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Módosítás 164
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2f. cikk törölve
Konzultációk

(1) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
feladatainak ellátásával összefüggésben –
különösen a 2c. cikk (1) és (3) 
bekezdésében előírt műszaki és piaci 
előírások, valamint éves munkaprogram 
kidolgozása során – széles körben, kellő 
időben, nyitott és átlátható módon 
konzultál a piac megfelelő szereplőivel; a 
konzultációnak ki kell terjednie az 
ellátóvállalkozásokra, a fogyasztókra, a 
rendszerhasználókra, az elosztórendszer-
üzemeltetőkre, az LNG-létesítmények 
rendszerüzemeltetőire és a 
tárolásirendszer-üzemeltetőkre, ideértve a 
megfelelő (ágazati) szövetségeket, a 
műszaki testületeket és az érdekelteket 
tömörítő platformokat is.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt 
kérdésekkel kapcsolatos valamennyi 
dokumentumot és az ülések jegyzőkönyvét 
a nyilvánosság elé kell tárni.
(3) A 2c. cikk (1) és (3) bekezdésében 
előírt éves munkaprogram, illetőleg 
műszaki és piaci előírások elfogadását 
megelőzően a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata beszámol a 
konzultáció során hozzá beérkezett 
észrevételekről, valamint arról, hogy 
ezeket az észrevételeket hogyan vette 
figyelembe. Ha az észrevételeket nem vette 
figyelembe, azt köteles megindokolni.

Or. en
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Indokolás

A nyilvános konzultációkat uniós szinten jelenleg a Villamosenergia- és Gázipari Szabályozó 
Hatóságok Európai Csoportja (ERGEG) végzi. Ezért az ügynökségnek kellene vállalnia ezt a 
feladatot, mivel jól megalapozott szabályokkal és tapasztalattal rendelkezik a nyilvános 
konzultációk kivitelezésében. Emellett az ügynökség az összes piaci résztvevő érdekében 
fellép, míg a szállításirendszer-irányítók potenciálisan érdekelt felek.  Lásd még az 
Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökségről szóló rendelet 5a. cikkére, valamint a 
földgázról szóló rendelet (8) preambulumbekezdésére és 2c. cikke (1) bekezdésére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 165
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2f. cikk törölve
Konzultációk

(1) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
feladatainak ellátásával összefüggésben –
különösen a 2c. cikk (1) és (3) 
bekezdésében előírt műszaki és piaci 
előírások, valamint éves munkaprogram 
kidolgozása során – széles körben, kellő 
időben, nyitott és átlátható módon 
konzultál a piac megfelelő szereplőivel; a 
konzultációnak ki kell terjednie az 
ellátóvállalkozásokra, a fogyasztókra, a 
rendszerhasználókra, az elosztórendszer-
üzemeltetőkre, az LNG-létesítmények 
rendszerüzemeltetőire és a 
tárolásirendszer-üzemeltetőkre, ideértve a 
megfelelő (ágazati) szövetségeket, a 
műszaki testületeket és az érdekelteket 
tömörítő platformokat is.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt 
kérdésekkel kapcsolatos valamennyi 
dokumentumot és az ülések jegyzőkönyvét 
a nyilvánosság elé kell tárni.
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(3) A 2c. cikk (1) és (3) bekezdésében 
előírt éves munkaprogram, illetőleg 
műszaki és piaci előírások elfogadását 
megelőzően a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata beszámol a 
konzultáció során hozzá beérkezett 
észrevételekről, valamint arról, hogy 
ezeket az észrevételeket hogyan vette 
figyelembe. Ha az észrevételeket nem vette 
figyelembe, azt köteles megindokolni.

Or. en

Indokolás

A nyilvános konzultációkat uniós szinten jelenleg a Villamosenergia- és Gázipari Szabályozó 
Hatóságok Európai Csoportja (ERGEG) végzi. Ezért az ügynökségnek kellene vállalnia ezt a 
feladatot, mivel jól megalapozott szabályokkal és tapasztalattal rendelkezik a nyilvános 
konzultációk kivitelezésében. Emellett az ügynökség az összes piaci résztvevő érdekében 
fellép, míg a szállításirendszer-irányítók potenciálisan érdekelt felek. 

Módosítás 166
Umberto Guidoni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2f. cikk törölve
Konzultációk

(1) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
feladatainak ellátásával összefüggésben –
különösen a 2c. cikk (1) és (3) 
bekezdésében előírt műszaki és piaci 
előírások, valamint éves munkaprogram 
kidolgozása során – széles körben, kellő 
időben, nyitott és átlátható módon 
konzultál a piac megfelelő szereplőivel; a 
konzultációnak ki kell terjednie az 
ellátóvállalkozásokra, a fogyasztókra, a 
rendszerhasználókra, az elosztórendszer-
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üzemeltetőkre, az LNG-létesítmények 
rendszerüzemeltetőire és a 
tárolásirendszer-üzemeltetőkre, ideértve a 
megfelelő (ágazati) szövetségeket, a 
műszaki testületeket és az érdekelteket 
tömörítő platformokat is.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt 
kérdésekkel kapcsolatos valamennyi 
dokumentumot és az ülések jegyzőkönyvét 
a nyilvánosság elé kell tárni.
(3) A 2c. cikk (1) és (3) bekezdésében 
előírt éves munkaprogram, illetőleg 
műszaki és piaci előírások elfogadását 
megelőzően a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata beszámol a 
konzultáció során hozzá beérkezett 
észrevételekről, valamint arról, hogy 
ezeket az észrevételeket hogyan vette 
figyelembe. Ha az észrevételeket nem vette 
figyelembe, azt köteles megindokolni.

Or. en

Indokolás

A nyilvános konzultációkat uniós szinten jelenleg a Villamosenergia- és Gázipari Szabályozó 
Hatóságok Európai Csoportja (ERGEG) végzi. Ezért az ügynökségnek kellene vállalnia ezt a 
feladatot, mivel jól megalapozott szabályokkal és tapasztalattal rendelkezik a nyilvános 
konzultációk kivitelezésében. Emellett az ügynökség az összes piaci résztvevő érdekében 
fellép, míg a szállításirendszer-irányítók potenciálisan érdekelt felek. 

Módosítás 167
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 f cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata
feladatainak ellátásával összefüggésben –

(1) Az ügynökség feladatainak ellátásával 
összefüggésben – különösen a 2c. cikk (1) 
és (3) bekezdésében előírt műszaki és piaci 
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különösen a 2c. cikk (1) és (3) 
bekezdésében előírt műszaki és piaci 
előírások, valamint éves munkaprogram 
kidolgozása során – széles körben, kellő 
időben, nyitott és átlátható módon 
konzultál a piac megfelelő szereplőivel; a 
konzultációnak ki kell terjednie az 
ellátóvállalkozásokra, a fogyasztókra, a 
rendszerhasználókra, az elosztórendszer-
üzemeltetőkre, az LNG-létesítmények 
rendszerüzemeltetőire és a 
tárolásirendszer-üzemeltetőkre, ideértve a 
megfelelő (ágazati) szövetségeket, a 
műszaki testületeket és az érdekelteket 
tömörítő platformokat is.

előírások, valamint éves munkaprogram 
kidolgozása során – széles körben, kellő 
időben, nyitott és átlátható módon 
konzultál a piac megfelelő szereplőivel; a 
konzultációnak ki kell terjednie az 
ellátóvállalkozásokra, a fogyasztókra, a 
rendszerhasználókra, az elosztórendszer-
üzemeltetőkre, az LNG-létesítmények 
rendszerüzemeltetőire és a 
tárolásirendszer-üzemeltetőkre, ideértve a 
megfelelő (ágazati) szövetségeket, a 
műszaki testületeket és az érdekelteket 
tömörítő platformokat is.

Or. en

Indokolás

Lásd a javasolt 2e., 2ea. és a 2eb. cikkhez tartozó indokolásokat. E módosítás célja, hogy 
hozzáigazítsa a szöveget az új eljáráshoz.

Módosítás 168
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 f cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata feladatainak 
ellátásával összefüggésben – különösen a 
2c. cikk (1) és (3) bekezdésében előírt 
műszaki és piaci előírások, valamint éves 
munkaprogram kidolgozása során – széles 
körben, kellő időben, nyitott és átlátható 
módon konzultál a piac megfelelő 
szereplőivel; a konzultációnak ki kell 
terjednie az ellátóvállalkozásokra, a 
fogyasztókra, a rendszerhasználókra, az 
elosztórendszer-üzemeltetőkre, az LNG-

(1) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata feladatainak 
ellátásával összefüggésben – különösen a 
2c. cikk (1) és (3) bekezdésében előírt
hálózattal kapcsolatos műszaki és
hálózattal kapcsolatos piaci előírások, 
valamint éves munkaprogram
kidolgozásához – széles körben, kellő 
időben, nyitott és átlátható módon 
konzultál a piac megfelelő szereplőivel; a 
konzultációnak ki kell terjednie az 
ellátóvállalkozásokra, a fogyasztókra, a 
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létesítmények rendszerüzemeltetőire és a 
tárolásirendszer-üzemeltetőkre, ideértve a 
megfelelő (ágazati) szövetségeket, a 
műszaki testületeket és az érdekelteket 
tömörítő platformokat is.

rendszerhasználókra, az elosztórendszer-
üzemeltetőkre, az LNG-létesítmények 
rendszerüzemeltetőire és a 
tárolásirendszer-üzemeltetőkre, ideértve a 
megfelelő (ágazati) szövetségeket, a
műszaki testületeket és az érdekelteket 
tömörítő platformokat is.

Or. de

Indokolás

A piaci szereplők bevonásának erőteljesebb hangsúlyozása. 

Módosítás 169
Lambert van Nistelrooij

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata feladatainak 
ellátásával összefüggésben – különösen a 
2c. cikk (1) és (3) bekezdésében előírt 
műszaki és piaci előírások, valamint éves 
munkaprogram kidolgozása során – széles 
körben, kellő időben, nyitott és átlátható 
módon konzultál a piac megfelelő 
szereplőivel; a konzultációnak ki kell 
terjednie az ellátóvállalkozásokra, a 
fogyasztókra, a rendszerhasználókra, az 
elosztórendszer-üzemeltetőkre, az LNG-
létesítmények rendszerüzemeltetőire és a 
tárolásirendszer-üzemeltetőkre, ideértve a 
megfelelő (ágazati) szövetségeket, a 
műszaki testületeket és az érdekelteket 
tömörítő platformokat is.

(1) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata feladatainak 
ellátásával összefüggésben – különösen a 
2c. cikk (1) és (3) bekezdésében előírt 
konzultációs eljárási szabályok, műszaki 
és piaci előírások, valamint éves 
munkaprogram kidolgozása során – széles 
körben, kellő időben, nyitott és átlátható 
módon konzultál a rendszerhasználók 
képviseleti szervezeteivel;

Or. en
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Indokolás

A konzultáció eredményességét a megfelelő szabályok és eljárások határozzák meg. Fontos az 
is, hogy a konzultációról szóló jegyzőkönyvek tükrözzék az összes résztvevő konzultációhoz 
való hozzájárulását, valamint az ENTSO és a rendszerhasználók közötti párbeszédet. Ezért a 
résztvevőknek kifejezetten jóvá kell hagyniuk a jegyzőkönyvet, mielőtt azt az ENTSO a 2f. cikk 
(3) bekezdése szerint elfogadja.

Módosítás 170
Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata
feladatainak ellátásával összefüggésben –
különösen a 2c. cikk (1) és (3) 
bekezdésében előírt műszaki és piaci 
előírások, valamint éves munkaprogram 
kidolgozása során – széles körben, kellő 
időben, nyitott és átlátható módon 
konzultál a piac megfelelő szereplőivel; a 
konzultációnak ki kell terjednie az 
ellátóvállalkozásokra, a fogyasztókra, a 
rendszerhasználókra, az elosztórendszer-
üzemeltetőkre, az LNG-létesítmények 
rendszerüzemeltetőire és a 
tárolásirendszer-üzemeltetőkre, ideértve a 
megfelelő (ágazati) szövetségeket, a 
műszaki testületeket és az érdekelteket 
tömörítő platformokat is.

(1) Az ügynökség feladatainak ellátásával 
összefüggésben – különösen a 2c. cikk (1) 
és (3) bekezdésében előírt műszaki és piaci 
előírások, valamint éves munkaprogram 
kidolgozása során – széles körben, kellő 
időben, nyitott és átlátható módon 
konzultál a piac megfelelő szereplőivel; a 
konzultációnak ki kell terjednie az 
ellátóvállalkozásokra, a fogyasztókra, a 
rendszerhasználókra, a kereskedőkre, az 
elosztórendszer-üzemeltetőkre, az LNG-
létesítmények rendszerüzemeltetőire és a 
tárolásirendszer-üzemeltetőkre, ideértve a 
megfelelő (ágazati) szövetségeket, a 
műszaki testületeket és az érdekelteket 
tömörítő platformokat is.

Emellett, amennyiben a konzultáció a 
földgáz szállításirendszer-üzemeltetők 
közötti eladásának, kereskedelmének vagy 
szállításának ügyét érinti, a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózatának különös mértékben 
figyelembe kell vennie e piaci szereplők és 
megfelelő ágazati szövetségeik 
konzultációhoz való hozzájárulását, mivel 
ők azok, akik általában a határkeresztező 
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szállítási kapacitásokra ajánlatot tesznek 
vagy azokat használják.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az integráltabb piacok kialakulásának megkönnyítése érdekében a 
határkeresztező szállítási kapacitásokat érintő kérdések esetén közvetlenül konzultáljanak az e 
kapacitásokra általában ajánlatot tevő vagy azokat használó piaci szereplőkkel, mivel a 
változások valószínűleg hatással lesznek üzleti tevékenységükre. 

Módosítás 171
Lambert van Nistelrooij

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az első bekezdésben említett 
konzultációk célja az összes érdekelt fél 
érdekének beemelése a döntéshozatali 
folyamatba.

