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Módosítás 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Jelenleg azonban a földgázeladási jog a 
Közösségen belül egyetlen vállalatnak sem 
biztosítható egyetlen tagállam 
vonatkozásában sem egyenlő feltételekkel, 
megkülönböztetésmentes módon és 
hátrányos feltételektől mentesen. 
Különösen a hálózathoz való 
megkülönböztetésmentes hozzáférés és az 
egységesen eredményes hatósági felügyelet 
hiánya jelent több tagállamban is 
problémát.

(3) Jelenleg azonban a földgázeladási jog a 
Közösségen belül egyetlen vállalatnak sem 
biztosítható egyetlen tagállam 
vonatkozásában sem egyenlő feltételekkel, 
megkülönböztetésmentes módon és 
hátrányos feltételektől mentesen.
Különösen a hálózathoz való 
megkülönböztetésmentes hozzáférés és az 
egységesen eredményes hatósági felügyelet 
hiánya jelent több tagállamban is 
problémát. Emellett egyes régiók nem 
rendelkeznek határkeresztező 
rendszerösszekötő kapacitásokkal, ami 
korlátozza a piacba való integrációjukat.

Or. en

Indokolás

Meg kell jegyezni, hogy egyes tagállamok nem rendelkeznek határkeresztező 
rendszerösszekötő kapacitásokkal. Ez a helyzet hátráltatja a piacok, köztük az európai 
energiapiacok integrációját.

Módosítás 39
Eugenijus Maldeikis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Jelenleg azonban a földgázeladási jog a 
Közösségen belül egyetlen vállalatnak sem 
biztosítható egyetlen tagállam 
vonatkozásában sem egyenlő feltételekkel, 

(3) Jelenleg azonban a földgázeladási jog a 
Közösségen belül egyetlen vállalatnak sem 
biztosítható egyetlen tagállam 
vonatkozásában sem egyenlő feltételekkel, 
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megkülönböztetésmentes módon és 
hátrányos feltételektől mentesen. 
Különösen a hálózathoz való 
megkülönböztetésmentes hozzáférés és az 
egységesen eredményes hatósági felügyelet 
hiánya jelent több tagállamban is 
problémát.

megkülönböztetésmentes módon és 
hátrányos feltételektől mentesen. 
Különösen a hálózathoz való 
megkülönböztetésmentes hozzáférés és az 
egységesen eredményes hatósági felügyelet 
hiánya jelent több tagállamban is 
problémát, és még mindig találunk 
elszigetelt piacokat.

Or. lt

Módosítás 40
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 preambulumbekezdés


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Jelenleg azonban a földgázeladási jog a 
Közösségen belül egyetlen vállalatnak sem 
biztosítható egyetlen tagállam 
vonatkozásában sem egyenlő feltételekkel,
megkülönböztetésmentes módon és 
hátrányos feltételektől mentesen. 
Különösen a hálózathoz való 
megkülönböztetésmentes hozzáférés és az 
egységesen eredményes hatósági felügyelet 
hiánya jelent több tagállamban is 
problémát.

(3) Jelenleg azonban a földgázeladási jog a 
Közösségen belül egyetlen vállalatnak sem 
biztosítható egyetlen tagállam 
vonatkozásában sem 
megkülönböztetésmentes módon és 
hátrányos feltételektől mentesen. 
Különösen a hálózathoz való 
megkülönböztetésmentes hozzáférés és az 
egységesen eredményes hatósági felügyelet 
hiánya jelent több tagállamban is 
problémát.

Or. de

Indokolás

A rendeletben a hálózathoz való megkülönböztetésmentes hozzáférést kell célként kitűzni, azt 
azonban nem, hogy a földgázt valamennyi tagállamban egyenlő feltételekkel értékesítsék.
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Módosítás 41
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Jelenleg azonban a földgázeladási jog a 
Közösségen belül egyetlen vállalatnak sem 
biztosítható egyetlen tagállam 
vonatkozásában sem egyenlő feltételekkel, 
megkülönböztetésmentes módon és
hátrányos feltételektől mentesen. 
Különösen a hálózathoz való 
megkülönböztetésmentes hozzáférés és az 
egységesen eredményes hatósági felügyelet 
hiánya jelent több tagállamban is 
problémát.

(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 eredményes hatósági 
felügyelet hiánya jelent több tagállamban is 
problémát.

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 42
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Jelenleg azonban a földgázeladási jog a 
Közösségen belül egyetlen vállalatnak sem 
biztosítható egyetlen tagállam 
vonatkozásában sem egyenlő feltételekkel, 
megkülönböztetésmentes módon és
hátrányos feltételektől mentesen. 
Különösen a hálózathoz való 
megkülönböztetésmentes hozzáférés és az 
egységesen eredményes hatósági felügyelet 
hiánya jelent több tagállamban is 

(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 eredményes hatósági 
felügyelet hiánya jelent több tagállamban is 
problémát.
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problémát.

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 43
Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A piacok integrálásának és az 
egységes európai energiapiac
megteremtésének első lépéseként a 
határkeresztező rendszerösszekötő 
kapacitások elégséges szintjét kellene 
elérni.

Or. en

Indokolás

Ez az új preambulumbekezdés összhangban állna az Európai Tanács 2007. március 8–9-i 
brüsszeli ülésének elnökségi következtetéseivel, valamint elismerné, hogy a gyakorlatban a 
szükséges rendszerösszekötő kapacitás az EU különböző régióiban eltérő lesz.

Módosítás 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A piacok integrálásának és az 
egységes európai energiapiac 
megteremtésének első lépéseként a 
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határkeresztező rendszerösszekötő 
kapacitások elégséges szintjét kellene 
elérni.

Or. en

Indokolás

Ez az új preambulumbekezdés összhangban áll az Európai Tanács 2007. március 8–9-I 
brüsszeli ülésének elnökségi következtetéseivel, valamint elismerné, hogy a gyakorlatban a 
szükséges rendszerösszekötő kapacitás az EU különböző régióiban eltérő lesz.

Módosítás 45
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
4 preambulumbekezdés


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság által „Európai 
energiapolitika” címmel az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 
közlemény kiemelte a földgáz belső piaca 
kiteljesítésének fontosságát, és rámutatott 
arra, hogy a földgázágazatban a 
Közösségen belül valamennyi vállalat 
számára egyenlő versenyfeltételeket kell 
biztosítani. A Bizottság által a földgáz és a 
villamos energia belső piacának jövőbeni 
lehetőségeiről az Európai Parlamenthez és 
a Tanácshoz intézett közlemény, valamint 
a „Vizsgálat az 1/2003/EK rendelet 17. 
cikke értelmében az európai gáz- és 
villamosenergia-ágazatról (zárójelentés)” 
című bizottsági közlemény kimutatta, hogy 
a jelenleg hatályos szabályok és 
intézkedések nem szolgáltatnak megfelelő 
keretet a jól működő belső piac 
célkitűzésének eléréséhez.

(4) A Bizottság által „Európai 
energiapolitika” címmel az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 
közlemény kiemelte a földgáz belső piaca 
kiteljesítésének fontosságát, és rámutatott 
arra, hogy a földgázágazatban a 
Közösségen belül valamennyi vállalat 
számára egyenlő versenyfeltételeket kell 
biztosítani. A Bizottság által a földgáz és a 
villamos energia belső piacának jövőbeni 
lehetőségeiről az Európai Parlamenthez és 
a Tanácshoz intézett közlemény, valamint 
a „Vizsgálat az 1/2003/EK rendelet 17. 
cikke értelmében az európai gáz- és 
villamosenergia-ágazatról (zárójelentés)” 
című bizottsági közlemény kimutatta, hogy 
a jelenleg hatályos szabályok és 
intézkedések kereteit nem minden 
tagállamban hajtották végre kellő 
mértékben, és hogy ezáltal a villamos 
energia jól működő belső piacának 
célkitűzése ez idáig nem volt kellő 
mértékben elérhető.

Or. de
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Indokolás

Az ágazat vizsgálatára 2005 júliusában, egy olyan időpontban került sor, amikor a földgáz-
irányelvet a legtöbb tagállam még nem hajtotta teljesen végre. A Bizottság még 2006 
decemberében tanúsította (lásd MEMO/06/481), hogy a hatályos jogszabályokat 25 
tagállamból 16 nem vagy csak hiányosan hajtotta végre. A hatályos közösségi jogot a nemzeti 
jogba megfelelően át kell ültetni.

Módosítás 46
Eugenijus Maldeikis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság által „Európai 
energiapolitika” címmel az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 
közlemény kiemelte a földgáz belső piaca 
kiteljesítésének fontosságát, és rámutatott 
arra, hogy a földgázágazatban a 
Közösségen belül valamennyi vállalat 
számára egyenlő versenyfeltételeket kell 
biztosítani. A Bizottság által a földgáz és a 
villamos energia belső piacának jövőbeni 
lehetőségeiről az Európai Parlamenthez és 
a Tanácshoz intézett közlemény, valamint 
a „Vizsgálat az 1/2003/EK rendelet 17. 
cikke értelmében az európai gáz- és 
villamosenergia-ágazatról (zárójelentés)” 
című bizottsági közlemény kimutatta, hogy 
a jelenleg hatályos szabályok és 
intézkedések nem szolgáltatnak megfelelő 
keretet a jól működő belső piac 
célkitűzésének eléréséhez.

(4) A Bizottság által „Európai 
energiapolitika” címmel az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 
közlemény kiemelte a földgáz belső piaca 
kiteljesítésének fontosságát, és rámutatott 
arra, hogy a földgázágazatban a 
Közösségen belül valamennyi vállalat 
számára egyenlő versenyfeltételeket kell 
biztosítani. A Bizottság által a földgáz és a 
villamos energia belső piacának jövőbeni 
lehetőségeiről az Európai Parlamenthez és 
a Tanácshoz intézett közlemény, valamint 
a „Vizsgálat az 1/2003/EK rendelet 17. 
cikke értelmében az európai gáz- és 
villamosenergia-ágazatról (zárójelentés)” 
című bizottsági közlemény kimutatta, hogy 
a jelenleg hatályos szabályok és 
intézkedések nem szolgáltatnak megfelelő 
keretet, illetve nem teremtik meg az 
összekapcsolódási pontok kialakításának 
feltételeit a jól működő belső piac 
célkitűzésének eléréséhez.

Or. lt
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Módosítás 47
Eugenijus Maldeikis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Meg kell erõsíteni különösen a 
szállításirendszer-üzemeltetõk közötti 
együttmûködést és koordinációt abból a 
célból, hogy fokozatosan átjárhatóbbá 
váljanak a határkeresztezõ szállítási 
hálózatokhoz való tényleges hozzáférés 
biztosításának és fenntartásának mûszaki 
és kereskedelmi elõírásai, a környezet 
szempontjainak megfelelõ 
figyelembevétele mellett biztosítva legyen 
a közösségi szállítási rendszer összehangolt 
és kellõképpen elõretekintõ tervezése és 
folyamatos mûszaki fejlõdése, javuljon az 
energiahatékonyság, és – különösen a 
megújuló energiaforrások részarányának 
növelése és a kis szén-dioxid-kibocsátású 
technológiák terjedése érdekében –
ösztönzést kapjon a kutatás és az 
innováció. Kívánatos, hogy a 
szállításirendszer-üzemeltetõk ilyen 
egymáshoz igazodó mûszaki és piaci 
elõírások alapján mûködtessék hálózatukat.

(6) Meg kell erõsíteni különösen a 
földgázhálózatok összekapcsolódási 
pontjait, az átvitelirendszer-üzemeltetõk 
közötti együttmûködést és koordinációt 
abból a célból, hogy fokozatosan 
átjárhatóbbá váljanak a határkeresztezõ 
átviteli hálózatokhoz való tényleges 
hozzáférés biztosításának és fenntartásának 
mûszaki és kereskedelmi elõírásai, a 
környezet szempontjainak megfelelõ 
figyelembevétele mellett biztosítva legyen 
a közösségi átviteli rendszer összehangolt 
és kellõképpen elõretekintõ tervezése és 
folyamatos mûszaki fejlõdése, javuljon az 
energiahatékonyság, és – különösen a 
megújuló energiaforrások részarányának 
növelése és a kis szén-dioxid-kibocsátású 
technológiák terjedése érdekében –
ösztönzést kapjon a kutatás és az 
innováció. Kívánatos, hogy a 
szállításirendszer-üzemeltetõk ilyen 
egymáshoz igazodó mûszaki és piaci 
elõírások alapján mûködtessék hálózatukat.

Or. lt

Módosítás 48
Teresa Riera Madurell

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Egyes nemzeti piacok egyáltalán 
nem, vagy csak nagyon kis mértékben 
kapcsolódnak szomszédaik piacaihoz, 
ezért elszigeteltek maradnak. A belső 
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piacot nem lehet megvalósítani a 
szükséges további határkeresztező 
rendszerösszeköttetések nélkül. A nemzeti 
és EU-szintű hálózattervezés során 
különös hangsúlyt kell fektetni a 
harmadik fél számára hozzáférhető, 
rendelkezésre álló határkeresztező 
kapacitások fejlesztésére annak 
érdekében, hogy a gázkereskedelem a 
teljes belső földgázpiacon lehetővé váljon.

Or. en

Indokolás

A preambulumbekezdés nem említi ezt a releváns szempontot, amely feltételekhez köti a jelen 
rendelet bizonyos pontjait.

Módosítás 49
Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Valamennyi piaci szereplőnek érdeke 
fűződik az európai szállításirendszer-
üzemeltetők részvételével kialakítandó 
hálózat jövőbeni tevékenységéhez. Ezért e 
hálózat működésének alapvető eleme lesz 
a konzultáció, amelyben fontos szerepet 
kell kapnia a konzultációs folyamat 
elősegítésére és ésszerűsítésére már 
létrehozott struktúrák, így különösen az 
energiakereskedelem egyszerűsítésére 
létrehozott európai ágazati szövetség, az 
EASEE–gas (European Association for 
the Streamlining of Energy Exchange) 
igénybevételének.

törölve

Or. en
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Indokolás

Az ERGEG jelenleg uniós szintű társadalmi konzultációt folytat. Emiatt az Ügynökségnek 
kellene vállalnia ezt a feladatot, mivel az már megalapozott szabályokkal és tapasztalattal 
rendelkezik a társadalmi konzultációk megvalósításával kapcsolatban. Ezenfelül az 
Ügynökség az összes piaci szereplő érdekében jár el, míg az átvitelirendszer-üzemeltetők 
érdekelt felek. A folyamat hatékonyságának biztosítása érdekében hangsúlyozni kell, hogy túl 
sok tanácsadó testület létrehozása a tanácsadói feladatok megkettőzéséhez vezethet.

Módosítás 50
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Valamennyi piaci szereplőnek érdeke 
fűződik az európai szállításirendszer-
üzemeltetők részvételével kialakítandó 
hálózat jövőbeni tevékenységéhez. Ezért e 
hálózat működésének alapvető eleme lesz 
a konzultáció, amelyben fontos szerepet 
kell kapnia a konzultációs folyamat 
elősegítésére és ésszerűsítésére már 
létrehozott struktúrák, így különösen az 
energiakereskedelem egyszerűsítésére 
létrehozott európai ágazati szövetség, az 
EASEE–gas (European Association for 
the Streamlining of Energy Exchange) 
igénybevételének.

törölve

Or. en

Indokolás

Az ERGEG jelenleg uniós szintű társadalmi konzultációt folytat. Az Ügynökségnek kellene
vállalnia ezt a feladatot, mivel az már megalapozott szabályokkal és tapasztalattal rendelkezik 
a társadalmi konzultációk megvalósításával kapcsolatban. Ezenfelül az Ügynökség az összes 
piaci szereplő érdekében jár el, míg az átvitelirendszer-üzemeltetők érdekelt felek. A folyamat 
hatékonyságának biztosítása érdekében hangsúlyozni kell, hogy túl sok tanácsadó testület 
létrehozása a tanácsadói feladatok duplikálásához vezethet.
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Módosítás 51
Umberto Guidoni

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Valamennyi piaci szereplőnek érdeke 
fűződik az európai szállításirendszer-
üzemeltetők részvételével kialakítandó 
hálózat jövőbeni tevékenységéhez. Ezért e 
hálózat működésének alapvető eleme lesz 
a konzultáció, amelyben fontos szerepet 
kell kapnia a konzultációs folyamat 
elősegítésére és ésszerűsítésére már 
létrehozott struktúrák, így különösen az 
energiakereskedelem egyszerűsítésére 
létrehozott európai ágazati szövetség, az 
EASEE–gas (European Association for 
the Streamlining of Energy Exchange) 
igénybevételének.

törölve

Or. en

Indokolás

Az ERGEG jelenleg uniós szintű társadalmi konzultációt folytat. Így az Ügynökségnek kellene 
vállalnia ezt a feladatot, mivel az már megalapozott szabályokkal és tapasztalattal rendelkezik 
a társadalmi konzultációk megvalósításával kapcsolatban. Ezenfelül az Ügynökség az összes 
piaci szereplő érdekében jár el, míg az átvitelirendszer-üzemeltetők érdekelt felek. A folyamat 
hatékonyságának biztosítása érdekében hangsúlyozni kell, hogy túl sok tanácsadó testület 
létrehozása a tanácsadói feladatok duplikálásához vezethet.

Módosítás 52
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Valamennyi piaci szereplőnek érdeke 
fűződik az európai szállításirendszer-
üzemeltetők részvételével kialakítandó 
hálózat jövőbeni tevékenységéhez. Ezért e 

törölve
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hálózat működésének alapvető eleme lesz 
a konzultáció, amelyben fontos szerepet 
kell kapnia a konzultációs folyamat 
elősegítésére és ésszerűsítésére már 
létrehozott struktúrák, így különösen az 
energiakereskedelem egyszerűsítésére 
létrehozott európai ágazati szövetség, az 
EASEE–gas (European Association for 
the Streamlining of Energy Exchange) 
igénybevételének.

Or. en

Indokolás

Az ERGEG jelenleg uniós szintű társadalmi konzultációt folytat. Emiatt az Ügynökségnek 
kellene vállalnia ezt a feladatot, mivel az már megalapozott szabályokkal és tapasztalattal 
rendelkezik a társadalmi konzultációk megvalósításával kapcsolatban. Ezenfelül az 
Ügynökség az összes piaci szereplő érdekében jár el, míg az átvitelirendszer-üzemeltetők 
érdekelt felek.

Módosítás 53
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A likvid nagykereskedelmi piacok 
kialakítása és a verseny ennek révén 
történő felélénkítése szempontjából 
létfontosságú, hogy a földgázkereskedés 
független legyen attól, hogy az ügylet 
tárgyát képező gázmennyiség a 
rendszerben hol helyezkedik el. Ez egyedül 
akkor lehetséges, ha a hálózat használói 
szabadon, egymástól függetlenül 
jegyezhetnek elő betáplálási és kiadási 
kapacitást, azaz a földgázszállítás zónákon 
keresztül, nem pedig szerződésben 
rögzített útvonalakon valósul meg. E 
rendszer versenyfejlesztő hatását a 
hatodik Madridi Fórum legtöbb 
résztvevője is elismerte.

(9) A likvid nagykereskedelmi piacok 
kialakítása és a verseny ennek révén 
történő felélénkítése szempontjából 
létfontosságú, hogy a földgázkereskedés 
független legyen attól, hogy az ügylet 
tárgyát képező gázmennyiség a 
rendszerben hol helyezkedik el.
Ugyanakkor a betáplálás–kiadás 
rendszerek használatát nem szabad 
kötelezővé tenni, ugyanis nem mindig 
tükrözik megfelelően a szállítási 
költségeket, és ezért nem feltétlenül 
felelnek meg minden esetben, mivel a
tranzit- és fogyasztó országok között 
jelentős különbség van. A tagállamoknak 
ezért választási lehetőséget kell 
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biztosítaniuk e rendszerek alkalmazásával 
kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

A betáplálás–kiadás rendszerek alkalmazását lehetőségként kell felkínálni. Használatukat 
azonban nem szabad kötelezővé tenni, ugyanis nem tükrözik megfelelően a szállítási 
költségeket.

Módosítás 54
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
12 preambulumbekezdés


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Ahhoz, hogy a piaci résztvevők 
felmérhessék a mindenkori keresletet és 
kínálatot, és megérthessék a 
nagykereskedelmi ár mozgásának okait, az 
szükséges, hogy egyenlő mértékben 
hozzáférjenek a rendszer fizikai állapotára 
vonatkozó információkhoz. Pontosabb 
információkhoz kell jutniuk különösen a 
kínálatra és a keresletre, a hálózat 
kapacitására, a hálózaton keresztül 
megvalósuló földgázforgalomra, a hálózat-
karbantartásra, az egyensúlyozásra, 
valamint a tárolókapacitás rendelkezésre 
állására és kihasználtságára vonatkozóan.
Mivel a piac működése szempontjából 
rendkívül fontos információkról van szó, 
fel kell oldani azokat a korlátozásokat, 
amelyek titoktartási megfontolások 
alapján eddig határt szabtak 
közzétételüknek.

(12) Ahhoz, hogy a piaci résztvevők 
felmérhessék a mindenkori keresletet és 
kínálatot, és megérthessék a 
nagykereskedelmi ár mozgásának okait, az 
szükséges, hogy egyenlő mértékben 
hozzáférjenek a rendszer fizikai állapotára 
vonatkozó információkhoz. Pontosabb 
információkhoz kell jutniuk különösen a 
kínálatra és a keresletre, a hálózat 
kapacitására, a hálózaton keresztül 
megvalósuló földgázforgalomra, a hálózat-
karbantartásra, az egyensúlyozásra, 
valamint a tárolókapacitás rendelkezésre 
állására és kihasználtságára vonatkozóan, 
amennyiben ez jogos üzleti titkokat nem 
érint.

