és kitermelési 
érdekektől független rendszerüzemeltetők 
létrehozása közötti választásra. A független 
rendszerüzemeltetői megoldás teljes körű 
eredményességét meghatározott kiegészítő 
szabályokkal kell biztosítani. A 
vertikálisan integrált vállalkozások 
részvényeseinek teljes körű érdekvédelme 
céljából a tagállamok választására kell 
bízni, hogy a tulajdonjogi szétválasztást 
közvetlen elidegenítéssel vagy az integrált 
vállalkozás részvényeinek a hálózati 
vállalkozás részvényeire és a fennmaradó 
ellátási és kitermelési társaság 
részvényeire való bontással valósítják-e 
meg, feltéve hogy teljesülnek a 
tulajdonjogi szétválasztásból eredő 
követelmények.

(11) Ezért, amennyiben egy szállítási 
rendszert tulajdonló vállalkozás egy 
vertikálisan integrált vállalkozás része, a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni három 
lehetőség: a tulajdonjogi szétválasztás, 
független rendszerüzemeltető létrehozása
vagy a tényleges és hatékony szétválasztás 
közötti választásra.

Or. en

Indokolás

A szállítási hálózatok szétválasztása terén a tagállamoknak lehetőséget kell adni három 
lehetőség, a tulajdonjogi szétválasztás, független rendszerüzemeltető (ISO) modell és a 
tényleges és hatékony szétválasztás közötti választásra. Mindhárom lehetőség egyaránt 
alkalmas arra, hogy megkülönböztetéstől mentes hozzáférést biztosítson a hálózatokhoz, 
megoldja az érdekütközéseket az integrált vállalkozásokon belül és ösztönözze a hálózatba 
történő beruházásokat. 
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Módosítás 68
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ezért, amennyiben egy szállítási 
rendszert tulajdonló vállalkozás egy 
vertikálisan integrált vállalkozás része, a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni a 
tulajdonjogi szétválasztás, valamint –
eltérésként – az ellátási és kitermelési 
érdekektől független rendszerüzemeltetők 
létrehozása közötti választásra. A független 
rendszerüzemeltetői megoldás teljes körű 
eredményességét meghatározott kiegészítő 
szabályokkal kell biztosítani. A 
vertikálisan integrált vállalkozások 
részvényeseinek teljes körű érdekvédelme 
céljából a tagállamok választására kell 
bízni, hogy a tulajdonjogi szétválasztást 
közvetlen elidegenítéssel vagy az integrált 
vállalkozás részvényeinek a hálózati 
vállalkozás részvényeire és a fennmaradó 
ellátási és kitermelési társaság 
részvényeire való bontással valósítják-e 
meg, feltéve hogy teljesülnek a 
tulajdonjogi szétválasztásból eredő 
követelmények.

(11) Ezért, amennyiben egy szállítási 
rendszert tulajdonló vállalkozás egy 
vertikálisan integrált vállalkozás része, a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni több 
lehetőség közötti választásra.

Or. de

Módosítás 69
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ezért, amennyiben egy átviteli 
rendszert tulajdonló vállalkozás egy 
vertikálisan integrált vállalkozás része, a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni a 

(11) Ezért, amennyiben egy szállítási 
rendszert tulajdonló vállalkozás egy 
vertikálisan integrált vállalkozás része, a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni a 
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tulajdonjogi szétválasztás, valamint –
eltérésként – az ellátási és termelési 
érdekektől független rendszerüzemeltetők 
létrehozása közötti választásra. A független 
rendszerüzemeltetői megoldás teljes körű 
eredményességét meghatározott kiegészítő 
szabályokkal kell biztosítani. A 
vertikálisan integrált vállalkozások 
részvényeseinek teljes körű érdekvédelme 
céljából a tagállamok választására kell 
bízni, hogy a tulajdonjogi szétválasztást 
közvetlen elidegenítéssel vagy az integrált 
vállalkozás részvényeinek a hálózati 
vállalkozás részvényeire és a fennmaradó 
ellátási és termelési társaság részvényeire 
való bontással valósítják-e meg, feltéve 
hogy teljesülnek a tulajdonjogi 
szétválasztásból eredő követelmények.

tulajdonjogi szétválasztás, az ellátási és 
kitermelési érdekektől független 
rendszerüzemeltetők létrehozása, valamint 
a szállításirendszer-üzemeltető 
eredményes leválasztását a hálózati 
tulajdonjog sérelme, valamint a szállítási 
rendszer vagy az energiatermelési üzletág 
eladásának kényszere nélkül biztosító 
tényleges és hatékony szétválasztás közötti 
választásra. A független 
rendszerüzemeltetői megoldás teljes körű 
eredményességét meghatározott kiegészítő 
szabályokkal kell biztosítani. A 
vertikálisan integrált vállalkozások 
részvényeseinek teljes körű érdekvédelme 
céljából a tagállamok választására kell 
bízni, hogy a tulajdonjogi szétválasztást 
közvetlen elidegenítéssel vagy az integrált 
vállalkozás részvényeinek a hálózati 
vállalkozás részvényeire és a fennmaradó 
ellátási és termelési társaság részvényeire 
való bontással valósítják-e meg, feltéve 
hogy teljesülnek a tulajdonjogi 
szétválasztásból eredő követelmények.

Or. en

Indokolás

A módosítás a tulajdonjogi szétválasztás és a független rendszerüzemeltető (ISO) alternatívák 
mellé harmadik lehetőségként bevezeti a tényleges és hatékony szétválasztást.

Módosítás 70
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann and Ján Hudacký

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ezért, amennyiben egy átviteli 
rendszert tulajdonló vállalkozás egy 
vertikálisan integrált vállalkozás része, a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni a 

(11) Ezért, amennyiben egy átviteli 
rendszert tulajdonló vállalkozás egy 
vertikálisan integrált vállalkozás része, a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni a 
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tulajdonjogi szétválasztás, valamint –
eltérésként – az ellátási és termelési 
érdekektől független rendszerüzemeltetők 
létrehozása közötti választásra. A független 
rendszerüzemeltetői megoldás teljes körű 
eredményességét meghatározott kiegészítő 
szabályokkal kell biztosítani. A 
vertikálisan integrált vállalkozások 
részvényeseinek teljes körű érdekvédelme 
céljából a tagállamok választására kell 
bízni, hogy a tulajdonjogi szétválasztást 
közvetlen elidegenítéssel vagy az integrált 
vállalkozás részvényeinek a hálózati 
vállalkozás részvényeire és a fennmaradó 
ellátási és termelési társaság részvényeire 
való bontással valósítják-e meg, feltéve 
hogy teljesülnek a tulajdonjogi 
szétválasztásból eredő követelmények.

tulajdonjogi szétválasztás, a szállítási 
rendszerek és a szállításirendszer-
üzemeltetők tényleges és hatékony 
szétválasztása, valamint az ellátási és 
termelési érdekektől független 
rendszerüzemeltetők létrehozása közötti 
választásra. A független 
rendszerüzemeltetői megoldás teljes körű 
eredményességét meghatározott kiegészítő 
szabályokkal kell biztosítani. A 
vertikálisan integrált vállalkozások 
részvényeseinek teljes körű érdekvédelme 
céljából a tagállamok választására kell 
bízni, hogy a tulajdonjogi szétválasztást 
közvetlen elidegenítéssel vagy az integrált 
vállalkozás részvényeinek a hálózati 
vállalkozás részvényeire és a fennmaradó 
ellátási és termelési társaság részvényeire 
való bontással valósítják-e meg, feltéve 
hogy teljesülnek a tulajdonjogi 
szétválasztásból eredő követelmények.

Or. fr

Indokolás

A szállításirendszer-üzemeltetők függetlenségének biztosítása érdekében a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a vertikálisan integrált vállalatok megfeleljenek a tulajdonjogi 
szétválasztásra, a tényleges és hatékony szétválasztásra vagy a független rendszerhasználókra 
vonatkozó előírásoknak. Ez a három lehetőség egyenértékű, és így is jelenik meg az irányelvre 
vonatkozó javaslatban.

Módosítás 71
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ezért, amennyiben egy átviteli 
rendszert tulajdonló vállalkozás egy 
vertikálisan integrált vállalkozás része, a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni a 

(11) Ezért, amennyiben egy szállítási 
rendszert tulajdonló vállalkozás egy 
vertikálisan integrált vállalkozás része, a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni a 
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tulajdonjogi szétválasztás, valamint –
eltérésként – az ellátási és termelési 
érdekektől független rendszerüzemeltetők 
létrehozása közötti választásra. A független 
rendszerüzemeltetői megoldás teljes körű 
eredményességét meghatározott kiegészítő 
szabályokkal kell biztosítani. A 
vertikálisan integrált vállalkozások 
részvényeseinek teljes körű érdekvédelme 
céljából a tagállamok választására kell 
bízni, hogy a tulajdonjogi szétválasztást 
közvetlen elidegenítéssel vagy az integrált 
vállalkozás részvényeinek a hálózati 
vállalkozás részvényeire és a fennmaradó 
ellátási és termelési társaság részvényeire 
való bontással valósítják-e meg, feltéve 
hogy teljesülnek a tulajdonjogi 
szétválasztásból eredő követelmények.

tulajdonjogi szétválasztás, az ellátási és 
kitermelési érdekektől független 
rendszerüzemeltetők létrehozása, valamint 
a szállításirendszer-üzemeltetők tényleges 
és hatékony jogi szétválasztása közötti 
választásra A független 
rendszerüzemeltetői megoldás teljes körű 
eredményességét meghatározott kiegészítő 
szabályokkal kell biztosítani. A 
vertikálisan integrált vállalkozások 
részvényeseinek teljes körű érdekvédelme 
céljából a tagállamok választására kell 
bízni, hogy a tulajdonjogi szétválasztást 
közvetlen elidegenítéssel vagy az integrált 
vállalkozás részvényeinek a hálózati 
vállalkozás részvényeire és a fennmaradó 
ellátási és termelési társaság részvényeire 
való bontással valósítják-e meg, feltéve 
hogy teljesülnek a tulajdonjogi 
szétválasztásból eredő követelmények.

Or. en

Indokolás

A független rendszerüzemeltetők létrehozásának egyenértékű lehetőséget kell képeznie. 
Ezenkívül a módosított 8. cikk (1) bekezdésére vonatkozik.

Módosítás 72
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ezért, amennyiben egy szállítási 
rendszert tulajdonló vállalkozás egy 
vertikálisan integrált vállalkozás része, a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni a 
tulajdonjogi szétválasztás, valamint –
eltérésként – az ellátási és kitermelési 
érdekektől független rendszerüzemeltetők 
létrehozása közötti választásra. A független 
rendszerüzemeltetői megoldás teljes körű 

(11) Ezért, amennyiben egy szállítási 
rendszert tulajdonló vállalkozás egy 
vertikálisan integrált vállalkozás része, a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni a 
tulajdonjogi szétválasztás, a tényleges és 
hatékony szétválasztás, valamint –
eltérésként – az ellátási és kitermelési 
érdekektől független rendszerüzemeltetők 
létrehozása közötti választásra. A független 
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eredményességét meghatározott kiegészítő 
szabályokkal kell biztosítani. A 
vertikálisan integrált vállalkozások 
részvényeseinek teljes körű érdekvédelme 
céljából a tagállamok választására kell 
bízni, hogy a tulajdonjogi szétválasztást 
közvetlen elidegenítéssel vagy az integrált 
vállalkozás részvényeinek a hálózati 
vállalkozás részvényeire és a fennmaradó 
ellátási és kitermelési társaság részvényeire 
való bontással valósítják-e meg, feltéve 
hogy teljesülnek a tulajdonjogi 
szétválasztásból eredő követelmények.

rendszerüzemeltetői megoldás teljes körű 
eredményességét meghatározott kiegészítő 
szabályokkal kell biztosítani. A 
vertikálisan integrált vállalkozások 
részvényeseinek teljes körű érdekvédelme 
céljából a tagállamok választására kell 
bízni, hogy a tulajdonjogi szétválasztást 
közvetlen elidegenítéssel vagy az integrált 
vállalkozás részvényeinek a hálózati 
vállalkozás részvényeire és a fennmaradó 
ellátási és kitermelési társaság részvényeire 
való bontással valósítják-e meg, feltéve 
hogy teljesülnek a tulajdonjogi 
szétválasztásból eredő követelmények.

Or. en

Indokolás

A szállítási hálózatok szétválasztása terén a tagállamoknak lehetőséget kell adni három 
lehetőség, a tulajdonjogi szétválasztás, független rendszerüzemeltető (ISO) modell és a 
tényleges és hatékony szétválasztás közötti választásra. 

Módosítás 73
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A gáz belső piacán a verseny 
javítása érdekében a nem háztartási 
fogyasztók számára lehetővé kell tenni az 
ellátó megválasztását, valamint hogy 
gázszükségleteik fedezésére több ellátóval 
is szerződést kössenek. A fogyasztókat 
meg kell védeni a szerződések 
kizárólagosságot biztosító záradékaival 
szemben, amelyek kizárják a versenyző 
és/vagy kiegészítő ajánlatokat.

Or. en
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Indokolás

Az irányelvnek célul kell kitűznie, hogy a fogyasztók élvezhessék az alacsonyabb energiaárak 
előnyeit, ezért elejét kell vennie, hogy a domináns helyzetben lévő ellátó a fogyasztói 
szerződésekbe kizárólagossági kikötéseket foglaljon. A kizárólagossági kikötések 
megakadályozzák, hogy a nem háztartási fogyasztók válogassanak az ellátók között, amellyel 
energiaköltségeik terén komoly megtakarítást érhetnének el. 

Módosítás 74
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tényleges szétválasztás végrehajtása 
során be kell tartani a megkülönböztetés 
tilalmának elvét a köz- és a magánszektor 
között. E célból ugyanazon személy – sem 
magában, sem mással közösen – nem 
gyakorolhat befolyást a szállításirendszer-
üzemeltető és az ellátó vállalkozások 
testületeinek összetételére, szavazására 
vagy döntésére is. Amennyiben az adott 
tagállam bizonyítani tudja e követelmény 
betartását, úgy két különálló állami szerv 
ellenőrizheti egyfelől a kitermelési és 
ellátási tevékenységeket, másfelől a 
szállítási tevékenységeket.

(12) A tényleges szétválasztás végrehajtása 
során be kell tartani a megkülönböztetés 
tilalmának elvét a köz- és a magánszektor 
között. E célból ugyanazon személy – sem 
magában, sem mással közösen – nem 
gyakorolhat befolyást a szállításirendszer-
üzemeltető és az ellátó vállalkozások 
testületeinek összetételére, szavazására 
vagy döntésére. 

Or. en

Indokolás

Valamennyi állami vállalat szigorú hierachikus döntéshozatali rend szerint a 
nemzeti/regionális/helyi kormányzat alá van rendelve. Általában az állami energiavállalatok 
stratégiai döntései az ország gazdaságának egészére nézve fontosak, ezért elfogadásukra 
politikai szinten kerül sor. Teljesen értelmetlen a közigazgatás különböző egységére ruházni a 
tulajdonjogot és a működtetést.
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Módosítás 75
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tényleges szétválasztás végrehajtása 
során be kell tartani a megkülönböztetés 
tilalmának elvét a köz- és a magánszektor 
között. E célból ugyanazon személy – sem 
magában, sem mással közösen – nem 
gyakorolhat befolyást a szállításirendszer-
üzemeltető és az ellátó vállalkozások 
testületeinek összetételére, szavazására 
vagy döntésére is. Amennyiben az adott 
tagállam bizonyítani tudja e követelmény 
betartását, úgy két különálló állami szerv 
ellenőrizheti egyfelől a kitermelési és 
ellátási tevékenységeket, másfelől a 
szállítási tevékenységeket.

(12) A tényleges szétválasztás végrehajtása 
során be kell tartani a megkülönböztetés 
tilalmának elvét a köz- és a magánszektor 
között. E célból ugyanazon személy – sem 
magában, sem mással közösen – nem 
gyakorolhat befolyást a szállításirendszer-
üzemeltető és az ellátó vállalkozások 
testületeinek összetételére, szavazására 
vagy döntésére.

Or. en

Módosítás 76
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tényleges szétválasztás végrehajtása 
során be kell tartani a megkülönböztetés 
tilalmának elvét a köz- és a magánszektor 
között. E célból ugyanazon személy – sem 
magában, sem mással közösen – nem 
gyakorolhat befolyást a szállításirendszer-
üzemeltető és az ellátó vállalkozások 
testületeinek összetételére, szavazására 
vagy döntésére is. Amennyiben az adott 
tagállam bizonyítani tudja e követelmény 
betartását, úgy két különálló állami szerv 
ellenőrizheti egyfelől a kitermelési és 
ellátási tevékenységeket, másfelől a 

(12) A tényleges szétválasztás végrehajtása 
során be kell tartani a megkülönböztetés 
tilalmának elvét a köz- és a magánszektor 
között. E célból ugyanazon személy – sem 
magában, sem mással közösen – nem 
gyakorolhat befolyást a szállításirendszer-
üzemeltető és az ellátó vállalkozások 
testületeinek összetételére, szavazására 
vagy döntésére.
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szállítási tevékenységeket.

Or. de

Indokolás

Az állami és nem állami vállalatok tekintetében a nem egyenlő elbánás alkalmazása 
diszkriminatív és indokolatlan.