Or. en

Indokolás

A szállításirendszer-üzemeltetők monopolhelyzetük miatt nincsenek hozzászokva az 
ügyfeleikkel, a rendszerhasználókkal való tárgyaláshoz. Annak elkerülése érdekében, hogy a 
szállításirendszer-üzemeltetők a konzultáció helyett csak tájékoztassák a rendszerhasználókat, 
célravezető definiálni a konzultációk célját.
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Módosítás 172
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 f cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2c. cikk (1) és (3) bekezdésében 
előírt éves munkaprogram, illetőleg 
műszaki és piaci előírások elfogadását 
megelőzően a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata beszámol a 
konzultáció során hozzá beérkezett 
észrevételekről, valamint arról, hogy 
ezeket az észrevételeket hogyan vette 
figyelembe. Ha az észrevételeket nem vette 
figyelembe, azt köteles megindokolni.

(3) Az iránymutatások és előírások 
elfogadását megelőzően az ügynökség
beszámol a konzultáció során hozzá 
beérkezett észrevételekről, valamint arról, 
hogy ezeket az észrevételeket hogyan veszi
figyelembe Ha az észrevételeket nem vette 
figyelembe, azt köteles megindokolni.

Or. en

Indokolás

Lásd a javasolt 2e., 2ea. és a 2eb. cikkhez tartozó indokolásokat. E módosítás célja, hogy 
hozzáigazítsa a szöveget az új eljáráshoz.

Módosítás 173
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 f cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2c. cikk (1) és (3) bekezdésében 
előírt éves munkaprogram, illetőleg 
műszaki és piaci előírások elfogadását 
megelőzően a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata beszámol a 
konzultáció során hozzá beérkezett 
észrevételekről, valamint arról, hogy 

(3) A 2c. cikk (1) és (3) bekezdésében 
előírt éves munkaprogram, illetőleg
hálózattal kapcsolatos műszaki és piaci 
előírások elfogadását megelőzően a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata beszámol a konzultáció 
során hozzá beérkezett észrevételekről, 
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ezeket az észrevételeket hogyan vette 
figyelembe. Ha az észrevételeket nem vette 
figyelembe, azt köteles megindokolni.

valamint arról, hogy ezeket az 
észrevételeket hogyan vette figyelembe. Ha 
az észrevételeket nem vette figyelembe, azt 
köteles megindokolni.

Or. de

Indokolás

Ebben az esetben is szükség van a szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózatának 
hatásköreit hálózatspecifikus megfontolásokra korlátozni.

Módosítás 174
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 g cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatánál a 2a–2h. cikkben 
előírt feladatkörének elvégzésével 
összefüggésben felmerülő költségeket a 
szállításirendszer-üzemeltetők viselik, és 
ezeket a költségeket a tarifák kiszámítása 
során figyelembe kell venni.

A Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatánál a 2a–2h. cikkben 
előírt feladatkörének elvégzésével 
összefüggésben felmerülő költségeket az 
Európai Unió teljes költségvetése viseli.

Or. de

Indokolás

Az újonnan bevezetett 2a–2h. cikkekben a finanszírozandó új struktúrát kell kialakítani. Mivel 
az új hálózat kapcsolására az Európai Unió szintjén kerül sor, ezért a hálózatot az Európai 
Unió költségvetéséből kell finanszírozni. A tarifákból történő finanszírozás nem tenné lehetővé 
a költségellenőrzést, és végeredményben az új struktúra értékelését sem.
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Módosítás 175
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatánál a 2a–2h. cikkben 
előírt feladatkörének elvégzésével 
összefüggésben felmerülő költségeket a 
szállításirendszer-üzemeltetők viselik, és 
ezeket a költségeket a tarifák kiszámítása 
során figyelembe kell venni.

A Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatánál a 2a–2h. cikkben 
előírt feladatkörének elvégzésével 
összefüggésben felmerülő költségeket a 
szállításirendszer-üzemeltetők viselik, és 
ezeket a költségeket a tarifák kiszámítása 
során figyelembe kell venni. A szabályozó 
hatóságok csak akkor hagyhatják jóvá 
ezeket a költségeket, ha azok indokoltak és 
arányosak.

Or. en

Indokolás

El kell kerülni, hogy az európai fogyasztók viseljék e szervezet hatékonyságbeli 
hiányosságainak költségét.

Módosítás 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2h. cikk törölve
A szállításirendszer-üzemeltetők 

regionális együttműködése
(1) A szállításirendszer-üzemeltetők a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatán belül, a 2c. cikk (1) 
bekezdésében előírt feladatokhoz való 
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hozzájárulás céljából regionális 
együttműködést alakítanak ki. Ennek 
keretében különösen kétévente regionális 
beruházási tervet tesznek közzé, és a 
regionális beruházási terv alapján 
beruházási döntéseket hozhatnak.
A regionális beruházási terv nem lehet 
ellentétes a 2c. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában előírt tíz évre szóló beruházási 
tervvel.
(2) A szállításirendszer-üzemeltetők a 
hálózat optimális üzemeltetése érdekében 
elősegítik operatív megegyezések 
létrehozását, továbbá elősegítik az 
energiatőzsdék kialakítását, a 
határkeresztező kapacitás implicit 
aukciókon történő allokálását, valamint a 
kiegyensúlyozó mechanizmusok 
integrálását.
(3) A Bizottság meghatározhatja az egyes 
együttműködési struktúrák 
tevékenységének területi hatályát. Ezt az 
intézkedést, mivel e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozik, a 14. 
cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni.
A Bizottság ebből a célból konzultálhat a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatával és az ügynökséggel.

Or. en

Indokolás

Az európai szabályok nem akadályozzák meg a szállításirendszer-üzemeltetőket abban, hogy 
meghaladják a minimumkövetelményeket, és nem gátolják meg őket abban sem, hogy szoros 
együttműködést alakítsanak ki a szomszédokkal. A regionális területek meghatározása 
elkerülhetetlenül a regionális piacok és új, Európán belüli „határok"megszilárdulásához 
vezet. Ennek semmi értelme. Összekapcsolt rendszerben a megbízhatóság és a határkeresztező 
mennyiségek kérdését globálisan kell kezelni, amint azt a kereslet és kínálat egyensúlyáról 
szóló 2008. januári jelentésében az UCTE is felismerte.



AM\717804HU.doc 15/93 PE404.708v01-00

HU

Módosítás 177
Miloslav Ransdorf

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szállításirendszer-üzemeltetők a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatán belül, a 2c. cikk (1) 
bekezdésében előírt feladatokhoz való 
hozzájárulás céljából regionális 
együttműködést alakítanak ki. Ennek 
keretében különösen kétévente regionális 
beruházási tervet tesznek közzé, és a 
regionális beruházási terv alapján 
beruházási döntéseket hozhatnak.

(1) A szállításirendszer-üzemeltetők a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatán belül, a 2c. cikk (1) 
bekezdésében előírt feladatokhoz való 
hozzájárulás céljából regionális 
együttműködést alakítanak ki. Ennek 
keretében különösen kétévente regionális 
hálózatfejlesztési tervet tesznek közzé, és a 
regionális hálózatfejlesztési terv alapján 
beruházási döntéseket hozhatnak.

A regionális beruházási terv nem lehet 
ellentétes a 2c. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában előírt tíz évre szóló beruházási
tervvel.

A regionális hálózatfejlesztési terv nem 
lehet ellentétes a 2c. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjában előírt tíz évre szóló 
hálózatfejlesztési tervvel.

Or. en

Indokolás

A hálózatfejlesztési tervre vonatkozó utalás pontosabban tükrözi az elvárt folyamatot.

Módosítás 178
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 f cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szállításirendszer-üzemeltetők a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatán belül, a 2c. cikk (1) 
bekezdésében előírt feladatokhoz való 

(1) A szállításirendszer-üzemeltetők a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatán belül, a 2c. cikk (1) 
bekezdésében előírt feladatokhoz való 
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hozzájárulás céljából regionális 
együttműködést alakítanak ki. Ennek 
keretében különösen kétévente regionális
beruházási tervet tesznek közzé, és a 
regionális beruházási terv alapján 
beruházási döntéseket hozhatnak.

hozzájárulás céljából regionális 
együttműködést alakítanak ki. Különösen
kétévente regionális hálózatfejlesztési
tervet tesznek közzé.

A regionális beruházási terv nem lehet 
ellentétes a 2c. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában előírt tíz évre szóló beruházási
tervvel.

A regionális hálózatfejlesztési terv nem 
lehet ellentétes a 2c. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjában előírt tíz évre szóló
hálózatfejlesztési tervvel.

Or. de

Indokolás

A rendszerüzemeltetőket kötelezik a nemzeti szabályozó hatóságok előírásai. A Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata ezért az egyes tagok számára nem 
fogalmazhat meg kötelező határozatokat. A rendeletnek ugyanazt a terminológiát kell 
használnia, mint amelyet a gázirányelv használ. Ott a hálózatfejlesztési terv, nem pedig a 
beruházási terv fogalmát használják.

Módosítás 179
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 f cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szállításirendszer-üzemeltetők a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatán belül, a 2c. cikk (1) 
bekezdésében előírt feladatokhoz való 
hozzájárulás céljából regionális 
együttműködést alakítanak ki. Ennek 
keretében különösen kétévente regionális
beruházási tervet tesznek közzé, és a 
regionális beruházási terv alapján 
beruházási döntéseket hozhatnak.

(1) A szállításirendszer-üzemeltetők a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatán belül, a 2c. cikk (1) 
bekezdésében előírt feladatokhoz való 
hozzájárulás céljából regionális 
együttműködést alakítanak ki. Ennek 
keretében különösen kétévente regionális
hálózatfejlesztési tervet tesznek közzé, és a 
regionális hálózatfejlesztési terv alapján 
beruházási döntéseket hozhatnak.

A regionális beruházási terv nem lehet 
ellentétes a 2c. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában előírt tíz évre szóló beruházási

A regionális hálózatfejlesztési terv nem 
lehet ellentétes a 2c. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjában előírt tíz évre szóló
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tervvel. hálózatfejlesztési tervvel.

Or. de

Indokolás

Ebben az esetben is szükség van a szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózatának 
hatásköreit hálózatspecifikus megfontolásokra korlátozni.

Módosítás 180
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szállításirendszer-üzemeltetők a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatán belül, a 2c. cikk (1) 
bekezdésében előírt feladatokhoz való 
hozzájárulás céljából regionális 
együttműködést alakítanak ki. Ennek 
keretében különösen kétévente regionális 
beruházási tervet tesznek közzé, és a 
regionális beruházási terv alapján 
beruházási döntéseket hozhatnak.

(1) A szállításirendszer-üzemeltetők a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatán belül, a 2c. cikk (1) 
bekezdésében előírt feladatokhoz való 
hozzájárulás céljából regionális 
együttműködést alakítanak ki. Ennek 
keretében a gázpiaci szállításirendszer-
üzemeltetők különösen kétévente 
regionális beruházási tervet tesznek közzé, 
és a regionális beruházási terv alapján 
beruházási döntéseket hozhatnak.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy egyértelművé tegye, ki a felelős a beruházási terv közzétételéért.
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Módosítás 181
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Regionális együttműködésükön belül a 
szállításirendszer-üzemeltetők az 
elosztórendszer-üzemeltetőkkel és a 
tárolásirendszer-üzemeltetőkkel együtt 
folytatják a piaci alapú és harmonizált 
regionális egyensúlyozási rendszerek 
kialakítását.

Or. en

Indokolás

A regionális együttműködésnek nem csak a szállításirendszer-üzemeltetőkre kell kiterjednie, 
de magában kell foglalnia az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetőit, az elosztórendszer-
üzemeltetőket és a tárolásirendszer-üzemeltetőket is. Az elosztórendszer-üzemeltetők fontos 
szerepet játszanak a regionális kiegyenlítő piac megszervezésében. Ezért ha a regionális 
együttműködés csak a szállításirendszer-üzemeltetőkre korlátozódik, fennáll a veszélye annak, 
hogy a földgáz értékláncának e részeit nem veszik kellően figyelembe.

Módosítás 182
Danutė Budreikaitė

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A regionális beruházási tervekben 
szerepelniük kell a települések 
energiaszigeteit az EU földgázszállító 
hálózataihoz kapcsoló terveknek is.

Or. lt
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Indokolás

A regionális együttműködés megteremtésének céljai között szerepel az „energiaszigetek” EU-
n belül történő összekapcsolása.

Módosítás 183
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szállításirendszer-üzemeltetők a 
hálózat optimális üzemeltetése érdekében 
elősegítik operatív megegyezések 
létrehozását, továbbá elősegítik az 
energiatőzsdék kialakítását, a 
határkeresztező kapacitás implicit 
aukciókon történő allokálását, valamint a 
kiegyensúlyozó mechanizmusok 
integrálását.

(2) A szállításirendszer-üzemeltetők annak 
érdekében, hogy biztosítsák a 
kapacitásirányítást, a határkeresztező 
kapacitás átlátható és 
megkülönböztetésmentes 
mechanizmusokon keresztül történő 
allokálását és a kiegyensúlyozó
mechanizmusok integrálását a földgáz 
régión belül különböző szállításirendszer-
üzemeltetők hálózatain való szállítása 
révén, elősegítik operatív megegyezések 
létrehozását, továbbá elősegítik az 
energiatőzsdék kialakítását. Ezt a funkciót 
elláthatja egy olyan, e rendelet 
követelményeinek megfelelő szervezet 
vagy testület is, amelyet egy vagy több 
olyan feladat ellátása céljából hoztak 
létre, amely általában a szállításirendszer-
üzemeltetőkhöz tartozik.