Or. de

Indokolás

A szállítást vagy tárolást igénybe vevő minden egyes ügyfelet adatainak (pl. a szállított 
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mennyiségek) bizalmas kezelése tekintetében megillető jog nem korlátozható olyan módon, 
hogy a piacon való viselkedésére vissza lehessen következtetni. A hálózathasználók 
gazdaságilag érzékeny információinak más kereskedőknek/versenytársaknak való továbbítása 
a piac ezen szereplői számára lehetővé tenné a szállítási és értékesítési pozíciók nyomon 
követését. Emiatt a meglévő ún. 3-mínusz-szabályt (1775/2005 rendelet 6. cikk (5) bek.) meg 
kellene tartani.

Módosítás 55
Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Ahhoz, hogy a piaci résztvevők 
felmérhessék a mindenkori keresletet és 
kínálatot, és megérthessék a 
nagykereskedelmi ár mozgásának okait, az 
szükséges, hogy egyenlő mértékben 
hozzáférjenek a rendszer fizikai állapotára 
vonatkozó információkhoz. Pontosabb 
információkhoz kell jutniuk különösen a
kínálatra és a keresletre, a hálózat 
kapacitására, a hálózaton keresztül 
megvalósuló földgázforgalomra, a hálózat-
karbantartásra, az egyensúlyozásra, 
valamint a tárolókapacitás rendelkezésre 
állására és kihasználtságára vonatkozóan. 
Mivel a piac működése szempontjából 
rendkívül fontos információkról van szó, 
fel kell oldani azokat a korlátozásokat, 
amelyek titoktartási megfontolások alapján 
eddig határt szabtak közzétételüknek.

(12) Ahhoz, hogy a piaci résztvevők 
felmérhessék a mindenkori keresletet és 
kínálatot, és megérthessék a 
nagykereskedelmi ár mozgásának okait, az 
szükséges, hogy egyenlő mértékben 
hozzáférjenek a rendszer fizikai állapotára 
vonatkozó információkhoz. Pontosabb 
információkhoz kell jutniuk különösen az 
összesített kínálatra és a keresletre, a 
hálózat kapacitására, a hálózaton keresztül 
megvalósuló földgázforgalomra, a hálózat-
karbantartásra, az egyensúlyozásra, 
valamint a tárolókapacitás rendelkezésre 
állására és kihasználtságára vonatkozóan. 
Mivel a piac működése szempontjából 
rendkívül fontos összesített információkról 
van szó, a releváns pontokon, az egyéni 
felhasználói profilok sérelme nélkül fel 
kell oldani azon korlátozások némelyikét, 
amelyek titoktartási megfontolások alapján 
eddig határt szabtak közzétételüknek.

Or. en

Indokolás

Egyértelmű egyensúlyt kell teremteni az átláthatóságra és az üzleti titokra vonatkozó 
követelmények között.
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Módosítás 56
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A piacba vetett bizalom megerősítése 
érdekében kívánatos, hogy a piaci 
résztvevők biztosak lehessenek a 
visszaélések szankcionálhatóságában. Az 
illetékes hatóságokat olyan jogokkal kell 
felruházni, amelyek révén hatékonyan 
vizsgálhatják ki a vélt piaci visszaéléseket. 
Ezért az illetékes hatóságoknak hozzá kell 
férniük azokhoz az adatokhoz, amelyekből 
megismerhetik az ellátóvállalkozások 
operatív döntéseit. A földgázpiacon 
valamennyi ilyen döntésről, így különösen 
a kapacitásfoglalásról, a nominálásról és a 
rendszerbe ténylegesen belépő és az onnan 
ténylegesen kilépő mennyiségekről, 
értesíteni kell a rendszerüzemeltetőket. A 
rendszerüzemeltetőknek egy 
meghatározott ideig biztosítaniuk kell, 
hogy az illetékes hatóságok ezekhez az 
információkhoz hozzáférjenek. 

(13) A piacba vetett bizalom megerősítése 
érdekében kívánatos, hogy a piaci 
résztvevők biztosak lehessenek a 
visszaélések szankcionálhatóságában. Az 
illetékes hatóságokat olyan jogokkal kell 
felruházni, amelyek révén hatékonyan 
vizsgálhatják ki a vélt piaci visszaéléseket. 
Ezért az illetékes hatóságoknak hozzá kell 
férniük azokhoz az adatokhoz, amelyekből 
megismerhetik az ellátóvállalkozások 
operatív döntéseit. A földgázpiacon 
valamennyi ilyen döntésről, így különösen 
a kapacitásfoglalásról, a nominálásról és a 
rendszerbe ténylegesen belépő és az onnan 
ténylegesen kilépő mennyiségekről, 
értesíteni kell a rendszerüzemeltetőket. A 
rendszerüzemeltetőknek öt évig
biztosítaniuk kell, hogy az illetékes 
hatóságok ezekhez az információkhoz 
hozzáférjenek. 

Or. ro

Indokolás

A 6b. cikk (1) bekezdésével való összhang érdekében.

Módosítás 57
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
14 preambulumbekezdés


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A lakossági fogyasztókért folyó 
versenyhez szükséges, hogy az 
ellátóvállalkozások ne ütközzenek 
akadályokba, ha új kiskereskedelmi 

(14) A lakossági fogyasztókért folyó 
versenyhez szükséges, hogy az 
ellátóvállalkozások ne ütközzenek 
akadályokba, ha új kiskereskedelmi 
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piacokra kívánnak belépni. Ezért az 
ellátási lánc működését meghatározó 
feladat- és felelősségi köröknek 
valamennyi piaci szereplő előtt ismertnek 
kell lenniük, és a közösségi piac 
egységességének fokozása érdekében 
ezeket a feladat- és felelősségi köröket 
össze kell hangolni.

piacokra kívánnak belépni.

Or. de

Indokolás

Ez az előírás beavatkozik a tagállamok joghatóságába, ezért törölni kell.

Módosítás 58
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
14 preambulumbekezdés


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A lakossági fogyasztókért folyó 
versenyhez szükséges, hogy az 
ellátóvállalkozások ne ütközzenek 
akadályokba, ha új kiskereskedelmi 
piacokra kívánnak belépni. Ezért az 
ellátási lánc működését meghatározó 
feladat- és felelősségi köröknek 
valamennyi piaci szereplő előtt ismertnek 
kell lenniük, és a közösségi piac 
egységességének fokozása érdekében 
ezeket a feladat- és felelősségi köröket 
össze kell hangolni.

(14) A lakossági fogyasztókért folyó 
versenyhez szükséges, hogy az 
ellátóvállalkozások ne ütközzenek 
akadályokba, ha új kiskereskedelmi 
piacokra kívánnak belépni.

Or. de

Indokolás

Vö. a földgáz belső piacáról szóló irányelv 3. cikkének (7) bekezdésére vonatkozó módosítás 
indokolása.
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Módosítás 59
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
15 preambulumbekezdés


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A földgáztárolók és az LNG-
létesítmények hozzáférhetősége elégtelen, 
ezért a szabályozást tovább kell fejleszteni. 
A Villamosenergia- és Gázipari 
Szabályozó Hatóságok Európai Csoportja
(ERGEG) monitoringtevékenysége során 
arra a következtetésre jutott, hogy a 
tárolásirendszer-üzemeltetők által 
harmadik felek részére biztosítandó 
hozzáférési szolgáltatások helyes 
gyakorlatáról a Madridi Fórumon 
valamennyi érdekelt egyetértésével 
elfogadott önkéntes iránymutatások 
alkalmazása nem kielégítő, ezért az abban 
foglaltakat kötelezővé kell tenni.

(15) A földgáztárolók és az LNG-
létesítmények hozzáférhetősége néhány 
tagállamban elégtelen, ezért a hatályos 
szabályozás végrehajtását tovább kell 
fejleszteni. A Villamosenergia- és Gázipari 
Szabályozó Hatóságok Európai Csoportja
(ERGEG) monitoringtevékenysége során 
arra a következtetésre jutott, hogy a 
tárolásirendszer-üzemeltetők által 
harmadik felek részére biztosítandó 
hozzáférési szolgáltatások helyes 
gyakorlatáról a Madridi Fórumon 
valamennyi érdekelt egyetértésével 
elfogadott önkéntes iránymutatások 
alkalmazása nem mindenütt kielégítő, 
ezért az abban foglaltakat kötelezővé kell 
tenni. Még ha az önkéntes 
iránymutatásokat Európa-szerte szinte 
teljes mértékben végre is hajtják, a 
jogszabályban való rögzítés fokozza a 
piaci résztvevők tárolókhoz való 
megkülönböztetésmentes hozzáférésbe 
vetett bizalmát.

Or. de

Indokolás

A tárolásirendszer-üzemeltetők által harmadik felek részére biztosítandó hálózati hozzáférés 
helyes gyakorlatáról szóló önkéntes iránymutatásokat időközben sok tagállamban 
végrehajtják. A piaci résztvevők azonban ez idáig csak csekély mértékben bíztak meg e 
ténylegesen működő tárolás-hozzáférésben. E szabályok jogszabályban való rögzítése 
ennyiben bizalomfokozó intézkedésnek minősül.
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Módosítás 60
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A földgáztárolók és az LNG-
létesítmények hozzáférhetősége elégtelen, 
ezért a szabályozást tovább kell fejleszteni. 
A Villamosenergia- és Gázipari 
Szabályozó Hatóságok Európai Csoportja
(ERGEG) monitoringtevékenysége során 
arra a következtetésre jutott, hogy a 
tárolásirendszer-üzemeltetők által 
harmadik felek részére biztosítandó 
hozzáférési szolgáltatások helyes 
gyakorlatáról a Madridi Fórumon 
valamennyi érdekelt egyetértésével 
elfogadott önkéntes iránymutatások 
alkalmazása nem kielégítő, ezért az abban 
foglaltakat kötelezővé kell tenni.

(15) A földgáztárolók és az LNG-
létesítmények hozzáférhetősége elégtelen, 
ezért a szabályozást tovább kell fejleszteni. 
A Villamosenergia- és Gázipari 
Szabályozó Hatóságok Európai Csoportja
(ERGEG) monitoringtevékenysége során 
arra a következtetésre jutott, hogy a 
tárolásirendszer-üzemeltetők által 
harmadik felek részére biztosítandó 
hozzáférési szolgáltatások helyes 
gyakorlatáról a Madridi Fórumon 
valamennyi érdekelt egyetértésével 
elfogadott önkéntes iránymutatások 
alkalmazása nem kielégítő, ezért az abban 
foglaltakat kötelezővé kell tenni. Továbbá 
szigorú és harmonizált hozzáférési 
feltételek megállapítására van szükség az 
összes LNG-létesítmény számára.

Or. en

Indokolás

A mentesített LNG-létesítmények esetében e preambulumbekezdés hatályát a kivétel mértékére 
lehetne korlátozni.

Módosítás 61
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
19 preambulumbekezdés


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az 1775/2005/EK rendelet 
tekintetében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni különösen arra, hogy a 
rendelet céljának eléréséhez szükséges 

törölve
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minimális mértékű harmonizáció 
biztosítása érdekében iránymutatásokat 
dolgozzon ki és fogadjon el. Ezek az 
intézkedések általános hatályúak és az 
1775/2005/EK rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására és az 
1775/2005/EK rendelet új, nem alapvető 
fontosságú elemekkel történő 
kiegészítésére irányulnak, ezért az 
1999/468/EK tanácsi határozat 5a. 
cikkében meghatározott ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell őket elfogadni.

Or. de

Indokolás

Az 1775/2005 rendelet értelmében a Bizottság csak módosíthatja a jogalkotó által elfogadott 
iránymutatásokat, elfogadásukra azonban nem jogosult. E cikk a Bizottságnak olyan 
iránymutatások elfogadására vonatkozó általános felhatalmazásával ér fel, amelyek a 
Bizottság nézete szerint „a harmonizációhoz” szükségesek. Az iránymutatások elfogadására 
pusztán a harmonizáció céljából adott általános felhatalmazás a demokrácia elvével 
összeegyeztethetetlen. Különösen problematikusnak tűnik azon okszerűség feltételezése, hogy 
a harmonizációt célzó iránymutatások alapvetően általános hatályúak, és magától értetődően 
nem alapvető fontosságú kiegészítésekre irányulnak.

Módosítás 62
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – -1 pont (új)
1775/2005/EK rendelet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A „szállítási rendszer” kifejezést az 
egész szövegben az „alapvető 
infrastruktúra” kifejezés váltja fel.

Or. en

Indokolás

A földgázról szóló 2003/55/EK irányelv szellemével és az Európai Bizottság új javaslatával 
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összhangban könnyen megállapítható, hogy az LNG-terminálok és földalatti tárolók az 
értékesítési láncban nem feljebb, hanem a lánc közepén helyezkednek el. Ez hasonlít a 
szállítási hálózathoz, és ezért hasonló módon kell kezelni őket. Így az alapvető 
gázinfrastruktúrák használatának koncepciója könnyen alkalmazható a három 
infrastruktúratípushoz, és megkönnyíti a megértést az összes érdekelt fél számára.

Módosítás 63
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont
1775/2005/EK rendelet
1. cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) elősegítse a jól működő, átlátható, 
határokon átnyúló kiskereskedelmi piacok 
és egy jól működő, átlátható 
nagykereskedelmi piac kialakulását; ennek 
keretében mechanizmusokat határoz meg e 
szabályok összehangolására annak 
érdekében, hogy lehetővé váljon a 
határokon átnyúló földgáz-kereskedelem és 
a lakossági fogyasztók földgázzal való 
határokon átnyúló ellátása.

c) elősegítse egy jól működő, átlátható 
nagykereskedelmi piac kialakulását; ennek 
keretében mechanizmusokat határoz meg e 
szabályok összehangolására annak 
érdekében, hogy lehetővé váljon a 
határokon átnyúló földgáz-kereskedelem.

Or. en

Indokolás

A határokon átnyúló kiskereskedelmi piacok megteremtésének célkitűzésére nincs szükség a 
jelen rendelet középpontjában álló, jól működő regionális és közösségi nagykereskedelmi piac 
kialakításához. E szabályozási célkitűzés hatásait teljes mértékben értékelni kellene, a 
költségek és előnyök óvatos elemzésével együtt, mivel a befektetések jelentős része 
valószínűleg nem térülne meg, és ezek mértéke meghaladná az előnyöket.

Módosítás 64
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont
1775/2005/EK rendelet
1 cikk – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) elősegítse a jól működő, átlátható, 
határokon átnyúló kiskereskedelmi piacok 
és egy jól működő, átlátható 
nagykereskedelmi piac kialakulását; ennek 
keretében mechanizmusokat határoz meg e 
szabályok összehangolására annak 
érdekében, hogy lehetővé váljon a 
határokon átnyúló földgáz-kereskedelem és 
a lakossági fogyasztók földgázzal való 
határokon átnyúló ellátása.

c) elősegítse a jól működő, átlátható, 
határokon átnyúló kiskereskedelmi piacok 
és egy jól működő, átlátható 
nagykereskedelmi piac kialakulását; ennek 
keretében mechanizmusokat határoz meg a 
hálózatokhoz való hozzáférés 
szabályainak összehangolására annak 
érdekében, hogy lehetővé váljon a 
határokon átnyúló földgáz-kereskedelem és 
a lakossági fogyasztók földgázzal való 
határokon átnyúló ellátása.

Or. de

Indokolás

Indokolás: A díjak és kiszámításuk alapjának meghatározását a nemzeti szabályozó hatóságok 
kizárólagos hatáskörében kell hagyni. Csak így biztosítható, hogy teljesüljön az 1a. cikkben 
foglalt, a nemzeti és a regionális piacok jellegzetességeinek figyelembevételére vonatkozó 
követelmény.

Módosítás 65
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont
1775/2005/EK rendelet
1 cikk – 3 bekezdés 


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben felsorolt 
célkitűzések magukban foglalják a hálózat-
hozzáférési díjak megállapítására, 
illetőleg az e díjak kiszámításának 
módszertanára alkalmazandó harmonizált 
elvek megállapítását, a harmadik felek 
részére nyújtandó hozzáférési 
szolgáltatások létrehozását, a
kapacitásallokációra és a szűk 
keresztmetszetek kezelésére alkalmazandó 
harmonizált elvek kialakítását, az 
átláthatósági követelmények, az 

Az első albekezdésben felsorolt 
célkitűzések magukban foglalják a 
kapacitásallokációra és a szűk 
keresztmetszetek kezelésére alkalmazandó 
harmonizált elvek kialakítását, az 
átláthatósági követelmények, az 
egyensúlyozásra vonatkozó szabályok és 
az egyensúlyozási díjak meghatározását, 
valamint a kapacitáskereskedelem 
elősegítését.
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egyensúlyozásra vonatkozó szabályok és 
az egyensúlyozási díjak meghatározását, 
valamint a kapacitáskereskedelem 
elősegítését.

Or. de

Indokolás

Indokolás: A díjak és kiszámításuk alapjának meghatározását a nemzeti szabályozó hatóságok
kizárólagos hatáskörében kell hagyni. Csak így biztosítható, hogy teljesüljön az 1a. cikkben 
foglalt, a nemzeti és a regionális piacok jellegzetességeinek figyelembevételére vonatkozó 
követelmény.

Módosítás 66
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 2 pont – -a) pont (új)
1775/2005/EK rendelet
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

–a) az (1) bekezdés 1. pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
(1) „szállítás”: a földgáz tranzitvezetéken 
vagy főképp nagynyomású 
csővezetékekből álló hálózaton keresztül 
történő szállítása, kivéve az értékesítési 
lánc felső részén elhelyezkedő 
csővezetékeken vagy hálózatokon, 
valamint a helyi elosztást szolgáló 
tárolókhoz csatlakozó csővezetékeken 
keresztül történő szállítást, továbbá 
általában kivéve az elsődlegesen a földgáz 
helyi elosztására szolgáló csővezetékeken 
keresztül történő szállítást. [...]”

Or. en

Indokolás

A szállítás jelenlegi definíciója nem egyértelmű, félrevezető, ezért egyértelművé kell tenni.
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Módosítás 67
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 2 bekezdés – a pont
1775/2005/EK rendelet
2 cikk – 1 bekezdés – 29 a és 29 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29a. „alapvető gázinfrastruktúra”: 
szállítóhálózat, földgáztároló vagy LNG-
létesítmény;
29b. „alapvető gázinfrastruktúra-
üzemeltető”: az alapvető 
gázinfrastruktúrához tartozó létesítményt 
üzemeltető természetes vagy jogi személy.;

Or. en

Módosítás 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai földgázszállító hálózat 
optimális üzemeltetése és folyamatos 
műszaki fejlődése érdekében valamennyi 
szállításirendszer-üzemeltető köteles 
együttműködést folytatni közösségi 
szinten, és ebből a célból létrehozni a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatát.

Az európai földgázszállító hálózat 
optimális üzemeltetése, összehangolt 
működése és folyamatos műszaki fejlődése 
érdekében valamennyi szállításirendszer-
üzemeltető köteles együttműködést 
folytatni közösségi szinten, és ebből a 
célból létrehozni a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózatát. Minden szállításirendszer-
üzemeltető továbbra is felelősséggel 
tartozik a 2003/55/EK irányelv 8. 
cikkében előírt kötelezettségeinek 
teljesítéséért. A Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
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Hálózatának hatásköreit és feladatait 
ezért azokra a szállításirendszer-
üzemeltetői tevékenységekre kell 
korlátozni, amelyek az egész belső gázpiac 
összehangolását és harmonizációját 
igénylik.

Or. en

Indokolás

Az ENTSOG létrehozásának legfontosabb célja egy olyan uniós gázvezeték-hálózat 
kifejlesztése, amely biztosítja a gázhálózatok összehangolt működésének akadálytalanságát. 
Fontos továbbá, hogy korlátozzák az ENTSOG felelősségi körét, ami a jogalkotási 
kötelezettségek közé tartozik.

Módosítás 69
Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai földgázszállító hálózat 
optimális üzemeltetése és folyamatos 
műszaki fejlődése érdekében valamennyi 
szállításirendszer-üzemeltető köteles 
együttműködést folytatni közösségi 
szinten, és ebből a célból létrehozni a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatát.

Az európai földgázszállító hálózat 
optimális üzemeltetése, összehangolt 
működése és folyamatos műszaki fejlődése 
érdekében, valamint a határokon átnyúló 
kereskedelem és a piacok jó működésének 
támogatására valamennyi 
szállításirendszer-üzemeltető köteles 
együttműködést folytatni közösségi 
szinten, és ebből a célból létrehozni a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatát.

Or. en

Indokolás

A regionális együttműködés megerősítése és az ENTSO létrehozása fontos előrelépés a 
szállításirendszer-üzemeltetők közötti együttműködésben. A jelenlegi javaslaton túlmutatóan a 
szállításirendszer-üzemeltetők közötti hatékony, valósidejű együttműködésre van szükség a 
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teljes európai hálózatban a határokon átnyúló kereskedelem előtt álló akadályok 
felszámolása, a hatalmas energiamennyiség integrálása és a zavarok kezelése érdekében (lásd 
Németország és Olaszország).

Módosítás 70
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai földgázszállító hálózat 
optimális üzemeltetése és folyamatos 
műszaki fejlődése érdekében valamennyi 
szállításirendszer-üzemeltető köteles 
együttműködést folytatni közösségi 
szinten, és ebből a célból létrehozni a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatát.

Az európai földgázszállító hálózat 
optimális üzemeltetése és folyamatos 
műszaki fejlődése érdekében valamennyi 
szállításirendszer-üzemeltető köteles 
együttműködést folytatni közösségi 
szinten, és ebből a célból létrehozni a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatát. A szállításirendszer-
üzemeltetőket nem lehet megakadályozni 
abban, hogy részt vegyenek a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózatának keretében folyó 
együttműködésben.