Módosítás 77
Paul Rübig, Angelika Niebler, Herbert Reul, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tényleges szétválasztás végrehajtása 
során be kell tartani a megkülönböztetés 
tilalmának elvét a köz- és a magánszektor 
között. E célból ugyanazon személy – sem 
magában, sem mással közösen – nem 
gyakorolhat befolyást a szállításirendszer-
üzemeltető és az ellátó vállalkozások 
testületeinek összetételére, szavazására 
vagy döntésére sem. Amennyiben az adott 
tagállam bizonyítani tudja e követelmény 
betartását, úgy két különálló állami szerv 
ellenőrizheti egyfelől a kitermelési és 
ellátási tevékenységeket, másfelől a 
szállítási tevékenységeket.

(12) A tényleges szétválasztás végrehajtása 
során be kell tartani a megkülönböztetés 
tilalmának elvét a köz- és a magánszektor 
között. E célból ugyanazon személy – sem 
magában, sem mással közösen – nem 
gyakorolhat befolyást a szállításirendszer-
üzemeltető és az ellátó vállalkozások 
testületeinek összetételére, szavazására 
vagy döntésére.

Or. en

Indokolás

Az állami és nem állami szállítási rendszerek tekintetében a nem egyenlő elbánás alkalmazása 
diszkriminatív. A Bizottság javaslatának preambulumbekezdései különbséget tesznek az állami 
tulajdonú és a magánkézben lévő rendszerek között. 
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Módosítás 78
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tényleges szétválasztás végrehajtása 
során be kell tartani a megkülönböztetés 
tilalmának elvét a köz- és a magánszektor 
között. E célból ugyanazon személy – sem 
magában, sem mással közösen – nem 
gyakorolhat befolyást a szállításirendszer-
üzemeltető és az ellátó vállalkozások 
testületeinek összetételére, szavazására 
vagy döntésére is. Amennyiben az adott 
tagállam bizonyítani tudja e követelmény 
betartását, úgy két különálló állami szerv 
ellenőrizheti egyfelől a kitermelési és 
ellátási tevékenységeket, másfelől a 
szállítási tevékenységeket.

(12) A tényleges szétválasztás végrehajtása 
során be kell tartani a megkülönböztetés 
tilalmának elvét a köz- és a magánszektor 
között. E célból ugyanazon személy – sem 
magában, sem mással közösen – nem 
gyakorolhat befolyást a szállításirendszer-
üzemeltető és az ellátó vállalkozások 
testületeinek összetételére, szavazására 
vagy döntésére. Amennyiben az adott 
tagállam bizonyítani tudja e követelmény 
betartását, úgy két különálló állami szerv 
ellenőrizheti egyfelől a kitermelési és 
ellátási tevékenységeket, másfelől a 
szállítási tevékenységeket. Ahol a 
szállításirendszer-üzemeltető és a 
termelési, illetve az ellátási feladatokat 
végző vállalatok fölött egyaránt 
ellenőrzést gyakorló tagállamon keresztül 
fenntartják a vertikális integrációt, az 
ilyen entitás vonatkozásában a tényleges 
jogi szétválasztási követelmények 
kötelezőek maradnak.

Or. en

Módosítás 79
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A hálózatok és az ellátási 
tevékenységek teljes elkülönítését a 
Közösség egészén belül meg kell valósítani 
annak érdekében, hogy a közösségi 
hálózatüzemeltetők vagy kapcsolt 
vállalkozásaik egyik tagállamban se 

(13) A hálózatok és az ellátási 
tevékenységek elkülönítését a Közösség 
egészén belül meg kell valósítani annak 
érdekében, hogy a közösségi 
hálózatüzemeltetők vagy kapcsolt 
vállalkozásaik egyik tagállamban se 
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végezhessenek ellátási vagy kitermelési 
tevékenységet. Ez az uniós és nem uniós 
vállalkozásokra egyaránt alkalmazandó. A 
hálózatok és az ellátási tevékenységeknek 
a Közösség egészében való 
elkülönítésének biztosítása érdekében a 
szabályozó hatóságokat fel kell jogosítani 
arra, hogy megtagadják a szétválasztási 
szabályokat be nem tartó 
szállításirendszer-üzemeltetők tanúsítását.
A Közösség egészében való következetes 
alkalmazás biztosítása és a Közösség 
nemzetközi kötelezettségeinek betartása 
érdekében a Bizottság számára jogot kell 
adni a szabályozó hatóságok tanúsításról 
hozott határozatainak felülvizsgálatára.

végezhessenek ellátási vagy kitermelési 
tevékenységet. Ez az uniós és nem uniós 
vállalkozásokra egyaránt alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A tulajdonjogilag szétválasztott szállításirendszer-üzemeltetők és a független 
rendszerüzemeltetők számára a Bizottság által javasolt tanúsítási eljárás túlságosan nehézkes 
és bürokratikus. A szétválasztási szabályok megfelelő végrehajtását a szabályozó hatóságok 
általi folyamatos nyomonkövetéssel és a szállításirendszer-üzemeltetők felügyeletével is 
biztosítani lehet. 

Módosítás 80
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A hálózatok és az ellátási 
tevékenységek teljes elkülönítését a 
Közösség egészén belül meg kell valósítani 
annak érdekében, hogy a közösségi 
hálózatüzemeltetők vagy kapcsolt 
vállalkozásaik egyik tagállamban se 
végezhessenek ellátási vagy kitermelési 
tevékenységet. Ez az uniós és nem uniós 
vállalkozásokra egyaránt alkalmazandó. A 
hálózatok és az ellátási tevékenységeknek 

(13) A hálózatok és az ellátási 
tevékenységek elkülönítését a Közösség 
egészén belül meg kell valósítani annak 
érdekében, hogy a közösségi 
hálózatüzemeltetők vagy kapcsolt 
vállalkozásaik egyik tagállamban se 
végezhessenek ellátási vagy kitermelési 
tevékenységet. Ez az uniós és nem uniós 
vállalkozásokra egyaránt alkalmazandó. A 
Közösség egészében való következetes 
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a Közösség egészében való 
elkülönítésének biztosítása érdekében a 
szabályozó hatóságokat fel kell jogosítani 
arra, hogy megtagadják a szétválasztási 
szabályokat be nem tartó 
szállításirendszer-üzemeltetők tanúsítását.
A Közösség egészében való következetes 
alkalmazás biztosítása és a Közösség 
nemzetközi kötelezettségeinek betartása 
érdekében a Bizottság számára jogot kell 
adni a szabályozó hatóságok tanúsításról 
hozott határozatainak felülvizsgálatára.

alkalmazás biztosítása és a Közösség 
nemzetközi kötelezettségeinek betartása 
érdekében a Bizottság számára jogot kell 
adni a szabályozó hatóságok tanúsításról 
hozott határozatainak felülvizsgálatára.

Or. en

Indokolás

A tulajdonjogilag szétválasztott szállításirendszer-üzemeltetők és a független 
rendszerüzemeltetők számára a Bizottság által javasolt tanúsítási eljárás túlságosan nehézkes 
és bürokratikus. A szétválasztási szabályok megfelelő végrehajtását a szabályozó hatóságok 
általi folyamatos nyomonkövetéssel és a szállításirendszer-üzemeltetők felügyeletével is 
biztosítani lehet.

Módosítás 81
Eugenijus Maldeikis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A hálózatok és az ellátási 
tevékenységek teljes elkülönítését a 
Közösség egészén belül meg kell valósítani
annak érdekében, hogy a közösségi 
hálózatüzemeltetők vagy kapcsolt 
vállalkozásaik egyik tagállamban se 
végezhessenek ellátási vagy kitermelési 
tevékenységet. Ez az uniós és nem uniós 
vállalkozásokra egyaránt alkalmazandó. A 
hálózatok és az ellátási tevékenységeknek a 
Közösség egészében való elkülönítésének 
biztosítása érdekében a szabályozó 
hatóságokat fel kell jogosítani arra, hogy 
megtagadják a szétválasztási szabályokat 
be nem tartó szállításirendszer-üzemeltetők 

(13) A hálózatok és az ellátási 
tevékenységek elkülönítését a Közösség 
egészén belül meg kell valósítani. Ez az 
uniós és nem uniós vállalkozásokra 
egyaránt alkalmazandó. A hálózatok és az 
ellátási tevékenységeknek a Közösség 
egészében való elkülönítésének biztosítása 
érdekében a szabályozó hatóságokat fel 
kell jogosítani arra, hogy megtagadják a 
szétválasztási szabályokat be nem tartó 
szállításirendszer-üzemeltetők tanúsítását.
A Közösség egészében való következetes 
alkalmazás biztosítása és a Közösség 
nemzetközi kötelezettségeinek betartása 
érdekében az Ügynökség számára jogot 
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tanúsítását. A Közösség egészében való 
következetes alkalmazás biztosítása és a 
Közösség nemzetközi kötelezettségeinek 
betartása érdekében a Bizottság számára 
jogot kell adni a szabályozó hatóságok 
tanúsításról hozott határozatainak 
felülvizsgálatára.

kell adni a szabályozó hatóságok 
tanúsításról hozott határozatainak 
felülvizsgálatára.

Or. lt

Módosítás 82
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A hálózatok és az ellátási 
tevékenységek teljes elkülönítését a 
Közösség egészén belül meg kell valósítani 
annak érdekében, hogy a közösségi 
hálózatüzemeltetők vagy kapcsolt 
vállalkozásaik egyik tagállamban se 
végezhessenek ellátási vagy kitermelési 
tevékenységet. Ez az uniós és nem uniós 
vállalkozásokra egyaránt alkalmazandó. A 
hálózatok és az ellátási tevékenységeknek a 
Közösség egészében való elkülönítésének 
biztosítása érdekében a szabályozó 
hatóságokat fel kell jogosítani arra, hogy 
megtagadják a szétválasztási szabályokat 
be nem tartó szállításirendszer-üzemeltetők 
tanúsítását. A Közösség egészében való 
következetes alkalmazás biztosítása és a 
Közösség nemzetközi kötelezettségeinek 
betartása érdekében a Bizottság számára 
jogot kell adni a szabályozó hatóságok 
tanúsításról hozott határozatainak 
felülvizsgálatára.

(13) A hálózatok és az ellátási 
tevékenységek teljes elkülönítését a 
Közösség egészén belül meg kell valósítani 
annak érdekében, hogy a közösségi 
hálózatüzemeltetők vagy kapcsolt 
vállalkozásaik egyik tagállamban se 
végezhessenek ellátási vagy kitermelési 
tevékenységet. Ez az uniós és nem uniós 
vállalkozásokra egyaránt alkalmazandó. A 
hálózatok és az ellátási tevékenységeknek a 
Közösség egészében való elkülönítésének 
biztosítása érdekében a szabályozó 
hatóságokat fel kell jogosítani arra, hogy 
megtagadják a szétválasztási szabályokat 
be nem tartó szállításirendszer-üzemeltetők 
tanúsítását. A Közösség egészében való 
következetes alkalmazás biztosítása és a 
Közösség nemzetközi kötelezettségeinek 
betartása érdekében az Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökség 
(„Ügynökség”) számára jogot kell adni a 
szabályozó hatóságok tanúsításról hozott 
határozatainak felülvizsgálatára.

Or. en
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Indokolás

Az Ügynökség feddhetetlen közvetítőként szolgálhat annak biztosítására, hogy a tagállamok 
azonos alapon működnek. Az Ügynökség több technikai eszközzel rendelkezne, mint a 
Bizottság. 

Módosítás 83
Herczog Edit

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A hálózatok és az ellátási 
tevékenységek teljes elkülönítését a 
Közösség egészén belül meg kell valósítani 
annak érdekében, hogy a közösségi 
hálózatüzemeltetők vagy kapcsolt 
vállalkozásaik egyik tagállamban se 
végezhessenek ellátási vagy kitermelési 
tevékenységet. Ez az uniós és nem uniós 
vállalkozásokra egyaránt alkalmazandó. A 
hálózatok és az ellátási tevékenységeknek a 
Közösség egészében való elkülönítésének 
biztosítása érdekében a szabályozó 
hatóságokat fel kell jogosítani arra, hogy 
megtagadják a szétválasztási szabályokat 
be nem tartó szállításirendszer-üzemeltetők 
tanúsítását. A Közösség egészében való 
következetes alkalmazás biztosítása és a 
Közösség nemzetközi kötelezettségeinek 
betartása érdekében a Bizottság számára 
jogot kell adni a szabályozó hatóságok 
tanúsításról hozott határozatainak 
felülvizsgálatára.

(13) A hálózatok és az ellátási 
tevékenységek teljes elkülönítését a 
Közösség egészén belül meg kell valósítani 
annak érdekében, hogy a közösségi 
hálózatüzemeltetők vagy kapcsolt 
vállalkozásaik egyik tagállamban se 
végezhessenek ellátási vagy kitermelési 
tevékenységet. Ez az uniós és nem uniós 
vállalkozásokra egyaránt alkalmazandó. A 
hálózatok és az ellátási tevékenységeknek a 
Közösség egészében való elkülönítésének 
biztosítása érdekében a szabályozó 
hatóságokat fel kell jogosítani arra, hogy 
megtagadják a szétválasztási szabályokat 
be nem tartó szállításirendszer-üzemeltetők 
tanúsítását. A Közösség egészében való 
következetes alkalmazás biztosítása és a 
Közösség nemzetközi kötelezettségeinek 
betartása érdekében az Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökség 
(„Ügynökség”) számára jogot kell adni a 
szabályozó hatóságok tanúsításról hozott 
határozatainak felülvizsgálatára.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökség feddhetetlen közvetítőként szolgálhat annak biztosítására, hogy a tagállamok 
azonos alapon működnek. Az Ügynökséget több technikai eszközzel rendelkezne, mint a 
Bizottság. 
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Módosítás 84
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az energiaellátás védelme a 
közbiztonság alapvető eleme, ezért 
elválaszthatatlanul kötődik az uniós 
gázpiac hatékony működéséhez. A hálózat 
használata elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
gáz eljusson az uniós polgárokhoz. A 
működő gázpiacok, főként a hálózatok és a 
gázellátáshoz kapcsolódó egyéb eszközök, 
elengedhetetlenek a közbiztonság, a 
gazdaság versenyképessége és a Közösség 
polgárainak jóléte szempontjából. A 
Közösség nemzetközi kötelezettségeinek 
sérelme nélkül, a Közösség úgy ítéli meg, 
hogy a gázszállítási rendszerek ágazata 
igen fontos a Közösség számára és ezért a 
harmadik országok befolyására tekintettel 
kiegészítő biztosítékokra van szükség a 
közösségi közrendet és közbiztonságot, 
valamint a Közösség polgárainak jólétét
fenyegető jelenségek elkerülése céljából. 
Ezek az intézkedések a tényleges 
szétválasztás szabályainak való megfelelés 
érdekében is szükségesek.

(14) Az energiaellátás védelme a 
közbiztonság alapvető eleme, ezért 
elválaszthatatlanul kötődik az uniós 
gázpiac hatékony működéséhez. A hálózat 
használata elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
gáz eljusson az uniós polgárokhoz. A 
működő gázpiacok, főként a hálózatok és a 
gázellátáshoz kapcsolódó egyéb eszközök, 
elengedhetetlenek a közbiztonság, a 
gazdaság versenyképessége és a Közösség 
polgárainak jóléte szempontjából. A téves 
irányítás e területen csak jóval később 
válik érzékelhetővé. A Közösség 
nemzetközi kötelezettségeinek sérelme 
nélkül, a Közösség úgy ítéli meg, hogy a 
gázszállítási rendszerek ágazata igen fontos 
a Közösség számára és ezért a harmadik 
országok befolyására tekintettel kiegészítő 
biztosítékokra van szükség a közösségi 
közrend és közbiztonság, valamint a 
Közösség polgárainak jóléte
veszélyezetésének elkerülése céljából. Ezek 
az intézkedések a tényleges szétválasztás 
szabályainak való megfelelés érdekében is 
szükségesek.

Or. de

Indokolás

A tőke közvetlen befektetés formájában történő beáramlása gazdaságilag kívánatos és az EU 
gazdaságait erősíti. Az európai átviteli/szállítási rendszerüzemeltetőknek a harmadik 
országbeli vállalatok általi átvétele elleni védelmét célzó úgynevezett „harmadik országokra 
vonatkozó záradék” protekcionista, jogi szempontból vitatható és nehezen végrehajtható.
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Módosítás 85
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az energiaellátás védelme a 
közbiztonság alapvető eleme, ezért 
elválaszthatatlanul kötődik az uniós 
gázpiac hatékony működéséhez. A hálózat 
használata elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
gáz eljusson az uniós polgárokhoz. A 
működő gázpiacok, főként a hálózatok és a 
gázellátáshoz kapcsolódó egyéb eszközök, 
elengedhetetlenek a közbiztonság, a 
gazdaság versenyképessége és a Közösség 
polgárainak jóléte szempontjából. A 
Közösség nemzetközi kötelezettségeinek 
sérelme nélkül, a Közösség úgy ítéli meg, 
hogy a gázszállítási rendszerek ágazata 
igen fontos a Közösség számára és ezért a 
harmadik országok befolyására tekintettel 
kiegészítő biztosítékokra van szükség a 
közösségi közrendet és közbiztonságot, 
valamint a Közösség polgárainak jólétét
fenyegető jelenségek elkerülése céljából.
Ezek az intézkedések a tényleges 
szétválasztás szabályainak való megfelelés 
érdekében is szükségesek.