Or. en

Indokolás

A módosítás annak egyértelművé tételét szolgálja, hogy a regionális együttműködés 
felelősségét a szállításirendszer-üzemeltetők vagy a jellemzően a szállításirendszer-
üzemeltetők által betöltött funkciók ellátására létrehozott szervezetek vagy testületek viselik. A 
régióban található szállításirendszer-üzemeltetők felelnek az optimális kapacitásirányításért, 
a határkeresztező kapacitások allokálásáért, valamint kiegyensúlyozó mechanizmusok 
integrálásáért abban az esetben, ha valamelyik szállító más hálózatokon kíván gázt szállítani.
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Módosítás 184
Teresa Riera Madurell

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szállításirendszer-üzemeltetők a 
hálózat optimális üzemeltetése érdekében 
elősegítik operatív megegyezések 
létrehozását, továbbá elősegítik az 
energiatőzsdék kialakítását, a 
határkeresztező kapacitás implicit 
aukciókon történő allokálását, valamint a 
kiegyensúlyozó mechanizmusok 
integrálását.

(2) A szállításirendszer-üzemeltetők a 
hálózat optimális üzemeltetése érdekében 
elősegítik független regionális 
rendszerüzemeltetők létrehozása mellett 
operatív megegyezések létrehozását, 
továbbá elősegítik az energiatőzsdék 
kialakítását, a határkeresztező kapacitás 
implicit aukciókon történő allokálását, 
valamint a kiegyensúlyozó mechanizmusok 
integrálását.

Az összes rendszerösszekötőt és 
kapcsolódó infrastruktúrát, szétválasztási 
rendszerüktől függetlenül, független 
regionális rendszerüzemeltető üzemelteti.  
Ezek a független regionális 
rendszerüzemeltetők hálózatuk 
kiterjedésére vonatkozó korlátozás nélkül 
egy vagy több, ugyanazon a határon vagy 
különböző határoknál található 
rendszerösszekötőt üzemeltethetnek.

Or. en

Indokolás

A független regionális rendszerüzemeltetők a legérzékenyebb infrastruktúrák 
megkülönböztetéstől mentes üzemeltetését biztosítják a belső piac fejlesztése érdekében, és a 
távolsági kereskedelem kiváló eszközei.
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Módosítás 185
Nikolaos Vakalis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szállításirendszer-üzemeltetők a 
hálózat optimális üzemeltetése érdekében 
elősegítik operatív megegyezések 
létrehozását, továbbá elősegítik az 
energiatőzsdék kialakítását, a 
határkeresztező kapacitás implicit 
aukciókon történő felosztását, valamint a
kiegyenlítő és a tartalék energiával 
összefüggő mechanizmusok integrálását.

(2) A szállításirendszer-üzemeltetők a 
hálózat optimális üzemeltetése érdekében 
elősegítik operatív megegyezések 
létrehozását, továbbá elősegítik az 
energiatőzsdék kialakítását, a
határkeresztező kapacitás implicit vagy 
explicit aukciókon történő allokálását –
ennek módját az érintett 
szállításirendszer-üzemeltetők közösen 
határozzák meg –, valamint a kiegyenlítő 
és a tartalék energiával összefüggő 
mechanizmusok integrálását.

Or. en

Indokolás

Annak ellenére, hogy az implicit aukció a határkeresztező kapacitások allokálásának 
gazdaságilag hatékony eszköze, nem mindig alkalmas módszer, mivel nincs azokhoz a 
feltörekvő piacokhoz igazítva, ahol a liberalizációs folyamat jelenleg zajlik, és hosszú (havi 
vagy éves) távon nem garantál megfelelő szintű határkeresztező gázszállítást.

Módosítás 186
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szállításirendszer-üzemeltetők a 
hálózat optimális üzemeltetése érdekében 
elősegítik operatív megegyezések 
létrehozását, továbbá elősegítik az 

(2) A szállításirendszer-üzemeltetők a 
hálózat optimális üzemeltetése érdekében 
elősegítik operatív megegyezések 
létrehozását, továbbá elősegítik az 
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energiatőzsdék kialakítását, a 
határkeresztező kapacitás implicit
aukciókon történő allokálását, valamint a 
kiegyensúlyozó mechanizmusok 
integrálását.

energiatőzsdék kialakítását, a 
határkeresztező kapacitás aukciókon 
történő allokálását, valamint a 
kiegyensúlyozó mechanizmusok 
integrálását.

Or. ro

Indokolás

El kell kerülni a szabad versenyt korlátozó értelmezéseket..

Módosítás 187
Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A szállításirendszer-üzemeltetők a 
maximálisra növelik az általuk a piac 
számára felkínált határkeresztező 
kapacitást, és biztosítják a kapacitás 
allokálására és megszakadására 
vonatkozó szabályok összehangolását a 
határ mindkét oldalán, ugyanakkor 
biztosítják, hogy nem tesznek különbséget 
a rendszerhasználók között.

Or. en

Indokolás

A szállításirendszer-üzemeltetőket egyértelműbben kell kötelezni a rendelkezésre álló 
határkeresztező kapacitás maximumra növelésére. A szállításirendszer-üzemeltetők e folyamat 
során nem tehetnek különbséget a szállítók között.
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Módosítás 188
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság meghatározhatja az egyes 
együttműködési struktúrák 
tevékenységének területi hatályát. Ezt az 
intézkedést, mivel e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozik, a 14. 
cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni. 

törölve

A Bizottság ebből a célból konzultálhat a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatával és az ügynökséggel.”

Or. en

Indokolás

A regionális piacok a teljes mértékben integrált európai piac felé tett első lépést jelentik, és
nem engedhető meg, hogy az Európai Bizottság földrajzilag meghatározza őket.

Módosítás 189
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 f cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság meghatározhatja az egyes 
együttműködési struktúrák 
tevékenységének területi hatályát. Ezt az 
intézkedést, mivel e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 

törölve
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történő módosítására vonatkozik, a 14. 
cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni. 
A Bizottság ebből a célból konzultálhat a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatával és az ügynökséggel.”

Or. de

Indokolás

A regionális együttműködés szervezésére a hálózaton belül kerül sor. A hálózat 
alapszabályában kell rögzíteni, hogy milyen módon kerül sor az együttműködésre, és az 
együttműködést a szervezet mely szintjén kell biztosítani. Nem szükséges, és nem lenne 
célravezető, ha a Bizottság külön rendelkezést bocsátana ki.

Módosítás 190
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3 pont
1775/2005/EK rendelet
2 f cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság meghatározhatja az egyes 
együttműködési struktúrák 
tevékenységének területi hatályát. Ezt az 
intézkedést, mivel e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozik, a 14. cikk
(2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni.

(3) A Bizottság meghatározhatja az egyes 
együttműködési struktúrák 
tevékenységének területi hatályát. Ezt az 
intézkedést, mivel e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozik, a 14. cikk
(2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni.

A Bizottság ebből a célból konzultálhat a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatával és az ügynökséggel.”

A Bizottság ebből a célból konzultál a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatával, az ENTSUG-gal és 
az ügynökséggel.

Or. de
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Indokolás

Az ENTSO/ENTSUG -ot általában bevonják az irányelvek kidolgozásába, mivel az 
ENTSO/ENTSUG gyakorlati gazdasági tapasztalatokat képes felmutatni a hálózatok 
létrehozásával, üzemeltetésével és használatával kapcsolatban.

Módosítás 191
Dragoş Florin David

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság meghatározhatja az egyes 
együttműködési struktúrák 
tevékenységének területi hatályát. Ezt az 
intézkedést, mivel e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozik, a 14. cikk 
(2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni.

(3) A Bizottság meghatározhatja az egyes 
együttműködési struktúrák 
tevékenységének területi hatályát. A 
Bizottságnak így tekintetbe kell vennie az 
„energiaszigetek” létezését az Unióban, 
valamint a nehezen megközelíthető régiók 
helyzetét, amelyek esetében ki kell 
fejleszteni a földgázszállítási rendszerhez 
való csatlakozásokat. Ezt az intézkedést, 
mivel e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozik, a 14. cikk (2)
bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási eljárással kell elfogadni.

Or. ro

Indokolás

Amikor meg kell határoznia a területi hatályokat, a Bizottságnak figyelembe kell vennie a 
szállítási rendszerek jelenlegi helyzetét és a rendszerek összekapcsolásának reális 
lehetőségeit, továbbá a zónák közötti rendszerösszekötők fejlesztésének valódi lehetőségeit.
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Módosítás 192
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság meghatározhatja az egyes 
együttműködési struktúrák 
tevékenységének területi hatályát. Ezt az 
intézkedést, mivel e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozik, a 14. cikk 
(2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni.

(3) A Bizottság meghatározhatja az egyes 
együttműködési struktúrák 
tevékenységének területi hatályát, azonban 
csak azt követően, hogy konzultált az adott 
területen lévő tagállamokkal. Ezt az 
intézkedést, mivel e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozik, a 14. cikk 
(2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni.

Or. ro

Indokolás

A tagállamok ismerik a legjobban saját kapacitásukat és lehetőségeiket az együttműködésre 
ahhoz, hogy tekintetbe vegyék a fennálló helyzetet, a termelési kapacitásokat és a szomszédos 
államok gázellátási szükségleteit.

Módosítás 193
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 3. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:
(1) A szabályozó hatóságok által a 
2003/55/EK irányelv 25. cikkének (2) 
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bekezdése alapján jóváhagyott, a 
szállításirendszer-üzemeltetők és az LNG-
létesítmények rendszerüzemeltetői által 
alkalmazott díjaknak, illetve a 
számításukhoz használt módszereknek, 
továbbá az irányelv 18. cikkének (1) 
bekezdése értelmében közzétett díjaknak 
átláthatóknak kell lenniük, figyelembe 
kell venniük a rendszeregyensúlyra és 
annak fejlesztésére vonatkozó 
szükségleteket, és a tényleges költségeket 
kell tükrözniük, amennyiben az ilyen 
költségek megfelelnek egy hatékony és 
szerkezetileg összehasonlítható 
rendszerüzemeltető költségeinek, illetve 
átláthatóak, és egyidejűleg biztosítaniuk 
kell a befektetések megfelelő 
megtérülését[…]. A díjakat és a 
számításukhoz használt módszereket 
megkülönböztetésmentesen kell 
alkalmazni.

Or. en

(A 1775/2005 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének módosítása)

Indokolás

A 3. cikk jelenleg hatályos rendelkezései, amelyek a díjszabásoknak a vezetékek közötti valódi 
verseny esetén való összehasonlítására vonatkoznak, Európa számos szállítási rendszerében 
nem költség alapú díjszabások kialakulásához vezettek.
 Ennek magasabb hálózati díjak vagy energiaárak formájában a gázfogyasztókra gyakorolt 
negatív hatását nehéz pontosan meghatározni, de jelentősnek tekinthető.

Módosítás 194
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 3. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
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lép:
„(1) A szabályozó hatóságok által a 
2003/55/EK irányelv 25. cikkének (2) 
bekezdése alapján jóváhagyott, a 
szállításirendszer-üzemeltetők, az LNG-
létesítmények rendszerüzemeltetői és a 
tárolásirendszer-üzemeltetők által 
alkalmazott díjaknak, illetve a 
számításukhoz használt módszereknek, 
továbbá az irányelv 18. cikkének (1) 
bekezdése értelmében közzétett díjaknak 
átláthatóknak kell lenniük, figyelembe 
kell venniük a rendszeregyensúlyra és 
annak fejlesztésére vonatkozó 
szükségleteket, és a tényleges költségeket 
kell tükrözniük, amennyiben az ilyen 
költségek megfelelnek egy hatékony és 
szerkezetileg összehasonlítható 
rendszerüzemeltető költségeinek, illetve 
átláthatóak, és egyidejűleg biztosítaniuk 
kell a befektetések megfelelő 
megtérülését[…]. A díjakat és a 
számításukhoz használt módszereket össze 
kell hangolni és 
megkülönböztetésmentesen kell 
alkalmazni.

Or. en

(A 1775/2005 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének első albekezdésénél néhány szó hozzáadása 
az elején és a végén, ugyanakkor más szavak törlése az albekezdés vége felé)

Indokolás

A jelenleg hatályos rendelkezések, amelyek a díjszabásoknak a vezetékek közötti valódi 
verseny esetén való összehasonlítására vonatkoznak, Európa számos szállítási rendszerében 
nem költség alapú díjszabások kialakulásához vezettek. Ennek magasabb hálózati díjak vagy 
energiaárak formájában a gázfogyasztókra gyakorolt negatív hatása jelentősnek tekinthető. 
Javasoljuk ezért, hogy a költség alapú megközelítés egyedül alkalmazható díjszámítási 
módszerként való meghatározását a szállítási, tárolási szolgáltatásokra és az LNG-
létesítmények szolgáltatásaira.
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Módosítás 195
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A 3. cikk (1) bekezdésének harmadik 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:
A díjak, illetve a számításukhoz használt 
módszerek megkönnyítik a hatékony 
földgázkereskedelmet és a versenyt, 
miközben elkerülhetővé teszik a 
rendszerhasználók közötti 
keresztfinanszírozást, továbbá ösztönzik a 
befektetéseket, és biztosítják a 
szállítóhálózatok együttműködő-
képességének fenntartását vagy 
kialakítását. Ez magában foglalhatja az új 
beruházások különleges szabályozás 
szerinti kezelését.

Or. en

(A 1775/2005 rendelet jelenlegi 3. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének kiegészítése)

Indokolás

A 3. cikk jelenleg hatályos rendelkezései, amelyek a díjszabásoknak a vezetékek közötti valódi 
verseny esetén való összehasonlítására vonatkoznak, Európa számos szállítási rendszerében 
nem költség alapú díjszabások kialakulásához vezettek. Ennek magasabb hálózati díjak vagy 
energiaárak formájában a gázfogyasztókra gyakorolt negatív hatását nehéz pontosan 
meghatározni, de jelentősnek tekinthető.