Or. ro

Indokolás

Fontos, hogy mindegyik szállításirendszer-üzemeltető részt vehessen az együttműködésben, 
függetlenül a méretétől, elhelyezkedéstől vagy hogy mekkora uniós területet fed le.

Módosítás 71
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 a cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai földgázszállító hálózat 
optimális üzemeltetése és folyamatos 
műszaki fejlődése érdekében valamennyi 
szállításirendszer-üzemeltető köteles 
együttműködést folytatni közösségi 
szinten, és ebből a célból létrehozni a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatát.

Az európai földgázszállító hálózat 
optimális üzemeltetése és folyamatos 
műszaki fejlődése, valamint a belső 
gázpiac létrehozásának előmozdítása
érdekében valamennyi szállításirendszer-
üzemeltető köteles együttműködést 
folytatni közösségi szinten, és ebből a 
célból létrehozni a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózatát.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a szállításirendszer-üzemeltetők elősegítsék a piac integrációját meg 
kell állapítani, hogy a piaci integráció előmozdítása az ENTSO kifejezett feladata.

Módosítás 72
Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A gázpiaci szállításirendszer-
üzemeltetők legkésőbb [...]-ig benyújtják a 
Bizottságnak és az ügynökségnek a 
létrehozandó Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
alapszabályának tervezetét, leendő 
tagjainak jegyzékét és – a többi érdekelttel 
folytatandó konzultáció eljárási szabályait 
is tartalmazó – eljárási szabályzatának 
tervezetét.

(1) A gázpiaci szállításirendszer-
üzemeltetők legkésőbb [...]-ig benyújtják a 
Bizottságnak és az ügynökségnek a 
létrehozandó Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
alapszabályának tervezetét, leendő 
tagjainak jegyzékét és eljárási 
szabályzatának tervezetét.

Or. en
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Indokolás

Az EU-szintű tanácsadás mostanáig az ERGEG feladata volt. Ezt a feladatot a közérdek 
védelmével megbízott jövőbeli ügynökségnek kell átvennie.

Módosítás 73
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A gázpiaci szállításirendszer-
üzemeltetők legkésőbb [...]-ig benyújtják a 
Bizottságnak és az ügynökségnek a 
létrehozandó Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
alapszabályának tervezetét, leendő 
tagjainak jegyzékét és – a többi érdekelttel 
folytatandó konzultáció eljárási szabályait 
is tartalmazó – eljárási szabályzatának 
tervezetét.

(1) A gázpiaci szállításirendszer-
üzemeltetők legkésőbb [...]-ig benyújtják a 
Bizottságnak és az ügynökségnek a 
létrehozandó Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
alapszabályának tervezetét, leendő 
tagjainak jegyzékét és eljárási 
szabályzatának tervezetét.

Or. en

Indokolás

Az EU-szintű tanácsadás mostanáig az ERGEG feladata volt. Ezt a feladatot a közérdek 
védelmével megbízott jövőbeli ügynökségnek kell átvennie.

Módosítás 74
Umberto Guidoni

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A gázpiaci szállításirendszer- (1)  A gázpiaci szállításirendszer-
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üzemeltetők legkésőbb [...]-ig benyújtják a 
Bizottságnak és az ügynökségnek a 
létrehozandó Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
alapszabályának tervezetét, leendő 
tagjainak jegyzékét és – a többi érdekelttel 
folytatandó konzultáció eljárási szabályait 
is tartalmazó – eljárási szabályzatának 
tervezetét.

üzemeltetők legkésőbb [...]-ig benyújtják a 
Bizottságnak és az ügynökségnek a 
létrehozandó Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
alapszabályának tervezetét, leendő 
tagjainak jegyzékét és eljárási 
szabályzatának tervezetét.

Or. en

Indokolás

Az EU-szintű tanácsadás mostanáig az ERGEG feladata volt. Ezt a feladatot a közérdek 
védelmével megbízott jövőbeli ügynökségnek kell átvennie.

Módosítás 75
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A villamosenergia-piaci átvitelirendszer-
üzemeltetők legkésőbb [...]-ig benyújtják a 
Bizottságnak és az ügynökségnek a 
létrehozandó Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata alapszabályának tervezetét, 
leendő tagjainak jegyzékét és – a többi 
érdekelttel folytatandó konzultáció eljárási
szabályait is tartalmazó – eljárási
szabályzatának tervezetét.

(1) A villamosenergia-piaci 
átvitelirendszer-üzemeltetők legkésőbb 
[...]-ig benyújtják a Bizottságnak és az 
ügynökségnek a létrehozandó
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
alapszabályának tervezetét, leendő 
tagjainak jegyzékét és eljárási 
szabályzatának tervezetét.

Or. en

Indokolás

Az EU-szintű tanácsadás mostanáig az ERGEG feladata volt. Ezt a feladatot a közérdek 
védelmével megbízott jövőbeli ügynökségnek kell átvennie.
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Módosítás 76
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2b cikk – 1a bekezdés (új)


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 1a. A szállításirendszer-használók 
megfelelő képviselete és a velük 
folytatandó konzultáció céljából létre kell 
hozni a Gázpiaci Szállításirendszer-
használók Európai Hálózatát (ENTSUG) .

Or. de

Indokolás

Annak fényében, hogy a jogalkotók kötelessége a megkülönböztetésmentes piac biztosítása, 
meglepő, hogy a 3. belső piaci csomag nem tartalmaz rendelkezéseket a rendszerhasználók 
megfelelő képviseletéről. A rendszerhasználók ki vannak téve az európai piacok alakulásának. 
A rendszerhasználók véleményének egyenértékűnek kell lennie a rendszer-üzemeltetőkével: a 
rendszerhasználókat hivatalos intézménynek kell képviselnie, hogy hatékonyan és hivatalosan 
részt vehessenek a konzultációs folyamatban.

Módosítás 77
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ügynökség az alapszabály 
tervezetéről, a tagjegyzékről és az eljárási 
szabályzat tervezetéről e dokumentumok 
átvételétől számítva hat héten belül 
véleményt alkot, és ezt megküldi a 
Bizottságnak.

(2) Az ügynökség a rendszer 
felhasználóival és a fogyasztókkal 
folytatott konzultáció után az alapszabály 
tervezetéről, a tagjegyzékről és az eljárási 
szabályzat tervezetéről e dokumentumok 
átvételétől számítva hat héten belül 
véleményt alkot, és ezt megküldi a 
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Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

Az irányelvvel összhangban az ügynökségnek meg kell teremtenie a lehetőséget arra, hogy a 
rendszerhasználók és a fogyasztók az ENTSOG elé terjeszthessék véleményüket az 
alapszabályról, a tagokról és az eljárási szabályokról, mivel e véleményt a megfelelő módon 
figyelembe veszik annak azonosítására, hogy a rendelkezések hozzájárulnak-e a hatékony és 
eredményes piac kialakításához.

Módosítás 78
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2b cikk – 2a bekezdés (új)


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 2a. A kódexek kidolgozásakor konzultálni 
kell az ENTSUG-gal.

Or. de

Indokolás

Annak fényében, hogy a jogalkotók kötelessége a megkülönböztetésmentes piac biztosítása, 
meglepő, hogy a 3. belső piaci csomag nem tartalmaz rendelkezéseket a rendszerhasználók 
megfelelő képviseletéről. A rendszerhasználók ki vannak téve az európai piacok alakulásának. 
A rendszerhasználók véleményének egyenértékűnek kell lennie a rendszer-üzemeltetőkével: a 
rendszerhasználókat hivatalos intézménynek kell képviselnie, hogy hatékonyan és hivatalosan 
részt vehessenek a konzultációs folyamatban.

Módosítás 79
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 b cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság az alapszabály tervezetéről, 
a tagjegyzékről és az eljárási szabályzat 
tervezetéről az ügynökség véleményének 
átvételétől számítva három hónapon belül 
véleményt alkot.

(3) A Bizottság az alapszabály tervezetéről, 
a tagjegyzékről és az eljárási szabályzat 
tervezetéről az ügynökség véleményének 
átvételétől számítva három hónapon belül 
véleményt alkot, az Ügynökség a (2) 
bekezdés értelmében megfogalmazott 
véleményét figyelembe véve.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak az Ügynökség véleményén keresztül figyelembe kell vennie a 
rendszerhasználók és az ügynökség ügyfeleinek véleményét az ENTSOG alapszabályáról, 
tagjairól és eljárási szabályairól hozott döntésekben.

Módosítás 80
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) műszaki és piaci előírásokat a (3) 
bekezdésben felsorolt területeken;

a) a 2e. cikkben említett iránymutatások
és előírások tervezetével kapcsolatos 
vélemények és ajánlások;

Or. en

Indokolás

Lásd a javasolt 2e., 2ea. és 2eb. cikk indokolását. A módosítás a szöveget az új eljáráshoz 
igazítja.
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Módosítás 81
Umberto Guidoni

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata elfogadja a 
következő dokumentumokat:

(1) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata az 
Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökség létrehozásáról szóló …/…/EK 
rendelet X. cikkével összefüggésben a 2e. 
cikkben előírt eljárást követően elkészíti és 
az Ügynökséghez jóváhagyásra benyújtja 
a következő dokumentumokat

a) műszaki és piaci előírásokat a (3) 
bekezdésben felsorolt területeken;

a) műszaki és piaci előírás-tervezeteket a
(3) bekezdésben felsorolt területeken;

b) közös hálózatüzemeltetési eszközöket és 
kutatási terveket;

b) közös hálózatüzemeltetési eszközöket és 
kutatási terveket;

(c) kétévente tíz évre szóló beruházási 
tervet;

c) kétévente tíz évre szóló beruházási 
tervet;

d) az éves munkaprogramot; d) az Ügynökség által meghatározott 
prioritásokra alapuló éves 
munkaprogramot;

e) az éves jelentést; e) az éves jelentést;

f) évente nyári és téli gázellátási 
előrejelzést.

f) évente nyári és téli gázellátási 
előrejelzést.

Or. en

Indokolás

Ez a megközelítés veszélyezteti a valódi uniós versenypiac kialakulását, mivel lehetővé teszi a 
szállításirendszer-üzemeltetők önszabályozását. A módosítás más megközelítést javasol. A 
javasolt műszaki kódexek – az úgynevezett „stratégiai útmutatók” – hatályát és terjedelmét 
előzetesen az ACER-nek kell meghatároznia, majd komitológiai eljárás keretében kell 
kidolgozni a kötelező erejű „stratégiai útmutatókat”, amelyek az ENTSO alapját képezik.
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Módosítás 82
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata elfogadja a 
következő dokumentumokat:

(1) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata az 
Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökség létrehozásáról szóló …/…/EK 
rendelet X. cikkével összefüggésben a 2e. 
cikkben előírt eljárást követően elkészíti és 
az Ügynökséghez jóváhagyásra benyújtja 
a következő dokumentumokat

a) műszaki és piaci előírásokat a (3) 
bekezdésben felsorolt területeken;

a) műszaki és piaci előírás-tervezeteket a
(3) bekezdésben felsorolt területeken;

b) közös hálózatüzemeltetési eszközöket és 
kutatási terveket;

b) közös hálózatüzemeltetési eszközöket és 
kutatási terveket;

c) kétévente tíz évre szóló beruházási 
tervet;

c) kétévente tíz évre szóló beruházási 
tervet;

d) az éves munkaprogramot; d) az Ügynökség által meghatározott 
prioritásokra alapuló éves 
munkaprogramot;

e) az éves jelentést; e) az éves jelentést;

f) évente nyári és téli gázellátási 
előrejelzést.

f) évente nyári és téli gázellátási 
előrejelzést.

Or. en

Indokolás

A javasolt műszaki előírások hatályát és mélységét előzetesen kell meghatározni. Az ACER-
nek az ENTSO-k részére készült stratégiai iránymutatások formájában hivatalos tanácsokkal 
kell adni a Bizottság számára, amely a kötelező érvényű „stratégiai iránymutatások” alapján 
elkészíti a műszaki előírás-tervezeteket. Az előírás-tervezetet az ENTSO jóváhagyása után be 
kell nyújtani az ACER-hez. Más megközelítés alkalmazása veszélyezteti a valódi uniós 
versenypiac kialakulását, mivel lehetővé teszi a szállításirendszer-üzemeltetők 
önszabályozását.
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Módosítás 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata elfogadja a 
következő dokumentumokat:

(1) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata az 
Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökség létrehozásáról szóló …/…/EK 
rendelet X. cikkével összefüggésben a 2e. 
cikkben előírt eljárást követően elkészíti és 
az Ügynökséghez jóváhagyásra benyújtja 
a következő dokumentumokat

a) műszaki és piaci előírásokat a (3) 
bekezdésben felsorolt területeken;

a) műszaki és piaci előírás-tervezeteket a
(3) bekezdésben felsorolt területeken;

b) közös hálózatüzemeltetési eszközöket és 
kutatási terveket;

b) közös hálózatüzemeltetési eszközöket és 
kutatási terveket;

c) kétévente tíz évre szóló beruházási 
tervet;

c) kétévente tíz évre szóló, a keresleti oldal 
szabályozására vonatkozó előrejelzést is 
magában foglaló beruházási tervet;

d) az éves munkaprogramot; d) az éves munkaprogramot;

e) az éves jelentést; e) az éves jelentést;
f) évente nyári és téli gázellátási 
előrejelzést.

f) évente nyári és téli gázellátási 
előrejelzést.

Or. en

Indokolás

Az ENTSOG széles körű konzultációt követően jóváhagyás céljából megküldi az 
ügynökségnek a műszaki előírások tervezetét, a tíz évre szóló beruházási terv tervezetét, 
valamint az éves munkaprogram tervezetét. A beruházási terv meghatározásában a keresleti 
oldal ugyanolyan fontos szerepet játszik, mint a kínálati oldal.
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Módosítás 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2c cikk – 1 bekezdés


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata elfogadja a 
következő dokumentumokat:

1. A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata a piaci 
résztvevőkkel és a szállításirendszer-
használókkal együttműködésben elfogadja 
a következő dokumentumokat:

a) műszaki és piaci előírásokat a (3) 
bekezdésben felsorolt területeken;

a) a hálózatra vonatkozó műszaki és piaci 
előírásokat a (3) bekezdésben felsorolt 
területeken;

b) közös hálózatüzemeltetési eszközöket és 
kutatási terveket;

b) közös hálózatüzemeltetési eszközöket és 
kutatási terveket;

c) kétévente tíz évre szóló beruházási 
tervet;

c) háromévente tíz évre szóló
hálózatfejlesztési beruházási tervet;

d) az éves munkaprogramot; d) az éves munkaprogramot;
e) az éves jelentést; e) az éves jelentést;

f) évente nyári és téli gázellátási 
előrejelzést.

f) évente nyári és téli gázellátási 
előrejelzést.

 fa) az első évben és utána háromévente a 
hálózat területén az engedélyezési 
eljárások időtartamának áttekintését, 
valamint az olyan nemzeti szabályok vagy 
az olyan szabályok különböző nemzeti 
kialakításának áttekintését, amelyek 
késleltetik, drágítják vagy akadályozzák a 
hálózat határokon átnyúló fejlesztését.

Or. de

Indokolás

A rendszer-üzemeltetők hálózatának a lehető legnagyobb mértékben be kell vonnia a 
munkájába a piaci résztvevőket és a rendszerhasználókat. A beruházási tervezés hároméves 
ciklusban előírandó aktualizálása arra szolgál, hogy a szükséges információkat fölösleges 
bürokrácia nélkül lehessen rendelkezésre bocsátani. Az fa) pont kiegészítése azt a problémát 
veszi figyelembe, hogy a határokon átnyúló hálózatfejlesztést akadályozzák az engedélyezési 
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eljárás területén létező különböző nemzeti szabályozások. Ehhez az aktuális helyzet 
áttekintésére van szükség.

Módosítás 85
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2c cikk – 1 bekezdés


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata elfogadja a 
következő dokumentumokat:

(1) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata az 
ENTSUG-gal szoros együttműködésben
elfogadja a következő dokumentumokat:

a) műszaki és piaci előírásokat a (3) 
bekezdésben felsorolt területeken;

a) a hálózatra vonatkozó műszaki és piaci 
előírásokat a (3) bekezdésben felsorolt 
területeken;

b) közös hálózatüzemeltetési eszközöket és 
kutatási terveket;

b) közös hálózatüzemeltetési eszközöket és 
kutatási terveket;

c) kétévente tíz évre szóló beruházási
tervet;

c) kétévente tíz évre szóló
hálózatfejlesztési tervet;

d) az éves munkaprogramot; d) az éves munkaprogramot;
e) az éves jelentést; e) az éves jelentést;

f) évente nyári és téli gázellátási 
előrejelzést.

f) évente nyári és téli gázellátási 
előrejelzést.

Or. de

Indokolás

Mivel a műszaki és piaci előírások a piaci résztvevőket érintik a legnagyobb mértékben , be 
kell vonni őket a folyamatba. A hálózatfejlesztési terv célja a kapacitás, a kínálatra és a 
kereslere vonatkozót előrejelzések, valamint a szűk kapacitási keresztmetszetek bemutatása. A 
konkrét beruházások a szállításirendszer-üzemeltetők feladatkörébe tartoznak. Ez megfelel a 
módosított 2003/55 földgáz-irányelv 24c. cikke f) pontjának.
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Módosítás 86
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata elfogadja a 
következő dokumentumokat:

(1) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata elfogadja, és 
az Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökség létrehozásáról szóló …/…/EK 
rendelet 2e. cikkében és 6. cikke (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban az ügynökséghez 
jóváhagyásra benyújtja a következő 
dokumentumokat:

a) műszaki és piaci előírásokat
a (3) bekezdésben felsorolt 
területeken;

b) közös hálózatüzemeltetési 
eszközöket és kutatási 
terveket;

(c) kétévente tíz évre szóló 
beruházási tervet;

(d) az éves munkaprogramot;

(e) az éves jelentést;

(f) évente nyári és téli 
gázellátási előrejelzést.

a) műszaki előírás-tervezeteket
a (3) bekezdésben felsorolt 
területeken;

b) közös hálózatüzemeltetési 
eszközöket és kutatási terveket;

c) kétévente tíz évre szóló 
beruházási tervet;

d) az éves munkaprogramot;

e) az éves jelentést;

f) évente nyári és téli 
gázellátási előrejelzést.

Or. it

Indokolás

Az ENTSOG műszaki testület, ezért nincs kompetenciája arra, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóságok helyett kidolgozza a piai előírásokat. Különösen nem lehet felhatalmazni arra, 
hogy a piaci előírásokat rögzítse. A műszaki előírásokat illetően a rendszer harmonizálására 
való tekintettel elegendőnek kell lennie annak, hogy az ENTSOG dolgozza ki a főbb 
irányvonalakat, amelyeket a nemzeti átvitelirendszer-üzemeltetőknek követniük kell, akiket fel 
kell ruházni a nemzeti piac sajátosságainak megfelelő részletes előírások kidolgozásának 
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feladatával. 

Módosítás 87
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2c cikk – 1 bekezdés – bevezető fordulat


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata elfogadja a 
következő dokumentumokat:

(1) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata kidolgozza a 
következő dokumentumokat:

Or. de

Indokolás

A hálózatüzemeltetőknek a nemzeti szabályozó hatóságok előírásait kell követniük. A Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata ezért az egyes tagokra vonatkozóan nem 
hozhat kötelező érvényű határozatokat. A Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata azonban kidolgozhat nem kötelező érvényű előírásokat, valamint tíz évre szóló 
beruházási terveket.

Módosítás 88
Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kétévente tíz évre szóló beruházási
tervet;

c) kétévente tíz évre szóló
hálózatfejlesztési tervet, amely a valós 
piaci keresletet értékelő egyéni „open 
season” eljárások alapját képezik majd;

Or. en
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Indokolás

A hálózatfejlesztési terv célja a kapacitásokkal, a kereslettel és a kínálattal kapcsolatos 
előrejelzések részletezése, valamint a potenciális kapacitásbeli eltérések és hibaforrások 
azonosítása. A specifikus beruházások az egyes rendszerüzemeltetők hatáskörébe tartoznak, 
és az „open season” eljárással meghatározott valós piaci keresleten kell alapulniuk.

Módosítás 89
Eugenijus Maldeikis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az átvitelirendszer-üzemeltetők és a 
harmadik országok átvitelirendszer-
üzemeltetői közötti műszaki 
együttműködés koordinációjára vonatkozó 
iránymutatás;

Or. lt

Indokolás

A rendelet nem határozza meg, hogy ki állítja össze a harmadik országokkal folytatandó 
együttműködésre vonatkozó iránymutatásokat.

Módosítás 90
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata elfogadja a 
következő dokumentumokat:

(1) A 2a. cikkben meghatározott 
célkitűzései teljesítése érdekében a
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata elfogadja a következő 
dokumentumokat:
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Or. en

Indokolás

Az előírások hatályának tisztázása érdekében meg kell állapítani, hogy az előírásokat a piaci 
integráció előmozdítása érdekében fogadják el.

Módosítás 91
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.  Az (1) bekezdés d) pontjában előírt éves 
munkaprogramban – indikatív időütemezés 
kíséretében – fel kell sorolni az adott évben 
kidolgozandó műszaki és piaci előírásokat, 
illetőleg a hálózatüzemeltetés és a kutatási 
és fejlesztési tevékenység 
összehangolására vonatkozó tervet, és 
ismertetni kell leírásukat.