(14) Az energiaellátás védelme a 
közbiztonság alapvető eleme, ezért 
elválaszthatatlanul kötődik az uniós 
gázpiac hatékony működéséhez. A hálózat 
használata elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
gáz eljusson az uniós polgárokhoz. A 
működő gázpiacok, főként a hálózatok és a 
gázellátáshoz kapcsolódó egyéb eszközök, 
elengedhetetlenek a közbiztonság, a 
gazdaság versenyképessége és a Közösség 
polgárainak jóléte szempontjából. A 
gázinfrastruktúra részét képezi mind azon 
tagállam létfontosságú 
infrastruktúrájának, melynek a területén 
fekszik, mind pedig az európai 
létfontosságú infrastruktúrának. A 
Közösség nemzetközi kötelezettségeinek 
sérelme nélkül, a Közösség úgy ítéli meg, 
hogy a gázszállítási rendszerek ágazata 
igen fontos a Közösség számára és ezért a 
harmadik országok befolyására tekintettel 
kiegészítő biztosítékokra van szükség a 
közösségi közrend és közbiztonság, 
valamint a Közösség polgárainak jóléte
veszélyezetésének elkerülése céljából. Ezek 
az intézkedések a tényleges szétválasztás 
szabályainak való megfelelés érdekében is 
szükségesek.

Or. ro
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Módosítás 86
Eugenijus Maldeikis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az energiaellátás védelme a 
közbiztonság alapvető eleme, ezért 
elválaszthatatlanul kötődik az uniós 
gázpiac hatékony működéséhez. A hálózat 
használata elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
gáz eljusson az uniós polgárokhoz. A 
működő gázpiacok, főként a hálózatok és a 
gázellátáshoz kapcsolódó egyéb eszközök, 
elengedhetetlenek a közbiztonság, a 
gazdaság versenyképessége és a Közösség 
polgárainak jóléte szempontjából. A 
Közösség nemzetközi kötelezettségeinek 
sérelme nélkül, a Közösség úgy ítéli meg, 
hogy a gázszállítási rendszerek ágazata 
igen fontos a Közösség számára és ezért a 
harmadik országok befolyására tekintettel 
kiegészítő biztosítékokra van szükség a 
közösségi közrendet és közbiztonságot, 
valamint a Közösség polgárainak jólétét
fenyegető jelenségek elkerülése céljából.
Ezek az intézkedések a tényleges 
szétválasztás szabályainak való megfelelés 
érdekében is szükségesek.

(14) Az energiaellátás védelme a 
közbiztonság alapvető eleme, ezért 
elválaszthatatlanul kötődik az uniós 
gázpiac hatékony működéséhez és a 
tagállamok elszigetelt piacainak 
integrációjához. A hálózat használata 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a gáz eljusson 
az uniós polgárokhoz. A működő 
gázpiacok, főként a hálózatok és a 
gázellátáshoz kapcsolódó egyéb eszközök, 
elengedhetetlenek a közbiztonság, a 
gazdaság versenyképessége és a Közösség 
polgárainak jóléte szempontjából. A 
Közösség nemzetközi kötelezettségeinek 
sérelme nélkül, a Közösség úgy ítéli meg, 
hogy a gázszállítási rendszerek ágazata 
igen fontos a Közösség számára és ezért a 
harmadik országok befolyására tekintettel 
kiegészítő biztosítékokra van szükség a 
közösségi közrend és közbiztonság, 
valamint a Közösség polgárainak jóléte
veszélyezetésének elkerülése céljából. Ezek 
az intézkedések a tényleges szétválasztás 
szabályainak való megfelelés érdekében is 
szükségesek.

Or. lt

Módosítás 87
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Jól működő piac esetében a tárolási 
szolgáltatás nyújtása versenyképes 
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tevékenység lehetne Európa nagy részén. 
A tagállamoknak és a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
tárolásirendszer-üzemeltetőkre vonatkozó 
feltételek célja a tárolási szolgáltatások 
versenyképes piacának megvalósítása. 

Or. en

Indokolás

Míg a csővezetékek és hálózatok temészetes monopóliumot képeznek és szabályozásuk 
szükséges, a földgáztárolás versenyképes tevékenységgé válhat és azzá kell válnia az újonnan 
belépők befektetéseinek ösztönzése révén.

Módosítás 88
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az elosztási hálózathoz való 
megkülönböztetésmentes hozzáférés 
meghatározza a fogyasztókhoz való 
lakossági szintű hozzáférést. A harmadik 
felek hozzáférésére és beruházásaira 
vonatkozó megkülönböztetés lehetősége az 
elosztási szinten nem annyira jelentős, mint 
szállítási szinten, mivel elosztási szinten a 
szűk keresztmetszetek és a kitermelési 
érdekek általában kisebb hatásúak, mint 
szállítási szinten. Sőt, az elosztórendszer-
üzemeltetők funkcionális szétválasztása az 
2003/55/EK irányelvvel összhangban csak 
2007. július 1-jétől vált kötelezővé, így a 
belső piacra gyakorolt hatásait még 
értékelni kell. A hatályos jogi és 
funkcionális szétválasztási szabályok 
egyértelműbb megfogalmazás, helyes 
végrehajtás és szoros felügyelet mellett 
elvezethetnek a tényleges szétválasztás 
megvalósításához. A lakossági piaci 
egyenlő feltételek megteremtése érdekében 

(16) Az elosztási hálózathoz való 
megkülönböztetésmentes hozzáférés 
meghatározza a fogyasztókhoz való 
lakossági szintű hozzáférést. A harmadik 
felek hozzáférésére és beruházásaira 
vonatkozó megkülönböztetés lehetősége az 
elosztási szinten nem annyira jelentős, mint 
szállítási szinten, mivel elosztási szinten a 
szűk keresztmetszetek és a kitermelési 
érdekek általában kisebb hatásúak, mint 
szállítási szinten. Az elosztóhálózatokat 
ezért az irányelv hatálya alól 
egyértelműen ki kell vonni. Sőt, az 
elosztórendszer-üzemeltetők funkcionális 
szétválasztása az 2003/55/EK irányelvvel 
összhangban csak 2007. július 1-jétől vált 
kötelezővé, így a belső piacra gyakorolt 
hatásait még értékelni kell. A hatályos jogi 
és funkcionális szétválasztási szabályok 
egyértelműbb megfogalmazás, helyes 
végrehajtás és szoros felügyelet mellett 
elvezethetnek a tényleges szétválasztás 
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az elosztórendszer-üzemeltetők 
tevékenységét úgy kell felügyelni, hogy 
azok vertikális integráció révén ne 
juthassanak piaci versenyelőnyhöz, 
különös tekintettel a belső és külső 
kisfogyasztókra.

megvalósításához. A lakossági piaci 
egyenlő feltételek megteremtése érdekében 
az elosztórendszer-üzemeltetők 
tevékenységét úgy kell felügyelni, hogy 
azok vertikális integráció révén ne 
juthassanak piaci versenyelőnyhöz, 
különös tekintettel a belső és külső 
kisfogyasztókra.

Or. de

Indokolás

Világosan meg kell állapítani, hogy az elosztási hálozatok szintjére a harmadik belső 
energiapiaci csomag nem terjed ki.

Módosítás 89
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Bármilyen, a nemzeti szabályozó 
hatóságok hatáskörében végzett 
harmonizációnak magában kell foglalnia 
az energiatársaságoknak adható 
ösztönzőket és az ellenük használható 
szankciókat. Az Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökségnek (a 
továbbiakban: az Ügynökség) megfelelő 
hatáskört kell kapnia ahhoz, hogy az 
összes tagállamban az ösztönzők és 
szankciók közötti egyenértékűség 
biztosítása érdekében kezdeményezéseket 
tegyen, és az ilyen intézkedésekhez 
iránymutatásokat nyújtson.

Or. en
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Módosítás 90
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Bármilyen, a nemzeti szabályozó 
hatóságok hatáskörében végzett 
harmonizáció magában foglalja az 
energiatársaságoknak adható ösztönzőket 
és az ellenük használható szankciókat. Az 
Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökség (a továbbiakban: az 
Ügynökség) megfelelő hatáskört kap 
ahhoz, hogy az összes tagállamban az 
ösztönzők és szankciók közötti 
egyenértékűség biztosításának érdekében 
kezdeményezéseket tegyen, és az ilyen 
intézkedésekhez iránymutatásokat adjon 
ki.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökségnek egységes szemlétetmódot kell bizosítania ezekhez az intézkedésekhez.

Módosítás 91
Herczog Edit

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Bármilyen, a nemzeti szabályozó 
hatóságok hatáskörében végzett 
harmonizáció magában foglalja az 
energiatársaságoknak adható ösztönzőket 
és az ellenük használható szankciókat. Az 
Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökség (a továbbiakban: az 
Ügynökség) megfelelő hatáskört kap 
ahhoz, hogy az összes tagállamban az 
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ösztönzők és szankciók közötti 
egyenértékűség biztosításának érdekében 
kezdeményezéseket tegyen, és az ilyen 
intézkedésekhez iránymutatásokat adjon 
ki.

Or. en

Indokolás

Az Ügynökségnek egységes szemlétetmódot kell bizosítania ezekhez az intézkedésekhez.

Módosítás 92
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A tagállamoknak gyakorlati 
intézkedéseket kell tenniük a biogáz és a 
biomasszából származó gázfajták 
szélesebb körben történő használatának 
elősegítésére, mely gázoknak 
megkülönböztetéstől mentesen 
betáplálhatónak kell lenniük a 
gázhálózatba, amennyiben a betáplálás 
folyamatosan megfelel a vonatkozó 
műszaki szabályoknak és a biztonsági 
szabványoknak.

Or. en

Indokolás

Az EU 2020. évi energia-célkitűzéseinek elérése érdekében aktívan támogatni kell biogázt és a 
biomasszából származó gázt. E támogatás túlmegy a diszkriminációmentességet biztosító 
szabályoknak és biztonsági szabványoknak való megfelelést biztosító intézkedéseken.
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Módosítás 93
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A belső piac megfelelő működése 
céljából az energiaszabályozóknak 
képesnek kell lenniük a döntéshozatalra 
minden lényeges szabályozási kérdésben, 
továbbá függetlennek kell lenniük minden
más köz- vagy magánérdektől.

(18) A belső piac megfelelő működése 
céljából az energiaszabályozóknak 
képesnek kell lenniük a döntéshozatalra 
minden lényeges szabályozási kérdésben, 
továbbá függetlennek kell lenniük minden
állami vagy magánvállalat egyéb 
érdekeitől.

Or. en

Indokolás

Az energiaszabályozóknak a közérdekhez kell kötődniük.

Módosítás 94
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az energiaszabályozóknak hatáskörrel 
kell rendelkezniük a gázipari 
vállalkozásokat kötelező határozatok 
kibocsátására, valamint a 
kötelezettségeiket nem teljesítő
földgázipari vállalkozásokkal szembeni 
eredményes, célszerű és elrettentő
szankciók kiszabására. Hatáskört kell adni 
számukra a tekintetben is, hogy a 
versenyszabályok alkalmazásától 
függetlenül a piac megfelelő működése 
szempontjából szükséges, a tényleges 
versenyt ösztönző minden célszerű 
intézkedést meghozhassanak; valamint 
hogy a piacnyitáshoz alkalmazkodva 
biztosíthassák a közszolgáltatások magas 

(19) Az energiaszabályozóknak hatáskörrel 
kell rendelkezniük a hálózatüzemeltetőket
kötelező határozatok kibocsátására, 
valamint a kötelezettségeiket nem teljesítő
hálózatüzemeltetőkkel szembeni 
eredményes, célszerű és visszatartó erejű
szankciók kiszabására. Hatáskört kell adni 
számukra a tekintetben is, hogy a 
versenyszabályok alkalmazásától 
függetlenül a piac megfelelő működése 
szempontjából szükséges, a hálózatokhoz 
való hozzáférésre vonatkozó, a tényleges 
versenyt ösztönző minden célszerű 
intézkedést meghozhassanak; valamint 
hogy a piacnyitáshoz alkalmazkodva 
biztosíthassák a közszolgáltatások magas 
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színvonalát, a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét, továbbá a 
fogyasztóvédelmi intézkedések teljes körű 
eredményességét. E rendelkezések nem 
sérthetik sem a Bizottságnak a 
versenyszabályok alkalmazására vonatkozó 
hatáskörét – beleértve a közösségi szintű 
összefonódások vizsgálatát –, sem a belső 
piacra vonatkozó szabályokat, például a 
tőke szabad mozgását.

színvonalát, a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét, továbbá a 
fogyasztóvédelmi intézkedések teljes körű 
eredményességét. E rendelkezések nem 
sérthetik sem a Bizottságnak a 
versenyszabályok alkalmazására vonatkozó 
hatáskörét – beleértve a közösségi szintű 
összefonódások vizsgálatát –, sem a belső 
piacra vonatkozó szabályokat, például a 
tőke szabad mozgását.

Or. en

Módosítás 95
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az energiaszabályozóknak hatáskörrel 
kell rendelkezniük a gázipari 
vállalkozásokat kötelező határozatok 
kibocsátására, valamint a 
kötelezettségeiket nem teljesítő 
földgázipari vállalkozásokkal szembeni 
eredményes, célszerű és elrettentő
szankciók kiszabására. Hatáskört kell adni 
számukra a tekintetben is, hogy a 
versenyszabályok alkalmazásától 
függetlenül a piac megfelelő működése 
szempontjából szükséges, a tényleges 
versenyt ösztönző minden célszerű 
intézkedést meghozhassanak; valamint 
hogy a piacnyitáshoz alkalmazkodva 
biztosíthassák a közszolgáltatások magas 
színvonalát, a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét, továbbá a 
fogyasztóvédelmi intézkedések teljes körű 
eredményességét. E rendelkezések nem 
sérthetik sem a Bizottságnak a 
versenyszabályok alkalmazására vonatkozó 
hatáskörét – beleértve a közösségi szintű 
összefonódások vizsgálatát –, sem a belső 
piacra vonatkozó szabályokat, például a 

(19) Az energiaszabályozóknak hatáskörrel 
kell rendelkezniük a gázipari 
vállalkozásokat kötelező határozatok 
kibocsátására, valamint a 
kötelezettségeiket nem teljesítő 
földgázipari vállalkozásokkal szembeni 
eredményes, célszerű és visszatartó erejű
szankciók kiszabására. Hatáskört kell adni 
számukra a tekintetben is, hogy a 
versenyszabályok alkalmazásától 
függetlenül a piac megfelelő működése 
szempontjából szükséges, a tényleges 
verseny ösztönzésével a fogyasztók 
számára előnyt biztosító minden célszerű 
intézkedést meghozhassanak; valamint 
hogy a piacnyitáshoz alkalmazkodva 
biztosíthassák a közszolgáltatások magas 
színvonalát, a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét, továbbá a 
fogyasztóvédelmi intézkedések teljes körű 
eredményességét. E rendelkezések nem 
sérthetik sem a Bizottságnak a 
versenyszabályok alkalmazására vonatkozó 
hatáskörét – beleértve a közösségi szintű 
összefonódások vizsgálatát –, sem a belső 
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tőke szabad mozgását. piacra vonatkozó szabályokat, például a 
tőke szabad mozgását.

Or. en

Indokolás

Nem magának a tényleges versenynek az ösztönzése a cél, hanem az olyan fogyasztói érdekek 
előmozdítása, mint a több választási lehetőség, alacsonyabb árak és jobb minőségű 
szolgáltatás.

Módosítás 96
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Az energiaszabályozó hatóságoknak 
és a pénzpiaci szabályozóknak együtt kell 
működniük, hogy egymásnak lehetővé 
tegyék a szóban forgó piacok áttekintését, 
valamint rendelkezniük kell megfelelő 
hatáskörrel, hogy vizsgálatok 
lefolytatására és vitarendezésre vonatkozó 
megfelelő és elegendő felhatalmazás 
révén az energiatársaságoktól a vonatkozó 
információt megszerezzék, valamint hogy 
hatásos szankciókat alkalmazzanak.

Or. en

Indokolás

A hatályos irányelvek végrehajtásának hiánya megoldásra váró probléma.  A belső 
földgázpiac tényleges megnyitásának biztosítása érdekében a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak képesnek kell lenniük az együttműködésre más illetékes szabályozó 
hatóságokkal, lehetővé téve mindegyikük számára hogy eredményesen felügyeljék a 
földgázpiacot, valamint képesnek kell lenniük adott esetben megfelelő és visszatartó erejű 
szankciók alkalmazására a gázipari vállalkozások ellen, ha azok az ezen irányelvben 
meghatározott kötelezettségeknek nem tesznek eleget.
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Módosítás 97
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Az energiaszabályozó hatóságoknak 
és a pénzügypiaci szabályozóknak együtt 
kell működniük, hogy egymásnak lehetővé 
tegyék a szóban forgó piacok áttekintését, 
valamint rendelkezniük kell megfelelő 
hatáskörrel, hogy vizsgálatok 
lefolytatására és vitarendezésre vonatkozó 
megfelelő és elegendő felhatalmazás 
révén az energiatársaságoktól a vonatkozó 
információt megszerezzék, valamint hogy 
hatásos szankciókat alkalmazzanak.