Módosítás 196
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

(3b) A 3. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:
„A díjak, illetve a számításukhoz használt 
módszerek megkönnyítik a hatékony 
földgázkereskedelmet és a versenyt, 
miközben elkerülhetővé teszik a 
rendszerhasználók közötti 
keresztfinanszírozást, továbbá ösztönzik a 
befektetéseket, és biztosítják a 
szállítóhálózatok együttműködő-
képességének fenntartását vagy 
kialakítását. Ez magában foglalhatja az új 
beruházások különleges szabályozás 
szerinti kezelését.”

Or. en

(Néhány szó hozzáadása a 1775/2005 rendelet 3. cikke (1) bekezdése harmadik 
albekezdésének végéhez)

Indokolás

Az új beruházások különleges szabályozás szerinti kezelése megfontolandó lehet.

Módosítás 197
Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A rendszerhasználókra kirótt díjakat a 
szállítási rendszer egyes betáplálási és 
kiadási pontjaira külön-külön, független 
módon kell meghatározni. A hálózat 
használatáért szedett díjakat tilos a 
szerződésben rögzített útvonal alapján 
meghatározni.”

A tagállamok határozhatnak úgy, hogy a 
rendszerhasználókra kirótt díjak a szállítási 
rendszer egyes betáplálási és kiadási 
pontjaira külön-külön, független módon 
legyenek meghatározva, és a hálózat 
használatáért szedett díjakat ne lehessen a 
szerződésben rögzített útvonal alapján 
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meghatározni.”

Or. en

Indokolás

A betáplálási és kiadási díjak bevezetésére vonatkozó döntés jogát meg kell hagyni a 
tagállamoknak. A betáplálási és kiadási díjak pozitív hatásuk – a földgázzal szélesebb körben 
lehet kereskedni – mellett sok esetben azzal a negatív következménnyel járnak, hogy nem 
tükrözik a tényleges szállítási díjakat. Emellett a betáplálási-kiadási díjak meghatározásakor 
figyelembe kell venni az elosztó hálózat díjszabási rendszerét, amely a tagállamok 
hatáskörébe tartozik.

Módosítás 198
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 3. cikk (1) bekezdése a következő 
4a. albekezdéssel egészül ki:
„A díjakat és a számításukhoz használt 
módszereket megkülönböztetésmentesen 
kell alkalmazni, és átláthatóvá kell tenni.”

Or. en

(A 3. cikk (1) bekezdésének kiegészítése egy ötödik albekezdéssel)

Indokolás

A díjak és a meghatározásukhoz használt módszerek átláthatósága a jól működő belső piac 
kulcsfontosságú előfeltétele.
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Módosítás 199
Eugenijus Maldeikis

Állásfoglalásra irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 5 a pont (új)
1775/2005/EK rendelet
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a) A rendelet a következő 4a. cikkel 
egészül ki:
„4a. cikk
A TSO-k technikai együttműködése 
harmadik országokkal
1. A nemzeti szabályozó hatóságok 
kilátásba helyezik a rendszerüzemeltetők 
és a TSO-k közötti technikai 
együttműködést.
2. Az ügynökség által elfogadott 
szabályokkal és előírásokkal történő 
összeférhetetlenség esetén a nemzeti 
szabályozó hatóság magyarázatot kér az 
ügynökségtől.

Or. xm

Indokolás

A rendelet nem pontosítja, hogyan történik a TSO-k harmadik országokkal való technikai 
együttműködése.

Módosítás 200
David Martin

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

a) biztosítják, hogy valamennyi, a piaci 
kereslet kielégítésére törekvő 
rendszerhasználó számára 
megkülönböztetésmentes módon 
nyújtsanak szolgáltatásokat; ha különösen 
egy LNG-létesítmény rendszerüzemeltetője 
vagy egy tárolásirendszer-üzemeltető 
ugyanazt a szolgáltatást különböző 
ügyfeleknek kínálja, akkor ezt egymással 
egyenértékű szerződéses feltételek alapján 
köteles tenni;

a) biztosítják, hogy valamennyi, a piaci 
kereslet kielégítésére törekvő 
rendszerhasználó számára 
megkülönböztetésmentes módon 
nyújtsanak szolgáltatásokat; ha különösen 
egy LNG-létesítmény rendszerüzemeltetője 
vagy egy tárolásirendszer-üzemeltető 
ugyanazt a szolgáltatást egy időben
különböző ügyfeleknek kínálja, akkor ezt 
egymással egyenértékű szerződéses 
feltételek alapján köteles tenni;

Or. en

Indokolás

A szerződéses feltételek az idő elteltével változhatnak, így csak az egy adott időpontban kínált 
azonos szolgáltatások szerződéses feltételeit lehet összehasonlítani.

Módosítás 201
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 6 pont
1775/2005/EK rendelet
8 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az LNG-létesítménybeli kapacitás, 
illetve a tárolókapacitás igényelt minimális 
nagyságára vonatkozóan szerződéses 
korlátozások csak úgy írhatók elő, ha azt 
műszaki megfontolás indokolja, és ezeknek 
a korlátozásoknak lehetővé kell tenniük, 
hogy a kisebb felhasználók is 
hozzáférjenek a tárolási szolgáltatásokhoz.

(5) Az LNG-létesítménybeli kapacitás, 
illetve a tárolókapacitás igényelt minimális 
nagyságára vonatkozóan szerződéses 
korlátozások csak úgy írhatók elő, ha azt 
műszaki megfontolás indokolja, és ezeknek 
a korlátozásoknak lehetővé kell tenniük, 
hogy a kisebb felhasználók is 
hozzáférjenek a tárolási szolgáltatásokhoz.
A hitelképesség garantálásával 
kapcsolatos feltételeket a Hivatalos 
Lapban kell közzétenni, és azokról ki kell 
kérni a Bizottság és az ügynökség 
véleményét. A Bizottság és az ügynökség 
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30 napon belül készíti el véleményét.

Or. ro

Indokolás

Az átláthatóság és a megkülönböztetéstől való mentesség elve minden szereplő számára 
azonos feltételeket garantál és védi a fogyasztók érdekeit.

Módosítás 202
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 6 pont
1775/2005/EK rendelet
4 a cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A harmadik fél számára 
hozzáférhetővé tett kapacitás és a 
harmadik felek számára kötelezően 
nyújtandó szolgáltatások vonatkozásában 
a 2003/55/EK irányelv 22. cikke 
értelmében mentesítést kapott 
létesítmények üzemeltetői:
a) az LNG-létesítmények használói 
ésszerű kereskedelmi igényeinek 
megfelelő időkeretben közzéteszik az 
érdeklődésre számot tartó információkat, 
így különösen a szolgáltatások 
igénybevételével és elérhetőségével 
kapcsolatos adatokat.
b) közzéteszik az általuk alkalmazott 
feltételeket, valamint azokat a műszaki 
információkat, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy az LNG-létesítmény 
használói tényleges hozzáférést nyerjenek 
az LNG-létesítményhez;
c) az LNG-létesítmények használói 
ésszerű kereskedelmi igényeinek 
megfelelő időkeretben felajánlják az 
LNG-létesítmény kihasználatlan 
kapacitásait.
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Or. en

Indokolás

A meglévő (összesen tizenhárom) LNG-létesítményben egy kivétellel van szabályozott 
harmadik fél általi hozzáférés. Az új létesítmények (új üzemek vagy bővítések) nagy része 
azonban a földgázról szóló 2003/55/EK irányelv 22. cikke szerinti mentességet kért a 
harmadik fél számára nyújtandó hozzáférés rendszere alól. Mindeddig egyetlen mentesség 
iránti kérelmet sem utasítottak vissza. Ezért bizonyos minimumkövetelményeket a mentesített 
létesítményekre is alkalmazni kell a harmadik feleknek nyújtandó szolgáltatások 
vonatkozásában, azon feltételek szerint, amelyeket a mentesség feltételeként határoztak meg.

Módosítás 203
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 7 pont – a a pont (új)
1775/2005/EK rendelet
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A 5. cikk (2) bekezdésének a) pontja 
helyébe a következő szöveg lép:
„a) megfelelő gazdasági jelzéseket adnak 
a kapacitás hatékony és maximális 
kihasználása érdekében, és megkönnyítik 
az új infrastruktúrába való beruházást, 
valamint a határokon átnyúló földgáz-
kereskedelmet.”

Or. en

(A módosítás kiegészíti a 1775/2005 rendelet jelenlegi 5. cikke (2) bekezdésének a) pontját)

Indokolás

A szállítási kapacitásokhoz való hozzáférés, és ennek révén a megfelelő kapacitásallokációs 
mechanizmusok és a szűk keresztmetszetek kezelésére szolgáló eljárások, amelyek biztosítják a 
meglévő infrastruktúra hatékony kihasználását, létfontosságúak az egységes európai 
földgázpiac kialakulása szempontjából. Az 5. cikket ki kell egészíteni a kapacitásallokációs 
mechanizmusok és a szűk keresztmetszetek kezelésére szolgáló eljárások határokon átnyúló 
dimenziójával.
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Módosítás 204
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 7 pont – b pont
1775/2005/EK rendelet
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(3) A szűk keresztmetszetek kezelésében 
a szállításirendszer-üzemeltetők – a 
következő elvek alapján – kötelesek 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
eljárásokat követni, és kötelesek ezeket 
közzétenni:

„(3) A szűk keresztmetszetek kezelésében 
a szállításirendszer-üzemeltetők – a 
következő elvek alapján – kötelesek a 
határokon átnyúló földgázkereskedelmet 
elősegítő, megkülönböztetésmentes és 
átlátható eljárásokat követni, és kötelesek 
ezeket közzétenni:

a) szerződéses szűk keresztmetszet esetén a 
szállításirendszer-üzemeltető a fel nem 
használt kapacitását legalább a következő 
napra köteles megszakítható 
szolgáltatásként felkínálni az elsődleges 
piacon;

a) szerződéses szűk keresztmetszet 
megakadályozása érdekében a 
szállításirendszer-üzemeltető a fel nem 
használt kapacitását legalább a következő 
napra köteles felkínálni az elsődleges 
piacon;”

b) a rendszerhasználók jogosultak a 
szerződés alapján őket megillető fel nem 
használt kapacitást a másodlagos piacon 
viszonteladásra bocsátani vagy 
alhaszonbérletbe adni. A tagállamok 
előírhatják, hogy a rendszerhasználók 
erről értesítsék vagy tájékoztassák a 
szállításirendszer-üzemeltetőket.”

Or. en

Indokolás

A szállítási kapacitásokhoz való hozzáférés, és ennek révén a megfelelő kapacitásallokációs 
mechanizmusok és a szűk keresztmetszetek kezelésére szolgáló eljárások, amelyek biztosítják a 
meglévő infrastruktúra hatékony kihasználását, létfontosságúak az egységes európai 
földgázpiac kialakulása szempontjából. Az 5. cikket ki kell egészíteni a kapacitásallokációs 
mechanizmusok és a szűk keresztmetszetek kezelésére szolgáló eljárások határokon átnyúló 
dimenziójával.
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Módosítás 205
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 7 pont – b alpont
1775/2005/EK rendelet
5 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) szerződéses szűk keresztmetszet esetén a 
szállításirendszer-üzemeltető a fel nem 
használt kapacitását legalább a következő 
napra köteles megszakítható 
szolgáltatásként felkínálni az elsődleges 
piacon;

a) szerződéses szűk keresztmetszet esetén a 
szállításirendszer-üzemeltető a fel nem 
használt kapacitását legalább a következő 
napra köteles megszakítható 
szolgáltatásként felkínálni az elsődleges 
piacon a diszkriminációmentesség és a 
szabad verseny elvének tiszteletben tartása 
mellett.

Or. ro

Indokolás

Az átláthatóság és a megkülönböztetéstől való mentesség elve minden szereplő számára 
azonos feltételeket garantál és védi a fogyasztók érdekeit.

Módosítás 206
Dominique Vlasto

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 7 pont – b pont
1775/2005/EK rendelet
5 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) szerződéses szűk keresztmetszet esetén a 
szállításirendszer-üzemeltető a fel nem 
használt kapacitását legalább a következő 
napra köteles megszakítható 
szolgáltatásként felkínálni az elsődleges 
piacon;

a) szerződéses szűk keresztmetszet esetén a 
szállításirendszer-üzemeltető a fel nem 
használt kapacitását legalább a következő 
napra köteles megszakítható 
szolgáltatásként felkínálni az elsődleges 
piacon, amennyiben ez nem akadályozza 
meg hosszú lejáratú ellátási szerződések 
végrehajtását;
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Or. fr

Indokolás

A keresztmetszetek kezelésére vonatkozó szabályoknak figyelembe kellene venniük a 
szállítóknak a végső felhasználók felé vállalt kötelezettségeit és az ellátás biztonságát (a 
hosszú lejáratú ellátási szerződések fennállása).

Módosítás 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 7 pont – b a pont (új)
1775/2005/EK rendelet
5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Az 5. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) Amennyiben a meglévő szállítási 
szerződésekben vállalt kapacitás 
kihasználatlan marad, és szerződéses szűk 
keresztmetszet áll elő, a (3) bekezdést kell 
alkalmazni, kivéve ha ez sértené a 
meglévő szállítási szerződésekben előírt 
kötelezettségeket. Amennyiben ez sértené 
a meglévő szállítási szerződéseket, a 
szállításirendszer-üzemeltetők – a (3) 
bekezdéssel összhangban – az illetékes 
hatóságokkal folytatott konzultációt 
követően a kihasználatlan kapacitás 
másodlagos piacon történő felhasználása 
iránti kérelmet nyújtanak be a 
rendszerhasználóhoz.”

Or. en

Indokolás

A 1775/2005 rendeletből törölt rendelkezés visszaállítása.
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Módosítás 208
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 7 pont
1775/2005/EK rendelet
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(6) A szállításirendszer-üzemeltetők 
kötelesek rendszeresen elemezni az új 
beruházások iránti piaci igényt. Az új 
beruházások tervezésekor a 
szállításirendszer-üzemeltetők kötelesek 
elemezni a piaci keresletet.”