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában előírt 
éves munkaprogramban – indikatív 
időütemezés kíséretében – fel kell sorolni 
az adott évben a 2eb. cikkel összhangban
kidolgozandó előírásokat, illetőleg a közös 
hálózatüzemeltetésre és kutatási és 
fejlesztési tevékenységre vonatkozó tervet, 
és ismertetni kell leírásukat.

Or. en

Indokolás

Lásd a javasolt 2e., 2ea. és 2eb. cikk indokolását. A módosítás a szöveget az új eljáráshoz 
igazítja.

Módosítás 92
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2c cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában előírt 
éves munkaprogramban – indikatív 
időütemezés kíséretében – fel kell sorolni 
az adott évben kidolgozandó műszaki és 
piaci előírásokat, illetőleg a 
hálózatüzemeltetés és a kutatási és 
fejlesztési tevékenység összehangolására 
vonatkozó tervet, és ismertetni kell 
leírásukat.

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában előírt 
éves munkaprogramban – indikatív 
időütemezés kíséretében – fel kell sorolni 
az adott évben kidolgozandó, a hálózatra 
vonatkozó műszaki és piaci előírásokat, 
illetőleg a hálózatüzemeltetés és a kutatási 
és fejlesztési tevékenység összehangolására 
vonatkozó tervet, és ismertetni kell 
leírásukat.

Or. de

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy a feladatok pusztán a hálózati szempontokra vonatkoznak.

Módosítás 93
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2c cikk – 2 bekezdés


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában előírt 
éves munkaprogramban – indikatív 
időütemezés kíséretében – fel kell sorolni 
az adott évben kidolgozandó műszaki és 
piaci előírásokat, illetőleg a 
hálózatüzemeltetés és a kutatási és 
fejlesztési tevékenység összehangolására 
vonatkozó tervet, és ismertetni kell 
leírásukat.

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában előírt 
éves munkaprogramban – indikatív 
időütemezés kíséretében – fel kell sorolni 
az adott évben kidolgozandó, a hálózatra 
vonatkozó műszaki és piaci előírásokat, 
illetőleg a hálózatüzemeltetés és a kutatási 
és fejlesztési tevékenység összehangolására 
vonatkozó tervet, és ismertetni kell 
leírásukat.

Or. de

Indokolás

Világossá kell tenni, hogy a szállításirendszer-üzemeltetők csak a hálózati kereskedelemért 
felelősek. Az ENTSO a kapacitáskereskedelemre vonatkozóan írhat elő szabályokat, a 
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gázkereskedelemre vonatkozóan azonban nem. Nem világos, hogy a földgázhálózatok 
összefüggésében mi értendő energiahatékonyság alatt.

Módosítás 94
Umberto Guidoni

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.  Az (1) bekezdés d) pontjában előírt éves 
munkaprogramban – indikatív időütemezés 
kíséretében – fel kell sorolni az adott évben 
kidolgozandó műszaki és piaci előírásokat, 
illetőleg a hálózatüzemeltetés és a kutatási 
és fejlesztési tevékenység összehangolására 
vonatkozó tervet, és ismertetni kell 
leírásukat.

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában előírt 
éves munkaprogramban – indikatív 
időütemezés kíséretében – fel kell sorolni 
az adott évben kidolgozandó műszaki 
előírásokat, illetőleg a hálózatüzemeltetés 
és a kutatási és fejlesztési tevékenység 
összehangolására vonatkozó tervet, és 
ismertetni kell leírásukat.

Or. en

Indokolás

Ez a megközelítés veszélyezteti a valódi uniós versenypiac kialakulását, mivel lehetővé teszi a 
szállításirendszer-üzemeltetők önszabályozását. A módosítás más megközelítést javasol. A 
javasolt műszaki kódexek – az úgynevezett „stratégiai útmutatók” – hatályát és terjedelmét 
előzetesen az ACER-nek kell meghatároznia, majd komitológiai eljárás keretében kell 
kidolgozni a kötelező erejű „stratégiai útmutatókat”, amelyek az ENTSO alapját képezik.

Módosítás 95
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.  Az (1) bekezdés d) pontjában előírt éves 
munkaprogramban – indikatív időütemezés 

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában előírt 
éves munkaprogramban – indikatív 
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kíséretében – fel kell sorolni az adott évben 
kidolgozandó műszaki és piaci előírásokat, 
illetőleg a hálózatüzemeltetés és a kutatási 
és fejlesztési tevékenység összehangolására 
vonatkozó tervet, és ismertetni kell 
leírásukat.

időütemezés kíséretében – fel kell sorolni 
az adott évben kidolgozandó műszaki 
előírásokat, illetőleg a hálózatüzemeltetés 
és a kutatási és fejlesztési tevékenység 
összehangolására vonatkozó tervet, és 
ismertetni kell leírásukat.

Or. it

Indokolás

Az ENTSOG műszaki testület, ezért nincs kompetenciája arra, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóságok helyett kidolgozza a piai előírásokat. Különösen nem lehet felhatalmazni arra, 
hogy a piaci előírásokat rögzítse. A műszaki előírásokat illetően a rendszer harmonizálására 
való tekintettel elegendőnek kell lennie annak, hogy az ENTSOG dolgozza ki a főbb 
irányvonalakat, amelyeket a nemzeti átvitelirendszer-üzemeltetőknek követniük kell, akiket fel 
kell ruházni a nemzeti piac sajátosságainak megfelelő részletes előírások kidolgozásának 
feladatával. 

Módosítás 96
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.  Az (1) bekezdés d) pontjában előírt éves 
munkaprogramban – indikatív időütemezés 
kíséretében – fel kell sorolni az adott évben 
kidolgozandó műszaki és piaci előírásokat, 
illetőleg a hálózatüzemeltetés és a kutatási 
és fejlesztési tevékenység összehangolására 
vonatkozó tervet, és ismertetni kell 
leírásukat.

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában előírt 
éves munkaprogramban – indikatív 
időütemezés kíséretében – fel kell sorolni 
az adott évben kidolgozandó műszaki 
előírásokat, illetőleg a hálózatüzemeltetés 
és a kutatási és fejlesztési tevékenység 
összehangolására vonatkozó tervet, és 
ismertetni kell leírásukat.

Or. en

Indokolás

Az ACER jóváhagyja az ENTSO éves munkaprogramját, amely az ACER által az ENTSO-val 
folytatott párbeszéd és a többi érintettel való konzultáció után megállapított prioritásokon 
alapul. Amennyiben a 2c. cikk (1) bekezdésében említett egyéb jogi aktusokat jóvá kell hagyni, 
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ugyanezt az eljárást kellene megfelelően alkalmazni. Más megközelítés alkalmazása 
veszélyezteti a valódi uniós versenypiac kialakulását, mivel lehetővé teszi a szállításirendszer-
üzemeltetők önszabályozását.

Módosítás 97
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.  Az (1) bekezdés d) pontjában előírt éves 
munkaprogramban – indikatív időütemezés 
kíséretében – fel kell sorolni az adott évben 
kidolgozandó műszaki és piaci előírásokat, 
illetőleg a hálózatüzemeltetés és a kutatási 
és fejlesztési tevékenység összehangolására 
vonatkozó tervet, és ismertetni kell 
leírásukat.

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában előírt 
éves munkaprogramban – indikatív 
időütemezés kíséretében – fel kell sorolni 
az adott évben kidolgozandó műszaki 
előírásokat, illetőleg a hálózatüzemeltetés 
és a kutatási és fejlesztési tevékenység 
összehangolására vonatkozó tervet, és 
ismertetni kell leírásukat.

Or. en

Indokolás

Az ENTSOG csak széles körű konzultációt követően terjeszthet műszaki előírás-tervezeteket az 
Ügynökség elé jóváhagyásra.

Módosítás 98
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.  Az (1) bekezdés d) pontjában előírt éves 
munkaprogramban – indikatív időütemezés 
kíséretében – fel kell sorolni az adott évben 
kidolgozandó műszaki és piaci előírásokat, 

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában előírt 
éves munkaprogramban – indikatív 
időütemezés kíséretében – fel kell sorolni 
az adott évben kidolgozandó műszaki és 
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illetőleg a hálózatüzemeltetés és a kutatási 
és fejlesztési tevékenység összehangolására 
vonatkozó tervet, és ismertetni kell 
leírásukat.

piaci előírásokat, illetőleg a 
hálózatüzemeltetés és a kutatási és 
fejlesztési tevékenység összehangolására 
vonatkozó tervet, és ismertetni kell 
leírásukat. Az éves munkaprogram-
tervezet kézhezvételét követő három 
hónapon belül a Bizottság határozatot hoz 
az éves munkaprogram jóváhagyásáról. 
Ez a határidő az éves munkaprogram-
tervezet kézhezvételének időpontjától 
kezdődik.

Or. en

Indokolás

A piaci integráció előrehaladása érdekében fontos, hogy a Bizottság befolyást tudjon 
gyakorolni a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata által az előírásokkal 
kapcsolatos munkájuk és egyéb tevékenységük céljaira meghatározott prioritásokra. 
Amennyiben a munkaprogramot nem hagyják jóvá, a Bizottság a 2e. cikk (3) bekezdése 
értelmében iránymutatásokat fogadhat el.

Módosítás 99
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Részletes műszaki és piaci előírásokat –
az éves munkaprogramban megállapított 
prioritásokkal összhangban – a következő 
területeken kell kidolgozni:

törölve

a) a biztonságra és a megbízhatóságra 
vonatkozó szabályok;
b) a hálózatra kapcsolódás és a 
hálózathoz való hozzáférés szabályai;
c) adatcsere- és elszámolási szabályok;
d) az együttműködtethetőség szabályai;
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e) szükséghelyzeti operatív eljárások;
f) a kapacitásallokáció és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének szabályai;
g) a kereskedés szabályai;
h) átláthatósági szabályok;
i) az egyensúlyozási szabályok, ideértve a 
nominálási eljárások szabályait, az 
egyensúlyozási díjak számítására 
vonatkozó szabályokat és a 
szállításirendszer-üzemeltetők rendszerei 
közötti operatív kiegyensúlyozás szabályait 
is;
j) a szállítási tarifák összehangolt 
rendszerével kapcsolatos szabályok;
k) a földgázhálózatok 
energiahatékonysága.

Or. en

Indokolás

Lásd a javasolt 2e., 2ea. és 2eb. cikk indokolását. A módosítás a szöveget az új eljáráshoz 
igazítja.

Módosítás 100
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Részletes műszaki és piaci előírásokat –
az éves munkaprogramban megállapított 
prioritásokkal összhangban – a következő 
területeken kell kidolgozni:

(3) Részletes műszaki előírás-tervezeteket
– az éves munkaprogramban megállapított 
prioritásokkal összhangban – a következő 
területeken kell kidolgozni:

a) a biztonságra és a megbízhatóságra 
vonatkozó szabályok;

a) a biztonságra és a megbízhatóságra 
vonatkozó szabályok;

b) a hálózatra kapcsolódás és a hálózathoz 
való hozzáférés szabályai;

b) hálózatra kapcsolódás;
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c) adatcsere- és elszámolási szabályok; c) adatcsere;
d) az együttműködtethetőség szabályai; d) az együttműködtethetőség szabályai;

e) szükséghelyzeti operatív eljárások; e) szükséghelyzeti operatív eljárások;
f) a kapacitásallokáció és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének szabályai;

f) határokon átnyúló kapacitásallokáció;

g) a kereskedés szabályai;
h) átláthatósági szabályok; g) átláthatósági szabályok;

i) az egyensúlyozási szabályok, ideértve a 
nominálási eljárások szabályait, az 
egyensúlyozási díjak számítására 
vonatkozó szabályokat és a 
szállításirendszer-üzemeltetők rendszerei 
közötti operatív kiegyensúlyozás szabályait 
is;
j) a szállítási tarifák összehangolt 
rendszerével kapcsolatos szabályok;
k) a földgázhálózatok 
energiahatékonysága.

h) a földgázhálózatok 
energiahatékonysága.

Or. en

Indokolás

Az ENTSOG csak széles körű konzultációt követően terjeszthet műszaki előírás-tervezeteket az 
Ügynökség elé jóváhagyásra.

Módosítás 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2c cikk – 3 bekezdés


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Részletes műszaki és piaci előírásokat –
az éves munkaprogramban megállapított 
prioritásokkal összhangban – a következő 
területeken kell kidolgozni:

(3) Részletes, a hálózatra vonatkozó
műszaki és piaci előírásokat – az éves 
munkaprogramban megállapított 
prioritásokkal összhangban – a következő 
területeken kell kidolgozni:

a) a biztonságra és a megbízhatóságra a) az energiahálózatok biztonságára és
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vonatkozó szabályok; megbízhatóságára vonatkozó szabályok;
b) a hálózatra kapcsolódás és a hálózathoz 
való hozzáférés szabályai;

b) a hálózatra kapcsolódás és a hálózathoz 
való hozzáférés szabályai;

c) adatcsere- és elszámolási szabályok; c) adatcsere- és elszámolási szabályok;

d) az együttműködtethetőség szabályai; d) az együttműködtethetőség szabályai;
e) szükséghelyzeti operatív eljárások; e) szükséghelyzeti operatív eljárások;

f) a kapacitásfelosztás és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének szabályai;

f) a kapacitásfelosztás és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének szabályai;

g) a kereskedés szabályai; g) a kapacitáskereskedés szabályai;
h) átláthatósági szabályok; h) a hálózatra vonatkozó átláthatósági 

szabályok;
i) az egyensúlyozási szabályok, ideértve a 
nominálási eljárások szabályait, az 
egyensúlyozási díjak számítására 
vonatkozó szabályokat és a 
szállításirendszer-üzemeltetők rendszerei 
közötti operatív kiegyensúlyozás szabályait 
is;

i) az egyensúlyozási szabályok, ideértve a 
nominálási eljárások szabályait, az 
egyensúlyozási díjak számítására 
vonatkozó szabályokat és a 
szállításirendszer-üzemeltetők rendszerei 
közötti operatív kiegyensúlyozás szabályait 
is;

j) a szállítási tarifák összehangolt 
rendszerével kapcsolatos szabályok;

j) a szállítási tarifák összehangolt 
rendszerével kapcsolatos szabályok;

k) a földgázhálózatok 
energiahatékonysága.

k) a földgázhálózatok 
energiahatékonysága.

Or. de

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy a szállításirendszer-üzemeltetők feladatai a hálózati 
szempontokra vonatkoznak.

Módosítás 102
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2c cikk – 3 bekezdés


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Részletes műszaki és piaci előírásokat – (3) Részletes, a hálózatra vonatkozó
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az éves munkaprogramban megállapított 
prioritásokkal összhangban – a következő 
területeken kell kidolgozni:

műszaki és piaci előírásokat – az éves 
munkaprogramban megállapított 
prioritásokkal összhangban – a következő 
területeken kell kidolgozni:

a) a biztonságra és a megbízhatóságra
vonatkozó szabályok;

a) az energiahálózatok biztonságára és
megbízhatóságára vonatkozó szabályok;

b) a hálózatra kapcsolódás és a hálózathoz 
való hozzáférés szabályai;

b) a hálózatra kapcsolódás és a hálózathoz 
való hozzáférés szabályai;

c) adatcsere- és elszámolási szabályok; c) adatcsere- és elszámolási szabályok;
d) az együttműködtethetőség szabályai; d) az együttműködtethetőség szabályai;

e) szükséghelyzeti operatív eljárások; e) szükséghelyzeti operatív eljárások;
f) a kapacitásfelosztás és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének szabályai;

f) a kapacitásfelosztás és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének szabályai;

g) a kereskedés szabályai; g) a kapacitáskereskedés szabályai;

h) átláthatósági szabályok; h) a hálózatra vonatkozó átláthatósági 
szabályok;

i) az egyensúlyozási szabályok, ideértve a 
nominálási eljárások szabályait, az 
egyensúlyozási díjak számítására 
vonatkozó szabályokat és a 
szállításirendszer-üzemeltetők rendszerei 
közötti operatív kiegyensúlyozás szabályait 
is;

i) az egyensúlyozási szabályok, ideértve a 
nominálási eljárások szabályait, az 
egyensúlyozási díjak számítására 
vonatkozó szabályokat és a 
szállításirendszer-üzemeltetők rendszerei 
közötti operatív kiegyensúlyozás szabályait 
is;

j) a szállítási tarifák összehangolt 
rendszerével kapcsolatos szabályok;

j) a szállítási tarifák összehangolt 
rendszerével kapcsolatos szabályok;

k) a földgázhálózatok 
energiahatékonysága.

k) a földgázhálózatok 
energiahatékonysága.

Or. de

Indokolás

A Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatának hatáskörét a hálózatra 
vonatkozó szempontokra kell korlátozni. Különösen a nagykereskedelemre és az ott kívánatos 
átláthatóságra vonatkozó előírások elfogadása szakszerűtlen; ezeket az ügynökségnek a piaci 
résztvevőkkel szoros együttműködésben kell kidolgoznia. Vö. még a 15. cikk (4) bekezdését 
érintő módosítás indoklása.
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Módosítás 103
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Részletes műszaki és piaci előírásokat –
az éves munkaprogramban megállapított 
prioritásokkal összhangban – a következő 
területeken kell kidolgozni:

a) a biztonságra és a megbízhatóságra 
vonatkozó szabályok;

b) a hálózatra kapcsolódás és a 
hálózathoz való hozzáférés szabályai;

(c) adatcsere- és elszámolási 
szabályok;

(d) az együttműködtethetőség 
szabályai;

(e) szükséghelyzeti operatív eljárások;
(f) a kapacitásallokáció és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének szabályai;
(g) a kereskedés szabályai;
(h) átláthatósági szabályok;
i) az egyensúlyozási szabályok, 
ideértve a nominálási eljárások szabályait, 
az egyensúlyozási díjak számítására 
vonatkozó szabályokat és a
szállításirendszer-üzemeltetők rendszerei 
közötti operatív kiegyensúlyozás szabályait 
is;

j) a szállítási tarifák összehangolt 
rendszerével kapcsolatos szabályok;
(k) a földgázhálózatok 
energiahatékonysága.

(3) Részletes műszaki előírásokat – az éves 
munkaprogramban megállapított 
prioritásokkal összhangban – a következő 
területeken kell kidolgozni:

a) a biztonságra és a megbízhatóságra 
vonatkozó szabályok;

b) a hálózatra kapcsolódás és a 
hálózathoz való hozzáférés szabályai;

c) adatcsere- és elszámolási 
szabályok;

d) az együttműködtethetőség 
szabályai;

e) szükséghelyzeti operatív eljárások;
f) a határkeresztező 
kapacitásfelosztás és a szűk 
keresztmetszetek határkeresztező
kezelésének szabályai;
g) átláthatósági szabályok;

h) a szállításirendszer-üzemeltetők 
rendszerei közötti operatív 
kiegyensúlyozás szabályai;
i) a földgázhálózatok 
energiahatékonysága.

Or. it
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Indokolás

Az ENTSOG műszaki testület, ezért nincs kompetenciája arra, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóságok helyett kidolgozza a piai előírásokat. Különösen nem lehet felhatalmazni arra, 
hogy a piaci előírásokat rögzítse. A műszaki előírásokat illetően a rendszer harmonizálására 
való tekintettel elegendőnek kell lennie annak, hogy az ENTSOG dolgozza ki a főbb 
irányvonalakat, amelyeket a nemzeti átvitelirendszer-üzemeltetőknek követniük kell, akiket fel 
kell ruházni a nemzeti piac sajátosságainak megfelelő részletes előírások kidolgozásának 
feladatával. 

Módosítás 104
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Részletes műszaki és piaci előírásokat –
az éves munkaprogramban megállapított 
prioritásokkal összhangban – a következő 
területeken kell kidolgozni:

(3) Részletes műszaki előírásokat – az éves 
munkaprogramban megállapított 
prioritásokkal összhangban – a következő 
területeken kell kidolgozni:

a) a biztonságra és a megbízhatóságra 
vonatkozó szabályok;

a) a biztonságra és a megbízhatóságra 
vonatkozó szabályok;

b) a hálózatra kapcsolódás és a hálózathoz 
való hozzáférés szabályai;

b) a hálózatra kapcsolódás és a hálózathoz 
való hozzáférés szabályai;

c) adatcsere- és elszámolási szabályok; c) adatcsere- és elszámolási szabályok;

d) az együttműködtethetőség szabályai; d) az együttműködtethetőség szabályai;
e) szükséghelyzeti operatív eljárások; e) szükséghelyzeti operatív eljárások;

f) a kapacitásallokáció és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének szabályai;

f) a kapacitásallokáció és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének szabályai;

g) a kereskedés szabályai;
h) átláthatósági szabályok; g) átláthatósági szabályok;
i) az egyensúlyozási szabályok, ideértve a 
nominálási eljárások szabályait, az 
egyensúlyozási díjak számítására 
vonatkozó szabályokat és a 
szállításirendszer-üzemeltetők rendszerei 
közötti operatív kiegyensúlyozás szabályait 
is;

h) az egyensúlyozási szabályok, ideértve a 
nominálási eljárások szabályait, az 
egyensúlyozási díjak számítására 
vonatkozó szabályokat és a 
szállításirendszer-üzemeltetők rendszerei 
közötti operatív kiegyensúlyozás szabályait 
is;

j) a szállítási tarifák összehangolt i) a szállítási tarifák összehangolt 
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rendszerével kapcsolatos szabályok; rendszerével kapcsolatos szabályok;
k) a földgázhálózatok 
energiahatékonysága.

j) a földgázhálózatok energiahatékonysága.