Or. en

Indokolás

A hatályos irányelvek végrehajtásának hiánya megoldásra váró probléma.  A belső 
földgázpiac tényleges megnyitásának biztosítása érdekében a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak képesnek kell lenniük együttműködni más illetékes szabályozó hatóságokkal, 
lehetővé téve mindegyikük számára hogy eredményesen felügyeljék a földgázpiacot, valamint 
képesnek kell lenniük adott esetben megfelelő és visszatartó erejű szankciókat alkalmazni a 
gázipari vállalkozások ellen, ha azok bármely kötelezettségnek nem tesznek eleget.

Módosítás 98
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Erőteljesen ösztönözni kell a 
jelentősebb új infrastruktúrákba történő 
beruházásokat, eközben biztosítani kell a 
földgáz belső piacának megfelelő 
működését. A mentesített infrastruktúra-
projektek által a versenyre és az ellátás 
biztonságára gyakorolt pozitív hatás 

(20) Erőteljesen ösztönözni kell a 
jelentősebb új infrastruktúrákba történő 
beruházásokat, eközben biztosítani kell a 
földgáz belső piacának megfelelő 
működését. A mentesített infrastruktúra-
projektek által a versenyre és az ellátás 
biztonságára gyakorolt pozitív hatás 
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növelése érdekében a projekt tervezési 
szakaszában fel kell mérni a piaci 
érdeklődést és alkalmazni kell a szűk 
keresztmetszetek kezelésére vonatkozó 
szabályokat. Amennyiben egy 
infrastruktúra egynél több tagállam 
területén található, a határokon átnyúló 
vonatkozások jobb figyelembevétele és az 
ügyvitel megkönnyítése érdekében a 
mentesítési kérelmeket az 
Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökségnek kell kezelnie. A jelentősebb 
mentesített infrastruktúra-projektek 
kivitelezésének a szokásostól eltérő 
kockázati profilja miatt lehetővé kell tenni, 
hogy az ellátási és kitermelési 
vállalkozások az érintett projektek 
tekintetében ideiglenesen részben 
eltérjenek a szétválasztási szabályoktól. Az 
ellátás biztonságával kapcsolatos okokból 
ez különösen a Közösségen belüli, 
harmadik országokból a Közösségbe gázt 
szállító új csővezetékekre alkalmazandó.

növelése érdekében a projekt tervezési 
szakaszában fel kell mérni a piaci 
érdeklődést és alkalmazni kell a szűk 
keresztmetszetek kezelésére vonatkozó 
szabályokat. Amennyiben egy 
infrastruktúra egynél több tagállam 
területén található, a mentesítési 
határozatot egymással folytatott 
konzultációt követően a szabályozó 
hatóságok vagy az érintett tagállamok más 
illetékes testületei hozzák, és a Bizottság 
hagyja jóvá. A jelentősebb mentesített 
infrastruktúra-projektek kivitelezésének a 
szokásostól eltérő kockázati profilja miatt 
lehetővé kell tenni, hogy az ellátási és 
kitermelési vállalkozások az érintett 
projektek tekintetében ideiglenesen részben 
eltérjenek a szétválasztási szabályoktól. Az 
ellátás biztonságával kapcsolatos okokból 
ez különösen a Közösségen belüli, 
harmadik országokból a Közösségbe gázt 
szállító új csővezetékekre alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A mentesítési kérelemmel először a szabályozó hatóságoknak vagy az érintett tagállamok 
illetékes testületeinek kell foglalkozniuk, hogy megkönnyítsék és ésszerűsítsék a jelentős új 
gázipari infrastruktúrák és rendszerösszekötők építését, s csak ezután kerül a Bizottsághoz 
jóváhagyásra, amely intézmény a legjobb biztosíték az európai érdekekek védelmére, mivel a 
szerződések őreként ez alapvető feladata.

Módosítás 99
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Erőteljesen ösztönözni kell a 
jelentősebb új infrastruktúrákba történő 
beruházásokat, eközben biztosítani kell a 

(20) Erőteljesen ösztönözni kell a 
jelentősebb új infrastruktúrákba történő 
beruházásokat, eközben biztosítani kell a 
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földgáz belső piacának megfelelő 
működését. A mentesített infrastruktúra-
projektek által a versenyre és az ellátás 
biztonságára gyakorolt pozitív hatás 
növelése érdekében a projekt tervezési 
szakaszában fel kell mérni a piaci 
érdeklődést és alkalmazni kell a szűk 
keresztmetszetek kezelésére vonatkozó 
szabályokat. Amennyiben egy 
infrastruktúra egynél több tagállam 
területén található, a határokon átnyúló 
vonatkozások jobb figyelembevétele és az 
ügyvitel megkönnyítése érdekében a 
mentesítési kérelmeket az 
Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökségnek kell kezelnie. A jelentősebb 
mentesített infrastruktúra-projektek 
kivitelezésének a szokásostól eltérő 
kockázati profilja miatt lehetővé kell tenni, 
hogy az ellátási és kitermelési 
vállalkozások az érintett projektek 
tekintetében ideiglenesen részben 
eltérjenek a szétválasztási szabályoktól. Az 
ellátás biztonságával kapcsolatos okokból 
ez különösen a Közösségen belüli, 
harmadik országokból a Közösségbe gázt 
szállító új csővezetékekre alkalmazandó.

földgáz belső piacának megfelelő 
működését. Az Európai Tanács által 
elsődleges fontosságúnak elismert 
projektek, mint például a Nabucco, a 
jövőben szélesítik az Európai Unió 
földgázellátásának forrásait, és 
csökkentik az Unió harmadik országoktól 
való energiafüggőségét. A mentesített 
infrastruktúra-projektek által a versenyre és 
az ellátás biztonságára gyakorolt pozitív 
hatás növelése érdekében a projekt 
tervezési szakaszában fel kell mérni a piaci 
érdeklődést és alkalmazni kell a szűk 
keresztmetszetek kezelésére vonatkozó 
szabályokat. Amennyiben egy 
infrastruktúra egynél több tagállam 
területén található, a határokon átnyúló 
vonatkozások jobb figyelembevétele és az 
ügyvitel megkönnyítése érdekében a 
mentesítési kérelmeket az 
Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökségnek kell kezelnie. A jelentősebb 
mentesített infrastruktúra-projektek 
kivitelezésének a szokásostól eltérő 
kockázati profilja miatt lehetővé kell tenni, 
hogy az ellátási és kitermelési 
vállalkozások az érintett projektek 
tekintetében ideiglenesen részben 
eltérjenek a szétválasztási szabályoktól. Az 
ellátás biztonságával kapcsolatos okokból 
ez különösen a Közösségen belüli, 
harmadik országokból a Közösségbe gázt 
szállító új csővezetékekre alkalmazandó.

Or. ro

Módosítás 100
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Erőteljesen ösztönözni kell a 
jelentősebb új infrastruktúrákba történő 

(20) Erőteljesen ösztönözni kell a 
jelentősebb új infrastruktúrákba történő 
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beruházásokat, eközben biztosítani kell a 
földgáz belső piacának megfelelő 
működését. A mentesített infrastruktúra-
projektek által a versenyre és az ellátás 
biztonságára gyakorolt pozitív hatás 
növelése érdekében a projekt tervezési 
szakaszában fel kell mérni a piaci 
érdeklődést és alkalmazni kell a szűk 
keresztmetszetek kezelésére vonatkozó 
szabályokat. Amennyiben egy 
infrastruktúra egynél több tagállam 
területén található, a határokon átnyúló 
vonatkozások jobb figyelembevétele és az 
ügyvitel megkönnyítése érdekében a 
mentesítési kérelmeket az 
Energiaszabályozói Együttműködési
Ügynökségnek kell kezelnie. A jelentősebb 
mentesített infrastruktúra-projektek 
kivitelezésének a szokásostól eltérő 
kockázati profilja miatt lehetővé kell tenni, 
hogy az ellátási és kitermelési 
vállalkozások az érintett projektek 
tekintetében ideiglenesen részben 
eltérjenek a szétválasztási szabályoktól. Az 
ellátás biztonságával kapcsolatos okokból 
ez különösen a Közösségen belüli, 
harmadik országokból a Közösségbe gázt 
szállító új csővezetékekre alkalmazandó.

beruházásokat, eközben biztosítani kell a 
földgáz belső piacának megfelelő 
működését. A mentesített infrastruktúra-
projektek által a versenyre és az ellátás 
biztonságára gyakorolt pozitív hatás 
növelése érdekében a projekt tervezési 
szakaszában fel kell mérni a piaci 
érdeklődést és alkalmazni kell a szűk 
keresztmetszetek kezelésére vonatkozó 
szabályokat. Amennyiben egy 
infrastruktúra egynél több tagállam 
területén található, a határokon átnyúló 
vonatkozások jobb figyelembevétele és az 
ügyvitel megkönnyítése érdekében a 
mentesítési kérelmeket az 
Energiaszabályozói Együttműködési
Ügynökséggel folytatott konzultációt 
követően a Bizottság kezeli. A jelentősebb 
mentesített infrastruktúra-projektek 
kivitelezésének a szokásostól eltérő 
kockázati profilja miatt lehetővé kell tenni, 
hogy az ellátási és kitermelési 
vállalkozások az érintett projektek 
tekintetében ideiglenesen részben 
eltérjenek a szétválasztási szabályoktól. Az 
ellátás biztonságával kapcsolatos okokból 
ez különösen a Közösségen belüli, 
harmadik országokból a Közösségbe gázt 
szállító új csővezetékekre alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A határokon átnyúló infrastruktúrák mentesítéséről történő döntés jogköre nem ruházható az 
Ügynökségre, mivel ellenkező esetben a nem érintett országok szabályozói az Ügynökségen 
belül befolyásolhatják a mentesítésről szóló döntés eredményét. Múltbeli példák azt mutatják, 
hogy a nemzeti szabályozók igen gyakran a nemzeti érdeket követik. Sőt, az EB, 9/56. sz. 
Meroni-ügy (EBHT 1958., 133. o.) fényében a mérlegelést igényelő döntéshozatali hatáskör 
nem ruházható a szerződésekben nem meghatározott testületre.
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Módosítás 101
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Az Európai Unióhoz tartozó 
tengereket keresztező földgázvezetékeket 
érintő projektek esetében, melyek célja 
harmadik országokból gáz szállítása a 
Közösségbe, az Európai Bizottság és a 
részt vevő tagállamok környezeti 
hatásvizsgálatot végeznek a környezeti 
balesetek kockázatának elkerülése 
érdekében, és intézkedéseket javasolnak a 
földgáz biztonságos és a környezetvédelmi 
feltételeknek megfelelő szállítására.

Or. ro

Módosítás 102
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A gáz belső piaca a likviditás és az 
átláthatóság hiányától szenved, ami gátolja 
az erőforrások hatékony elosztását, a 
kockázatok fedezését és a piacra lépést. 
Növelni kell a piac iránti bizalmat, a piaci 
likviditást és a piaci szereplők számát, 
ennélfogva növelni kell a gázellátásban 
tevékenykedő vállalkozások feletti 
szabályozói felügyeletet. Az ilyen célú 
követelmények nem sérthetik a pénzügyi 
piacokra vonatkozó hatályos közösségi 
jogszabályokat, azokkal összhangban kell 
lenniük. Az energiaszabályozóknak és a 
pénzügypiaci szabályozóknak együtt kell 
működniük, hogy egymásnak lehetővé 
tegyék a szóban forgó piacok áttekintését.

(21) A gáz belső piaca a likviditás és az 
átláthatóság hiányától szenved, ami gátolja 
az erőforrások hatékony elosztását, a 
kockázatok fedezését és a piacra lépést. 
Növelni kell a piac iránti bizalmat, a piaci 
likviditást és a piaci szereplők számát.
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Or. de

Módosítás 103
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A tagállamoknak az érintett 
társadalmi partnerekkel közösen meg kell 
vizsgálnia a 2003/55/EK irányelv 
módosításainak hatásait a 
foglalkoztatásra, a munkakörülményekre, 
valamint a munkavállalók 
tájékoztatáshoz, döntésekben való 
részvételhez és a velük folytatott 
konzultációhoz való jogára, a hátrányos 
következmények mérséklése céljából.

Or. en

Indokolás

A tapasztalat azt mutatja, hogy az új szabályozások hatással vannak a területen érintett 
munkavállalókra, ahogyan azt például az Európai Bizottság számára a villamosenergia- és 
földgázpiac megnyitásának a foglalkoztatásra gyakorolt hatásairól készített jelentés is 
bizonyította.

Módosítás 104
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A gázpiac szerkezeti merevsége –
amely az ellátók összefonódásából, a 
szállítások hátterét adó hosszú távú 
szerződésekből, valamint az értéklánc 
következő szintjein a likviditás hiányából 
fakad – átláthatatlan árképzési 
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struktúrákhoz vezet. A költségstruktúra 
érthetővé tétele érdekében nagyobb 
átláthatóságra van szükség az árképzés 
terén, és ezért a kereskedési 
kötelezettségnek kötelezőnek kell lennie.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 105
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az energiaszabályozóknak és a 
pénzügypiaci szabályozóknak együtt kell 
működniük, hogy egymás számára 
lehetővé tegyék a szóban forgó piacok 
áttekintését, valamint rendelkezniük kell 
megfelelő hatáskörrel, hogy vizsgálatok 
lefolytatására és vitarendezésre vonatkozó 
megfelelő és elegendő felhatalmazás 
révén az energiatársaságoktól a vonatkozó 
információt megszerezzék, valamint hogy 
hatásos szankciókat alkalmazzanak.

Or. en

Indokolás

A hatályos irányelvek végrehajtásának hiánya megoldásra váró probléma. A belső 
földgázpiac tényleges megnyitásának biztosítása érdekében a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak képesnek kell lenniük együttműködni más illetékes szabályozó hatóságokkal, 
lehetővé téve mindegyikük számára, hogy eredményesen felügyeljék a földgázpiacot, valamint 
képesnek kell lenniük adott esetben megfelelő és visszatartó erejű szankciókat alkalmazni a 
gázipari vállalkozások ellen, ha azok az irányelvben meghatározott kötelezettségeknek nem 
tesznek eleget.
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Módosítás 106
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az energiaszabályozóknak és a 
pénzügypiaci szabályozóknak együtt kell 
működniük, hogy egymás számára 
lehetővé tegyék a szóban forgó piacok 
áttekintését, valamint rendelkezniük kell 
megfelelő hatáskörrel, hogy vizsgálatok 
lefolytatására és vitarendezésre vonatkozó 
megfelelő és elegendő felhatalmazás 
révén az energiatársaságoktól a vonatkozó 
információt megszerezzék.

Or. en

Indokolás

A hatályos irányelvek végrehajtásának hiánya megoldásra váró probléma. A belső 
földgázpiac tényleges megnyitásának biztosítása érdekében a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak képesnek kell lenniük együttműködni más illetékes szabályozó hatóságokkal, 
lehetővé téve mindegyikük számára, hogy eredményesen felügyeljék a földgázpiacot.

Módosítás 107
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Mielőtt a Bizottság elfogadná a 
nyilvántartási követelményeket részletező 
iránymutatásokat, az azok tartalmával 
kapcsolatban folytatott kutatások és a 
Bizottság tanácsokkal való ellátása 
céljából az Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökségnek és az 

Indokolás
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Európai Értékpapír-piaci Szabályozók 
Bizottságának (CESR) együtt kell 
működnie. Az ügynökségnek és a 
bizottságnak a célból is együtt kell 
működnie, hogy további kutatásokat 
folytassanak és további tanácsokat 
adjanak a tekintetben, hogy a gázellátási 
szerződésekre és a gázderivatívákra 
vonatkozó ügyleteket alá kell-e vetni 
kereskedés előtti és/vagy utáni 
átláthatósági követelményeknek, és ha 
igen, mi legyen azok tartalma.

Or. de

Indokolás

»See justification to amendment to Article 24f

Lásd a 24f. cikk módosításának indokolását.«
Módosítás 108
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Fontos fogyasztóorientált, 
biztonságos, megbízható és hatékony 
hálózati rendszer fejlődésének biztosítása, 
a rendszer megfelelőségének előmozdítása 
nagy, ill. kis léptékű megújuló 
energiaforrások és a megosztott 
energiatermelés integrációja mellett, a 
szállítási és az elosztási rendszerek 
tekintetében egyaránt.

Or. en

Indokolás

A fogyasztóknak az irányelv középpontjában kell állniuk. Az újonnan létrehozott hálózati 
rendszereknek egyidejűleg energiahatékonynak kell lenniük és integrálniuk kell a megújuló 
energiaforrásokat, stb.
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Módosítás 109
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A közszolgáltatási kötelezettségeket 
és a belőlük eredő közös minimális 
normákat tovább kell szilárdítani, hogy 
minden fogyasztó biztosan részesüljön a 
verseny előnyeiből. Az ügyfelek 
ellátásában alapvető fontosságú a 
fogyasztási adatokhoz való hozzáférés; a 
fogyasztóknak biztosítani kell az 
adataikhoz való hozzáférést annak 
érdekében, hogy felkérhessék a versengő 
vállalkozásokat az azokon alapuló 
ajánlattételre. A fogyasztóknak jogot kell 
biztosítani arra, hogy kellően 
tájékozódhassanak energiafogyasztásukról.
Az energiaköltségekről adott rendszeres 
tájékoztatás energiamegtakarításra 
ösztönöz, mivel az ügyfelek általa 
közvetlen visszacsatolást kapnak az 
energiahatékonysági beruházások 
hatásairól és a fogyasztási magatartás 
változásáról.