„(6) A szállításirendszer-üzemeltetők 
kötelesek rendszeresen elemezni az új 
beruházások iránti piaci igényt. Az új 
beruházások tervezésekor a 
szállításirendszer-üzemeltetők kötelesek 
elemezni a piaci keresletet és figyelembe 
venni az ellátásbiztonság kritériumait.”

Or. en

Indokolás

Új beruházások tervezésekor a piaci igény nem lehet a megfontolás kizárólagos kritériuma. 
Az ellátás biztonsága kulcsfontosságú kérdés, és nem garantálható, ha az infrastruktúrát 
pusztán a kereslet kielégítése érdekében alakítják ki, de nem veszik figyelembe, például, a 
szállítási infrastruktúrában bekövetkező meghibásodás esetét.

Módosítás 209
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 pont – d a pont (új)
1775/2005/EK rendelet
5 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) A rendelet a következő 6a. 
bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A hosszútávú fizikai szűk 
keresztmetszetek esetében a 
szállításirendszer-üzemeltetők azáltal 
oldják fel a szűk keresztmetszeteket, hogy 
a meglévő kapacitásokat a piaci kereslet 
alapján új kapacitásokkal bővítik.  A piaci 
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kereslet felméréséhez a szállításirendszer-
üzemeltetők kötelesek az opean season 
eljárás végrehajtására.“

Or. de

Indokolás

Az 5. cikk új (7) bekezdése kimondja, hogy a szállításirendszer-üzemeltetők szűk 
keresztmetszetek kezelésével kapcsolatos kötelezettsége a hosszú távú szűk keresztmetszetek 
megszüntetését is magában foglalja, mivel az új infrastruktúrákba ruháznak be azon piaci 
kereslet szerint, amelyet az opean season eljárásban állapítottak meg (a piac keresleti igényét 
és adott esetben egy lehetőség szerint átlátható és diszkriminációmentes kapacitásallokációt, 
illetve harmadik személyek részére történő hozzáférés lehetőségét). A szállításirendszer-
üzemeltetőket ezáltal kötelezik, hogy tartsanak open season eljárást.

Módosítás 210
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 7 pont – d a pont (új)
1775/2005/EK rendelet
5 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A cikk a következő (6a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(6a) A fizikai szűk keresztmetszet hosszú 
távú fennállása esetén a 
szállításirendszer-üzemeltetők olyan 
eljárást alkalmaznak a szűk 
keresztmetszet hosszú távú kezelésére, 
amely új kapacitások piaci kereslet 
szerinti bevonása révén kiküszöböli a szűk 
keresztmetszetet. A piaci kereslet 
felmérése érdekében a szállításirendszer-
üzemeltetők „open season” eljárásokat 
hajtanak végre.”

Or. en
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Indokolás

A módosítás meghatározza, hogy a szűk keresztmetszet szállításirendszer-üzemeltetők általi 
hosszú távú kezelése a hosszú távú szűk keresztmetszet új infrastruktúrába való beruházás 
révén történő megoldására is kiterjed, ami az „open season” eljárások révén felmért piaci 
keresleten alapul. Az „open season” eljárások végrehajtása a szállításirendszer-üzemeltetők 
felelőssége.

Módosítás 211
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 7 pont – d a pont (új)
1775/2005/EK rendelet
5 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A cikk a következő (6a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(6a) A fizikai szűk keresztmetszet hosszú 
távú fennállásának megakadályozása 
érdekében a szállításirendszer-
üzemeltetők olyan eljárást alkalmaznak a 
szűk keresztmetszet hosszú távú 
kezelésére, amely új kapacitások piaci 
kereslet szerinti bevonása révén 
kiküszöböli a szűk keresztmetszetet.”

Or. en

(A módosítás új albekezdéssel egészíti ki az 1775/2005 rendelet jelenlegi 5. cikkét)

Indokolás

Az 5. cikk új (6a) bekezdése meghatározza, hogy a szűk keresztmetszet szállításirendszer-
üzemeltetők általi hosszú távú kezelése a hosszú távú szűk keresztmetszet új infrastruktúrába 
való beruházás révén történő megoldására is kiterjed, ami az „open season” eljárások révén 
felmért piaci keresleten alapul. Az „open season” eljárások végrehajtása a szállításirendszer-
üzemeltetők felelőssége.
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Módosítás 212
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 7 pont – d b pont (új)
1775/2005/EK rendelet
5 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) A cikk a következő (6b) bekezdéssel 
egészül ki:
„(6b) A nemzeti szabályozó hatóságok 
ellenőrzik a szűk keresztmetszetek 
kezelését a nemzeti gázrendszereken és 
rendszerösszekötőkön belül. 
A szállításirendszer-üzemeltetők a szűk 
keresztmetszetek kezelésére vonatkozó 
eljárásaikat, beleértve a 
kapacitásallokációt is, jóváhagyásra 
benyújtják a nemzeti szabályozó 
hatóságokhoz. A nemzeti szabályozó 
hatóságok, mielőtt jóváhagyják a 
szabályokat, kérhetik azok módosítását.”

Or. en

(A módosítás új albekezdéssel egészíti ki az 1775/2005 rendelet jelenlegi 5. cikkét)

Indokolás

Az eredményes végrehajtás biztosítása érdekében a szűk keresztmetszetek kezelésére 
vonatkozó eljárások szabályozók általi hivatalos jóváhagyását egyértelműen meg kell 
határozni a 1775/2005 rendeletben.

Módosítás 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 8 pont
1775/2005/EK rendelet
5 a cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendszeregyensúly és az üzemeltetés 
szempontjainak figyelembevételével a 
piaci résztvevők számára a maximális 
tárolókapacitást és LNG-létesítménybeli 
kapacitást hozzáférhetővé kell tenni.

(1) A rendszeregyensúly és az üzemeltetés 
szempontjainak figyelembevételével, az 
EU területén található földgáztárolókhoz 
való előzetesen szabályozott hozzáférés 
alapján, kellőképpen figyelembe véve a 
tárolók fekvésének geológiai sajátosságait 
és a tárolás olyan összetett funkcióit mint 
az ellátásbiztonság és a piac működésének 
elősegítése, a piaci résztvevők számára a 
maximális tárolókapacitást és LNG-
létesítménybeli kapacitást hozzáférhetővé 
kell tenni.

Or. en

Indokolás

A tárolókhoz való szabályozott hozzáférés döntő fontosságú mind a tagállamok között a gáz 
vonatkozásában fennálló szolidaritás biztosítása, mind a piaci működés szempontjából; az EU 
területén található tárolókapacitások átlátható és biztonságos használatának biztosítása 
érdekében az EU szabályozói meghatározzák a tárolókhoz való hozzáférés előre részletesen 
lefektetett szabályait, figyelembe véve a téma összetettségét – a különböző tárolók geológiai 
sajátosságait, valamint az ellátásbiztonság és a piac működésének előmozdítása közötti 
kompromisszumot.

Módosítás 214
Dominique Vlasto

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 8 pont
1775/2005/EK rendelet
5 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intézkedések figyelembe veszik az 
érintett rendszer integritását, valamint az 
ellátás biztonságát.

Or. fr
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Indokolás

A szállítási hálózatokra vonatkozó keresztmetszet-kezelési elveknek megfelelően a 
keresztmetszet-kezelési szabályok kialakításakor figyelembe kellene venni a szállítóknak a 
végső felhasználók felé vállalt kötelezettségeit és az infrastruktúrák fizikai jellemzőit.

Módosítás 215
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 9 pont – a a pont (új)
1775/2005/EK rendelet
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A rendelet a következő (4a) 
bekezdéssel egészül ki:
(4a) Amennyiben a szállításirendszer-
üzemeltető úgy ítéli meg, hogy titoktartási 
okokból nem jogosult valamennyi kért 
adatot közzétenni, engedélyt kell kérnie az 
illetékes hatóságoktól az érintett pontra 
vagy pontokra vonatkozó információ 
közzétételének korlátozására.
Az illetékes hatóságok az engedélyt eseti 
alapon megadhatják vagy elutasíthatják, 
különös figyelemmel a jogos üzleti titok 
tiszteletben tartásának szükségességére és 
a földgáz belső versenypiacának 
megteremtésére vonatkozó célkitűzésre. 
Amennyiben az engedélyt megadták, a 
rendelkezésre álló kapacitást közzé kell 
tenni azon számszerűsített adatok 
feltüntetése nélkül, amelyek a titoktartást 
megsérthetnék.
Az e bekezdésben említett engedély nem 
adható meg, amennyiben ugyanazon a 
ponton három vagy több rendszerhasználó 
rendelkezik szerződésben vállalt 
kapacitással.

Or. en
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Indokolás

A 1775/2005 rendeletből törölt rendelkezés visszaállítása.

Módosítás 216
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk –  9 pont –  b pont
1775/2005/EK rendelet
6 f cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az (5) bekezdést el kell hagyni. törölve

Or. de

Indokolás

Szükség van a „3 mínusz szabályra” a hálózat területén, azaz egy megfelelő szabályozást a 6. 
cikkbe is bele kellene foglalni, vagyis a 6. cikk (5) bekezdésének Bizottság által előírt törlését 
vissza kell vonni.

Módosítás 217
Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 9 pont – b pont
1775/2005/EK rendelet
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az (5) bekezdést el kell hagyni. törölve

Or. en

Indokolás

A „3-mínusz” szabályt (lásd: 6a. cikk (2) bekezdés) a hálózati területre is szükséges 
alkalmazni. A 6. cikk (5) bekezdésének törlését vissza kell vonni, mivel annak negatív 
következményei lennének: a gazdaságilag érzékeny információkhoz más piaci szereplők is 
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hozzáférhetnének. Azokban a régiókban, ahol háromnál kevesebb felhasználó van, a piaci 
szereplők nyomon követhetik a vételi és eladási pozíciókat, és manipulálhatják az árakat. 
Egyensúlyt kell teremteni az átláthatóság és a titoktartás követelménye között.

Módosítás 218
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk –  9 pont –  b pont
1775/2005/EK rendelet
6 f cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az (5) bekezdést el kell hagyni. törölve

Or. de

Indokolás

Az eddig hatályos 3-mínusz szabályt meg kell tartani. Az egyes szállítási és tároló ügyfelek 
saját adataik bizalmas kezeléséhez fűződő joga (pl. szállítási mennyiségek) nem korlátozható 
úgy, hogy piaci magatartásukra visszamenőleg lehessen következtetni. A szállításirendszer-
üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy minden esetben az illetékes szabályozó hatóság 
rendelkezésére bocsátják azokat az adatokat, amelyek ugyanazon információkat tartalmazzák.

Módosítás 219
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk –  9 pont –  b pont a (új)
1775/2005/EK rendelet
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) Az 5. bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
Rendszerhasználók bizalmassági okokból 
felszólíthatják a szállításirendszer-
üzemeltetőket, hogy az 1. mondat 
értelmében ne tegyenek közzé olyan 
adatokat, amelyek közzététele sértené a 
hálózathasználók üzemi és üzleti titkait. 
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Ebben az esetben a szállításirendszer-
üzemeltető megkeresi az illetékes 
hatóságokat, hogy az érintett pontra vagy 
érintett pontokra vonatkozóan 
engedélyezzék a közzététel korlátozását,
Az illetékes hatóság az engedélyt eseti 
alapon megadhatja vagy elutasíthatja, 
aminek során különösen  az üzleti titkok 
jogos tiszteletben tartásának 
szükségességére és a közzétételhez fűződő 
közérdeket kell figyelembe vennie. Ha 
megadják az engedélyt, közzéteszik a 
rendelkezésre álló kapacitást azon 
numerikus adatok megadása nélkül, 
amelyek ellentétben állnának a 
titoktartási kötelezettséggel.
Az e bekezdésben említett engedély nem 
adható meg, ha ugyanazon a ponton 
három vagy több hálózathasználó 
rendelkezik szerződésben vállalt 
kapacitással.

Or. de

Indokolás

Az eddig hatályos 3-mínusz szabályt meg kell tartani. Az egyes szállítási és tároló ügyfelek 
saját adataik bizalmas kezeléséhez fűződő joga (pl. szállítási mennyiségek) nem korlátozható 
úgy, hogy piaci magatartásukra visszamenőleg lehessen következtetni. A szállításirendszer-
üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy minden esetben az illetékes szabályozó hatóság 
rendelkezésére bocsátják azokat az adatokat, amelyek ugyanazon információkat tartalmazzák.

Módosítás 220
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk –  9 pont –  b pont a (új)
1775/2005/EK rendelet
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) Az 5. bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
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Rendszerhasználók bizalmassági okokból 
felszólíthatják a szállításirendszer-
üzemeltetőket, hogy a 6. cikk 6. bekezdése 
értelmében ne tegyenek közzé olyan 
adatokat, amelyek közzététele sértené a 
hálózathasználók üzemi és üzleti titkait.
Ebben az esetben a szállításirendszer-
üzemeltető megkeresi z illetékes 
hatóságokat, hogy az érintett pontokra 
vagy az érintett pontra vonatkozóan 
engedélyezzék a közzététel korlátozását,
Az illetékes hatóság az engedélyt eseti 
alapon megadhatja vagy elutasíthatja, 
aminek során különösen figyelembe veszi 
az üzleti titkok jogos tiszteletben 
tartásának szükségességére és a 
közzétételhez fűződő közérdeket. Ha 
megadják az engedélyt, közzéteszik a 
rendelkezésre álló kapacitást azon
numerikus adatok megadása nélkül, 
amelyek ellentétben állnának a 
titoktartási kötelezettséggel.
Az e bekezdésben említett engedély nem 
adható meg, ha ugyanazon a ponton 
három vagy több hálózathasználó 
rendelkezik szerződésben vállalt 
kapacitással.