Or. en

Indokolás

A szállításirendszer-üzemeltetők együttműködését a “hálózattal összefüggő kérdésekre” kell 
korlátozni.  Nem helyénvaló, ha a piaci előírásokat szállításirendszer-üzemeltetők alkotják. A 
szállításirendszer-üzemeltetők együttműködését a “hálózattal összefüggő kérdésekre” kell 
korlátozni.  Nem helyénvaló, ha a piaci előírásokat és „a kereskedés szabályait” 
szállításirendszer-üzemeltetők alkotják. A szállításirendszer-üzemeltetők nem illetékesek piaci 
előírások kibocsátásában. A piaci előírásoknak kereskedelmi hatása van a fogyasztókra. A 
szállításirendszer-üzemeltetők piaci szereplők, ezért nem lehetnek egyidejűleg játékosok és 
játékvezetők is.

Módosítás 105
Umberto Guidoni

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Részletes műszaki és piaci előírásokat –
az éves munkaprogramban megállapított 
prioritásokkal összhangban – a következő 
területeken kell kidolgozni:

(3) Részletes műszaki és piaci előírásokat –
az éves munkaprogramban megállapított 
prioritásokkal összhangban – a következő 
területeken kell kidolgozni:

a) a biztonságra és a megbízhatóságra 
vonatkozó szabályok;

a) a biztonságra és a megbízhatóságra 
vonatkozó szabályok;

b) a hálózatra kapcsolódás és a hálózathoz 
való hozzáférés szabályai;

b) a hálózatra kapcsolódás és a hálózathoz 
való hozzáférés szabályai;

c) adatcsere- és elszámolási szabályok; c) adatcsere- és elszámolási szabályok;
d) az együttműködtethetőség szabályai; d) az együttműködtethetőség szabályai;

e) szükséghelyzeti operatív eljárások; e) szükséghelyzeti operatív eljárások;
f) a kapacitásallokáció és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének szabályai;

f) a kapacitásallokáció és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének szabályai;

g) a kereskedés szabályai;
h) átláthatósági szabályok; g) átláthatósági szabályok;
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i) az egyensúlyozási szabályok, ideértve a 
nominálási eljárások szabályait, az 
egyensúlyozási díjak számítására 
vonatkozó szabályokat és a 
szállításirendszer-üzemeltetők rendszerei 
közötti operatív kiegyensúlyozás szabályait 
is;

h) az egyensúlyozási szabályok, ideértve a 
nominálási eljárások szabályait, az 
egyensúlyozási díjak számítására 
vonatkozó szabályokat és a 
szállításirendszer-üzemeltetők rendszerei 
közötti operatív kiegyensúlyozás szabályait 
is;

(j) a szállítási tarifák összehangolt
rendszerével kapcsolatos szabályok;

i) a szállítási tarifák összehangolt 
rendszerével kapcsolatos szabályok;

(k) a földgázhálózatok 
energiahatékonysága.

j) a földgázhálózatok energiahatékonysága.

Or. en

Indokolás

Ez a megközelítés veszélyezteti a valódi uniós versenypiac kialakulását, mivel lehetővé teszi a 
szállításirendszer-üzemeltetők önszabályozását. Ez a módosítás más megközelítést javasol: A 
javasolt műszaki előírások – az úgynevezett „stratégiai útmutatók” – hatályát és terjedelmét 
előzetesen az ACER-nek kell meghatároznia, majd komitológiai eljárás keretében kell 
kidolgozni azokat a kötelező erejű „stratégiai iránymutatásokat”, amelyek az ENTSO 
jövőbeni munkájának alapját képezik.

Módosítás 106
Umberto Guidoni

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
figyelemmel kíséri a műszaki és a piaci 
előírások végrehajtását, és az ezzel 
összefüggő tevékenységének 
eredményeiről az (1) bekezdés e) 
pontjában előírt éves jelentésben 
beszámol.

törölve

Or. en
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Indokolás

Ez a megközelítés veszélyezteti a valódi uniós versenypiac kialakulását, mivel lehetővé teszi a 
szállításirendszer-üzemeltetők önszabályozását. Ez a módosítás más megközelítést javasol: A 
javasolt műszaki előírások – az úgynevezett „stratégiai útmutatók” – hatályát és terjedelmét 
előzetesen az ACER-nek kell meghatároznia, majd komitológiai eljárás keretében kell 
kidolgozni azokat a kötelező erejű „stratégiai iránymutatásokat”, amelyek az ENTSO 
jövőbeni munkájának alapját képezik.

Módosítás 107
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
figyelemmel kíséri a műszaki és a piaci 
előírások végrehajtását, és az ezzel 
összefüggő tevékenységének 
eredményeiről az (1) bekezdés e) 
pontjában előírt éves jelentésben 
beszámol.

törölve

Or. en

Indokolás

Az ACER-nek az ENTSO-k részére készült stratégiai iránymutatások formájában hivatalos 
tanácsokkal kell ellátnia a Bizottságot, amely a kötelező érvényű „stratégiai iránymutatások” 
alapján elkészíti a műszaki előírás-tervezeteket.  Amennyiben a 2c. cikk (1) bekezdésében 
említett jogi aktusokat jóvá kell hagyni, ugyanezt az eljárást kellene alkalmazni.  Más 
megközelítés alkalmazása veszélyezteti a valódi uniós versenypiac kialakulását, mivel 
lehetővé teszi a szállításirendszer-üzemeltetők önszabályozását.
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Módosítás 108
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2c cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
figyelemmel kíséri a műszaki és a piaci 
előírások végrehajtását, és az ezzel 
összefüggő tevékenységének 
eredményeiről az (1) bekezdés e) 
pontjában előírt éves jelentésben 
beszámol.

törölve

Or. en

Indokolás

A fenti előírásokban foglalt szabályok figyelemmel kísérése nem bízható magukra a 
szállításirendszer-üzemeltetőkre, hanem az ügynökség felügyeleti feladatának kell lennie.

Módosítás 109
Atanas Paparizov, Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata figyelemmel 
kíséri a műszaki és a piaci előírások 
végrehajtását, és az ezzel összefüggő 
tevékenységének eredményeiről az (1) 
bekezdés e) pontjában előírt éves 
jelentésben beszámol.

(4) Az ügynökség figyelemmel kíséri a
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata által alkotott előírások 
végrehajtását.
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Or. en

Indokolás

Az előírások végrehajtásának figyelemmel kísérését az ügynökségnek kellene végeznie.

Módosítás 110
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2c cikk – 4 bekezdés


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata figyelemmel 
kíséri a műszaki és a piaci előírások 
végrehajtását, és az ezzel összefüggő 
tevékenységének eredményeiről az (1) 
bekezdés e) pontjában előírt éves 
jelentésben beszámol.

(4) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata figyelemmel 
kíséri a hálózatra vonatkozó műszaki és a 
piaci előírások végrehajtását, és az ezzel 
összefüggő tevékenységének 
eredményeiről az (1) bekezdés e) pontjában 
előírt éves jelentésben beszámol.

Or. de

Indokolás

A javaslat a pontosítást szolgálja. Egyértelművé kell tenni, hogy az ENTSO csak a hálózatra 
vonatkozó ügyekkel foglalkozik, a piaci oldalt tekintve azonban nem kap hatásköröket. E 
területtel sokkal inkább a nemzeti szabályozó hatóságoknak kell foglalkozniuk.

Módosítás 111
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Gázpiaci Szállításirendszer- (5) A Gázpiaci Szállításirendszer-
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üzemeltetők Európai Hálózata kétévente tíz 
évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő 
hálózati beruházási tervet tesz közzé. A 
beruházási tervben ismertetni kell az 
integrált hálózat modelljét, 
forgatókönyveket kell kidolgozni, be kell 
számolni a kereslet és a kínálat 
egyensúlyáról, és értékelni kell a rendszer 
rugalmasságát. A beruházási tervet 
különösen a nemzeti beruházási tervek és 
az 1364/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatban a transzeurópai 
energiahálózatokra vonatkozóan 
megállapított iránymutatások alapján kell 
elkészíteni. A beruházási tervben –
különösen a határkeresztező kapacitás 
tekintetében – meg kell jelölni a 
beruházást igénylő területeket.

üzemeltetők Európai Hálózata az 
ügynökség jóváhagyását követően
kétévente tíz évre szóló, az egész 
Közösségre kiterjedő hálózati beruházási 
tervet tesz közzé. A beruházási tervben 
ismertetni kell az integrált hálózat 
modelljét, figyelembe véve a tárolási és 
LNG-kapacitásokat, forgatókönyveket kell 
kidolgozni, be kell számolni a kereslet és a 
kínálat egyensúlyáról, valamint a 
terjeszkedési projektek technikai és
gazdasági megvalósíthatóságáról, és
értékelni kell a rendszer rugalmasságát. E 
feladatok elvégzése során a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata konzultációt folytat a 
szolgáltatókkal, a gyártókkal, a 
tárolásirendszer-üzemeltetőkkel, az LNG-
rendszerüzemeltetőkkel és a 
fogyasztókkal. A beruházási tervet 
különösen a földgáz különböző 
felhasználási területeit, így a fűtést, 
energiatermelést és ipari felhasználást 
érintő részletes földgázszükségleti 
előrejelzés, a nemzeti beruházási tervek és 
az 1364/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatban a transzeurópai 
energiahálózatokra vonatkozóan 
megállapított iránymutatások alapján kell 
elkészíteni.

Or. en

Indokolás

Az európai szintű beruházási tervnek elsősorban a határkeresztező vezetékek túlterheltségét 
kell megoldania, valamint ki kell terjednie a tárolásra és a cseppfolyósított földgázra (LNG) 
vonatkozó integrált hálózati modellezésre. A piaci szereplőket kötelezni kell arra, hogy a 
tervezéshez szükséges összes adatot rendelkezésre bocsássák. Ez nem csak a 
szállításirendszer-üzemeltetőkre, hanem a szolgáltatókra, a tárolásirendszer-üzemeltetőkre, 
az előállítókra és az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetőire is érvényes. A szerepeket és 
felelősségi köröket meg kell határozni.
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Módosítás 112
Umberto Guidoni

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata kétévente tíz 
évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő 
hálózati beruházási tervet tesz közzé. A 
beruházási tervben ismertetni kell az 
integrált hálózat modelljét, 
forgatókönyveket kell kidolgozni, be kell 
számolni a kereslet és a kínálat 
egyensúlyáról, és értékelni kell a rendszer 
rugalmasságát. A beruházási tervet 
különösen a nemzeti beruházási tervek és 
az 1364/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatban a transzeurópai 
energiahálózatokra vonatkozóan 
megállapított iránymutatások alapján kell 
elkészíteni. A beruházási tervben –
különösen a határkeresztező kapacitás 
tekintetében – meg kell jelölni a beruházást 
igénylő területeket.

(5) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata az 
ügynökség jóváhagyását követően
kétévente tíz évre szóló, az egész 
Közösségre kiterjedő hálózati beruházási 
tervet tesz közzé. A beruházási tervben 
ismertetni kell az integrált hálózat 
modelljét, figyelembe véve a tárolási és 
LNG-kapacitásokat, forgatókönyveket kell 
kidolgozni, be kell számolni a kereslet és a 
kínálat egyensúlyáról, valamint a 
terjeszkedési projektek technikai és
gazdasági megvalósíthatóságáról, és
értékelni kell a rendszer rugalmasságát. A 
beruházási tervet különösen a nemzeti 
beruházási tervek alapján kell elkészíteni, 
figyelembe véve a hálózat regionális és 
európai vonatkozásait. A beruházási 
tervben – különösen a határkeresztező 
kapacitás tekintetében – meg kell jelölni a 
beruházást igénylő területeket.

Or. en

Indokolás

Ez a megközelítés veszélyezteti a valódi uniós versenypiac kialakulását, mivel lehetővé teszi a 
szállításirendszer-üzemeltetők önszabályozását. Ez a módosítás más megközelítést javasol: A 
javasolt műszaki előírások – az úgynevezett „stratégiai útmutatók” – hatályát és terjedelmét 
előzetesen az ACER-nek kell meghatároznia, majd komitológiai eljárás keretében kell 
kidolgozni azokat a kötelező erejű „stratégiai iránymutatásokat”, amelyek az ENTSO 
jövőbeni munkájának alapját képezik.
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Módosítás 113
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata kétévente tíz 
évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő 
hálózati beruházási tervet tesz közzé. A 
beruházási tervben ismertetni kell az 
integrált hálózat modelljét, 
forgatókönyveket kell kidolgozni, be kell 
számolni a kereslet és a kínálat 
egyensúlyáról, és értékelni kell a rendszer 
rugalmasságát. A beruházási tervet 
különösen a nemzeti beruházási tervek és 
az 1364/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatban20 a transzeurópai 
energiahálózatokra vonatkozóan 
megállapított iránymutatások alapján kell 
elkészíteni. A beruházási tervben –
különösen a határkeresztező kapacitás 
tekintetében – meg kell jelölni a beruházást 
igénylő területeket.

(5) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata az 
ügynökség jóváhagyását követően
kétévente tíz évre szóló, az egész 
Közösségre kiterjedő hálózati beruházási 
tervet tesz közzé. A beruházási tervben 
ismertetni kell az integrált hálózat 
modelljét, figyelembe véve a tárolási és 
LNG-kapacitásokat, forgatókönyveket kell 
kidolgozni, be kell számolni a kereslet és a 
kínálat egyensúlyáról, valamint a 
terjeszkedési projektek technikai és
gazdasági megvalósíthatóságáról, és
értékelni kell a rendszer rugalmasságát. A 
beruházási tervet különösen a nemzeti 
beruházási tervek alapján kell elkészíteni, 
figyelembe véve a hálózat regionális és 
európai vonatkozásait. A beruházási 
tervben – különösen a határkeresztező 
kapacitás tekintetében – meg kell jelölni a 
beruházást igénylő területeket.

Or. en

Indokolás

A 1364/2006/EK határozat szerint a transzeurópai hálózatokra vonatkozó iránymutatások 
helyett általános utalásra van szükség a regionális és európai vonatkozásokra. Az 
iránymutatásokra való utalás a jelenlegi formában, tartalommal és céllal e helyütt nem 
releváns. A tíz évre szóló hálózati beruházási tervet a jövőben a TEN-GL helyébe lépőnek kell 
tekinteni. Az uniós szintű beruházástervezésnek főként a csővezetékek határokon átnyúló szűk 
keresztmetszetére kell összpontosítania, és magában kell foglalnia a tárolást és az LNG-t is.
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Módosítás 114
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata kétévente tíz 
évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő 
hálózati beruházási tervet tesz közzé. A 
beruházási tervben ismertetni kell az 
integrált hálózat modelljét, 
forgatókönyveket kell kidolgozni, be kell 
számolni a kereslet és a kínálat 
egyensúlyáról, és értékelni kell a rendszer 
rugalmasságát. A beruházási tervet
különösen a nemzeti beruházási tervek és
az 1364/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatban a transzeurópai 
energiahálózatokra vonatkozóan 
megállapított iránymutatások alapján kell 
elkészíteni. A beruházási tervben –
különösen a határkeresztező kapacitás 
tekintetében – meg kell jelölni a 
beruházást igénylő területeket. 

(5) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata kétévente tíz 
évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő 
hálózati beruházási tervet tesz közzé. A 
beruházási tervben ismertetni kell az 
integrált hálózat modelljét, 
forgatókönyveket kell kidolgozni, be kell 
számolni a kereslet és a kínálat 
egyensúlyáról, és értékelni kell a rendszer 
rugalmasságát. A beruházási tervet az
alábbiak alapján kell elkészíteni:

a) nemzeti beruházási tervek, és
b) az 1364/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatban a transzeurópai 
energiahálózatokra vonatkozóan 
megállapított iránymutatások.
A határkeresztező rendszer-
összeköttetéseket az alábbiak alapján kell 
elkészíteni:
a) a kereskedőket is beleértve a 
rendszerhasználók javaslatai, és/vagy
b) a csatlakoztatandó országokban 
tevékenykedő, a szállításirendszer-
üzemeltetőktől eltérő beruházók 
javaslatai.
A nemzeti tervben nem szereplő 
javaslatokról a nemzeti szabályozó 
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hatóságok véleményét ki kell kérni.
A beruházási tervben – különösen a 
harmadik felek számára hozzáférhető 
határkeresztező kapacitás tekintetében –
meg kell jelölni a beruházást igénylő 
területeket.
A tíz évre szóló beruházási tervet csak az 
ügynökség kedvező véleményét követően 
lehet jóváhagyni, és a Bizottság 
követelményeinek meg kell felelnie.

Or. en

Indokolás

A tíz évre szóló terv meghatározását nem szabad a meglévő szállításirendszer-üzemeltetők 
kezdeményezésére korlátozni, amelyet szállító társaságként képviselt álláspontjuk vagy azon 
gyakori tény szab meg, hogy valamely vertikálisan integrált társaság részét képezik. A 
rendszerhasználókat és más egyéb lehetséges beruházókat is figyelembe kell venni.

Módosítás 115
Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata kétévente tíz 
évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő 
hálózati beruházási tervet tesz közzé. A
beruházási tervben ismertetni kell az 
integrált hálózat modelljét, 
forgatókönyveket kell kidolgozni, be kell 
számolni a kereslet és a kínálat 
egyensúlyáról, és értékelni kell a rendszer 
rugalmasságát. A beruházási tervet 
különösen a nemzeti beruházási tervek és 
az 1364/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatban a transzeurópai 
energiahálózatokra vonatkozóan 
megállapított iránymutatások alapján kell 

(5) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata kétévente tíz 
évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő 
hálózatfejlesztési tervet tesz közzé. A terv 
megfelel a következő feltételeknek:
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elkészíteni. A beruházási tervben –
különösen a határkeresztező kapacitás 
tekintetében – meg kell jelölni a 
beruházást igénylő területeket. 

a) ismerteti az integrált hálózat modelljét, 
forgatókönyveket tartalmaz, beszámol a 
kereslet és a kínálat egyensúlyáról, és 
értékeli a rendszer rugalmasságát;
b) kidolgozásakor a nemzeti 
hálózatfejlesztési tervek és az 
1364/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatban a transzeurópai 
energiahálózatokra vonatkozóan 
megállapított iránymutatásokat kell alapul 
venni. 
c) megjelöli a beruházást igénylő 
területeket, beleértve a Bizottság által 
meghatározott összeköttetési 
hiányosságokat. 
A tervről konzultációt kell folytatni a többi 
érintettel, különösen a 
rendszerhasználókkal.

Or. en

Indokolás

A „hálózatfejlesztési terv” kifejezés jobban tükrözi az elvárásokat. Tartalmaznia kell a 
kapacitásokkal, a kereslettel és a kínálattal kapcsolatos előrejelzések részletezését, valamint 
azonosítania kell a potenciális kapacitásbeli eltéréseket és hibaforrásokat. Elő kell írni az 
érintettekkel való konzultációt. A specifikus beruházások az egyes rendszerüzemeltetők 
hatáskörébe tartoznak, és az „open season” eljárással meghatározott valós piaci keresleten 
kell alapulniuk.

Módosítás 116
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2c cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata kétévente tíz 
évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő
hálózati beruházási tervet tesz közzé. A
beruházási tervben ismertetni kell az 
integrált hálózat modelljét, 
forgatókönyveket kell kidolgozni, be kell 
számolni a kereslet és a kínálat 
egyensúlyáról, és értékelni kell a rendszer 
rugalmasságát. A beruházási tervet 
különösen a nemzeti beruházási tervek és 
az 1364/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatban a transzeurópai 
energiahálózatokra vonatkozóan 
megállapított iránymutatások alapján kell 
elkészíteni. A beruházási tervben –
különösen a határkeresztező kapacitás 
tekintetében – meg kell jelölni a beruházást 
igénylő területeket.

(5) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata kétévente tíz 
évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő
hálózatfejlesztési tervet tesz közzé. A
hálózatfejlesztési tervben ismertetni kell az 
integrált hálózat modelljét, 
forgatókönyveket kell kidolgozni, be kell 
számolni a kereslet és a kínálat 
egyensúlyáról, és értékelni kell a rendszer 
rugalmasságát. A hálózatfejlesztési tervet 
különösen a nemzeti hálózatfejlesztési
tervek és az 1364/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatban a 
transzeurópai energiahálózatokra 
vonatkozóan megállapított iránymutatások 
alapján kell elkészíteni. A
hálózatfejlesztési tervben – különösen a 
határkeresztező kapacitás tekintetében –
meg kell jelölni a beruházást igénylő 
területeket. A hálózatfejlesztési tervet a 
nemzeti szabályozó hatóságnak jóvá kell 
hagynia.

Or. de

Indokolás

A hálózatüzemeltetőknek a nemzeti szabályozó hatóságok előírásait kell követniük. A Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata ezért az egyes tagokra vonatkozóan nem 
hozhat kötelező érvényű határozatokat. A rendeletben a földgáz-irányelv fogalmait kellene 
használni. Az a „hálózatfejlesztési terv”, nem pedig a „beruházási terv” fogalmat használja. 

Módosítás 117
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2c cikk – 5 bekezdés


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Gázpiaci Szállításirendszer- (5) A Gázpiaci Szállításirendszer-
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üzemeltetők Európai Hálózata kétévente tíz 
évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő
hálózati beruházási tervet tesz közzé. A 
beruházási tervben ismertetni kell az 
integrált hálózat modelljét, 
forgatókönyveket kell kidolgozni, be kell 
számolni a kereslet és a kínálat 
egyensúlyáról, és értékelni kell a rendszer 
rugalmasságát. A beruházási tervet 
különösen a nemzeti beruházási tervek és 
az 1364/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatban a transzeurópai 
energiahálózatokra vonatkozóan 
megállapított iránymutatások alapján kell 
elkészíteni. A beruházási tervben –
különösen a határkeresztező kapacitás 
tekintetében – meg kell jelölni a beruházást 
igénylő területeket.