(23) A közszolgáltatási kötelezettségeket 
és a belőlük eredő közös minimális 
normákat tovább kell szilárdítani, hogy 
minden fogyasztó biztosan részesüljön a 
verseny előnyeiből és a méltányosabb 
árakból Az ügyfelek ellátásában alapvető 
fontosságú, objektív és átlátható
fogyasztási adatokhoz való hozzáférés; a 
fogyasztóknak biztosítani kell a fogyasztási
adataikhoz, a kapcsolódó árakhoz és 
szolgáltatási költségekhez való hozzáférést 
annak érdekében, hogy felkérhessék a 
versengő vállalkozásokat az azokon 
alapuló ajánlattételre. A fogyasztóknak 
jogot kell biztosítani arra, hogy kellően 
tájékozódhassanak energiafogyasztásukról, 
és az előrefizetésnek megfelelőnek kell 
lennie, és tükröznie kell a tényleges 
gázfogyasztásukat. A fogyasztóknak az 
energiaköltségekről legalább 
negyedévente adott tájékoztatás
energiamegtakarításra ösztönöz, mivel az 
ügyfelek általa közvetlen visszacsatolást 
kapnak az energiahatékonysági 
beruházások hatásairól.

Or. en

Indokolás

Az adatsorokhoz való hozzáférés a szabad és átlátható verseny céljának elérése érdekében 
lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy tudatosan válasszanak gázszolgáltatót. Továbbá a 
fogyasztóra csak a havonta ténylegesen elfogyasztott energiamennyiséget kellene terhelni.



PE404.542v02-00 58/109 AM\717626HU.doc

HU

Módosítás 110
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A tagállamoknak az energia-
végfelhasználás hatékonyságáról és az 
energetikai szolgáltatásokról, valamint a 
93/76/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2006. április 5-i 
2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben1 előírtak szerint biztosítaniuk 
kell az egyéni fogyasztásmérők 
(intelligens mérés) megfelelő 
rendelkezésre bocsátását annak 
érdekében, hogy a fogyasztók pontos 
tájékoztatást kapjanak az 
energiafogyasztásról, és biztosított legyen 
a végfelhasználói hatékonyság.
1 HL L 114., 2006.4.27., 64. o.

Or. en

Indokolás

Az intelligens fogyasztásmérők jobb rálátást biztosítanak a fogyasztók számára a tényleges 
gázfogyasztásukra, és ezért hozzájárulnak a gáz megfontoltabb felhasználásához.

Módosítás 111
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A fogyasztóknak az irányelv 
középpontjában kell állniuk. A fogyasztók 
már meglévő jogait erősíteni és biztosítani 
kell, melyeknek nagyobb átláthatóságot és 
képviseletet kell magukban foglalniuk. A 
fogyasztóvédelemnek biztosítania kell, 
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hogy valamennyi fogyasztó élvezze a 
versenypiac előnyeit. A nemzeti 
szabályozó hatóságoknak a fogyasztók 
jogait azáltal kell érvényre juttatniuk, 
hogy ösztönzőket dolgoznak ki és 
szankciókat alkalmaznak azon 
vállalatokkal szemben, amelyek nem 
teljesítik a fogyasztóvédelmi szabályokat 
és a versenyszabályokat.

Or. en

Indokolás

A fogyasztóknak az irányelv középpontjában kell állniuk. 

Módosítás 112
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A fogyasztók már meglévő jogait 
erősíteni és biztosítani kell, melyeknek 
nagyobb átláthatóságot és képviseletet kell 
magukban foglalniuk. A 
fogyasztóvédelemnek biztosítania kell, 
hogy valamennyi fogyasztó élvezze a 
versenypiac előnyeit. A nemzeti 
szabályozó hatóságoknak a fogyasztók 
jogait azáltal kell érvényre juttatniuk, 
hogy ösztönzőket dolgoznak ki és 
szankciókat alkalmaznak azon 
vállalatokkal szemben, amelyek nem 
teljesítik a fogyasztóvédelmi szabályokat 
és a versenyszabályokat.

Or. en
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Módosítás 113
Silvia-Adriana Țicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A közszolgálati követelményeket és 
az azokból eredő közös minimum 
normákat szilárdabbá kell tenni annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
gázszolgáltatások a nyilvánosság és a kis-
és középvállalatok számára 
hozzáférhetővé váljanak.

Or. ro

Indokolás

A gázszolgáltatáshoz való hozzáférés ára szempontjából kiemelkedő fontossággal bír, hogy a 
háztartások vagy azon KKV-k, amelyek szolgáltatásaik biztosításához függnek az 
energiaellátástól, részesüljenek az energiaszolgáltatásból. 

Módosítás 114
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Az energiahiány növekvő probléma 
a Közösségen belül. A tagállamoknak 
nemzeti cselevési terveket kell 
kidolgozniauk az energiahiány 
leküzdésére és a rászoruló fogyasztók 
szükséges energiafogyasztásának 
biztosítására.  Integrált megközelítésre 
van szükség, és az intézkedéseknek 
magukban kell foglalniuk a 
háztartásokkal kapcsolatos politikákat, 
árpolitikát és energiahatékonysági 
fejlesztéseket. Ezen irányelvnek legalább a 
nemzeti pozitív diszkriminációt kell 
lehetővé  tennie az árazási modellek terén, 
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a rászoruló ügyfelek számára.

Or. en

Módosítás 115
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Annak érdekében, hogy – például egy 
energiaellátási válság idején – a 
tagállamok közötti szolidaritást megőrizve 
lehessen fenntartani az ellátás biztonságát, 
fontos létrehozni egy regionális 
szolidaritási együttműködési 
keretrendszert.

(24) Annak érdekében, hogy – például egy 
energiaellátási válság idején – a 
szolidaritást megőrizve lehessen 
fenntartani az ellátás biztonságát, a 
tagállamonak szorosan együtt kell 
működniük , E célból a földgázellátás 
biztonságának megőrzésére szolgáló 
intézkedésekről szóló 2004. április 26-i 
2004/67/EK tanácsi irányelv jelenti a 
kiindulási pontot.. 
1 HL L 127., 2004.4.29., 92.o.

Or. en

Indokolás

A 2004/67/EK irányelv magában foglalja az ellátás biztonságának átfogó szempontjait.

Módosítás 116
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann és Ján Hudacký

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A villamos energia belső piacának 
kialakítása céljából a tagállamoknak 
nemzeti piacaik integrációjára, valamint a 
hálózatüzemeltetők európai és regionális 
szintű együttműködésére kell törekedniük.

(25) A villamos energia belső piacának 
kialakítása céljából a tagállamoknak 
nemzeti piacaik integrációjára, valamint a 
hálózatüzemeltetők európai és regionális 
szintű együttműködésére kell törekedniük. 
A regionális integrációs kezdeményezések 
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alapvető közbülső lépések az 
energiapiacok integrációjának 
megvalósítása terén, amely továbbra is a 
végső célkitűzés. A kedvezményezések 
regionális jellege hozzájárul az 
integrációs folyamat felgyorsításához, 
azáltal hogy lehetővé teszi az érintettek, 
különösen a tagállamok, a nemzeti 
szabályozó hatóságok és a szállítási 
rendszerek számára, hogy bizonyos 
kérdésekben együttműködjenek.

Or. fr

Indokolás

A regionális kezdeményezések építő jellegű közbülső lépést jelentenek, amelyek lehetővé teszik 
a természetes gáz belső piaca működésének fejlesztését. Azzal, hogy lehetővé teszik az 
átvitelirendszer-üzemeltetők szövetsége és a nemzeti szabályozó hatóságok számára azt, hogy 
az adott országban a hozzáférést és a szabályokat összehangolják vagy akár regionális 
átviteli rendszert hozzanak létre, ezek a kezdeményezések hozzá fognak járulni a hálózat 
hatékonyabb működéséhez és megkönnyítik a határokon átnyúló kereskedelmet és befektetést.

Módosítás 117
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A gáz belső piacának kialakítása 
céljából a tagállamoknak nemzeti piacaik 
integrációjára, valamint a 
hálózatüzemeltetők európai és regionális 
szintű együttműködésére kell törekedniük.

(25) A gáz belső piacának kialakítása 
céljából a regionális energiapiacok 
jelenthetik az első lépést. a tagállamoknak 
ezért nemzeti piacaik integrációjára, 
valamint a hálózatüzemeltetők európai és –
ahol lehetséges – regionális szintű 
együttműködésére kell törekedniük

Or. en
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Módosítás 118
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Ezen irányelv célja egy valóban 
európai vezetékhálózat létrehozása, és e 
célból a határokon átívelő 
kapcsolódásokkal és a regionális 
paicokkal kapcsolatos szabályozási 
kérdések az ügynökség felelősségi körébe 
tartoznak.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a határokon átnyúló kapcsolódások és a regionális piacok 
kialakuljanak és egyértelmű, átlátható és diszkriminációmentes módon kezeljék azokat, az 
ügynökség szabályozása alá kell tartozniuk.

Módosítás 119
Herczog Edit

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Ezen irányelv célja egy valóban 
európai vezetékhálózat létrehozása, és e 
célból a határokon átívelő 
kapcsolódásokkal és a regionális 
paicokkal kapcsolatos szabályozási 
kérdések az Ügynökség felelősségi körébe 
tartoznak.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a határokon átnyúló kapcsolódások és a regionális piacok 
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kialakuljanak és egyértelmű, átlátható és diszkriminációmentes módon kezeljék azokat, az 
Ügynökség szabályozása alá kell tartozniuk. 

Módosítás 120
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Ezen irányelv célja egy európai 
hálózat létrehozása, és e célból a 
határokon átívelő kapcsolódásokkal és a 
regionális paicokkal kapcsolatos 
szabályozási kérdések az Ügynökség 
felelősségi körébe tartoznak.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a határokon átnyúló kapcsolódások és a regionális piacok 
kialakuljanak és egyértelmű, átlátható és diszkriminációmentes módon kezeljék azokat, az 
Ügynökség szabályozása alá kell tartozniuk.

Módosítás 121
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Ezen irányelv célja egy valóban 
európai hálózat létrehozása, és e célból a 
határokon átívelő kapcsolódásokkal és a 
regionális paicokkal kapcsolatos 
szabályozási kérdések az Ügynökség 
felelősségi körébe tartoznak.

Or. en
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Indokolás

Annak érdekében, hogy a határokon átnyúló kapcsolódások és a regionális piacok 
kialakuljanak és egyértelmű, átlátható és diszkriminációmentes módon kezeljék azokat, az 
Ügynökség szabályozása alá kell tartozniuk.

Módosítás 122
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A szabályozó hatóságoknak abból a 
célból is tájékoztatniuk kell a piacot, hogy 
lehetővé tegyék a Bizottság számára az 
európai gázpiaccal és annak rövid, közép-
és hosszú távú fejlődésével kapcsolatos 
megfigyelő és felügyeleti szerep betöltését, 
többek között a kínálati és keresleti 
viszonyokat, a szállítási és elosztási 
infrastruktúrákat, a határokon átnyúló 
kereskedelmet, a beruházásokat, a 
nagykereskedelmi és fogyasztói árakat, a 
piaci likviditást, valamint a 
környezetvédelem és a hatékonyság 
javítását illetően.

(26) A szabályozó hatóságoknak abból a 
célból is tájékoztatniuk kell a piacot, hogy 
lehetővé tegyék a Bizottság számára az 
európai gázpiaccal és annak rövid, közép-
és hosszú távú fejlődésével kapcsolatos 
megfigyelő és felügyeleti szerep betöltését, 
többek között a kínálati és keresleti 
viszonyokat, a szállítási és elosztási 
infrastruktúrákat, a szolgáltatások és az 
ellátás minőségét, a határokon átnyúló 
kereskedelmet, a szűk keresztmetszetek 
kezelését, a beruházásokat, a 
nagykereskedelmi és fogyasztói árakat, a
piaci likviditást, valamint a 
környezetvédelem és a hatékonyság 
javítását illetően.

Or. en

Indokolás

A szolgáltatások és a gázellátás minőségének a szabályozó hatóságok aktív részvételével 
történő ellenőrzése a fogyasztók előnyére fog válni. Biztosítani kell a nemzeti szabályozó 
hatóságok közötti hatékony együttműködést a kapacitásallokációs mechanizmusok és 
általában a szűk keresztmetszetek kezelésé terén.
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Módosítás 123
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A szabályozó hatóságoknak abból a 
célból is tájékoztatniuk kell a piacot, hogy 
lehetővé tegyék a Bizottság számára az 
európai gázpiaccal és annak rövid, közép-
és hosszú távú fejlődésével kapcsolatos 
megfigyelő és felügyeleti szerep betöltését, 
többek között a kínálati és keresleti 
viszonyokat, a szállítási és elosztási 
infrastruktúrákat, a határokon átnyúló 
kereskedelmet, a beruházásokat, a 
nagykereskedelmi és fogyasztói árakat, a 
piaci likviditást, valamint a 
környezetvédelem és a hatékonyság 
javítását illetően.

(26) A szabályozó hatóságoknak abból a 
célból is tájékoztatniuk kell a piacot, hogy 
lehetővé tegyék a Bizottság számára az 
európai gázpiaccal és annak rövid, közép-
és hosszú távú fejlődésével kapcsolatos 
megfigyelő és felügyeleti szerep betöltését, 
többek között a kínálati és keresleti 
viszonyokat, a szállítási és elosztási 
infrastruktúrákat, a határokon átnyúló 
kereskedelmet, a földgázfogyasztást, a 
beruházásokat, a nagykereskedelmi és 
fogyasztói árakat, a piaci likviditást, 
valamint a környezetvédelem és a 
hatékonyság javítását illetően.

Or. ro

Módosítás 124
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) A tagállamoknak az érintett 
társadalmi partnerekkel közösen meg kell 
vizsgálniuk a 2003/55/EK irányelv 
módosításainak, különösen a 
szállításirendszer-üzemeltetők 
függetlenségének biztosítását szolgáló 
különböző modellek hatását a 
foglalkoztatásra, a munkakörülményekre, 
valamint a munkavállalók 
tájékoztatáshoz, döntésekben való 
részvételhez és a velük folytatott 
konzultációhoz való jogára, a hátrányos 
következmények mérséklése céljából.
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Or. en

Indokolás

A tapasztalat azt mutatja, hogy az új szabályozások hatással vannak a területen érintett 
munkavállalókra, ahogyan azt például az Európai Bizottság számára a villamosenergia- és 
földgázpiac megnyitásának a foglalkoztatásra gyakorolt hatásairól készített jelentés (2007) is 
bizonyította. 

Módosítás 125
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A földgázszállító-hálózatokhoz való 
hozzáférés feltételeiről szóló, 2005. 
szeptember 28-i 1775/2005/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet lehetővé 
teszi, hogy a Bizottság iránymutatásokat 
fogadjon el a szükséges fokú harmonizáció 
elérése céljából. Ezek az iránymutatások, 
amelyek tehát kötelező végrehajtási 
intézkedések, olyan hasznos eszközök, 
amelyeket szükség esetén gyorsan 
módosítani lehet.

(28) A földgázszállító-hálózatokhoz való 
hozzáférés feltételeiről szóló, 2005. 
szeptember 28-i 1775/2005/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet lehetővé 
teszi, hogy a Bizottság iránymutatásokat 
fogadjon el a szükséges fokú harmonizáció 
elérése céljából. Ezek az iránymutatások, 
amelyek tehát kötelező végrehajtási 
intézkedések, olyan hasznos eszközök, 
amelyeket szükség esetén gyorsan 
módosítani lehet. Az iránymutatások 
alapvető értékét a bizottsági eljárás során 
végzett jogalkotásnak kell meghatároznia.

Or. de

Indokolás

Az 1775/2005/EK rendelet kizárólag aBizottságot hatalmazza fel módosításra a 
jogalkotásban meghatározott komitológiai eljárásra vonatkozó iránymutatások segítségével.
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Módosítás 126
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – -1 pont (új)
2003/55/EK irányelv
Teljes szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A teljes szövegben a „szállítási 
rendszer” kifejezés helyébe a „szállítási 
és/vagy tárolási rendszer és/vagy LNG-
létesítmények rendszere” kifejezés lép.

Or. en

Módosítás 127
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) Az 1. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
"1. Ezen irányelv közös szabályokat 
határoz meg a gáz [...] termelésére,
szállítására, elosztására és ellátására 
vonatkozóan, az integrált és versenyképes 
európai uniós energiapiacok kialakítása 
érdekében. Meghatározza a 
földgázágazat szervezetével és 
működésével, a piacra jutással, a 
versenytárgyalási eljárásoknál
alkalmazandó feltételekkel és 
eljárásokkal, valamint az engedélyek 
kiadásával [...] és a hálózatok 
működésével összefüggő szabályokat.
Meghatározza az egyetemes szolgáltatási 
kötelezettségeket és a gázfogyasztók jogait, 
valamint egyértelművé teszi a versenyre 
vonatkozó kötelezettségeket is.”