Or. de

Indokolás

A3-mínusz szabály 5. cikkben történő törlése negatív hatást váltana ki, mivel a 
hálózathasználók gazdaságilag érzékeny információi válnának hozzáférhetővé más piaci 
szereplők/versenytársak számára. A kevesebb, mint három használóval rendelkező régiókban 
a piaci szereplők követhetnék ezen használók szállítási és értékesítési pozícióit, és így 
manipulálhatnák az árakat. A piaci árakat a gázeladások azon időpontban történő megkötése 
révén lehetne manipulálni, amikor a piaci szereplők kereslete a legnagyobb.
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Módosítás 221
Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 9 pont – c pont
1775/2005/EK rendelet
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(7) A szállításirendszer-üzemeltetők 
előzetesen és utólagosan – a nominálások, 
az előrejelzések, valamint a rendszerbe 
ténylegesen belépő és az onnan 
ténylegesen kilépő mennyiségek alapján –
információkat tesznek közzé a kínálatra és 
a keresletre vonatkozóan. A közzétett 
információk részletességének a 
szállításirendszer-üzemeltető 
rendelkezésére álló információkhoz kell 
igazodnia.

„(7) A rendszerhasználók kérhetik a 
szállításirendszer-üzemeltetőket, hogy 
ezen adatokat titkosan kezeljék, 
amennyiben úgy vélik, hogy ezek az 
adatok sértik az üzemeltetéssel 
kapcsolatos és az üzleti titoktartást.  Ilyen 
esetben a szállításirendszer-üzemeltetőnek 
engedélyt kell kérne az illetékes hatóságtól 
az érintett pontra vagy pontokra 
vonatkozó információ közzétételének 
korlátozására.

A szállításirendszer-üzemeltetők 
nyilvánosságra hozzák a rendszer 
kiegyensúlyozása érdekében meghozott 
intézkedéseiket, és közzéteszik az ezzel 
kapcsolatban felmerülő költségeiket és 
keletkező bevételeiket.

Az illetékes hatóságok az engedélyt eseti 
alapon megadhatják vagy elutasíthatják. 
Amennyiben az engedélyt megadták, a 
rendelkezésre álló kapacitást közzé kell 
tenni azon számszerűsített adatok 
feltüntetése nélkül, amelyek a titoktartást 
megsérthetnék. 

Az érintett piaci résztvevők kötelesek az e 
cikkben meghatározott adatokat a 
szállításirendszer-üzemeltetők 
rendelkezésére bocsátani.”

Az e bekezdésben említett engedély nem 
adható meg, amennyiben ugyanazon a 
ponton két vagy több rendszerhasználó 
rendelkezik szerződésben vállalt 
kapacitással.

Or. en

Módosítás 222
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont – c pont
1775/2005/EK rendelet
6 cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A szállításirendszer-üzemeltetők 
előzetesen és utólagosan – a nominálások, 
az előrejelzések, valamint a rendszerbe 
ténylegesen belépő és az onnan 
ténylegesen kilépő mennyiségek alapján –
információkat tesznek közzé a kínálatra és 
a keresletre vonatkozóan. A közzétett 
információk részletességének a 
szállításirendszer-üzemeltető 
rendelkezésére álló információkhoz kell 
igazodnia.

(7) A szállításirendszer-üzemeltetők 
előzetesen és utólagosan – a nominálások, 
az előrejelzések, valamint a rendszerbe 
ténylegesen belépő és az onnan
ténylegesen kilépő mennyiségek alapján –
releváns információkat tesznek közzé a 
kínálatra és a keresletre vonatkozóan. A 
közzétett információk részletességének a 
szállításirendszer-üzemeltető 
rendelkezésére álló információkhoz kell 
igazodnia, amennyiben ezáltal jogos üzleti 
titkok nincsenek értinve.

A szállításirendszer-üzemeltetők 
nyilvánosságra hozzák a rendszer 
kiegyensúlyozása érdekében meghozott 
intézkedéseiket, és közzéteszik az ezzel 
kapcsolatban felmerülő költségeiket és 
keletkező bevételeiket.

A szállításirendszer-üzemeltetők az 
illetékes szabályozó hatóságokkal szemben
nyilvánosságra hozzák a rendszer 
kiegyensúlyozása érdekében meghozott 
intézkedéseiket, és közzéteszik az ezzel 
kapcsolatban felmerülő költségeiket és 
keletkező bevételeiket.

Az érintett piaci résztvevők kötelesek az e 
cikkben meghatározott adatokat a 
szállításirendszer-üzemeltetők 
rendelkezésére bocsátani.”

Az érintett piaci résztvevők kötelesek az e 
cikkben meghatározott adatokat a 
szállításirendszer-üzemeltetők 
rendelkezésére bocsátani.”

Or. de

Indokolás

Az eddig hatályos 3-mínusz szabályt meg kell tartani. Az egyes szállítási és tároló ügyfelek 
saját adataik bizalmas kezeléséhez fűződő joga (pl. szállítási mennyiségek) nem korlátozható 
úgy, hogy piaci magatartásukra visszamenőleg lehessen következtetni. A szállításirendszer-
üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy minden esetben az illetékes szabályozó hatóság 
rendelkezésére bocsátják azokat az adatokat, amelyek ugyanazon információkat tartalmazzák.

Módosítás 223
Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 9 pont – c pont
1775/2005/EK rendelet
6 cikk – 7 bekezdés



AM\717804HU.doc 51/93 PE404.708v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(7) A szállításirendszer-üzemeltetők 
előzetesen és utólagosan – a nominálások, 
az előrejelzések, valamint a rendszerbe 
ténylegesen belépő és az onnan 
ténylegesen kilépő mennyiségek alapján –
információkat tesznek közzé a kínálatra és 
a keresletre vonatkozóan. A közzétett 
információk részletességének a 
szállításirendszer-üzemeltető 
rendelkezésére álló információkhoz kell 
igazodnia.

„(7) A szállításirendszer-üzemeltetők 
előzetesen és utólagosan – a nominálások, 
az előrejelzések, valamint a rendszerbe 
ténylegesen belépő és az onnan 
ténylegesen kilépő mennyiségek alapján –
információkat tesznek közzé a kínálatra és 
a keresletre vonatkozóan. A közzétett 
információk részletességének a 
szállításirendszer-üzemeltető 
rendelkezésére álló információkhoz kell 
igazodnia.

A szállításirendszer-üzemeltetők 
nyilvánosságra hozzák a rendszer 
kiegyensúlyozása érdekében meghozott 
intézkedéseiket, és közzéteszik az ezzel 
kapcsolatban felmerülő költségeiket és 
keletkező bevételeiket.

A szállításirendszer-üzemeltetők a nemzeti 
szabályozó hatóság rendelkezésére 
bocsátják a rendszer kiegyensúlyozása 
érdekében meghozott intézkedéseiket, és az 
ezzel kapcsolatban felmerülő költségeiket 
és keletkező bevételeiket.

Az érintett piaci résztvevők kötelesek az e 
cikkben meghatározott adatokat a 
szállításirendszer-üzemeltetők 
rendelkezésére bocsátani.”

Az érintett piaci résztvevők kötelesek az e 
cikkben meghatározott adatokat a 
szállításirendszer-üzemeltetők 
rendelkezésére bocsátani.”

Or. en

Indokolás

Ez az információ üzleti szempontból érzékeny, és hátrányos piaci helyzetbe hozhatja a 
szállításirendszer-üzemeltetőket .

Módosítás 224
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 9 pont – c pont
1775/2005/EK rendelet
6. cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(7) A szállításirendszer-üzemeltetők 
előzetesen és utólagosan – a nominálások, 
az előrejelzések, valamint a rendszerbe 

„(7) A szállításirendszer-üzemeltetők 
utólagosan – a rendszerbe ténylegesen 
belépő és az onnan ténylegesen kilépő 
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ténylegesen belépő és az onnan 
ténylegesen kilépő mennyiségek alapján –
információkat tesznek közzé a kínálatra és 
a keresletre vonatkozóan. A közzétett 
információk részletességének a 
szállításirendszer-üzemeltető 
rendelkezésére álló információkhoz kell 
igazodnia.

mennyiségek alapján – információkat 
tesznek közzé a kínálatra és a keresletre 
vonatkozóan. A közzétett információk 
részletességének a szállításirendszer-
üzemeltető rendelkezésére álló 
információkhoz kell igazodnia.

Or. en

Indokolás

Az utólagos információ hasznos a piac és az árak mozgásának megértése szempontjából, ezért 
közzé kell tenni. A szállításirendszer-üzemeltetőknek ugyanakkor nem kellene az előzetes 
információkat is közzétenni, azaz a nagyfogyasztók gáz iránti keresletére vagy a kínálatra 
vonatkozó előrejelzéseket . Ez például felfedné azon nagyfogyasztók üzleti helyzetét, akik 
közvetlenül kapcsolódnak a gázszállítási rendszerhez.

Módosítás 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 9 pont – c pont
1775/2005/EK rendelet
6 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(7) A szállításirendszer-üzemeltetők 
előzetesen és utólagosan – a nominálások, 
az előrejelzések, valamint a rendszerbe 
ténylegesen belépő és az onnan 
ténylegesen kilépő mennyiségek alapján –
információkat tesznek közzé a kínálatra 
és a keresletre vonatkozóan. A közzétett 
információk részletességének a 
szállításirendszer-üzemeltető 
rendelkezésére álló információkhoz kell 
igazodnia.

„(7) A szállításirendszer-üzemeltetők, ha 
változások állnak elő, előzetesen, naponta 
és valós időben számadatokat tesznek 
közzé minden egyes fontos betáplálási és 
kiadási pontra vonatkozóan:

a) a műszaki szempontból rendelkezésre 
álló maximális kapacitásról,
b) a kereskedelmi szempontból 
rendelkezésre álló és az előjegyzett (vagy 
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szerződésben lekötött) kapacitásról,
c) a karbantartási tervekről és a tervezett 
üzemszünetekről.
A szállításirendszer-üzemeltetők 
számadatokat tesznek közzé minden egyes 
fontos betáplálási és kiadási pontra 
vonatkozóan:
a) a napi gázforgalomról, beleértve a 
forgalom leállását is, utólag, legkésőbb 
egy nappal az adott gáznap végét 
követően,
b) a múltbeli napi gázforgalomról, 
beleértve a forgalom leállását is, görgetett 
adatok formájában, az elmúlt [tíz évre] 
visszamenőleg,
c) utólag, legkésőbb egy nappal az adott 
gáznap végét követően minden érintett 
szállítmányozót értesítenek a napi 
allokálási információkról,
A szállításirendszer-üzemeltetők 
számadatokat tesznek közzé minden egyes 
összekapcsolási pontra vonatkozóan: 
a) a napi összesített upstream-
gázforgalomról, utólag, legkésőbb egy 
nappal az adott gáznap végét követően,
b) a múltbeli napi upstream-
gázforgalomról, görgetett adatok 
formájában az elmúlt [tíz évre] 
visszamenőleg.
A szállításirendszer-üzemeltetők utólag, 
legkésőbb az adott gáznapot megelőző 
gáznap kezdetéig az összesített napi 
keresletet előrejelző számadatokat tesznek 
közzé az adott egyensúlyozási övezetre 
vonatkozóan. 
A szállításirendszer-üzemeltetők valós 
időben közzéteszik az adott egyensúlyozási 
időszakra vonatkozó egyensúlyozási díjat.
A szállításirendszer-üzemeltetők minden 
egyes egyensúlyozási időszakban az 
érintett szállítmányozók rendelkezésére 
bocsátják az egyensúlyhiányra és a 
költségekre vonatkozó előzetes adatokat 
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legkésőbb egy hónappal az egyensúlyozási 
időszak végét követően, majd a végleges 
adatokat három hónapon belül, de 
legkésőbb egy évvel az egyensúlyozási 
időszak végét követően.
A szállításirendszer-üzemeltetők utólag, 
legkésőbb az adott gáznap végét követően 
egy nappal közzéteszik a vezetékkészletre 
vonatkozó összesített napi adatokat 
(beleértve az elmúlt [10] évre visszamenő 
múltbeli adatokat is).
A szállításirendszer-üzemeltetők 
előzetesen közzéteszik a vezetékkészletre 
vonatkozó összesített napi előrejelzéseket 
az adott gáznap végére.
A szállításirendszer-üzemeltetők 
közzéteszik az egyensúlyhiány mértéke és 
az egyensúlyozási díjak kiszámításának 
módszerét. Ha az adatok megváltoznak, a 
szállításirendszer-üzemeltetők azonnal 
frissítik az információkat. 
A szállításirendszer-üzemeltetők 
közzéteszik, hogy milyen feltételek alapján 
hirdetnek ellátási szükséghelyzetet, 
beleértve az ezzel kapcsolatos eljárásokat 
is.
A szállításirendszer-üzemeltetők 
közzéteszik a gázminőségre a rendszerben 
alkalmazott paraméterek teljes leírását, 
valamint a meghatározott paramétereknek 
meg nem felelő gáz kezelésénél 
alkalmazott eljárásokat és szabályokat 
(beleértve a bármilyen kapcsolódó 
költséget). Ha az adatok megváltoznak, a 
szállításirendszer-üzemeltetők azonnal 
frissítik az információkat.
A szállításirendszer-üzemeltetők utólag, 
legkésőbb három nappal az adott gáznap 
végét követően közzéteszik a gázminőségre 
vonatkozó legfontosabb paraméterek 
ténylegesen mért napi értékeit.
A szállításirendszer-üzemeltetők 
közzétesznek minden olyan operatív 
kiegyensúlyozási megállapodást és 
összekapcsolási megállapodást (vagy más, 
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ezekkel egyenértékű megállapodást), 
amelyek előírásokat határoznak meg a 
gázforgalom elosztására vonatkozóan 
(beleértve az alkalmazott módszereket is), 
továbbá a kapcsolódó információkat.  Ha 
az adatok megváltoznak, a 
szállításirendszer-üzemeltetők azonnal 
frissítik az információkat.
A szállításirendszer-üzemeltetők 
biztonságos, interneten keresztül 
működtetett kapacitás-előjegyzési és 
nominálási rendszert biztosítanak a 
rendszerhasználók számára.
Az ebben a bekezdésben felsorolt 
követelmények teljesítéséért további díjak 
nem számolhatók fel, azokat az interneten 
keresztül, felhasználóbarát és átlátható 
módon minden rendszerhasználó számára 
(beleértve a későbbi rendszerhasználókat 
is) hozzáférhetővé kell tenni.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosításban foglalt, az átláthatóságra vonatkozó követelmények minimális 
követelmények, amelyek ahhoz szükségesek, hogy kialakuljon az eredményes és hatékony 
uniós gázpiac, és ennek megfelelően a szállításirendszer-üzemeltetőket jogilag kötelezni kell, 
hogy az információkat tegyék hozzáférhetővé a piac számára. A meglévő átláthatósági 
követelmények nem eléggé határozottak, és nem vonatkoznak az összes olyan információra, 
amelyre a piacnak szüksége van.