üzemeltetők Európai Hálózata kétévente tíz 
évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő
hálózatfejlesztési tervet tesz közzé. E
tervben ismertetni kell az integrált hálózat 
modelljét, forgatókönyveket kell 
kidolgozni, be kell számolni a kereslet és a 
kínálat egyensúlyáról, és értékelni kell a 
rendszer rugalmasságát. A
hálózatfejlesztési tervet különösen a 
nemzeti hálózatfejlesztési tervek és az 
1364/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatban a transzeurópai 
energiahálózatokra vonatkozóan 
megállapított iránymutatások alapján kell 
elkészíteni. A hálózatfejlesztési tervben –
különösen a határkeresztező kapacitás 
tekintetében – meg kell jelölni a beruházást 
igénylő területeket.

Or. de

Indokolás

A hálózatfejlesztési terv célja a kapacitás, a kínálatra és a keresletre vonatkozó előrejelzések, 
valamint a szűk kapacitási keresztmetszetek bemutatása. A konkrét beruházások a 
szállításirendszer-üzemeltetők feladatkörébe tartoznak. Ez megfelel a módosított 2003/55 
földgáz-irányelv 24c. cikke f) pontjának.

Módosítás 118
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2c cikk – 5 bekezdés


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata kétévente tíz 
évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő 
hálózati beruházási tervet tesz közzé. A 
beruházási tervben ismertetni kell az 
integrált hálózat modelljét, 
forgatókönyveket kell kidolgozni, be kell 

(5) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata háromévente
tíz évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő 
hálózati beruházási tervet tesz közzé. A 
beruházási tervben ismertetni kell az 
integrált hálózat modelljét, 
forgatókönyveket kell kidolgozni, be kell 



PE404.707v01-00 66/107 AM\717803HU.doc

HU

számolni a kereslet és a kínálat 
egyensúlyáról, és értékelni kell a rendszer 
rugalmasságát. A beruházási tervet 
különösen a nemzeti beruházási tervek és az 
1364/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozatban a transzeurópai 
energiahálózatokra vonatkozóan 
megállapított iránymutatások alapján kell 
elkészíteni. A beruházási tervben –
különösen a határkeresztező kapacitás 
tekintetében – meg kell jelölni a beruházást 
igénylő területeket. 

számolni a kereslet és a kínálat 
egyensúlyáról, és értékelni kell a rendszer 
rugalmasságát. A beruházási tervet 
különösen a nemzeti beruházási tervek és az 
1364/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozatban a transzeurópai 
energiahálózatokra vonatkozóan 
megállapított iránymutatások alapján kell 
elkészíteni. A beruházási tervben –
különösen a határkeresztező kapacitás 
tekintetében – meg kell jelölni a beruházást 
igénylő területeket. A beruházási tervhez 
mellékletként csatolni kell a határokon 
átnyúló hálózatfejlesztés azon 
akadályainak áttekintését, amelyek az 
eltérő engedélyezési eljárásokból vagy az 
eltérő engedélyezési gyakorlatokból 
adódnak. 

Or. de

Indokolás

A beruházási tervezés hároméves ciklusban történő aktualizálása arra szolgál, hogy a 
szükséges információkat fölösleges bürokrácia nélkül lehessen rendelkezésre bocsátani. 
Továbbá figyelembe kell venni azt a problémát, hogy a határokon átnyúló hálózatfejlesztést 
akadályozzák az engedélyezési eljárás területén létező különböző nemzeti szabályozások. A 
szükséges megoldások kialakításához, illetve a bevált gyakorlat alapján javítások 
megvalósításához a tényleges helyzet áttekintésére van szükség.

Módosítás 119
Danutė Budreikaitė

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata kétévente tíz 
évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő 
hálózati beruházási tervet tesz közzé. A 
beruházási tervben ismertetni kell az 

(5) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata kétévente tíz 
évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő 
hálózati beruházási tervet tesz közzé. A 
beruházási tervben ismertetni kell az 



AM\717803HU.doc 67/107 PE404.707v01-00

HU

integrált hálózat modelljét, 
forgatókönyveket kell kidolgozni, be kell 
számolni a kereslet és a kínálat 
egyensúlyáról, és értékelni kell a rendszer 
rugalmasságát. A beruházási tervet 
különösen a nemzeti beruházási tervek és 
az 1364/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatban a transzeurópai 
energiahálózatokra vonatkozóan 
megállapított iránymutatások alapján kell 
elkészíteni. A beruházási tervben –
különösen a határkeresztezõ kapacitás 
tekintetében – meg kell jelölni a beruházást 
igénylõ területeket.

integrált hálózat modelljét, 
forgatókönyveket kell kidolgozni, be kell 
számolni a kereslet és a kínálat 
egyensúlyáról, és értékelni kell a rendszer 
rugalmasságát. A beruházási tervet 
különösen a nemzeti beruházási tervek és 
az 1364/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatban a transzeurópai 
energiahálózatokra vonatkozóan 
megállapított iránymutatások alapján kell 
elkészíteni. A beruházási tervben –
különösen a határkeresztező kapacitás 
tekintetében – meg kell jelölni a beruházást 
igénylő területeket, elsődleges hangsúlyt 
fektetve az uniós „energiaszigetek” és az 
uniós földgázhálózatok 
összekapcsolására.

Or. lt

Indokolás

Az uniós „energiaszigetek” és az uniós földgázhálózatok összekapcsolásának bevétele a 
kiemelten fontos transzeurópai energiahálózatok prioritási listájába lehetővé teszi, hogy 
regionális együttműködés révén létrejöjjön az uniós belső földgázpiac, valamint hogy a 
1775/2002/EK rendeletet úgy hajtsuk végre, hogy a földgázátviteli hálózatokhoz való 
hozzáférés és az uniós tagországok földgázellátása biztosított.

Módosítás 120
Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata kétévente tíz 
évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő 
hálózati beruházási tervet tesz közzé. A 
beruházási tervben ismertetni kell az 
integrált hálózat modelljét, 

(5) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata kétévente tíz 
évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő 
hálózati beruházási tervet tesz közzé. A 
beruházási tervben ismertetni kell az 
integrált hálózat modelljét, 
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forgatókönyveket kell kidolgozni, be kell 
számolni a kereslet és a kínálat 
egyensúlyáról, és értékelni kell a rendszer 
rugalmasságát. A beruházási tervben –
különösen a határkeresztező kapacitás 
tekintetében – meg kell jelölni a beruházást 
igénylő területeket.

forgatókönyveket kell kidolgozni, be kell 
számolni a kereslet és a kínálat 
egyensúlyáról, és értékelni kell a rendszer 
rugalmasságát. A beruházási tervben –
különösen a határkeresztező kapacitás 
tekintetében – meg kell jelölni a beruházást 
igénylő területeket, valamint a 
rendszerösszekötésbe, és a hatékony 
kereskedelemhez, a versenyhelyzet 
kialakításához és a szolgáltatás 
biztosításához szükséges egyéb 
infrastruktúrákba történő beruházásokat.
Az átviteli rendszerek üzemeltetői minden 
tőlük telhetőt megtesznek annak 
érdekében, hogy az elfogadott beruházási 
tervnek megfeleljenek.

Or. en

Indokolás

Egyértelmű szükség mutatkozik arra, hogy a hatékony kereskedelemhez, a versenyhelyzet 
kialakításához és a szolgáltatás biztosításához szükséges, a beruházási tervben megjelölt 
infrastruktúrát (a rendszerösszekötést, a fölgáz minőségi átalakítását stb.) az átvitelirendszer-
üzemeltetők kiépítsék. A nemzeti szabályozó hatóságok a 24b. cikk értelmében kötelesek a 
hálózatüzemeltetők számára megfelelő ösztönzést nyújtani arra, hogy a hatékonyságot 
növeljék és a piaci integrációt erősítsék.

Módosítás 121
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata kétévente tíz 
évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő 
hálózati beruházási tervet tesz közzé. A 
beruházási tervben ismertetni kell az 
integrált hálózat modelljét, 
forgatókönyveket kell kidolgozni, be kell 

(5) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata kétévente tíz 
évre szóló, az egész Közösségre kiterjedő 
hálózati beruházási tervet tesz közzé. A 
beruházási tervben ismertetni kell az 
integrált hálózat modelljét, 
forgatókönyveket kell kidolgozni, be kell 
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számolni a kereslet és a kínálat 
egyensúlyáról, és értékelni kell a rendszer 
rugalmasságát. A beruházási tervet 
különösen a nemzeti beruházási tervek és 
az 1364/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi határozatban a transzeurópai 
energiahálózatokra vonatkozóan 
megállapított iránymutatások alapján kell 
elkészíteni. A beruházási tervben –
különösen a határkeresztező kapacitás 
tekintetében – meg kell jelölni a beruházást 
igénylő területeket.

számolni a kereslet és a kínálat 
egyensúlyáról, és értékelni kell a rendszer 
rugalmasságát. A beruházási tervet 
különösen a nemzeti beruházási tervek és 
az 1364/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatban a transzeurópai 
energiahálózatokra vonatkozóan 
megállapított iránymutatások alapján kell 
elkészíteni. A beruházási tervben –
különösen a határkeresztező kapacitás 
tekintetében – meg kell jelölni a beruházást 
igénylő területeket, valamint a 
rendszerösszekötésbe, és a hatékony 
kereskedelemhez, a versenyhelyzet 
kialakításához és a szolgáltatás 
biztosításához szükséges egyéb 
infrastruktúrákba történő beruházásokat.
Az átviteli rendszerek üzemeltetői minden 
tőlük telhetőt megtesznek annak 
érdekében, hogy az elfogadott beruházási 
tervnek megfeleljenek.

Or. en

Indokolás

Egyértelmű szükség mutatkozik arra, hogy a hatékony kereskedelemhez, a versenyhelyzet 
kialakításához és a szolgáltatás biztosításához szükséges, a beruházási tervben megjelölt 
infrastruktúra (a rendszerösszekötés, a fölgáz minőségi átalakítása, stb.) kiépítésére az 
átvitelirendszer-üzemeltetőket kötelezzük. A nemzeti szabályozó hatóságok a 24b. cikk 
értelmében kötelesek a hálózatüzemeltetők számára megfelelő ösztönzést nyújtani arra, hogy 
a hatékonyságot növeljék és a piaci integrációt erősítsék.

Módosítás 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A beruházási tervben – különösen a 
határkeresztező szállítókapacitás 
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tekintetében – meg kell jelölni a 
beruházást igénylő területeket. A 
beruházást igénylő területeket illetően a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata az igényeket a lehető 
legjobban kielégítő, konkrét beruházási 
terveket dolgoz ki.  Minden egyes 
beruházási tervet az ügynökségnek 
benyújtandó, részletes műszaki és 
gazdasági megvalósíthatósági 
tanulmánynak kell kísérnie.
A földgázpiacon működő összes érintett 
vállalkozás, ideértve – de a felsorolást 
ezekre nem korlátozva – az 
átvitelirendszer-üzemeltetőket, az LNG-
létesítmények rendszerüzemeltetőit, a 
tárolásirendszer-üzemeltetőket, az 
elosztórendszer-üzemeltetőket, az 
ellátóvállalkozásokat, a kereskedőket, az 
előállítókat és azok fogyasztóit, ésszerű 
időn belül és írásos kérelemre a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózatának rendelkezésére bocsátja a tíz 
évre szóló beruházási terv kidolgozásához 
szükséges adatokat, különös tekintettel a 
meglévő és az előre jelzett 
kapacitáshiányokra.
Az ügynökség megvizsgálja és jóváhagyja 
a tíz éves beruházási tervet és a javasolt 
beruházási projekteket. A tíz évre szóló 
beruházási terv alapján az 
átvitelirendszer-üzemeltetők megvalósítják 
a tervezett beruházásokat. Amennyiben 
egy átvitelirendszer-üzemeltető elvárható 
időn belül nem tesz eleget beruházási 
kötelezettségének, az ügynökség 
közbeszerzési eljárást indíthat a beruházás 
megvalósítása érdekében.

Or. en

Indokolás

Az európai szintű beruházási tervnek elsősorban a határkeresztező vezetékek túlterheltségét 
kell megoldania, valamint ki kell terjednie a tárolásra és a cseppfolyósított földgázra (LNG) 
vonatkozó integrált hálózati modellezésre. A piaci szereplőket kötelezni kell arra, hogy a 
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tervezéshez szükséges összes adatot rendelkezésre bocsássák. Itt nem csak az átvitelirendszer-
üzemeltetőkről, hanem a szolgáltatókról, a tárolásirendszer-üzemeltetőkről, az előállítókról és 
az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetőiről is szó van. A tervezés során műszaki és 
gazdasági megvalósíthatósági tanulmányt is kell készíteni.

Módosítás 123
Umberto Guidoni

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A Bizottság kérésére a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata tanácsokkal szolgál a 
Bizottságnak a 9. cikkben előírt 
iránymutatások elfogadásához. 2d. cikk

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a megközelítés veszélyezteti a valódi uniós versenypiac kialakulását, mivel lehetővé teszi a 
szállítási rendszerüzemeltetők önszabályozását. A módosítás más megközelítést javasol. A 
javasolt műszaki előírások – az úgynevezett „stratégiai iránymutatások” – hatályát és 
terjedelmét előzetesen az ACER-nek kell meghatároznia, majd komitológiai eljárás keretében 
kell kidolgozni a kötelező erejű „stratégiai iránymutatásokat”, amelyek az ENTSO alapját 
képezik.

Módosítás 124
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A Bizottság kérésére a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 

törölve
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Hálózata tanácsokkal szolgál a 
Bizottságnak a 9. cikkben előírt 
iránymutatások elfogadásához. 2d. cikk

Or. en

Indokolás

Lásd a 2e., a 2ea. és a 2eb. cikk indokolását. A módosítás a szöveget az új eljáráshoz igazítja.

Módosítás 125
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A Bizottság kérésére a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata tanácsokkal szolgál a 
Bizottságnak a 9. cikkben előírt 
iránymutatások elfogadásához. 2d. cikk

törölve

Or. en

Indokolás

A (6) bekezdés a bizottsági iránymutatások elfogadása tekintetében közvetlen tanácsadó 
jogkörrel ruházza fel a TSO-kat. A Bizottság irányában gyakorolt tanácsadó jogkört az 
ügynökségre kell ruházni. A szabályozó testületek és a szabályozott ágazat szerepe és 
hatásköre közötti különbségnek uniós szinten egyértelműnek kell lennie, ezért nem helyénvaló, 
hogy a szabályozott ágazat lássa el tanácsokkal a Bizottságot. 

Módosítás 126
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 c cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A Bizottság kérésére a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata tanácsokkal szolgál a 
Bizottságnak a 9. cikkben előírt 
iránymutatások elfogadásához. 2d. cikk

törölve

Or. en

Indokolás

A törlés célja, hogy a szöveget az új eljáráshoz igazítsa, amely az ügynökséghez utalja a 
kiterjedt tanulmányokra épülő, a piac és a műszaki előírások bővítésére szolgáló 
iránymutatás kidolgozásának és elfogadásának feladatkörét.

Módosítás 127
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2c cikk – 6 bekezdés


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság kérésére a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata tanácsokkal szolgál a 
Bizottságnak a 9. cikkben előírt 
iránymutatások elfogadásához.

(6) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata az 
ENTSUG részvételével tanácsokkal szolgál 
a Bizottságnak a 9. cikkben előírt 
iránymutatások elfogadásához.

Or. de

Indokolás

Általánosságban az ENTSO-val/ENTSUG-gal konzultálni kell.
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Módosítás 128
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2c cikk – 6 bekezdés


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság kérésére a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata tanácsokkal szolgál a 
Bizottságnak a 9. cikkben előírt 
iránymutatások elfogadásához. 2d. cikk

(6) A Bizottság kérésére a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata tanácsokkal szolgál a 
Bizottságnak a 9. cikkben előírt 
iránymutatások módosításához.

Or. de

Indokolás

Az 1775/2005 rendelet értelmében a Bizottság csak módosíthatja a jogalkotó által elfogadott 
iránymutatásokat, elfogadásukra azonban nem jogosult.

Módosítás 129
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2c cikk – 6 bekezdés


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság kérésére a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata tanácsokkal szolgál a Bizottságnak 
a 9. cikkben előírt iránymutatások 
elfogadásához.

(6) A Bizottság kérésére a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata tanácsokkal szolgál a Bizottságnak 
a 9. cikkben előírt iránymutatások 
elfogadásához.

Or. de

Indokolás

A szabályozás hozzáigazítása a 9. cikk javasolt módosításaihoz.
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Módosítás 130
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 d cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ügynökség monitoringtevékenysége Az ügynökség és a Bizottság
monitoringtevékenysége

Or. en

Módosítás 131
Umberto Guidoni

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 d cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata megküldi az 
ügynökségnek a műszaki és a piaci
előírások tervezetét, a tíz évre szóló 
beruházási terv tervezetét, valamint a 
konzultációs folyamatra vonatkozó 
információkat is tartalmazó éves 
munkaprogram tervezetét.

(2) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata jóváhagyás 
céljából megküldi az ügynökségnek a 
műszaki előírások tervezetét, a tíz évre 
szóló beruházási terv tervezetét, valamint 
az éves munkaprogram tervezetét.

Az ügynökség a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata részére három hónapon belül 
véleményt alkothat.

Az ügynökség jóváhagyja a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által készített, a 2c. cikk (1) 
bekezdése a)–f) pontjában említett 
dokumentumokat.

Az ügynökség a Bizottság részére kellő 
indokolással ellátott véleményt alkot, ha 
úgy véli, hogy az éves munkaprogram 
tervezete vagy a tíz évre szóló beruházási 
terv tervezete nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 

Az ügynökség nyomon követi a műszaki 
előírások, a 10 évre szóló beruházási terv 
és az éves munkaprogram végrehajtását, 
majd éves jelentésében beszámol róluk. 
Amennyiben a szállításirendszer-
üzemeltetők nem tesznek eleget a Gázpiaci 
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versenyt és a piac hatékony működését. Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által megállapított műszaki 
előírásoknak, illetve a tíz évre szóló 
beruházási tervben vagy az éves 
munkaprogramban foglaltaknak, az 
ügynökség erről tájékoztatja a Bizottságot.

Or. en

Indokolás

A beruházóknak stabil és egyértelmű szabályozási keretre van szükségük. Ebből kifolyólag 
fontos, hogy a műszaki előírás- és szabálytervezeteket, a 10 évre szóló beruházási tervet és az 
éves munkaprogramot az ACER jóváhagyja, és azok kereskedelmi befolyástól mentesen 
kerüljenek kidolgozásra. Az előírások és szabályok végrehajtásának nyomon követése a 
szabályozók, azaz az ügynökség feladata kell, hogy legyen, nem pedig az átvitelirendszer-
üzemeltetőké.

Módosítás 132
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 d cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata megküldi az 
ügynökségnek a műszaki és a piaci
előírások tervezetét, a tíz évre szóló 
beruházási terv tervezetét, valamint a 
konzultációs folyamatra vonatkozó 
információkat is tartalmazó éves 
munkaprogram tervezetét.

(2) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata jóváhagyás 
céljából megküldi az ügynökségnek a 
műszaki előírások tervezetét, a tíz évre 
szóló beruházási terv tervezetét, valamint 
az éves munkaprogram tervezetét.

Az ügynökség a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata részére három hónapon belül 
véleményt alkothat.

Az ügynökség jóváhagyja a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által készített, a 2c. cikk (1) 
bekezdése a)–f) pontjában említett 
dokumentumokat.

Az ügynökség a Bizottság részére kellő 
indokolással ellátott véleményt alkot, ha 
úgy véli, hogy az éves munkaprogram 
tervezete vagy a tíz évre szóló beruházási 
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terv tervezete nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését.

Or. en

Indokolás

A műszaki előírásokat és szabályokat az ügynökségnek kell jóváhagynia. A beruházóknak 
megbízható és egyértelmű szabályozási keretre van szükségük. Ebből kifolyólag fontos, hogy a 
műszaki előírástervezeteket, a 10 évre szóló beruházási tervet és az éves munkaprogramot a 
szabályozó – azaz az ACER – megvizsgálja és jóváhagyja, és azok kereskedelmi és politikai 
befolyástól mentesen kerüljenek kidolgozásra.

Módosítás 133
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 d cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata megküldi az 
ügynökségnek a műszaki és a piaci
előírások tervezetét, a tíz évre szóló 
beruházási terv tervezetét, valamint a 
konzultációs folyamatra vonatkozó 
információkat is tartalmazó éves 
munkaprogram tervezetét.

(2) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata jóváhagyás 
céljából megküldi az ügynökségnek a 
műszaki előírások tervezetét, a tíz évre 
szóló beruházási terv tervezetét, valamint 
az éves munkaprogram tervezetét.

Az ügynökség a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata részére három hónapon belül 
véleményt alkothat.

Az ügynökség jóváhagyja a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által készített, a 2c. cikk (1) 
bekezdése a)–f) pontjában említett 
dokumentumokat.

Az ügynökség a Bizottság részére kellő 
indokolással ellátott véleményt alkot, ha 
úgy véli, hogy az éves munkaprogram 
tervezete vagy a tíz évre szóló beruházási 
terv tervezete nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését.

Or. en
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Indokolás

A műszaki előírásokat és szabályokat az ügynökségnek kell jóváhagynia. A beruházóknak 
megbízható és egyértelmű szabályozási keretre van szükségük. Ebből kifolyólag fontos, hogy a 
műszaki előírástervezeteket, a 10 évre szóló beruházási tervet és az éves munkaprogramot az 
ACER megvizsgálja és jóváhagyja, és azok kereskedelmi és politikai befolyástól mentesen 
kerüljenek kidolgozásra.