AM\717626HU.doc 69/109 PE404.542v02-00

HU

Or. en

Indokolás

A hatályt ki kell terjeszteni az irányelv fogyasztóközpontúságának biztosítása érdekében. 
Ugyancsak hangsúlyozni kell a versenykötelezettségekhez való kapcsolódást.   

Módosítás 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) Az 1. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
"1. Ezen irányelv közös szabályokat 
határoz meg a földgáz [...] termelésére,
szállítására, elosztására és ellátására
vonatkozóan, az integrált és versenyképes 
európai uniós energiapiacok kialakítása 
érdekében. Meghatározza a 
földgázágazat szervezetével és 
működésével, a piacra jutással, a 
versenytárgyalási eljárásoknál
alkalmazandó feltételekkel és 
eljárásokkal, valamint az engedélyek 
kiadásával [...] és a hálózatok 
működésével összefüggő szabályokat.
Meghatározza az egyetemes szolgáltatási 
kötelezettségeket és a gázfogyasztók jogait, 
valamint egyértelművé teszi a versenyre 
vonatkozó kötelezettségeket is.”

Or. en

(Új részek beillesztése a 2003/55/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésébe)

Indokolás

A hatályt ki kell terjeszteni az irányelv fogyasztóközpontúságának biztosítása érdekében. 
Ugyancsak hangsúlyozni kell a versenykötelezettségekhez való kapcsolódást. 
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Módosítás 129
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – -1 b bekezdés (új)
2003/55/EK irányelv
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) Az 1. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
"2. Az ezen irányelvben a földgázra 
megállapított szabályokat, beleértve a 
cseppfolyósított földgázt (LNG) is, 
megkülönböztetéstől mentesen kell 
alkalmazni a biogázból és a 
biomasszából származó gázok, valamint 
egyéb gázfajták esetében is, amennyiben 
ezek a gázfajták műszakilag megfelelő 
módon és biztonságosan a 
földgázhálózatba juttathatók és ott 
szállíthatók.”

Or. en

(Új részek beillesztése a 2003/55/EK irányelv 1. cikkének (2) bekezdésébe)

Indokolás

Feltételezve, hogy a különböző gázfajták esetében is teljesülnek a műszaki és kémiai 
követelmények, hangsúlyozni kell a megkülönböztetés-mentességet a különböző gázfajták 
között.

Módosítás 130
Nikolaos Vakalis

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

-a) a 3. pont helyébe a következő szöveg 
lép: 
“3. "szállítás": a földgáz hálózaton, 
túlnyomórészt nagynyomású 
csővezetéken, de nem termelési 
csővezeték-hálózaton és nem az 
elsődlegesen a helyi földgázelosztás 
keretében használt nagynyomású 
vezetékeken történő szállítása a 
fogyasztókhoz történő eljuttatás 
céljából, kivéve a gázszolgáltatást;”

Or. en

Indokolás

A „szállítás" jelenlegi meghatározása a 2003/55/EK irányelvben eltér a 1775/2005 
rendeletben leírt meghatározástól. A javasolt módosítás a rendelet szerint meghatározással 
megegyezőre változtatja a meghatározást az irányelvben.

Módosítás 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a 3. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
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"3. "szállítás": a földgáz hálózaton, 
túlnyomórészt nagynyomású 
csővezetéken, de nem termelési 
csővezeték-hálózaton és nem az 
elsődlegesen a helyi földgázelosztás 
keretében használt nagynyomású 
vezetékeken történő szállítása a 
fogyasztókhoz történő eljuttatás 
céljából, kivéve a gázszolgáltatást;”

Or. en

(A 2003/55/EK irányelv 2. cikkének 3. pontjában szereplő „szállítás” meghatározásának 
pontosítása)

Indokolás

A „szállítás" jelenlegi meghatározása a 2003/55/EK irányelvben eltér a 1775/2005 
rendeletben leírt meghatározástól. A javasolt módosítás a rendelet szerint meghatározással 
megegyezőre változtatja a meghatározást az irányelvben.

Módosítás 132
Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a 3. pont helyébe a következő szöveg 
lép: 
"3. "szállítás": a földgáz hálózaton, 
túlnyomórészt nagynyomású 
csővezetéken, de nem termelési 
csővezeték-hálózaton és nem az 
elsődlegesen a helyi földgázelosztás 
keretében használt nagynyomású 
vezetékeken történő szállítása a 
fogyasztókhoz történő eljuttatás céljából, 
kivéve a gázszolgáltatást;

Or. de
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Indokolás

A „szállítás" jelenlegi meghatározása a 2003/55/EK irányelvben eltér a 1775/2005 
rendeletben leírt meghatározástól. A módosítás az irányelvbe foglalja a rendelet szerinti 
meghatározást.

Módosítás 133
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont – -a a pont (új)
2003/55/EK irányelv
2 cikk – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) a 9. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
9. „földgáztároló” földgázipari 
vállalkozás tulajdonában lévő és/vagy 
általa üzemeltetett olyan létesítmény, 
amely földgáz tárolására szolgál, 
beleértve az LNG-létesítmények 
tárolásra szolgáló részét, de a kizárólag
termelői tevékenységekhez használt rész, 
valamint azon létesítmények kivételével, 
amelyeket kizárólagosan a 
szállításirendszer-üzemeltetők számára 
tartanak fenn feladataik elvégzése 
érdekében;

Or. en

Indokolás

Pontosítani kell a megfogalmazást, hogy a tárolást végző szolgáltatók ne tudjanak azzal 
érvelni, hogy tárolójuk nagy részét termelésre használják, ezért nem vonatkozik rá a harmadik 
felek részére nyújtandó szabályozott vagy tárgyalásos hozzáférés.
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Módosítás 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont – -a a pont (új)
2003/55/EK irányelv
2 cikk – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) a 9. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
9. „földgáztároló” földgázipari 
vállalkozás tulajdonában lévő és/vagy 
általa üzemeltetett olyan létesítmény, 
amely földgáz tárolására szolgál, 
beleértve az LNG-létesítmények 
tárolásra szolgáló részét, de a kizárólag
termelői tevékenységekhez használt rész, 
valamint azon létesítmények kivételével, 
amelyeket kizárólagosan a 
szállításirendszer-üzemeltetők számára 
tartanak fenn feladataik elvégzése 
érdekében;

Or. en

(A 2003/55/EK irányelv 2. cikkének 9. pontjában szereplő „földgáztároló” meghatározásának 
pontosítása)

Indokolás

Az egyértelműség és a konzisztencia érdekében a „kizárólag” kifejezést be kell illeszteni a 
fölgáztároló kifejezés meghatározásába, a „kizárólag termelői tevékenységekhez használt 
részbe”, a „kizárólagosan a szállításirendszer-üzemeltetők számára tartanak fenn” 
mondatrészhez hasonlóan. 

Módosítás 135
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

-ab) a 14. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
14. „kiegészítő szolgáltatások” minden 
olyan szolgáltatás, amely a 
szállítóhálózathoz, és/vagy 
elosztóhálózathoz és/vagy LNG-
létesítményhez és/vagy földgáztárolóhoz 
való hozzáféréshez és üzemeltetéshez 
szükséges, beleértve a 
terheléskiegyenlítő létesítményeket is 
[...];

Or. en

(A 2003/55/EK irányelv 2. cikkének 14. pontjában szereplő „kiegészítő szolgáltatások” 
jelenlegi meghatározása utolsó részének törlése)

Indokolás

Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő gázfeldolgozó kapacitás (szolgálatás), vagy nem 
biztosítanak hozzáférést tisztességes és megkülönböztetésmentes alapon, kereskedelmi és/vagy 
versenykorlátok alakulhatnak ki, miáltal csökkenhet a likviditás és a piaci integráció szintje. 
Ez azt jelenti, hogy megfelelő szabályozói hálózatra van szükség a gázfeldolgozó 
kapacitásokhoz (szolgálatásokhoz) való hozzáférés biztosítása érdekében.

Módosítás 136
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-ab) a 14. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„kiegészítő szolgáltatások” minden olyan 
szolgáltatás, amely a szállítóhálózathoz, 
és/vagy elosztóhálózathoz és/vagy LNG-
létesítményhez és/vagy földgáztárolóhoz 
való hozzáféréshez és üzemeltetéshez 
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szükséges, beleértve a 
terheléskiegyenlítő, keverő- és inertgáz-
injektáló létesítményeket is, kivéve a 
kizárólagosan a szállításirendszer-
üzemeltetők számára, feladataik 
végrehajtása céljára fenntartott 
létesítményeket;”

Or. en

(A 2003/55/EK irányelv 2. cikke 14. pontjának módosítása)

Indokolás

Pontosítani kell a megfogalmzást, hogy a „keverés” ne korlátozódjon a földgáz keverésére, 
hanem foglalja magában a nitrogén injektálását is, ami a legfőbb módja a magas fűtőértékű 
gáz alacsony fűtőértékűvé alakításának (H gázból L gáz). Mivel az L-gáz piaca 
tulajdonképpen monopolpiac, a verseny megteremtése szempontjából alapvető jelentőségű a 
minőségi átalakításhoz való hozzáférés.

Módosítás 137
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-ac) a szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
14a. „tisztességes verseny egy nyílt 
piacon” egy olyan helyzet elérésenek 
szándéka, amikor az érintett piacon egy 
cég sem rendelkezik 30%-ot, a három 
legnagyobb cég 50%-ot, az öt legnagyobb 
cég pedig 66,7%-ot meghaladó 
részesedéssel;

Or. en
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Módosítás 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont – -a d pont (új)
2003/55/EK irányelv
2 cikk – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-ad) a 17. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
17. „rendszerösszekötő” minden olyan 
csővezeték, amely főként a tagállamok 
nemzeti földgázszállító hálózatainak 
összekapcsolása céljából keresztezi a 
tagállamok közötti határt vagy nyúlik 
azon át;

Or. en

(A 2003/55/EK irányelv 2. cikkének 17. pontjában szereplő „rendszerösszekötő” 
meghatározásának pontosítása)

Indokolás

A jelenlegi meghatározás csak az elektromos rendszerösszekötők esetében lehet érvényes, 
hiszen eltekintve a tengeralatti vezetékektől, nem épültek gázvezetékek kizárólag a tagállamok 
nemzeti földgázszállító hálózatainak összekapcsolása céljából.

Módosítás 139
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont – -a d pont (új)
2003/55/EK irányelv
2 cikk – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-ad) a 17. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
17. „rendszerösszekötő” minden olyan 
hosszútávú gázvezeték, amely főként a 
tagállamok nemzeti földgázszállító 
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hálózatainak összekapcsolása céljából 
keresztezi a tagállamok közötti határt 
vagy nyúlik azon át;

Or. de

Indokolás

A jelenlegi meghatározás az elektromos rendszerösszekötők esetében megfelelő lehet, 
azonban eltekintve a tengeralatti vezetékektől, nem épültek gázvezetékek kizárólag két 
tagállam összekapcsolása céljából.

Módosítás 140
Eugenijus Maldeikis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont – a a pont (új)
2003/55/EK irányelv
2 cikk – 32 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
32a. „elszigetelt piac” olyan tagállam, 
amely nem kapcsolódik más tagállam 
nemzeti földgázszállító hálózatához 
és/vagy gázellátását egy harmadik 
országbeli személy vagy személyek 
ellenőrzik. 

Or. lt

Módosítás 141
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont – b a pont (új)
2003/55/EK irányelv
2 cikk – 36 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
36a. „szállítási rendszer tulajdonosa” 
olyan természetes vagy jogi személy, aki a 
9. cikk (6) bekezdésében hivatkozott 
tevékenységek végzéséért felel egy olyan 
tagállamban, ahol a tagállam kijelölt egy 
független rendszerirányítót, amelyet a 9. 
cikk (1) bekezdése szerint a Bizottság 
elfogadott.

Or. en

Indokolás

A javasolt „harmadik jogalkotási csomag” elsődleges célja a szállítási rendszerek 
üzemeltetésének leválasztása a vertikálisan integrált gáz- és áramszolgálatókról. Ennek 
érdekében fontos, hogy a leválasztás tárgya pontosan meg legyen határozva. A különböző 
piaci résztvevőkre vonatkozó titoktartási kötelezettség az egyik olyan terület, ahol a 
jogszabályokban foglalt leválasztási követelmények nem eléggé egyértelműek.

Módosítás 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont – b a pont (új)
2003/55/EK irányelv
2 cikk – 36 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
36a. „európai uniós prioritású projekt” 
olyan gázinfrastruktúra-projekt, amely az 
Európai Unió számára új gázforrásokat 
biztosít, és amely a gázkínálat több uniós 
ország közötti megosztása révén a 
jelenlegi gázellátás növekvő 
diverzifikálásához vezet.
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Or. en

Egy új 36a. pont beillesztése a 2003/55/EK irányelv 2. cikkébe

Indokolás

A megfelelő infrastruktúra megléte előfeltétele a verseny kialakulásának a gázpiacon. A 
tapasztalatok szerint a nagy beruházásokról sokszor politikai szinten döntenek, a szabályozók 
korlátozott mértékű bevonásával. Ezért meg kell nevezni az „európai uniós prioritású 
projekteket”, és stratégiai politikai döntést kell hozni róluk.

Módosítás 143
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont – b a pont (új)
2003/55/EK irányelv
2 cikk – 36 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
36a. „európai projekt” olyan 
gázinfrastruktúra-projekt, amely a 
Közösség számára új gázforrások elérését 
teszi lehetővé, és amely a gázkínálat 
diverzifikálását eredményezi egynél több 
tagállamban.

Or. xm

Indokolás

Európában nő a szállítási kapacitás iránti igény, ezért az új infrastruktúrába történő 
beruházásoknak alapvető jelentőségük van. A jól fejlett infrastruktúra nélkülözhetetlen eleme 
egy valódi európai gázpiaci versenynek. Ennek érdekében „európai projekteket” kell 
meghatározni, és meg kell hozni róluk a szükséges stratégiai és politikai döntésket. 
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Módosítás 144
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont – b a pont (új)
2003/55/EK irányelv
2 cikk – 36 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
36a. „európai projekt” olyan 
gázinfrastruktúra-projekt, amely a 
Közösség számára új gázforrások elérését 
teszi lehetővé, és amely a gázkínálat 
diverzifikálását eredményezi egynél több 
tagállamban.

Or. de

(Új pont beillesztése a 2003/55/EK irányelv 2. cikkébe)

Indokolás

Mivel a szállítási kapacitás iránti igény folyamatosan nő, ezért az új infrastruktúrába történő 
beruházásoknak alapvető jelentőségük van, hogy elegendő szállítási, tárolási és LNG 
kapacitás álljon rendelkezésre. A jól fejlett infrastruktúra előfeltétele a gázpiaci verseny 
kialakulásának. Ezidáig a nagyobb beruházásokról politikai szinten döntöttek, és a 
szabályozóknak kevés beleszólásuk volt. Ennek érdekében „európai projekteket” kell 
meghatározni, és meg kell hozni a szükséges politikai döntésket.

Módosítás 145
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont – b a pont (új)
2003/55/EK irányelv
2 cikk – 36 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
36a. „megfizethető ár” a tagállamok által 
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nemzeti szinten, a nemzeti szabályozó 
szervekkel, a szociális partnerekkel és az
érdekelt felekkel konzultálva 
meghatározott ár, melynek kialakításánál 
figyelembe veszik a 36b. pontban 
meghatározott energiaszegénységet is;

Or. en

Indokolás

Erről tagállami szinten kell dönteni, hiszen egyértelműen a szubszidiaritás elve vonatkozik rá.

Módosítás 146
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont – b a pont (új)
2003/55/EK irányelv
2 cikk – 36 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
36a. „tisztességes verseny nyílt piacon” 
olyan helyzet elérése, amikor egyetlen 
vállalkozás sem ellenőrizheti az érintett 
piac több mint 50%-át.

Or. en

Indokolás

Ez meg fogja nyitni a piacokat különösen azon tagállamokban, ahol olyan erőfölénnyel 
rendelkező piaci szereplők vannak, amelyek több alkalommal visszaéltek erőfölényükkel, és 
tisztességes hozzáférést biztosít a többi piaci szereplőnek. Ahogyan a piacok egyre 
integráltabbá válnak, a piac földrajzi mérete kitágul, ezáltal ez a rendelkezés lehetővé teszi a 
cégek számára, hogy a piacok integrálódásának előrehaladtával növekedjenek. Az érintett 
piacot a Bizottságnak kell meghatároznia.
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Módosítás 147
Šarūnas Birutis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont – b a pont (új)
2003/55/EK irányelv
2 cikk – 36 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
36a. 36a. „tisztességes verseny nyílt 
piacon” olyan helyzet elérése, amikor 
egyetlen vállalkozás sem ellenőrizheti az 
érintett piac több mint 40%-át.

Or. en

Indokolás

Ez meg fogja nyitni a piacokat különösen azon tagállamokban, ahol olyan erőfölénnyel 
rendelkező piaci szereplők vannak, amelyek több alkalommal visszaéltek erőfölényükkel, és 
tisztességes hozzáférést biztosít a többi piaci szereplőnek. Ahogyan a piacok egyre 
integráltabbá válnak, a piac földrajzi mérete kitágul, ezáltal ez a rendelkezés lehetővé teszi a 
cégek számára, hogy a piacok integrálódásának előrehaladtával növekedjenek. Az érintett 
piacot a Bizottságnak kell meghatároznia.