Módosítás 226
Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 10 pont
1775/2005/EK rendelet
6 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az általa nyújtott szolgáltatások 
tekintetében valamennyi LNG-létesítmény 
üzemeltetője és valamennyi 

(2) Az általa nyújtott szolgáltatások 
tekintetében valamennyi LNG-létesítmény 
üzemeltetője és valamennyi 
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tárolásirendszer-üzemeltető – rendszeresen, 
görgetett adatok formájában, 
felhasználóbarát, szabványosított módon –
számadatokat tesz közzé a földgáztároló és 
az LNG-létesítmény szerződésben lekötött 
és szabad kapacitásáról.

tárolásirendszer-üzemeltető – rendszeresen, 
görgetett adatok formájában, 
felhasználóbarát, szabványosított módon –
számadatokat tesz közzé a földgáztároló és 
az LNG-létesítmény szerződésben lekötött 
és szabad kapacitásáról, amennyiben 
három vagy annál több használó 
rendelkezik szerződésben lekötött 
kapacitással.

Or. en

Indokolás

A „kisebb, mint 3” szabályt kell alkalmazni a piaci szereplők védelme érdekében, akik 
nyomon követhetik a beszerzési és értékesítési pozíciókat, és így manipulálhatnák az árakat.
Minden olyan esetben, amikor három vagy annál több használó érintett, közzé kell tenni az 
információt.

Módosítás 227
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
1775/2005/EK rendelet
6 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az általa nyújtott szolgáltatások 
tekintetében valamennyi LNG-létesítmény 
üzemeltetője és valamennyi 
tárolásirendszer-üzemeltető – rendszeresen, 
görgetett adatok formájában, 
felhasználóbarát, szabványosított módon –
számadatokat tesz közzé a földgáztároló és 
az LNG-létesítmény szerződésben lekötött 
és szabad kapacitásáról.

(2) Az általa nyújtott szolgáltatások 
tekintetében valamennyi LNG-létesítmény 
üzemeltetője és valamennyi 
tárolásirendszer-üzemeltető – rendszeresen, 
görgetett adatok formájában, 
felhasználóbarát, szabványosított módon –
számadatokat tesz közzé a földgáztároló és 
az LNG-létesítmény szerződésben lekötött 
és szabad kapacitásáról, amíg három vagy 
több rendszerhasználó szerződésben 
lekötött kapacitással rendelkezik.

Or. de
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Indokolás

Általában ezeket csak adatokat csak akkor kell közzétenni, ha a 3-mínusz szabályt betartották. 
Vö. a 6. cikk (7) bekezdésének indokolásával (új).

Módosítás 228
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
1775/2005/EK rendelet
6 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az általa nyújtott szolgáltatások 
tekintetében valamennyi LNG-létesítmény 
üzemeltetője és valamennyi 
tárolásirendszer-üzemeltető – rendszeresen, 
görgetett adatok formájában, 
felhasználóbarát, szabványosított módon –
számadatokat tesz közzé a földgáztároló és 
az LNG-létesítmény szerződésben lekötött 
és szabad kapacitásáról.

(2) Az általa nyújtott szolgáltatások 
tekintetében valamennyi LNG-létesítmény 
üzemeltetője és valamennyi 
tárolásirendszer-üzemeltető – rendszeresen, 
görgetett adatok formájában, 
felhasználóbarát, szabványosított módon –
számadatokat tesz közzé a földgáztároló és 
az LNG-létesítmény szerződésben lekötött 
és szabad kapacitásáról, amíg három vagy 
több rendszerhasználó szerződésben 
lekötött kapacitással rendelkezik.

Or. de

Indokolás

Az eddig hatályos 3-mínusz szabályt meg kell tartani. Mivel az egyes szállítási és tároló 
ügyfelek saját adataik bizalmas kezeléséhez fűződő joga (pl. szállítási mennyiségek) nem 
korlátozható olyan módon, hogy piaci magatartására visszamenőleg lehessen következtetni. A 
szállításirendszer-üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy minden esetben az illetékes 
szabályozó hatóság rendelkezésére bocsátják azokat az adatokat, amelyek ugyanazon 
információkat tartalmazzák.

Módosítás 229
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
1775/2005/EK rendelet
6 a cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az általa nyújtott szolgáltatások 
tekintetében valamennyi LNG-létesítmény 
üzemeltetője és valamennyi 
tárolásirendszer-üzemeltető – rendszeresen, 
görgetett adatok formájában, 
felhasználóbarát, szabványosított módon –
számadatokat tesz közzé a földgáztároló és 
az LNG-létesítmény szerződésben lekötött 
és szabad kapacitásáról.

(2) Az általa nyújtott szolgáltatások 
tekintetében valamennyi LNG-létesítmény 
üzemeltetője és valamennyi 
tárolásirendszer-üzemeltető – rendszeresen, 
görgetett adatok formájában, 
felhasználóbarát, szabványosított módon –
számadatokat tesz közzé a földgáztároló és 
az LNG-létesítmény szerződésben lekötött 
és szabad kapacitásáról, amíg három vagy 
több rendszerhasználó szerződésben 
lekötött kapacitással rendelkezik.

Or. de

Indokolás

Az ilyen jellegű adatok közzététele csak akkor lehet megengedett, amíg három vagy több 
rendszerhasználó használja a kapacitásokat. Egyébként az üzemi titkot veszélyeztetné a 
lehetséges visszavezethetőség.

Módosítás 230
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
1775/2005/EK rendelet
6 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az LNG-létesítmények
rendszerüzemeltetői és a tárolásirendszer-
üzemeltetők közzéteszik az egyes 
földgáztárolókban, illetve LNG-
létesítményekben lévő gázmennyiségeket, 
az azokba belépő és az azokból kilépő 
mennyiségeket, valamint az azokban 
rendelkezésre álló szabad kapacitást, 
ideértve azon létesítmények 
kapacitásadatait is, amelyek mentességet 
élveznek a harmadik felek részére 
nyújtandó hozzáférési szolgáltatások 
kötelezettsége alól. Ezeket az adatokat át 

(4) Amíg három vagy több 
rendszerhasználó szerződésben lekötött 
kapacitással rendelkezik, az LNG-
létesítmények valamennyi 
rendszerüzemeltetője és tárolásirendszer-
üzemeltető közzéteszi az egyes 
földgáztárolókban, illetve LNG-
létesítményekben lévő gázmennyiségeket, 
az azokba belépő és az azokból kilépő 
mennyiségeket, valamint az azokban 
rendelkezésre álló szabad kapacitást, 
ideértve azon létesítmények 
kapacitásadatait is, amelyek mentességet 
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kell adni a szállításirendszer-üzemeltetőnek 
is, aki köteles őket a rendszer vagy a 
releváns pontok által meghatározott 
alrendszer szintjén összesítve közzétenni. 
Az adatokat legalább naponta frissíteni 
kell.

élveznek a harmadik felek részére 
nyújtandó hozzáférési szolgáltatások 
kötelezettsége alól. Ezeket az adatokat át 
kell adni a szállításirendszer-üzemeltetőnek 
is, aki köteles őket a rendszer vagy a 
releváns pontok által meghatározott 
alrendszer szintjén összesítve közzétenni. 
Az adatokat legalább naponta frissíteni 
kell.

Or. de

Indokolás

Az eddig hatályos 3-mínusz szabályt meg kell tartani. Mivel az egyes szállítási és tároló 
ügyfelek saját adataik bizalmas kezeléséhez fűződő joga (pl. szállítási mennyiségek) nem 
korlátozható olyan módon, hogy piaci magatartásukra visszamenőleg lehessen következtetni. 
A szállításirendszer-üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy minden esetben az illetékes 
szabályozó hatóság rendelkezésére bocsátják azokat az adatokat, amelyek ugyanazon 
információkat tartalmazzák.

Módosítás 231
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
1775/2005/EK rendelet
6 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az LNG-létesítmények
rendszerüzemeltetői és a tárolásirendszer-
üzemeltetők közzéteszik az egyes 
földgáztárolókban, illetve LNG-
létesítményekben lévő gázmennyiségeket, 
az azokba belépő és az azokból kilépő 
mennyiségeket, valamint az azokban 
rendelkezésre álló szabad kapacitást, 
ideértve azon létesítmények 
kapacitásadatait is, amelyek mentességet 
élveznek a harmadik felek részére 
nyújtandó hozzáférési szolgáltatások 
kötelezettsége alól. Ezeket az adatokat át 

(4) Amíg három vagy több 
rendszerhasználó szerződésben lekötött 
kapacitással rendelkezik, az LNG-
létesítmények valamennyi 
rendszerüzemeltetője és tárolásirendszer-
üzemeltető közzéteszi az egyes 
földgáztárolókban, illetve LNG-
létesítményekben lévő gázmennyiségeket, 
az azokba belépő és az azokból kilépő 
mennyiségeket, valamint az azokban 
rendelkezésre álló szabad kapacitást, 
ideértve azon létesítmények 
kapacitásadatait is, amelyek mentességet 
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kell adni a szállításirendszer-üzemeltetőnek 
is, aki köteles őket a rendszer vagy a 
releváns pontok által meghatározott 
alrendszer szintjén összesítve közzétenni.
Az adatokat legalább naponta frissíteni 
kell.

élveznek a harmadik felek részére 
nyújtandó hozzáférési szolgáltatások 
kötelezettsége alól. Ezeket az adatokat át 
kell adni a szállításirendszer-üzemeltetőnek 
is, aki köteles őket a rendszer vagy a 
releváns pontok által meghatározott 
alrendszer szintjén összesítve közzétenni.
Az adatokat legalább naponta frissíteni 
kell.

Or. de

Indokolás

Általában ezeket csak adatokat csak akkor kell közzétenni, ha a 3-mínusz szabályt betartották. 
Vö. a 6. cikk (7) bekezdésének indokolásával (új).

Módosítás 232
Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 10 pont
1775/2005/EK rendelet
6 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az LNG-létesítmények 
rendszerüzemeltetői és a tárolásirendszer-
üzemeltetők közzéteszik az egyes 
földgáztárolókban, illetve LNG-
létesítményekben lévő gázmennyiségeket, 
az azokba belépő és az azokból kilépő 
mennyiségeket, valamint az azokban 
rendelkezésre álló szabad kapacitást, 
ideértve azon létesítmények 
kapacitásadatait is, amelyek mentességet 
élveznek a harmadik felek részére 
nyújtandó hozzáférési szolgáltatások 
kötelezettsége alól. Ezeket az adatokat át 
kell adni a szállításirendszer-üzemeltetőnek 
is, aki köteles őket a rendszer vagy a 
releváns pontok által meghatározott 
alrendszer szintjén összesítve közzétenni. 
Az adatokat legalább naponta frissíteni 

(4) Amennyiben három vagy annál több 
használó rendelkezik szerződésben 
lekötött kapacitással, az LNG-
létesítmények rendszerüzemeltetői és a 
tárolásirendszer-üzemeltetők közzéteszik 
az egyes földgáztárolókban, illetve LNG-
létesítményekben lévő gázmennyiségeket, 
az azokba belépő és az azokból kilépő 
mennyiségeket, valamint az azokban 
rendelkezésre álló szabad kapacitást, 
ideértve azon létesítmények 
kapacitásadatait is, amelyek mentességet 
élveznek a harmadik felek részére 
nyújtandó hozzáférési szolgáltatások 
kötelezettsége alól. Ezeket az adatokat át 
kell adni a szállításirendszer-üzemeltetőnek 
is, aki köteles őket a rendszer vagy a 
releváns pontok által meghatározott 
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kell. alrendszer szintjén összesítve közzétenni.
Az adatokat legalább naponta frissíteni 
kell.

Or. en

Indokolás

A „kisebb, mint 3” szabályt kell alkalmazni a piaci szereplők védelme érdekében, akik 
nyomon követhetik a beszerzési és értékesítési pozíciókat, és így manipulálhatják az árakat.
Minden olyan esetben, amikor három vagy annál több használó érintett, közzé kell tenni az 
információt.

Módosítás 233
Dominique Vlasto

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 10 pont
1775/2005/EK rendelet
6 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az LNG-létesítmények 
rendszerüzemeltetői és a tárolásirendszer-
üzemeltetők közzéteszik az egyes 
földgáztárolókban, illetve LNG-
létesítményekben lévő gázmennyiségeket, 
az azokba belépő és az azokból kilépő
mennyiségeket, valamint az azokban 
rendelkezésre álló szabad kapacitást, 
ideértve azon létesítmények 
kapacitásadatait is, amelyek mentességet 
élveznek a harmadik felek részére 
nyújtandó hozzáférési szolgáltatások 
kötelezettsége alól. Ezeket az adatokat át
kell adni a szállításirendszer-üzemeltetőnek 
is, aki köteles őket a rendszer vagy a 
releváns pontok által meghatározott 
alrendszer szintjén összesítve közzétenni.
Az adatokat legalább naponta frissíteni 
kell.