Módosítás 134
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 d cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata megküldi az ügynökségnek a 
műszaki és a piaci előírások tervezetét, a 
tíz évre szóló beruházási terv tervezetét, 
valamint a konzultációs folyamatra 
vonatkozó információkat is tartalmazó éves 
munkaprogram tervezetét.

(2) A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata az iránymutatásokról és előírás-
tervezetekről szóló véleményét és ajánlását
megküldi az ügynökségnek, továbbá 
benyújtja a tíz évre szóló beruházási terv 
tervezetét, valamint a kapcsolódó
konzultációs folyamatokra vonatkozó 
információkat is tartalmazó éves 
munkaprogram tervezetét.

Or. en

Indokolás

Lásd a 2e., a 2ea. és a 2eb. cikk indokolását. A módosítás a szöveget az új eljáráshoz igazítja.

Módosítás 135
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 d cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata megküldi az 
ügynökségnek a műszaki és a piaci 
előírások tervezetét, a tíz évre szóló 
beruházási terv tervezetét, valamint a 
konzultációs folyamatra vonatkozó 
információkat is tartalmazó éves 
munkaprogram tervezetét.

(2) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata megküldi az 
ügynökségnek a műszaki és a piaci 
előírások tervezetét, a tíz évre szóló 
beruházási terv tervezetét, a konzultációs 
folyamatra vonatkozó információkat is 
tartalmazó éves munkaprogram tervezetét, 
valamint az elutasított javaslatokat és az 
elutasítás indokolását.

Or. en

Indokolás

Az ügynökségnek tudnia kell, hogy minden javaslatot alaposan megvizsgáltak-e.

Módosítás 136
Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 d cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata megküldi az 
ügynökségnek a műszaki és a piaci 
előírások tervezetét, a tíz évre szóló 
beruházási terv tervezetét, valamint a 
konzultációs folyamatra vonatkozó 
információkat is tartalmazó éves 
munkaprogram tervezetét.

(2) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata megküldi az 
ügynökségnek a műszaki és a piaci 
előírások tervezetét, a tíz évre szóló 
hálózatfejlesztési terv tervezetét, valamint 
a konzultációs folyamatra vonatkozó 
információkat is tartalmazó éves 
munkaprogram tervezetét.

Or. en

Indokolás

A „hálózatfejlesztési terv” kifejezés jobban tükrözi az elvárásokat.
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Módosítás 137
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 d cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ügynökség a Bizottság részére kellő 
indokolással ellátott véleményt alkot, ha 
úgy véli, hogy az éves munkaprogram 
tervezete vagy a tíz évre szóló beruházási 
terv tervezete nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését.

Az ügynökség a Bizottság részére 
indokolással ellátott véleményt küld, ha 
úgy véli, hogy az éves munkaprogram 
tervezete vagy a tíz évre szóló beruházási 
terv tervezete nem biztosítja:

a) a harmadik fél számára hozzáférhető 
határkeresztező összekapcsolási pontok 
megfelelő szintjét,
b) a meglévő és várható igények szerint 
kialakított végrehajtási programot,
c) a megkülönböztetésmentességet, a 
tényleges versenyt és a piac hatékony 
működését.

A Bizottság tájékoztatja az ENTSOG-ot és 
az ügynökséget a kritériumoknak való 
megfelelést illető határozatáról, és arra 
kötelezheti az ENTSOG-ot, hogy a tervet 
egészítse ki vagy változtassa meg, mielőtt 
azt ismételten benyújtja az ügynökségnek.
A 10 évre szóló terv elfogadását 
megelőzően az ügynökség véleményt küld 
az ENTSOG részére. Az ügynökség csak 
akkor ad kedvező véleményt az ENTSOG-
nak, ha a Bizottság határozata kedvező és 
a terv megfelel az előírásoknak.
Az ügynökség nyomon követi a 10 évre 
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szóló terv végrehajtását, különösen a 
rendszerösszeköttetések tekintetében. 
Kötelezettségszegés vagy indokolatlan 
késedelem esetén az ügynökség 
javasolhatja a Bizottságnak a Bizottság 
által kidolgozott iránymutatás szerinti 
szankciók kivetését és új befektetők 
felkérését.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a többletkapacitást harmadik felek nem használhatják, ez többnyire a meglévő, 
vertikálisan integrált társaság piaci helyzetét erősíti. Ezen túlmenően a várható igények 
időben történő kielégítése a versenyhelyzet egyik mozgatórugója. Amennyiben az ügynökség 
vagy a Bizottság véleménye kedvezőtlen, a tervet nem szabad elfogadni.

Módosítás 138
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 d cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ügynökség nyomon követi a 
műszaki előírások, a 10 évre szóló 
beruházási terv és az éves munkaprogram 
végrehajtását, majd éves jelentésében 
beszámol róluk. Amennyiben a 
szállításirendszer-üzemeltetők nem 
tesznek eleget a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által megállapított műszaki 
előírásoknak, illetve a tíz évre szóló 
beruházási tervben vagy az éves 
munkaprogramban foglaltaknak, az 
ügynökség erről tájékoztatja a Bizottságot.

Or. en
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Indokolás

Az előírások és szabályok végrehajtásának nyomon követése a szabályozók, azaz az 
ügynökség feladata kell, hogy legyen, nem pedig az átvitelirendszer-üzemeltetőké. 
Amennyiben az ügynökség észleli, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők vagy az ENTSO nem 
tesz eleget a műszaki követelményeknek, a 10 évre szóló beruházási tervnek és/vagy az éves 
munkaprogramnak, ezt jelentenie kell a Bizottságnak, amely jogsértési eljárást indíthat

Módosítás 139
Nikolaos Vakalis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 d cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ügynökség nyomon követi a 10 
évre szóló beruházási terv, az éves 
munkaprogram, valamint a műszaki és 
piaci előírások végrehajtását, majd éves 
jelentésében beszámol róluk. Amennyiben 
a szállításirendszer-üzemeltetők nem 
tesznek eleget a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által megállapított műszaki és 
piaci előírásoknak, illetve a tíz évre szóló 
beruházási tervben vagy az éves 
munkaprogramban foglaltaknak, az 
ügynökség erről tájékoztatja a Bizottságot.

Or. en

Indokolás

A tíz évre szóló beruházási terv, az éves munkaprogram és/vagy a műszaki és piaci előírások 
végrehajtásának nyomon követése a szabályozók, azaz az ügynökség feladata kell, hogy 
legyen, nem pedig az átvitelirendszer-üzemeltetőké. Amennyiben az ügynökség észleli, hogy az 
átvitelirendszer-üzemeltetők vagy az ENTSOG nem tesz eleget a fent említett 
követelményeknek és szabályoknak, ezt jelentenie kell a Bizottságnak, amely jogsértési 
eljárást indíthat.
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Módosítás 140
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2d cikk – 2a bekezdés (új)


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ügynökség figyelemmel kíséri a 
műszaki előírások, a tíz évre szóló 
beruházási terv és az éves munkaprogram 
szállításirendszer-üzemeltetők által 
történő végrehajtását, és éves jelentésébe 
belefoglalja a megfigyelés eredményeit. 
Amennyiben a szállításirendszer-
üzemeltetők nem tartják be a műszaki 
előírásokat, a tíz évre szóló beruházási 
tervet vagy az éves munkaprogramot, az 
ügynökség erről tájékoztatja a Bizottságot.

Or. de

Indokolás

Az előírások és szabályok végrehajtása figyelemmel kísérésének a szabályozó hatóság, azaz 
az ügynökség feladatát kell képeznie, és ezt a szállításirendszer-üzemeltetők nem végezhetik. 
Amennyiben valamely szállításirendszer-üzemeltető nem tartja be a műszaki előírásokat, a tíz 
évre szóló beruházási tervet vagy az éves munkaprogramot, arról tájékoztatni kell a 
Bizottságot, amely jogsértési eljárást kezdeményezhet. Vagy pedig a nemzeti szabályozó 
hatóságokat fel kell ruházni azzal a joggal, hogy hatékony és elriasztó szankciókat rójanak ki.

Módosítás 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 d a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2da. cikk
Iránymutatások kidolgozása
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(1) Legfeljebb fél éven belül az ügynökség 
kidolgozza a piaci és műszaki előírások 
harmonizálására irányuló, alapvető, 
egyértelmű és objektív elveket tartalmazó 
iránymutatás-tervezetet.
(2) Az iránymutatások kidolgozásakor az 
ügynökség nyílt és átlátható módon, széles 
körben konzultációt folytat, és tájékoztatja 
az összes érdekelt felet. 
(3)Az ügynökség a lefolytatott 
konzultációk alapján véglegesíti és 
fogadja el az iránymutatásokat. 
Nyilvánosságra hozza a hozzá beérkezett 
észrevételeket, és beszámol arról, hogy 
ezeket az észrevételeket hogyan vette 
figyelembe a végső tervezetben, illetve, ha 
az észrevételeket nem vette figyelembe, azt 
megindokolja.
(4) Az ügynökség saját kezdeményezésére, 
illetve az Európai Parlament vagy a 
Bizottság kérésére ugyanezzel a 
munkafolyamattal aktualizálja az 
iránymutatást.

Or. en

Indokolás

Az iránymutatás elkészítésekor a szabályharmonizálás főbb elveinek kialakítása érdekében az 
ügynökségnek széles körben konzultációt kell folytatnia.  Az iránymutatásnak megfelelőnek 
kell lennie ahhoz, hogy később a szabályokat ki lehessen dolgozni. Az Európai Parlament 
szerepét erősíti, hogy lehetősége van az iránymutatás aktualizálásának elindítására.

Módosítás 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 e cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A műszaki és a piaci előírások kidolgozása Az előírások kidolgozása
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és értékelése
1. A Bizottság – az ügynökséggel folytatott 
konzultációt követően, ésszerű határidőn 
belül – felkérheti a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózatát a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken műszaki és piaci 
előírások kidolgozására, ha úgy véli, hogy 
a piac hatékony működése érdekében 
ilyen előírásokra szükség van.

(1) Miután a 2da. cikkel összhangban 
elfogadták az iránymutatást, az ENTSOG 
fél éven belül kidolgozza a 2c. cikkben 
említett, az iránymutatásban 
meghatározott alapelveknek 
maradéktalanul megfelelő műszaki 
előírások tervezetét.

2. Az ügynökség kellő indokolással ellátott 
véleményt alkot a Bizottság részére, ha 
úgy véli, hogy:

(2) Az előírások kidolgozásakor az 
ENTSOG figyelembe veszi a piaci 
szereplők műszaki szakértelmét, és 
folyamatosan tájékoztatja őket. 

(a) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata ésszerű 
időn belül nem jutott egyetértésre 
valamely, a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területekre vonatkozó műszaki 
vagy piaci előírást illetően;

(3) Az ENTSOG benyújtja az 
ügynökségnek az előírás-tervezetet.

(b) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata által a 2c. 
cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken 
elfogadott valamely műszaki vagy piaci 
előírás nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését;

(4) Az ügynökség nyílt és átlátható módon 
széles körben konzultációt folytat az 
előírás-tervezetről.

(c) a szállításirendszer-üzemeltetők nem 
követnek valamely, a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken elfogadott műszaki 
vagy piaci előírást.

(4a) Az ügynökség a lefolytatott 
konzultációk alapján véglegesíti és 
fogadja el az előírás-tervezetet. 
Nyilvánosságra hozza a hozzá beérkezett 
észrevételeket, és beszámol arról, hogy 
ezeket az észrevételeket hogyan vette 
figyelembe a végső tervezetben, illetve 
megindokolja, ha az észrevételeket nem 
vette figyelembe.

3. A Bizottság – saját kezdeményezésére 
vagy az ügynökség ajánlása alapján – a 
2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt 
területeken iránymutatásokat fogadhat el, 
ha úgy véli, hogy:

(4b) Az ügynökség saját 
kezdeményezésére, illetve az ENTSOG 
kérésére ugyanezzel a munkafolyamattal 
aktualizálja az előírásokat.

(a) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata által a 2c.
cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken 
elfogadott valamely műszaki vagy piaci 
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előírás nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését;
(b) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata ésszerű 
időn belül nem jutott egyetértésre 
valamely, a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területekre vonatkozó műszaki 
vagy piaci előírást illetően;
(c) a szállításirendszer-üzemeltetők nem 
követnek valamely, a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken elfogadott műszaki 
vagy piaci előírást.
Az e rendelet kiegészítéssel történő, nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket az 
13. cikk (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.
4. A (3) bekezdésben foglalt rendelkezések 
nem sértik a Bizottság azon jogát, hogy a 
8. cikkel összhangban iránymutatásokat 
fogadjon el, illetve módosítson.

Or. en

Indokolás

A műszaki előírásokat az ENTSO-nak az elfogadott iránymutatással összhangban kell 
kidolgoznia. Az ügynökség kiterjedt konzultációt követően véglegesíti és fogadja el az 
előírásokat.

Módosítás 143
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 e cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A műszaki és a piaci előírások 
kidolgozása és értékelése

Iránymutatások és előírások

1. A Bizottság – az ügynökséggel folytatott 
konzultációt követően, ésszerű határidőn 
belül – felkérheti a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózatát a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken műszaki és piaci 
előírások kidolgozására, ha úgy véli, hogy 
a piac hatékony működése érdekében ilyen 
előírásokra szükség van.

(1) A piaci integráció elősegítésére 
tekintettel, a műszaki és piaci szabályok 
harmonizálása érdekében a Bizottság 
iránymutatások kidolgozásával és az 
előírások elfogadásával bízza meg az 
ügynökséget.

2. Az ügynökség kellő indokolással ellátott 
véleményt alkot a Bizottság részére, ha úgy 
véli, hogy:

(2) Az iránymutatások és előírások 
elsősorban az alábbi területeket 
foglalhatják magukban:

(a) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata által a 2c. 
cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken 
elfogadott valamely műszaki vagy piaci 
előírás nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését;

a) a biztonságra és a megbízhatóságra 
vonatkozó szabályok;

(b) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata ésszerű 
időn belül nem jutott egyetértésre 
valamely, a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területekre vonatkozó műszaki 
vagy piaci előírást illetően;

b) a hálózatra kapcsolódás és a 
hálózathoz való hozzáférés szabályai;

(c) a szállításirendszer-üzemeltetők nem 
követnek valamely, a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken elfogadott műszaki 
vagy piaci előírást.

c) adatcsere- és elszámolási szabályok;

3. A Bizottság – saját kezdeményezésére 
vagy az ügynökség ajánlása alapján – a 
2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt 
területeken iránymutatásokat fogadhat el, 
ha úgy véli, hogy:

d) az együttműködtethetőség szabályai;

(a) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata által a 2c. 
cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken 
elfogadott valamely műszaki vagy piaci 

e) szükséghelyzeti operatív eljárások;
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előírás nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését;
(b) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata ésszerű 
időn belül nem jutott egyetértésre 
valamely, a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területekre vonatkozó műszaki 
vagy piaci előírást illetően;

f) a kapacitásallokáció és a szűk 
keresztmetszetek kezelésének szabályai;

(c) a szállításirendszer-üzemeltetők nem 
követnek valamely, a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken elfogadott műszaki
vagy piaci előírást.

g) határokon átnyúló, egynapos piacokra 
vonatkozó szabályok harmonizált 
kapuzárással;

Az e rendelet kiegészítéssel történő, nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket az 
14. cikk (2) bekezdésében említett,
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

h) kereskedelmi szabályok, amelyek 
kiemelten biztosítják a határokon átnyúló 
átviteli jogok másodlagos piacának 
fejlesztését és az átviteli jogok biztonságát;

4. A (3) bekezdésben foglalt rendelkezések 
nem sértik a Bizottság azon jogát, hogy a 
9. cikkel összhangban iránymutatásokat 
fogadjon el, illetve módosítson.

i) átláthatósági szabályok;

j) a kiegyenlítés szabályai, ideértve a 
tárolási szabályokat is;
k) a szállítási tarifák összehangolt 
rendszerével kapcsolatos szabályok, 
ideértve a területi jelzéseket és az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közötti 
ellentételezés szabályait is;
l) a földgázhálózatok 
energiahatékonysága.

Or. en

Indokolás

Az iránymutatásoknak és előírásoknak elő kell segíteniük a versenyképes piacok fejlődését, 
illetve a műszaki és piaci szabályok harmonizálása révén biztosítaniuk kell a piaci integrációt. 
A szabályoknak a piac érdekeit kell szolgálniuk azáltal, hogy optimalizálják a 
kapacitásallokációt, fejlesztik a piacok következő napra vonatkozó összekapcsolását és 
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szétválasztását, egynapos, illetve a következő napra vonatkozó, határokon átnyúló piacokat 
hoznak létre stb. Először az iránymutatások révén magas szintű szabályokat és alapelveket 
kell kidolgozni, majd ezeket az alapelveket az előírásokban kell részletezni.

Módosítás 144
Umberto Guidoni

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 e cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A műszaki és a piaci előírások kidolgozása 
és értékelése

A műszaki előírások kidolgozása és 
értékelése

1. A Bizottság – az ügynökséggel folytatott 
konzultációt követően, ésszerű határidőn 
belül – felkérheti a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózatát a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken műszaki és piaci 
előírások kidolgozására, ha úgy véli, hogy 
a piac hatékony működése érdekében 
ilyen előírásokra szükség van.

(1) Az Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökséget létrehozó 
.../.../EK rendelet ... cikkével összhangban 
az érdekeltekkel folytatott konzultációt 
követően az ügynökség iránymutatást 
készít a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata részére a 
2c. cikk (3) és (5) bekezdésében felsorolt 
területeket illetően. Az ügynökség a 
stratégiai iránymutatás tervezetét 
eljuttatja a Bizottságnak, amely a 13. cikk 
(2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban fogadhatja el azokat.

2. Az ügynökség kellő indokolással ellátott 
véleményt alkot a Bizottság részére, ha úgy 
véli, hogy:

A Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata ésszerű határidőn belül 
előírás-tervezetet dolgoz ki a 2c. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt területeket illetően, 
valamint a 2c. cikk (5) bekezdésében 
említett, az (1) bekezdéssel összhangban a 
Bizottság által elfogadott stratégiai 
iránymutatáson alapuló, tíz évre szóló 
beruházási tervet készít. A Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata jóváhagyás céljából megküldi az 
ügynökségnek a műszaki előírások 
tervezetét és a tíz évre szóló beruházási 
terv tervezetét.

(a) a Gázpiaci Szállításirendszer- Az ügynökség a ... és .... cikkel 
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üzemeltetők Európai Hálózata által a 2c. 
cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken 
elfogadott valamely műszaki vagy piaci 
előírás nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését;

összhangban jóváhagyja műszaki 
előírások és a tíz évre szóló beruházási 
terv tervezetét.  Az előírások és a tíz évre 
szóló beruházási terv tervezetének 
jóváhagyását megelőzően az ügynökség 
megbizonyosodik arról, hogy a részletes 
műszaki előírások és a tíz évre szóló 
beruházási terv összhangban vannak a 
stratégiai iránymutatással, és hogy azok 
biztosítják a megkülönböztetés-
mentességet, a hatékony piaci versenyt és 
a piac megfelelő működését. 
(2) Az ügynökség kellő indokolással 
ellátott véleményt alkot a Bizottság 
részére, ha úgy véli, hogy:

a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata ésszerű időn belül nem 
jutott egyetértésre valamely, a 2c. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt területekre 
vonatkozó műszaki vagy piaci előírást 
illetően;

a) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata ésszerű időn 
belül nem jutott egyetértésre valamely, a 
2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt 
területekre vonatkozó műszaki előírást 
illetően;

(c) a szállításirendszer-üzemeltetők nem 
követnek valamely, a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken elfogadott műszaki 
vagy piaci előírást.

b) a szállításirendszer-üzemeltetők nem 
követnek valamely, a 2c. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt területen
elfogadott, az ügynökség által az (1b) 
bekezdéssel összhangban elfogadott
műszaki előírást.

3. A Bizottság – saját kezdeményezésére 
vagy az ügynökség ajánlása alapján – a 2c. 
cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken 
iránymutatásokat fogadhat el, ha úgy véli, 
hogy:

(3) A Bizottság az ügynökség ajánlása 
alapján iránymutatásokat fogadhat el a 
piaci előírásokat illetően.

(a) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata által a 2c. 
cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken 
elfogadott valamely műszaki vagy piaci 
előírás nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését;
(b) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata ésszerű 
időn belül nem jutott egyetértésre 
valamely, a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területekre vonatkozó műszaki 
vagy piaci előírást illetően;
(c) a szállításirendszer-üzemeltetők nem 
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követnek valamely, a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken elfogadott műszaki 
vagy piaci előírást.
Az e rendelet kiegészítéssel történő, nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket az 
14. cikk (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Az e rendelet kiegészítéssel történő, nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket az 
14. cikk (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

4. A (3) bekezdésben foglalt rendelkezések 
nem sértik a Bizottság azon jogát, hogy a 
9. cikkel összhangban iránymutatásokat 
fogadjon el, illetve módosítson.

(4) A (3) bekezdésben foglalt 
rendelkezések nem sértik a Bizottság azon 
jogát, hogy a 9. cikkel összhangban 
iránymutatásokat fogadjon el, illetve 
módosítson.