Módosítás 148
Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont – b a pont (új)
2003/55/EK irányelv
2 cikk – 36 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
36a. 36a. „tisztességes verseny nyílt 
piacon” olyan helyzet elérése, amikor 
egyetlen vállalkozás sem ellenőrizheti az 
érintett piac több mint 20%-át.
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Or. en

Indokolás

Ez meg fogja nyitni a piacokat különösen azon tagállamokban, ahol olyan erőfölénnyel 
rendelkező piaci szereplők vannak, amelyek több alkalommal visszaéltek erőfölényükkel, és 
tisztességes hozzáférést biztosít a többi piaci szereplőnek.  Ahogyan a piacok egyre 
integráltabbá válnak, a piac földrajzi mérete kitágul, ezáltal ez a rendelkezés lehetővé teszi a 
cégek számára, hogy a piacok integrálódásának előrehaladtával növekedjenek.  Az érintett 
piacot a Bizottságnak kell meghatároznia.

Módosítás 149
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont – b a pont (új)
2003/55/EK irányelv
2 cikk – 36 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
36a. „iparterület” olyan 
magántulajdonban lévő földrajzi terület, 
amely kapcsolódik a földgázhálózathoz, 
amelynek elsődleges célja a területen lévő 
ipari fogyasztók ellátása.

Or. en

Justification

Today, operators of energy grids on industrial sites do not have to comply with a series of 
obligations concerning the operation of the grid in all EU Member States. This practice has 
no clear EU legal basis. Therefore, EU legislation should formally enable Member States to 
provide derogations for industrial sites as this would ensure legal certainty. The 
differentiated treatment of industrial grids is important as it ensures proportionate efforts 
while not compromising the aims of liberalisation. This amendment does not compromise the 
rights of end consumers on industrial sites. Typically, there are few independent end 
consumers supplied from industrial sites (less than 50).
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Módosítás 150
Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont – b b pont (új)
2003/55/EK irányelv
2 cikk – 36 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
36b. „energiaszegénység” olyan háztartás, 
amely nem engedheti meg magának háza 
megfelelő hőfokra történő felfűtését. Ez a 
szint az Egészségügyi Világszervezet 
ajánlása szerint minden lakott 
helyiségben a lakóhelyiségek funkciója 
szerint 18°C és 22°C között van. Magában 
foglalja az egyéb energiaszolgáltatások 
elérhető áron történő megvásárlására való 
képességet is. A háztartási fogyasztót 
energiaszegénység sújtja, ha a teljes 
háztartási kiadásokból az energiára 
fordított kiadások részaránya meghaladja 
a hazai energiafogyasztási kiadások 
átlagának kétszeresét;

Or. en

Indokolás

Pontos meghatározás hiányában sok tagállam nem gyűjt hivatalos adatokat az 
energiaszgénység sújtotta állampolgárok számáról. Egy közös meghatározás révén a 
tagállamok tudatosítani tudják a probléma méretét, és lépésekre ösztönzi őket a probléma 
kezelése érdekében. Ez a meghatározás, amely egy európai tudóscsoport kutatásaira alapul, 
egy európaszerte használható számítás alapját jelentheti. Az alacsony jövedelmű 
háztartásokra összpontosít, amelyek arányaiban többet fizetnek az energiáért. 

Módosítás 151
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont – b b pont (új)
2003/55/EK irányelv
2 cikk – 36 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
36b. „keverési szolgálatás” nem 
szabványos gázok keverése más gázokkal 
annak érdekében, hogy az előálló keverék 
megfeleljen a gázra vonatkozó minőségi 
előírásoknak. E szolgálatást 
gázfeldolgozást végző szolgáltató végzi.

Or. en

(Egy új 36b. pont beillesztése a 2003/55/EK irányelv 2. cikkébe)

Indokolás

A gáz minőségének átalakítása néhány tagállamban fontos lépés, és nagy hatást gyakorolhat 
a határon átmenő szállításokra is. Az átalakítási kapacitásokhoz való hozzáférés alapvető 
jelentőségű a likvid nagybani piacok kialakulása szempontjából. Amennyiben nem áll 
rendelkezésre elegendő gázátalakító kapacitás, vagy nem biztosítanak hozzáférést tisztességes 
és megkülönböztetésmentes alapon, kereskedelmi és/vagy versenykorlátok alakulhatnak ki, 
miáltal csökkenhet a likviditás és a piaci integráció szintje.

Módosítás 152
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont – b c pont (új)
2003/55/EK irányelv
2 cikk – 36 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) a szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
36c. „kiegyenlítő szolgáltatások” a gáz 
nitrogénnel való kezelése a gáz 
szegényítése, és a gáz minőségére 
vonatkozó hatályos szabványoknak való 
megfelelés érdekében.  E szolgálatást 
gázfeldolgozást végző szolgáltató végzi.

Or. en
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(Egy új 36c. pont beillesztése a 2003/55/EK irányelv 2. cikkébe)

Indokolás

Ugyanaz az indoklás, mint a gáz minőségéről szóló Turmes/Harms módosításnál, lásd a 13. 
és 14 módosítást.

Módosítás 153
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont – b d pont (új)
2003/55/EK irányelv
2 cikk – 36 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bd) a szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
36d. „gázfeldolgozó létesítmény” olyan 
létesítmény, amelyet a keverő- és/vagy 
kiegyenlítő szolgálatások elvégzésére 
használnak a földgáz kezelése során, és 
amelynek tulajdonosa/üzemeltetője egy 
földgázvállalat.

Or. en

(Egy új 36d. pont beillesztése a 2003/55/EK irányelv 2. cikkébe)

Indokolás

Ugyanaz az indoklás, mint a gáz minőségéről szóló Turmes/Harms módosításnál, lásd a 13. 
és 14 módosítást.

Módosítás 154
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont – b e pont (új)
2003/55/EK irányelv
2 cikk – 36 e pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

be) a szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
36e. „gázfeldolgozás végzője” olyen 
természetes vagy jogi személy, aki a gáz 
kezelését elvégzi, és felel a gázfeldolgozó 
létesítmény üzemeltetéséért.

Or. en

(Egy új 36e. pont beillesztése a 2003/55/EK irányelv 2. cikkébe)

Indokolás

Ugyanaz az indoklás, mint a gáz minőségéről szóló Turmes/Harms módosításnál, lásd a 13. 
és 14 módosítást.

Módosítás 155
Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 3. cikk (2) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
(2) A Szerződés vonatkozó 
rendelkezéseinek teljes tiszteletben 
tartásával – különös tekintettel annak 
86. cikkére – a tagállamok a 
földgázágazatban működő vállalkozások 
számára általános gazdasági érdekből 
előírhatnak olyan közszolgáltatási 
kötelezettségeket, amelyek a 
biztonságra, az ellátás biztonságát is 
beleértve, az ellátás folyamatosságára, 
minőségére [...], valamint a 
környezetvédelemre, beleértve az 
energiahatékonyságot és az éghajlat 
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védelmét, vonatkoznak. [...]"

Or. en

(Új részek beillesztése a 2003/55/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésébe)

Indokolás

Az árra való hivatkozás törlésével a közszolgátatási kötlezettségek sorából, és beillesztésével 
a védtelen fogyasztókkal kapcsolatos kötelezettségek közé a módosítás azt kívánja biztosítani, 
hogy az árakra vonatkozó rendelkezések a legkiszolgátatottabb fogyasztókat célozzák. A 
pontosabb meghatározás eredményeképpen a leginkább védelemre szoruló fogyasztók járnak 
jól.

Módosítás 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 3. cikk (2) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
"2. A Szerződés vonatkozó 
rendelkezéseinek teljes tiszteletben 
tartásával – különös tekintettel annak 
86. cikkére – a tagállamok a 
földgázágazatban működő vállalkozások 
számára általános gazdasági érdekből 
előírhatnak olyan közszolgáltatási 
kötelezettségeket, amelyek a 
biztonságra, az ellátás biztonságát is 
beleértve, az ellátás folyamatosságára, 
minőségére és árára, valamint a 
környezetvédelemre, beleértve az 
energiahatékonyságot, a megújuló 
energiákat és az éghajlat védelmét, 
vonatkoznak. Ezeknek a 
kötelezettségeknek világosan 
meghatározottaknak, átláthatóaknak, 
megkülönböztetéstől menteseknek és 
ellenőrizhetőeknek kell lenniük, és 
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garantálniuk kell a nemzeti 
fogyasztókhoz való hozzáférés 
egyenlőségét az Európai Unió 
földgázipari vállalkozásai számára. Az 
ellátás biztonsága, az 
energiahatékonysági/keresletoldali 
szabályozás és a környezetvédelmi és a 
megújuló energiákkal kapcsolatos célok 
teljesítése vonatkozásában – amint arra 
ez a bekezdés hivatkozik – a tagállamok 
hosszú távú tervezést vezethetnek be, 
figyelembe véve annak lehetőségét, hogy 
harmadik fél is hozzáférést kér a 
hálózathoz.

Or. en

(Új részek beillesztése a 2003/55/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésébe)

Indokolás

Hivatkozni kell az EU megújuló energiákkal kapcsolatos célkitűzéseire és az ebben az 
irányelvben szereplő célokra.

Módosítás 157
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b) A 3. cikk (3) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
3. Az energiaszegénység által sújtott 
emberek számának csökkentése 
érdekében a tagállamok meghozzák a 
megfelelő intézkedéseket az 
energiaszegénység kezelésére az 
energiára vonatkozó nemzeti cselekvési 
tervükben, és ezen intézkedésekről 
tájékoztatják a Bizottságot. Az egyetemes 
és a közszolgáltatási kötelezettségek 
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teljesítésének biztosítása érdekében a 
tagállamok egységes megközelítést 
alkalmazhatnak. Az intézkedések között 
szerepelhet a kiszolgáltatott fogyasztók és 
egyéni háztartások számára biztosított 
kedvezményes tarifa, valamint szerepelnie 
kell az energiahatékonyság javításának. A 
Bizottság mutatókat készít az 
energiaszegénységre vonatkozó ilyen 
jellegű intézkedések felügyelete céljából. 
Ezek az intézkedések nem gátolhatják a 
23. cikkben előírt piacnyitást. Ezzel 
kapcsolatban a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az elosztó 
vállalatok szigorú eljárásokat kövessenek 
a háztartási fogyasztók kikapcsolásának 
elkerülése érdekében, tekintettel a 
kiszolgáltatott és energiaszegénységgel 
sújtott fogyasztókra. A tagállamoknak 
meg kell határozniuk a kiszolgáltatott és 
energiaszegénységgel sújtott fogyasztók 
definícióját, és biztosítaniuk kell, hogy a 
kiszolgáltatott és energiaszegénységgel 
sújtott fogyasztókkal kapcsolatos jogok és 
kötelezettségek érvényesüljenek.”

Or. en

(A 2003/55/EK irányelv 3. cikkének (3) bekezdése helyébe lép ez a nagyrészt új bekezdés)

Indokolás

Az energiaszegénység minden tagállamban egyre súlyosabb problémát jelent. Szükség van az 
egységes megközelítésre, és a nemzeti szabályozó hatóságok szerepe alapvető fontosságú. A 
Bizottságnak vállalnia kell a tagállamok e területen elért előrehaladásának felügyeletét és 
meg kell osztaniuk a tagállamok sikeres intézkedéseit az energiaszegénység kezelésével 
kapcsolatban.

Módosítás 158
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

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

1b) A 3. cikk (3) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
3. Az energiaszegénység által sújtott 
emberek számának csökkentése 
érdekében a tagállamok meghozzák a 
megfelelő intézkedéseket az 
energiaszegénység kezelésére nemzeti 
cselekvési tervükben, és ezen 
intézkedésekről tájékoztatják a 
Bizottságot. Az egyetemes és a 
közszolgáltatási kötelezettségek 
teljesítésének biztosítása érdekében a 
tagállamok egységes megközelítést 
alkalmazhatnak. Az intézkedések között 
szerepelhet a kiszolgáltatott fogyasztók és 
egyéni háztartások számára biztosított 
kedvezményes tarifa, valamint szerepelnie 
kell az energiahatékonyság javításának és 
a célzott szociális támogatásnak az 
alacsony jövedelmű fogyasztói csoportok 
számára. A Bizottság mutatókat készít az 
energiaszegénységre vonatkozó ilyen 
jellegű intézkedések felügyelete céljából. 
Ezek az intézkedések nem gátolhatják a 
23. cikkben előírt piacnyitást.

Or. en

(A 2003/55/EK irányelv 3. cikkének (3) bekezdése helyébe lép ez a nagyrészt új bekezdés)

Indokolás

Az energiaszegénység minden tagállamban egyre súlyosabb problémát jelent. Szükség van az 
egységes megközelítésre, és a nemzeti szabályozó hatóságok szerepe alapvető fontosságú. A 
Bizottságnak vállalnia kell a tagállamok e területen elért előrehaladásának felügyeletét és 
meg kell osztaniuk a tagállamok sikeres intézkedéseit az energiaszegénység kezelésével 
kapcsolatban.
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Módosítás 159
Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b) A 3. cikk (3) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
3. A tagállamok megfelelő 
intézkedéseket hoznak a végső 
fogyasztók védelmére és a magas szintű 
fogyasztóvédelem érdekében, és 
megfelelő biztosítékokat nyújtanak a 
védelemre szoruló fogyasztók védelmére, 
többek között megfelelő intézkedésekkel 
– például a fizetési feltételekhez 
kapcsolódóan – megelőzik, hogy az ilyen 
fogyasztókat kizárják az ellátásból. [...]

Or. en

(Új részek beillesztése a 2003/55/EK irányelv 3. cikkének (3) bekezdésébe)

Indokolás

Az árra való hivatkozás törlésével a közszolgátatási kötlezettségek sorából, és beillesztésével 
a védtelen fogyasztókkal kapcsolatos kötelezettségek közé a módosítás azt kívánja biztosítani, 
hogy az árakra vonatkozó rendelkezések a legkiszolgátatottabb fogyasztókat célozzák. A 
pontosabb meghatározás eredményeképpen a leginkább védelemre szoruló fogyasztók járnak 
jól.

Módosítás 160
Pia Elda Locatelli

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

1b) A 3. cikk (3) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
3. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a végső fogyasztók 
védelme és a magas szintű 
fogyasztóvédelem biztosítása érdekében, 
és kiváltképpen gondoskodnak arról, 
hogy megfelelő biztosítékok álljanak 
rendelkezésre a védelemre szoruló 
fogyasztók megóvása érdekében, 
ideértve a szolgáltatás kikapcsolásának 
megelőzésére tett megfelelő 
intézkedéseket. Ebben az összefüggésben 
megfelelő intézkedéseket tehetnek a 
távoli területeken élő azon fogyasztók 
védelmére, akik a földgázrendszerekhez 
és – a 2003/96/EK tanácsi irányelv 17. 
cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti –
nagy energiaintenzitású 
vállalkozásokhoz kapcsolódnak. A 
tagállamok a földgázhálózathoz 
kapcsolódó fogyasztók számára végső 
menedékes szolgáltatót jelölhetnek ki. 
Magas szintű fogyasztóvédelmet 
biztosítanak, különös tekintettel az 
általános szerződési feltételek 
átláthatóságára, az általános 
információkra és a vitarendezési 
eljárásokra. A tagállamok biztosítják, 
hogy a feljogosított fogyasztók 
ténylegesen szolgáltatót válthassanak. 
Az említett intézkedések – legalább a 
háztartási fogyasztók esetében –
magukban foglalják az A. mellékletben 
megállapított intézkedéseket.”

Or. en

(Új részek beillesztése a 2003/55/EK irányelv 3. cikkének (3) bekezdésébe)

Indokolás

Az irányelvnek ki kelltérnie a nagy energiaintenzitású vállalkozásokra is.
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Módosítás 161
Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c) A 3. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
3a. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy minden fogyasztónak joga legyen 
valamely szolgáltatónál – annak 
beleegyezése esetén – igénybe venni a 
szolgáltatást, függetlenül attól, hogy a 
szolgáltató mely tagállamban kapott 
engedélyt a szolgáltatásra. Ezzel 
összefüggésben a tagállamoknak minden 
szükséges intézkedést meg kell hozniuk 
annak biztosítása érdekében, hogy azok a 
vállalkozások, amelyek a székhelyük 
szerinti országban engedélyt kaptak a 
szolgáltatásra, további feltételek teljesítése 
nélkül szolgáltathassanak 
állampolgáraiknak.

Or. xm

Indokolás

A szolgáltatóknak különböző feltételeknek kell megfelelniük az egyes tagállamokban a 
fogyasztók ellátásához; ezek a különböző piaci szabályok jelentős akadályt jelentenek a 
piacralépésben. A korlátlan piacrajutás megkönnyítése érdekében a székhely szerinti ország 
elvét kell alkalmazni.
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Módosítás 162
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c) A 3. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
3a. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy minden fogyasztónak joga legyen 
valamely szolgáltatónál – annak 
beleegyezése esetén – igénybe venni a 
szolgáltatást, függetlenül attól, hogy a 
szolgáltató mely tagállamban kapott 
engedélyt a szolgáltatásra. Ezzel 
összefüggésben a tagállamoknak minden 
szükséges intézkedést meg kell hozniuk 
annak biztosítása érdekében, hogy azok a 
vállalkozások, amelyek a székhelyük 
szerinti országban engedélyt kaptak a 
szolgáltatásra, további feltételek teljesítése 
nélkül szolgáltathassanak 
állampolgáraiknak.

Or. xm

Indokolás

Az egyes tagállamokban a szolgáltatóknak különböző feltételeknek kell megfelelniük a 
fogyasztók ellátásához. Ezek a különböző piaci szabályok és jogi kötelezettségek jelentős 
akadályt jelentenek a piacralépésben. A korlátlan piacrajutás megkönnyítése érdekében a 
székhely szerinti ország elvét kell alkalmazni, azaz ha egy szolgáltató engedélyt kap az egyik 
tagállamban, akkor a többi tagállam fogyasztóinak is szolgáltathat a másik tagállam által 
támasztott további feltételek nélkül.
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Módosítás 163
Pia Elda Locatelli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1d) A 3. cikk (4) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
4. A tagállamok megfelelő 
intézkedéseket hoznak a gazdasági és 
társadalmi kohézióval, a 
környezetvédelemmel – amelybe 
beletartozhatnak az 
energiahatékonysági/keresletoldali 
szabályozás, valamint az éghajlatváltozás 
elleni küzdelem eszközei is – és az ellátás 
biztonságával kapcsolatos célkitűzések 
elérése érdekében. Ezek az intézkedések 
magukban foglalhatják megfelelő 
gazdasági ösztönzők nyújtását, 
felhasználva adott esetben az összes 
létező nemzeti és közösségi eszközt a 
szükséges hálózati infrastruktúra 
karbantartása és kiépítése érdekében, 
beleértve a rendszerösszekötő kapacitást 
is. A tagállamok, a Szerződés vonatkozó 
előírásaival teljes összhangban, 
támogathatják az  energiafogyasztók és -
szolgáltatók közötti hosszú távú 
megállapodásokat, amelyek hozzájárulnak 
az energiatermelés és -elosztás 
javításához, ugyanakkor méltányos részt 
kínálva a fogyasztóknak a létrejövő 
előnyökből, feltéve hogy hozzá tudnak 
járulni a beruházások optimális szintű 
megvalósulásához az energetikai 
ágazatban.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak fontos szerepet kell játszaniuk abban, hogy a fogyasztók valódi előnyökhöz 
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jussanak.

Módosítás 164
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1e) A 3. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„5a. Jelen irányelv végrehajtásának nem 
lehet negatív hatása az érintett dolgozók 
foglalkoztatására, munkakörülményeire, 
tájkoztatására, valamint a döntésekben 
való részvételhez és a velük folytatott 
konzultációhoz való jogára. A 
tagállamoknak konzultálniuk kell az 
érintett társadalmi partnerekkel jelen 
irányelv bármely módosításának 
végrehajtásakor, hogy mérsékeljék az 
érintett munkások számára hátrányos 
következményeket. A Bizottság jelentést 
tesz a földgázzal és villamosenergiával 
foglalkozó ágazati szociális párbeszéd-
bizottságoknak a konzultációkról és 
intézkedésekről.”

Or. en

(Új bekezdés beillesztése a 2003/55/EK irányelv 3. cikkének (5) bekezdése után)

Indokolás

Biztosítékokra van szükség az ágazat érintett dolgozóinak védelmére a villamosenergia- és 
földgázpiacok megnyitásának visszás hatásai ellen. Az esetleges negatív hatások mérséklése 
érdekében ezeket fontos megvitatni a társadalmi partnerekkel.
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Módosítás 165
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 f pont (új)
2003/55/EK irányelv
3 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1f) A 3. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
6a. Az energiahatékonyság előmozdítása 
és az energiaszegénység csökkentése 
érdekében a nemzeti szabályozó 
hatóságok kötelezik a gázszolgáltatókat, 
hogy olyan díjszabásokat kínáljanak, 
amelyek nagyobb fogyasztás esetén 
emelkednek kimondottan az 
energiahatékony viselkedés ösztönzése és 
a háztartások földgáz iránti igénye, 
továbbá a kapcsolódó széndioxid-
kibocsátás csökkentése céljából; valamint 
az energia árának csökkentése céljából az 
energiaszegénység által sújtott 
háztartások számára.”

Or. en

(Új bekezdés beillesztése a 2003/55/EK irányelv 3. cikkének (6) bekezdése után)

Indokolás

Ez a díjszabási módszer megfordítaná az eddigi árazási modellt. Miközben próbáljuk az 
energiafogyasztást csökkenteni, a jelenlegi árazási modell azokat az embereket jutalmazza 
alacsonyabb árakkal, akik több energiát használnak. Ez a módszer költségsemleges lenne az 
áramszolgáltató vállalatok számára, de ösztönzést jelentene az energiahatékonyság 
érdekében. Ez a módszer az intelligens fogyasztásmérők bevezetésével válik lehetségessé.
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Módosítás 166
Šarūnas Birutis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 f pont (új)
2003/55/EK irányelv
3 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1f) A 3. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
6a. Az energiahatékonyság előmozdítása 
és az energiaszegénység csökkentése 
érdekében a nemzeti szabályozó 
hatóságok kötelezik a gázszolgáltatókat, 
hogy olyan díjszabásokat kínáljanak, 
amelyek nagyobb fogyasztás esetén 
emelkednek kimondottan az 
energiahatékony viselkedés ösztönzése és 
a háztartások földgáz iránti igénye, 
továbbá a kapcsolódó széndioxid-
kibocsátás csökkentése céljából; valamint 
hogy biztosítsák, hogy a fölgáz 
alapmennyisége megegyezzen az alacsony 
jövedelmű háztartások fogyasztásával.

Or. en

(Új bekezdés beillesztése a 2003/55/EK irányelv 3. cikkének (6) bekezdése után)

Indokolás

Ez a díjszabási módszer megfordítaná az eddigi árazási modellt. Miközben próbáljuk az 
energiafogyasztást csökkenteni, a jelenlegi árazási modell azokat az embereket jutalmazza 
alacsonyabb árakkal, akik több energiát használnak. Ez a módszer költségsemleges lenne a 
fölgázszolgáltató vállalatok számára, de ösztönzést jelentene az energiahatékonyság 
érdekében. Ez a módszer az intelligens fogyasztásmérők bevezetésével válik lehetségessé.
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Módosítás 167
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 f pont (új)
2003/55/EK irányelv
3 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1f) A 3. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
6a. Az energiahatékonyság előmozdítása 
és az energiaszegénység csökkentése 
érdekében a nemzeti szabályozó 
hatóságok kötelezik a gázszolgáltatókat, 
hogy olyan árazási formulákat vezessenek 
be, amelyek sávos díjtételeket 
alkalmaznak, ahol az ár nagyobb 
fogyasztás esetén emelkedik. A nemzeti 
szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a 
fogyasztás azon része, amelyet 
alacsonyabb áron kínálnak, megegyezzen 
az alacsony jövedelmű háztartások tipikus 
fogyasztásával.

Or. en

(Új bekezdés beillesztése a 2003/55/EK irányelv 3. cikkének (6) bekezdése után)

Indokolás

Ez a díjszabási módszer megfordítaná az eddigi árazási modellt. Miközben próbáljuk az 
energiafogyasztást csökkenteni, a jelenlegi árazási modell azokat az embereket jutalmazza 
alacsonyabb árakkal, akik több energiát használnak. Ez a módszer költségsemleges lenne az 
áramszolgáltató vállalatok számára, de ösztönzést jelentene az energiahatékonyság 
érdekében. Ez a módszer az intelligens fogyasztásmérők bevezetésével válik lehetségessé.

Módosítás 168
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 f pont (új)
2003/55/EK irányelv
3 cikk – 6 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1f) A 3. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
6a. Az energia gazdaságos 
felhasználásának előmozdítása és az 
energiaszegénység csökkentése érdekében 
a nemzeti szabályozó hatóságok kötelezik 
a gázszolgáltatókat, hogy olyan árazási 
formulákat vezessenek be, amelyek sávos 
díjtételeket alkalmaznak, ahol az ár 
nagyobb fogyasztás esetén emelkedik. A 
nemzeti szabályozó hatóságok biztosítják, 
hogy a fogyasztás azon része, amelyet 
alacsonyabb áron kínálnak, megegyezzen
egy energiahatékony ház fűtéséhez 
szükséges tipikus fogyasztásával.

Or. en

(Új bekezdés beillesztése a 2003/55/EK irányelv 3. cikkének (6) bekezdése után)

Indokolás

Ez a díjszabási módszer megfordítaná az eddigi árazási modellt. Miközben próbáljuk az 
energiafogyasztást csökkenteni, a jelenlegi árazási modell azokat az embereket jutalmazza 
alacsonyabb árakkal, akik több energiát használnak. Ez a módszer költségsemleges lenne a 
fölgázszolgáltató vállalatok számára, de ösztönzést jelentene az energiahatékonyság 
érdekében. Ez a módszer az intelligens fogyasztásmérők bevezetésével válik lehetségessé.

Módosítás 169
Romano Maria La Russa

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 2 pont
2003/55/EK irányelv
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 3. cikk a következő, (7) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

"7. A Bizottság e cikk végrehajtása 
céljából iránymutatásokat fogadhat el. A 
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szóban forgó intézkedést, amely ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú elemeit 
hivatott módosítani kiegészítés útján, a 30. 
cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
meghozni.

Or. en

Módosítás 170
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 2 pont
2003/55/EK irányelv
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 3. cikk a következő, (7) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

"7. A Bizottság e cikk végrehajtása 
céljából iránymutatásokat fogadhat el. A 
szóban forgó intézkedést, amely ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú elemeit 
hivatott módosítani kiegészítés útján, a 30. 
cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
meghozni.”

Or. de

Indokolás

A javasolt komitológiai eljárás az Európai Parlament befolyását kívánja csökkenteni. A 
Bizottság javaslata értelmében a Parlament egyetlen lehetősége a Bizottság tervezeteinek 
elutasítása lenne. Ennek eredményeképpen az energia belső piacával kapcsolatos 
létfontosságú döntéseket vonnának ki a demokratikus jogalkotási folyamatból.



PE404.542v02-00 104/109 AM\717626HU.doc

HU

Módosítás 171
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 2 pont
2003/55/EK irányelv
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 3. cikk a következő, (7) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

"7. A Bizottság e cikk végrehajtása 
céljából iránymutatásokat fogadhat el. A 
szóban forgó intézkedést, amely ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú elemeit 
hivatott módosítani kiegészítés útján, a 30. 
cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
meghozni.”

Or. de

Indokolás

 A Bizottság azon javaslata, hogy a Bizottság ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárással fogadhasson el iránymutatásokat, csorbítja az Európai Parlament jogait, és ezért 
nem fogadható el.

Módosítás 172
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 2 pont
2003/55/EK irányelv
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 3. cikk a következő, (7) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

"7. A Bizottság e cikk végrehajtása 
céljából iránymutatásokat fogadhat el. A 
szóban forgó intézkedést, amely ezen 
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irányelv nem alapvető fontosságú elemeit 
hivatott módosítani kiegészítés útján, a 30. 
cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
meghozni.”

Or. de

Indokolás

A fogyasztók védelméhez szükséges előírásokat az irányelvnek tartalmaznia kell. Ezért nem 
szükséges az iránymutatások elfogadásának jogkörét átruházni.

Módosítás 173
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 2 pont
2003/55/EK irányelv
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A Bizottság e cikk végrehajtása céljából 
iránymutatásokat fogadhat el. A szóban 
forgó intézkedést, amely ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeit hivatott 
módosítani kiegészítés útján, a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.

7. A Bizottság e cikk végrehajtása céljából 
iránymutatásokat fogad el. A szóban forgó 
intézkedést, amely ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeit hivatott 
módosítani kiegészítés és pontosítás útján, 
a 30. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
meghozni.

Or. en

Indokolás

Az előző irányelv tartalmazott a végső fogyasztók – elsősorban a kiszolgáltatottak –
védelmére irányuló intézkedéseket. A szolgáltatás kikapcsolását konkrétan említették. 
Ugyanakkor bátorították a tagállamokat, hogy hozzanak intézkedéseket az átláthatóság, az 
általános tájékoztatás és a viták rendezésére szolgáló mechanizmusok fejlesztése érdekében. A 
gyakorlatban azonban a fogyasztók nem élvezik a piacnyitás előnyeit. Ezért szükség van a 
végrehajtási mechanizmusok megtervezésére, hogy a tagállamok pontosíthassák az 
előírásokat.
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Módosítás 174
Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 2 pont
2003/55/EK irányelv
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A Bizottság e cikk végrehajtása céljából 
iránymutatásokat fogadhat el. A szóban 
forgó intézkedést, amely ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeit hivatott 
módosítani kiegészítés útján, a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.

7. A Bizottság e cikk végrehajtása céljából 
módosíthatja az iránymutatásokat. 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 javaslattal kell biztosítani, hogy az iránymutatásokat rendes eljárásban a Parlament és a 
Tanács hozzák meg. A Bizottságra ruházott jogkört a szükséges módosítások meghozatalára 
kell korlátozni.

Módosítás 175
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 2 pont
2003/55/EK irányelv
3 cikk –7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A Bizottság e cikk végrehajtása céljából 
iránymutatásokat fogadhat el. A szóban 
forgó intézkedést, amely ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeit hivatott 
módosítani kiegészítés útján, a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 

7. Az érintettekkel való konzultációt 
követően a Bizottság e cikk végrehajtása 
céljából iránymutatásokat fogadhat el. A 
szóban forgó intézkedést, amely ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú elemeit 
hivatott módosítani kiegészítés útján, a 30. 
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szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.

cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
meghozni.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy biztosítsa a megfelelő szabályozói gyakorlat követését az ilyen 
iránymutatások kidolgozása és végrehajtása során.

Módosítás 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„3a. cikk

Átláthatóság és a végső fogyasztók 
tájékoztatása

1. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a 3. cikkben felsorolt szolgáltatások 
igénybevételére és használatára vonatkozó 
árakkal és díjakkal, valamint a 
szabványos szerződési feltételekkel 
kapcsolatos átlátható, összehasonlítható, 
megfelelő és naprakész információ álljon 
a végső fogyasztók rendelkezésére az A 
melléklet rendelkezéseinek megfelelően. A 
rendszerfelhasználók, és adott esetben az 
elosztórendszer-üzemeltetők könnyen 
hozzáférhető formában hozzák 
nyilvánosságra ezeket az információkat.
2. A nemzeti szabályozó hatóságok 
biztosítják, hogy a végső fogyasztók –
interaktív útmutatók vagy hasonló 
technikák révén – információkhoz 
juthassanak az alternatív használati 
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minták költségeinek értékeléséhez. A 
tagállamok biztosítják, hogy amennyiben 
ilyen útmutatókhoz, illetőleg technikákhoz 
a piacon nem lehet hozzáférni, a nemzeti 
szabályozó hatóságok rendelkezésre 
bocsássák őket.
3. Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
teljes körű tájékoztatást kaphassanak a 
díjszabási feltételekről, a tagállamok 
biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak módjukban álljon kötelezni 
a rendszerfelhasználókat, és adott esetben 
az elosztórendszer-üzemeltetőket arra, 
hogy a fogyasztók számára a vásárlás 
időpontjában és helyén az alkalmazandó 
díjakra vonatkozóan tájékoztatást 
nyújtsanak.

Or. en

(Egy új 3a. cikk beillesztése a 2003/55/EK irányelvbe)

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók a megfelelő szolgáltatóra válthassanak 
elegendő információval kell rendelkezniük az ajánlatok összehasonlításához. A gázpiacon 
található ajánlatok rendkívül összetettek, ezért szükséges az új 3a. cikk, amely meghatározza 
az átláthatósági követelményeket.

Módosítás 177
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A 4. cikk (2) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
2. Ha a tagállamokban engedélyezési 
eljárás működik, annak objektív és 
megkülönböztetéstől mentes feltételek 
alapján kell működnie, amelyeket 
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minden földgázipari létesítmény 
építésére és/vagy üzemeltetésére vagy 
földgázellátásra szóló engedélyt 
kérelmező vállalkozásnak teljesítenie 
kell. A tagállamok semmilyen 
körülmények között nem köthetik az 
engedélyezést olyan kritériumokhoz, 
amelyek az illetékes hatóságok számára 
mérlegelési jogkört biztosítanak. Az 
engedélyezés megkülönböztetéstől 
mentes feltételeit és eljárását közzé kell 
tenni. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a létesítményekre, vezetékekre és 
ezekhez kapcsolódó felszerelésekre 
vonatkozó engedélyezési eljárások során 
figyelembe vegyék a projekt jelentőségét a 
belső energiapiac szempontjából.

Or. en

(A 2003/55/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének átfogalmazása)

Indokolás

A belső energiapiac megvalósulásának egyik nagy akadálya a megfelelő infrastruktúra 
hiánya. Sok tagállamban az engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos problémák miatt nem 
valósulnak meg ésszerű időn belül az új infrastruktúra építésére vagy a meglévő 
korszerűsítésére irányuló projektek.
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