Or. en

Indokolás

Ez a megközelítés veszélyezteti a valódi uniós versenypiac kialakulását, mivel lehetővé teszi a 
szállítási rendszerüzemeltetők önszabályozását. A módosítás más megközelítést javasol. A 
javasolt műszaki előírások – az úgynevezett „stratégiai iránymutatások” – hatályát és 
terjedelmét előzetesen az ACER-nek kell meghatároznia, majd komitológiai eljárás keretében 
kell kidolgozni a kötelező erejű „stratégiai iránymutatásokat”, amelyek az ENTSO alapját 
képezik. Az átvitelirendszer-irányítóknak jelentős érdekeltségük van a piaci szabályok 
működésében (mivel ezek befolyásolják a költségeiket), ezért nem megengedhető, hogy ők 
határozzák meg a piaci szabályokat.

Módosítás 145
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 e cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság – az ügynökséggel folytatott 
konzultációt követően, ésszerű határidőn 
belül – felkérheti a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 

(1) Az Energiaszabályozói
Együttműködési Ügynökséget létrehozó 
.../.../EK rendelet 5a. cikkével 
összhangban az érdekeltekkel folytatott 
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Hálózatát a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken műszaki és piaci 
előírások kidolgozására, ha úgy véli, hogy 
a piac hatékony működése érdekében 
ilyen előírásokra szükség van.

konzultációt követően az ügynökség 
iránymutatást készít a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata részére a 2c. cikk (3) és (5)
bekezdésében felsorolt területeket illetően. 
Az ügynökség a stratégiai iránymutatás 
tervezetét eljuttatja a Bizottságnak, amely 
a 13. cikk (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadhatja el azt.

(1a) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata ésszerű 
határidőn belül előírás-tervezetet dolgoz 
ki a 2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt 
területeket illetően, valamint a 2c. cikk (5) 
bekezdésében említett, az (1) bekezdéssel 
összhangban a Bizottság által elfogadott 
stratégiai iránymutatáson alapuló, tíz évre 
szóló beruházási tervet készít. A Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata jóváhagyás céljából megküldi az 
ügynökségnek a műszaki előírások 
tervezetét és a tíz évre szóló beruházási 
terv tervezetét.
(1b) Az ügynökség az Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökség 
létrehozásáról szóló rendelet X. és Y. 
cikkével összhangban jóváhagyja műszaki 
előírások és a tíz évre szóló beruházási 
terv tervezetét. Az előírások és a tíz évre 
szóló beruházási terv tervezetének 
jóváhagyását megelőzően az ügynökség 
megbizonyosodik arról, hogy a részletes 
műszaki előírások és a tíz évre szóló 
beruházási terv összhangban vannak a 
stratégiai iránymutatásokkal, és hogy 
azok biztosítják-e a megkülönböztetés-
mentességet, a hatékony piaci versenyt és 
a piac megfelelő működését. 

Or. en
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Indokolás

A javasolt műszaki előírások hatályát és mélységét előzetesen kell meghatározni. Az ACER-
nek az ENTSO-k részére készült stratégiai iránymutatások formájában hivatalos tanácsokat 
kell adni a Bizottság számára, amely a kötelező érvényű „stratégiai iránymutatások” alapján 
elkészíti a műszaki előírás-tervezeteket. Az előírástervezetet az ENTSO jóváhagyása után be 
kell nyújtani az ACER-hez. Más megközelítés alkalmazása veszélyezteti a valódi uniós 
versenypiac kialakulását, mivel lehetővé teszi a szállítási rendszerüzemeltetők 
önszabályozását.

Módosítás 146
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2e cikk – 1 bekezdés


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság – az ügynökséggel 
folytatott konzultációt követően, ésszerű 
határidőn belül – felkérheti a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózatát a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken műszaki és piaci 
előírások kidolgozására, ha úgy véli, hogy 
a piac hatékony működése érdekében ilyen 
előírásokra szükség van.

(1) Az ügynökség ésszerű határidőn belül 
felkérheti a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatát a 2c. cikk
(3) bekezdésében felsorolt területeken 
műszaki és piaci előírások kidolgozására, 
ha úgy véli, hogy a piac hatékony 
működése érdekében ilyen előírásokra 
szükség van.

Or. de

Indokolás

Az ilyen előírások kidolgozására az ügynökségnek, nem pedig a Bizottságnak kell felkérnie a 
szállításirendszer-üzemeltetők hálózatát.

Módosítás 147
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2e cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ügynökség kellő indokolással 
ellátott véleményt alkot a Bizottság 
részére, ha úgy véli, hogy:

(2) Az ENTSO-val/ENTSUG-gal folytatott 
konzultáción alapuló hatásvizsgálat 
elvégzését követően az ügynökség kellő 
indokolással ellátott véleményt alkot a 
Bizottság részére, ha úgy véli, hogy:

Or. de

Indokolás

Feltétlenül szükséges, hogy a rendszerhasználók és a rendszer-üzemeltetők mindenkor 
tisztában legyenek azzal, hogy mi az ügynökség véleménye a javaslatokról. Az ACER csak 
azon versenyügyi kérdéseket kísérheti figyelemmel és ellenőrizheti, amelyek a rendszer-
üzemeltetőket érintik. Az egyéb versenyügyi kérdések a kartelljogi hatóságok hatáskörébe 
tartoznak.

Módosítás 148
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 e cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ügynökség kellő indokolással ellátott 
véleményt alkot a Bizottság részére, ha úgy 
véli, hogy:

(2) Az ügynökség kellő indokolással 
ellátott véleményt alkot a Bizottság 
részére, ha úgy véli, hogy:

(a) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata által a 2c. 
cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken 
elfogadott valamely műszaki vagy piaci 
előírás nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését;

a) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata ésszerű időn 
belül nem jutott egyetértésre valamely, a 
2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt 
területekre vonatkozó műszaki vagy piaci 
előírást illetően;

(b) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata ésszerű időn 
belül nem jutott egyetértésre valamely, a 
2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt 
területekre vonatkozó műszaki vagy piaci 

b) a szállításirendszer-üzemeltetők nem 
követnek valamely, a 2c. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt területen elfogadott, 
az ügynökség által az (1b) bekezdéssel 
összhangban elfogadott műszaki előírást.
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előírást illetően;
(c) a szállításirendszer-üzemeltetők nem 
követnek valamely, a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken elfogadott műszaki 
vagy piaci előírást

Or. en

Indokolás

A javasolt műszaki előírások hatályát és mélységét előzetesen kell meghatározni. Az ACER-
nek az ENTSO-k részére készült stratégiai iránymutatások formájában hivatalos tanácsokat 
kell adni a Bizottság számára, amely a kötelező érvényű „stratégiai iránymutatások” alapján 
elkészíti a műszaki előírás-tervezeteket. Az előírástervezetet az ENTSO jóváhagyása után be 
kell nyújtani az ACER-hez. Más megközelítés alkalmazása veszélyezteti a valódi uniós 
versenypiac kialakulását, mivel lehetővé teszi a szállítási rendszerüzemeltetők 
önszabályozását.

Módosítás 149
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2e cikk – 2 bekezdés – a pont


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata által a 2c. 
cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken 
elfogadott valamely műszaki vagy piaci 
előírás nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges
versenyt és a piac hatékony működését;.

a) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata által a 2c. 
cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken 
elfogadott valamely műszaki vagy piaci 
előírás nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a
szállításirendszer-üzemeltetők tényleges
versenyét és a piac hatékony működését;

Or. de

Indokolás

Feltétlenül szükséges, hogy a rendszerhasználók és a rendszer-üzemeltetők mindenkor 
tisztában legyenek azzal, hogy mi az ügynökség véleménye a javaslatokról. Az ACER csak 
azon versenyügyi kérdéseket kísérheti figyelemmel és ellenőrizheti, amelyek a rendszer-
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üzemeltetőket érintik. Az egyéb versenyügyi kérdések a kartelljogi hatóságok hatáskörébe 
tartoznak.

Módosítás 150
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2e cikk – 3 bekezdés


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság – saját kezdeményezésére 
vagy az ügynökség ajánlása alapján – a 
2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt 
területeken iránymutatásokat fogadhat el, 
ha úgy véli, hogy:

törölve

a) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata által a 2c. 
cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken 
elfogadott valamely műszaki vagy piaci 
előírás nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését;.



b) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata ésszerű 
időn belül nem jutott egyetértésre 
valamely, a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területekre vonatkozó műszaki 
vagy piaci előírást illetően;



c) a szállításirendszer-üzemeltetők nem 
követnek valamely, a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken elfogadott műszaki 
vagy piaci előírást.



Azokat az intézkedéseket, amelyek e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkoznak, a 14. cikk (2) 
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással kell elfogadni.
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Or. de

Indokolás

Az 1775/2005 rendelet értelmében a Bizottság csak módosíthatja a jogalkotó által elfogadott 
iránymutatásokat, elfogadásukra azonban nem jogosult. Ettől nem szabad eltérni, mivel jelen 
esetben fontos kérdések szabályozásáról van szó. E kérdések szabályozásának továbbra is a 
jogalkotó hatáskörében kell maradnia.

Módosítás 151
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 e cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság – saját kezdeményezésére 
vagy az ügynökség ajánlása alapján – a 2c. 
cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken
iránymutatásokat fogadhat el, ha úgy véli, 
hogy:

(3) A Bizottság az ügynökség ajánlása 
alapján  iránymutatásokat fogadhat el a 
piaci előírásokat illetően.

(a) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata által a 2c. 
cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken 
elfogadott valamely műszaki vagy piaci 
előírás nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését;

Az e rendelet kiegészítéssel történő, nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket az 
14. cikk (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(b) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata ésszerű 
időn belül nem jutott egyetértésre 
valamely, a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területekre vonatkozó műszaki 
vagy piaci előírást illetően;
(c) a szállításirendszer-üzemeltetők nem 
követnek valamely, a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken elfogadott műszaki 
vagy piaci előírást.
Az e rendelet kiegészítéssel történő, nem 
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alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket az 
14. cikk (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A piaci szabályokat illetően a javaslat az, hogy a Bizottság az ügynökség ajánlása alapján 
fogadjon el iránymutatásokat. A szállításirendszer-üzemeltetők a monopóliumot képező 
infrastruktúra üzemeltetői, és nem vesznek részt a versenypiacban. Ettől függetlenül jelentős 
érdekeltségük van a piaci szabályok működésében (mivel ezek befolyásolják a költségeiket), 
ezért nem megengedhető, hogy ők határozzák meg a piaci szabályokat.

Módosítás 152
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 e cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság – saját kezdeményezésére 
vagy az ügynökség ajánlása alapján – a 2c. 
cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken 
iránymutatásokat fogadhat el, ha úgy véli, 
hogy:

(3Amennyiben szükséges azt biztosítani, 
hogy a 2c. cikk (1)–(3) bekezdésében 
említett kérdéskörök a belső piac 
célkitűzéseivel összhangban alakuljanak, 
a Bizottság – saját kezdeményezésére vagy
az ügynökség ajánlása alapján – a 2c. cikk 
(3) bekezdésében felsorolt területeken 
iránymutatásokat fogad el, ha úgy véli, 
hogy:

Or. en

Indokolás

Amennyiben a szállításirendszer-üzemeltetők nem tartják be a szabályokat, a Bizottság a 
komitológiai eljárás keretében kötelező erejű iránymutatásokat fogadhat el.  A módosított 
gázpiaci szabályozásra irányuló javaslatban ez lehetőségként van megadva. Annak 
érdekében, hogy maximális átláthatóságot biztosítsunk a szállításirendszer-üzemeltetők és 
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más érdekeltek részére, nem maradhat kétséges, hogy a Bizottság kötelező erejű 
iránymutatásokat fog elfogadni, amennyiben a szállításirendszer-üzemeltetők nem tesznek 
eleget szabályozói kötelezettségüknek.

Módosítás 153
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2e cikk – 3 bekezdés – bevezető rész


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság – saját kezdeményezésére 
vagy az ügynökség ajánlása alapján – a 2c. 
cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken 
iránymutatásokat fogadhat el, ha úgy véli, 
hogy:

(3) A Bizottság az ügynökség ajánlása 
alapján a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken iránymutatásokat 
fogadhat el, ha úgy véli, hogy:

Or. de

Indokolás

A módosítás célja a hatáskörök egyértelmű felosztásának biztosítása.

Módosítás 154
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 e cikk – 3 bekezdés – -2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az iránymutatások elfogadásakor a 
Bizottság konzultál a hálózati 
felhasználókat képviselő szervezetekkel.

Or. en
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Indokolás

Az érdekeltekkel folytatott konzultáció elengedhetetlen ahhoz, hogy a gázpiac működését 
érintő döntéshozatali folyamat során minden érdeket figyelembe lehessen venni.

Módosítás 155
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2e cikk – 3 bekezdés – a pont


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata által a 2c. 
cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken 
elfogadott valamely műszaki vagy piaci 
előírás nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését;

törölve

Or. de

Indokolás

A (3) bekezdés a), b) és c) pontjában foglalt felhatalmazás lehetőséget teremtene a Bizottság 
számára, hogy szinte tetszés szerint kezdeményezzen szabványosítási eljárásokat.

Módosítás 156
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2e cikk – 3 bekezdés – b pont


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata ésszerű időn 
belül nem jutott egyetértésre valamely, a 
2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt

b) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata ésszerű időn 
belül nem jutott egyetértésre valamely, a 
2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt
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területekre vonatkozó műszaki vagy piaci 
előírást illetően;

területekkel kapcsolatos, a hálózatra
vonatkozó műszaki vagy piaci előírást 
illetően;

Or. de

Indokolás

A (3) bekezdés a), b) és c) pontjában foglalt felhatalmazás lehetőséget teremtene a Bizottság 
számára, hogy szinte tetszés szerint kezdeményezzen szabványosítási eljárásokat.

Módosítás 157
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2e cikk – 3 bekezdés – c pont


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szállításirendszer-üzemeltetők nem 
követnek valamely, a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken elfogadott műszaki 
vagy piaci előírást.

c) a szállításirendszer-üzemeltetők nem 
követnek valamely, a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken elfogadott, a hálózatra 
vonatkozó műszaki vagy piaci előírást.

Or. de

Indokolás

A (3) bekezdés a), b) és c) pontjában foglalt felhatalmazás lehetőséget teremtene a Bizottság 
számára, hogy szinte tetszés szerint kezdeményezzen szabványosítási eljárásokat.

Módosítás 158
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2e cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdésben foglalt 
rendelkezések nem sértik a Bizottság azon 
jogát, hogy a 9. cikkel összhangban 
iránymutatásokat fogadjon el, illetve 
módosítson.

törölve

Or. de

Indokolás

Az 1775/2005 rendelet értelmében a Bizottság csak módosíthatja a jogalkotó által elfogadott 
iránymutatásokat, elfogadásukra azonban nem jogosult. Ettől nem szabad eltérni, mivel jelen 
esetben fontos kérdések szabályozásáról van szó. E kérdések szabályozásának továbbra is a 
jogalkotó hatáskörében kell maradnia.

Módosítás 159
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2e cikk – 4 bekezdés


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdésben foglalt 
rendelkezések nem sértik a Bizottság azon 
jogát, hogy a 9. cikkel összhangban 
iránymutatásokat fogadjon el, illetve
módosítson.

(4) A (3) bekezdésben foglalt 
rendelkezések nem sértik a Bizottság azon 
jogát, hogy a 9. cikkel összhangban 
iránymutatásokat módosítson.

Or. de

Indokolás

A rendelet szövegének hozzáigazítása a 9. cikk javasolt módosításaihoz.
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Módosítás 160
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2e cikk – 4a bekezdés (új)


A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ha a Bizottság iránymutatásokat 
szándékozik kiadni a 2e. cikk (3) 
bekezdése szerint, arról tájékoztatja az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot.

Or. de

Indokolás

Amennyiben a Bizottság lépéseket tesz a rendelet 2e. cikkének (3) bekezdése értelmében, 
abból arra lehet következtetni, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők közpénzekből 
finanszírozott hálózata nem látja el megfelelő mértékben az e rendeletben meghatározott 
feladatait. A szükséges módosítások bevezetése érdekében erről átfogó tájékoztatást kell adni
az Európai Parlament és a Tanács részére.

Módosítás 161
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 e a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2ea. cikk
A piaci előírások kidolgozása

(1) Miután a 2da. cikkel összhangban 
elfogadták az iránymutatásokat, az 
ügynökség fél éven belül az 
iránymutatásokban meghatározott 
alapelveknek maradéktalanul megfelelő 
előírásokat dolgoz ki.
(2) Az előírások kidolgozásakor az 
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ügynökség nyílt és átlátható módon, széles 
körben konzultációt folytat, és tájékoztatja 
az összes érdekelt felet. 
(3) Az ügynökség a lefolytatott 
konzultációk alapján véglegesíti és 
fogadja el a piaci előírások tervezetét. 
Nyilvánosságra hozza a hozzá beérkezett 
észrevételeket, és beszámol arról, hogy 
ezeket az észrevételeket hogyan vette 
figyelembe a végső tervezetben, illetve 
megindokolja, ha azokat nem vette 
figyelembe.
(4) Az ügynökség saját kezdeményezésére, 
illetve az Európai Parlament kérésére 
ugyanezzel a munkafolyamattal 
kezdeményezheti az előírások 
átdolgozását.

Or. en

Indokolás

A piaci előírásokat az ügynökség által folytatott széles körű konzultáció után kell kidolgozni 
és elfogadni. Az Európai Parlament szerepét erősíti, hogy lehetősége van az előírások 
aktualizálásának elindítására.

Módosítás 162
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 e a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2ea. cikk
Iránymutatások kidolgozása

(1) Az ügynökséggel folytatott 
konzultációt követően a Bizottság éves 
prioritási listát állít össze, amelyben 
felsorolja a földgáz belső piacának 
fejlesztése szempontjából legfontosabb 
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kérdéseket. 
(2) A prioritási lista fényében a Bizottság 
megbízza az ügynökséget azzal, hogy 
legfeljebb fél éven belül dolgozzon ki 
iránymutatás-tervezetet, amelyben a 
harmonizációs szabályok a 2c. cikkben 
meghatározott alapvető, egyértelmű és 
objektív elveit határozza meg.
(3) Az iránymutatások kidolgozásakor az 
ügynökség nyílt és átlátható módon, széles 
körben konzultációt folytat, és tájékoztatja 
az ENTSOG-ot és az összes érdekelt felet.
(4) Az ügynökség a lefolytatott 
konzultációk alapján véglegesíti az 
iránymutatás-tervezetet. Hacsak nem 
bizalmas jellegűek, nyilvánosságra hozza 
a hozzá beérkezett észrevételeket, és 
beszámol arról, hogy ezeket az 
észrevételeket hogyan vette figyelembe a 
végső tervezetben, illetve megindokolja, 
ha azokat nem vette figyelembe.
(5) A Bizottság az iránymutatások 
tervezetét eljuttatja a 13. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottságnak, amely 
a 13. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban fogadja el azokat.
(6) A Bizottság saját kezdeményezésére, 
illetve az ügynökség kérésére ugyanezzel a 
munkafolyamattal aktualizálhatja az 
iránymutatásokat.

Or. en

Indokolás

A piacfejlesztés prioritásainak meghatározása érdekében elengedhetetlen, hogy az 
ügynökséggel folytatott konzultációt követően a Bizottság létrehozza e prioritások listáját. A 
lista elkészítése után iránymutatásokat kell kidolgozni, amelyek az alkalmazandó szabályok 
harmonizációja érdekében tartalmazzák az érintett kérdésekkel kapcsolatos alapelveket.  Az 
előírásokat csak akkor lehet megfelelően megfogalmazni, ha kellő megalapozottsággal 
meghatározott prioritási lista és iránymutatások állnak rendelkezésre.



PE404.707v01-00 106/107 AM\717803HU.doc

HU

Módosítás 163
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 3 pont
A 1775/2005/EK rendelet
2 e b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2eb. cikk
Előírások kidolgozása

(1) Miután a 2ea. cikkel összhangban 
elfogadták az iránymutatásokat, a 
Bizottság megbízza az ENTSOG-ot, hogy 
féléven belül dolgozzon ki az 
iránymutatásokban meghatározott 
alapelveknek maradéktalanul megfelelő 
előírásokat.
(2) Az előírások kidolgozásakor az 
ENTSOG figyelembe veszi a piaci 
szereplők műszaki szakértelmét, és 
folyamatosan tájékoztatja őket.
(3) Az ENTSOG benyújtja az 
ügynökségnek az előírás-tervezetet.
(4) Az ügynökség nyílt és átlátható módon 
széles körben konzultációt folytat az 
előírás-tervezetről.
(5) Az ügynökség a lefolytatott 
konzultációk alapján véglegesíti és 
fogadja el az előírás-tervezetet. Hacsak 
nem bizalmas jellegűek, nyilvánosságra 
hozza a hozzá beérkezett észrevételeket, és 
beszámol arról, hogy ezeket az 
észrevételeket hogyan vette figyelembe a 
végső tervezetben, illetve megindokolja,
ha azokat  nem vette figyelembe. 
(6) Az ügynökség saját kezdeményezésére, 
illetve az ENTSOG kérésére ugyanezzel a 
munkafolyamattal aktualizálja az 
előírásokat.

Or. en
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Indokolás

Lásd a 2ea. cikk indokolását. Lényeges, hogy az előírások teljes mértékben megfeleljenek az 
iránymutatásban lefektetett szabályoknak és elveknek. A piaci szereplők véleményének 
megkérdezése és részvételük a folyamatban elengedhetetlen ahhoz, hogy az előírások 
ésszerűek legyenek. A meglévő előírásoknak a műszaki fejlődés és a folyamatok fejlődése 
miatti aktualizálása során ugyanezt a folyamatot kell követni.
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