(4) Az LNG-létesítmények 
rendszerüzemeltetői és a tárolásirendszer-
üzemeltetők közzéteszik az egyes 
földgáztároló létesítményekben vagy az 
azonos egyensúlyozási övezetekben 
található tároló létesítmények 
csoportjában, illetve LNG-
létesítményekben lévő gázmennyiségeket, 
az azokba belépő és az azokból kilépő 
mennyiségeket, valamint az azokban 
rendelkezésre álló szabad kapacitást, 
ideértve azon létesítmények 
kapacitásadatait is, amelyek mentességet 
élveznek a harmadik felek részére 
nyújtandó hozzáférési szolgáltatások 
kötelezettsége alól. Ezeket az adatokat át 
kell adni a szállításirendszer-üzemeltetőnek 
is, aki köteles őket a rendszer vagy a 
releváns pontok által meghatározott 
alrendszer szintjén összesítve közzétenni.
Az adatokat legalább naponta frissíteni 
kell.
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Or. fr

Indokolás

A tárolásirendszer-üzemeltetők helyszín vagy helyszínek csoportjai szerint értékesíthetik 
tárolási kapacitásukat. Utóbbi esetben a „helyszín” szerinti közzététel nem érinti a tárolók 
felhasználóit. Ezt az elvet a GGPSSO is átveszi: helyszín vagy helyszínek csoportjai szerinti 
közzététel. Ha egyébként csak a helyszín szerinti közzétételt engedélyeznék, a rövid távú 
kereskedelemi magatartást ösztönöznék (arbitrázs ügyletek, spekulációk).

Módosítás 234
David Martin

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 10 pont
1775/2005/EK rendelet
6 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az LNG-létesítmények 
rendszerüzemeltetői és a tárolásirendszer-
üzemeltetők közzéteszik az egyes 
földgáztárolókban, illetve LNG-
létesítményekben lévő gázmennyiségeket, 
az azokba belépő és az azokból kilépő 
mennyiségeket, valamint az azokban 
rendelkezésre álló szabad kapacitást, 
ideértve azon létesítmények 
kapacitásadatait is, amelyek mentességet 
élveznek a harmadik felek részére 
nyújtandó hozzáférési szolgáltatások 
kötelezettsége alól. Ezeket az adatokat át 
kell adni a szállításirendszer-
üzemeltetőnek is, aki köteles őket a 
rendszer vagy a releváns pontok által 
meghatározott alrendszer szintjén 
összesítve közzétenni. Az adatokat 
legalább naponta frissíteni kell.

(4) Az LNG-létesítmények 
rendszerüzemeltetői és a tárolásirendszer-
üzemeltetők a szállításirendszer-
üzemeltetők számára átadják az egyes 
földgáztárolókban, illetve LNG-
létesítményekben lévő gázmennyiségekre, 
az azokba belépő és az azokból kilépő 
mennyiségekre, valamint az azokban 
rendelkezésre álló szabad kapacitásra 
vonatkozó adatokat, ideértve azon 
létesítmények kapacitásadatait is, amelyek 
mentességet élveznek a harmadik felek 
részére nyújtandó hozzáférési 
szolgáltatások kötelezettsége alól. A 
szállításirendszer-üzemeltető köteles őket 
a rendszer vagy a releváns pontok által 
meghatározott alrendszer szintjén 
összesítve közzétenni. Az adatokat 
legalább naponta frissíteni kell.

Or. en

Indokolás

Ha az információt csak összesítve kell közzétenni (ahogy a piac megköveteli), akkor nem 



AM\717804HU.doc 63/93 PE404.708v01-00

HU

következetes lépés azt előírni az LNG és a tárolásirendszer-üzemeltetők számára, hogy 
minden egyes létesítményükkel kapcsolatban közzétegyék az információt.

Módosítás 235
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 10 pont
1775/2005/EK rendelet
6a cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az átlátható, objektív és 
megkülönböztetésmentes díjak biztosítása, 
valamint a földgáz-infrastruktúra 
hatékony hasznosításának megkönnyítése 
érdekében az LNG-létesítmények 
üzemeltetői és a tárolásirendszer-
üzemeltetők vagy az illetékes nemzeti 
hatóságok a harmadik felek részére 
nyújtandó hozzáférésre irányadó 
szabályok alá tartozó infrastruktúra 
díjának kialakításáról, annak 
módszereiről és struktúrájáról ésszerűen 
és kellően részletezett információt tesznek 
közzé. A szállításirendszer-üzemeltetők a 
szűk keresztmetszetek kezelésére 
vonatkozó eljárásaikat, beleértve a 
kapacitásallokációt is, jóváhagyásra 
benyújtják a szabályozó hatóságokhoz. A 
szabályozó hatóságok, mielőtt jóváhagyják 
a szabályokat, kérhetik azok módosítását.

Or. en

Indokolás

Az átláthatósági előírásnak nemcsak a szállítási infrastruktúrákra kell vonatkoznia, hanem az 
LNG- és a tárolási létesítményekre is, mivel ezekre a létesítményekre is érvényes a 
szabályozott hozzáférés (kivéve a mentességet élvező infrastruktúrákat, illetve a tárgyalásos 
hozzáférési szabályok hatálya alá eső infrastruktúrákat a 2003/55/EK irányelv 19. cikkében 
foglaltaknak megfelelően). 
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Módosítás 236
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
1775/2005/EK rendelet
6 a cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az LNG-rendszerhasználók és a 
tárolásirendszer-használók bizalmassági 
okokból felszólíthatják az LNG-
rendszerüzemeltetőket és tárolásirendszer-
üzemeltetőket, hogy olyan adatokat az 4. 
bekezdés értelmében ne tegyenek közzé, 
amelyek közzététele sértené LNG-
rendszerhasználók és a tárolásirendszer-
használók üzemi és üzleti titkait. Ebben az 
esetben a szállításirendszer-üzemeltető 
megkeresi az illetékes hatóságokat, hogy 
az érintett pontra vagy érintett pontokra 
vonatkozóan engedélyezzék a közzététel 
korlátozását,
Az illetékes hatóság az engedélyt eseti 
alapon megadhatja vagy elutasíthatja, 
aminek során különösen  az üzleti titkok 
jogos tiszteletben tartásának 
szükségességére és a közzétételhez fűződő 
közérdeket kell figyelembe vennie. Ha 
megadják az engedélyt, közzéteszik a 
rendelkezésre álló kapacitást azon 
numerikus adatok megadása nélkül, 
amelyek ellentétben állnának a 
titoktartási kötelezettséggel.
Az LNG-rendszerüzemeltetők és a 
tárolásirendszer-üzemeltetőknek minden 
esetben közzé kell tenniük az 
információkat, ha három vagy több LNG-
rendszerüzemeltető és a tárolásirendszer-
üzemeltető szerződéses vagy egyéb 
megállapodások alapján kapacitást foglalt 
le.

Or. de
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Indokolás

Az eddig hatályos 3-mínusz szabályt meg kell tartani. Mivel az egyes szállítási és tároló 
ügyfelek saját adataik bizalmas kezeléséhez fűződő joga (pl. szállítási mennyiségek) nem 
korlátozható olyan módon, hogy piaci magatartására visszamenőleg lehessen következtetni. A 
szállításirendszer-üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy minden esetben az illetékes 
szabályozó hatóság rendelkezésére bocsátják azokat az adatokat, amelyek ugyanazon 
információkat tartalmazzák.

Módosítás 237
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
1775/2005/EK rendelet
6 a cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az LNG-rendszerhasználók és a 
tárolásirendszer-használók bizalmassági 
okokból felszólíthatják az LNG-
rendszerüzemeltetőket és tárolásirendszer-
üzemeltetőket, hogy olyan adatokat az 4. 
bekezdés értelmében ne tegyenek közzé, 
amelyek közzététele sértené LNG-
rendszerhasználók és a tárolásirendszer-
használók üzemi és üzleti titkait. Ebben az 
esetben az LNG-rendszerhasználó és a 
tárolásirendszer-használó megkeresi z 
illetékes hatóságokat, hogy az érintett 
pontokra vagy az érintett pontra 
vonatkozóan engedélyezzék a közzététel 
korlátozását, Az illetékes hatóság az 
engedélyt eseti alapon megadhatja vagy 
elutasíthatja, aminek során különösen  az 
üzleti titkok jogos tiszteletben tartásának 
szükségességére és a közzétételhez fűződő 
közérdeket figyelembe veszi.
Az LNG-rendszerüzemeltetőknek és a 
tárolásirendszer-üzemeltetőknek minden 
esetben közzé kell tenniük az 
információkat, ha három vagy több LNG-
rendszerüzemeltető és a tárolásirendszer-
üzemeltető szerződéses vagy egyéb 
hasonló megállapodások alapján 
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kapacitást kapott, kivéve a 
termelőüzemhez használt tömeget, 
valamint azokat a kapacitásokat, 
amelyeket a szállításirendszer-üzemeltetők 
kizárólag funkciójuk végrehajtásához 
foglaltak le. Minden esetben 
nyilvánosságra kell hozni a legfontosabb 
üzleti feltételeket a 2003/55/EK irányelv 
19. cikkének (3) bekezdése szerint.
Közzététel elmaradása esetén az 
információkat azok kérésére a nemzeti 
szabályozó hatóságok rendelkezésére kell 
bocsátani.

Or. de

Indokolás

Lásd a 6. cikk (7) bekezdéséhez fűzött indokolást. Hasonló helyzet adódhat az LNG- és 
tárolási pozíciókat tekintetében, ha a „3-shipper szabályozás” a GGPSSO-ból nem kerül 
átvételre a rendeletbe.

Módosítás 238
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 10 pont
1775/2005/EK rendelet
6a cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben az LNG-létesítmény 
üzemeltetője vagy a tárolásirendszer-
üzemeltető úgy ítéli meg, hogy titoktartási 
okokból nem jogosult valamennyi kért 
adatot közzétenni, engedélyt kell kérnie az 
illetékes hatóságoktól az érintett pontra 
vagy pontokra vonatkozó információ 
közzétételének korlátozására.
Az illetékes hatóságok az engedélyt eseti 
alapon adják meg vagy utasítják el, 
különös figyelemmel a jogos üzleti titok 
tiszteletben tartásának szükségességére és 
a versenyképes belső földgázpiac 
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megteremtésére vonatkozó célkitűzésre. 
Amennyiben az engedélyt megadták, a 
földgáztárolók és/vagy az LNG-
létesítmények rendelkezésre álló 
kapacitását közzé kell tenni azon 
számszerűsített adatok feltüntetése nélkül, 
amelyek a titoktartást megsérthetnék..

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nem gondoskodik az LNG-létesítmények és a földgáztárolók 
tevékenységeivel kapcsolatos üzleti titokra vonatkozó eljárásról. Meg kell találni a megfelelő 
egyensúlyt a piac érdekei és az üzleti titoktartás érdekei között.

Módosítás 239
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 10 pont
1775/2005/EK rendelet
6a cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben az LNG-létesítmény 
üzemeltetője vagy a tárolásirendszer-
üzemeltető úgy ítéli meg, hogy titoktartási 
okokból nem jogosult valamennyi kért 
adatot közzétenni, engedélyt kell kérnie az 
illetékes hatóságoktól az érintett pontra 
vagy pontokra vonatkozó információ 
közzétételének korlátozására.
Az illetékes hatóságok az engedélyt eseti 
alapon adják meg vagy utasítják el, 
különös figyelemmel a jogos üzleti titok 
tiszteletben tartásának szükségességére és 
a versenyképes belső földgázpiac 
megteremtésére vonatkozó célkitűzésre. 
Ha megadják az engedélyt, közzéteszik a 
földgáztárolók és/vagy az LNG-
létesítmények rendelkezésre álló 
kapacitását azon számszerű adatok 
megadása nélkül, amelyek ellenkeznének 
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a titoktartás követelményével.

Or. en

Indokolás

Csak akkor alakulhat ki átlátható uniós gázpiac, ha a szállítási, az LNG-létesítményi és a 
tárolási kapacitások minden piaci szereplő számára valós időben rendelkezésre állnak. Ilyen 
helyzet áll fenn az Egyesült Államok piacán, és azon a piacon jó eredményeket biztosít. A 
piacon domináns szerepet játszó szereplők gyakran visszaélnek azzal az állítással, hogy ezek 
az információk „kereskedelmi szempontból érzékeny adatok”, hogy így kizárják a piacról 
lehetséges versenytársaikat.

Módosítás 240
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 10 pont
1775/2005/EK rendelet
6a cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben az LNG-létesítmény 
üzemeltetője vagy a tárolásirendszer-
üzemeltető úgy ítéli meg, hogy titoktartási 
okokból nem jogosult valamennyi kért 
adatot közzétenni, engedélyt kell kérnie az 
illetékes hatóságoktól az érintett pontra 
vagy pontokra vonatkozó információ 
közzétételének korlátozására.
Az illetékes hatóságok az engedélyt eseti 
alapon adják meg vagy utasítják el, 
különös figyelemmel a jogos üzleti titok 
tiszteletben tartásának szükségességére és 
a versenyképes belső földgázpiac 
megteremtésére vonatkozó célkitűzésre. 
Ha megadják az engedélyt, közzéteszik a 
földgáztárolók és/vagy az LNG-
létesítmények rendelkezésre álló 
kapacitását azon számszerű adatok 
megadása nélkül, amelyek ellenkeznének 
a titoktartás követelményével.

Or. en
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Indokolás

A Bizottság javaslata nem gondoskodik az LNG-létesítmények és a földgáztárolók 
tevékenységeivel kapcsolatos üzleti titokra vonatkozó eljárásról. Meg kell találni a megfelelő 
egyensúlyt a piac érdekei és az üzleti titoktartás érdekei között.

Módosítás 241
Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 10 pont
1775/2005/EK rendelet
6 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. cikk törölve
A rendszerüzemeltetők nyilvántartási 

kötelezettsége
A szállításirendszer-üzemeltetők, a 
tárolásirendszer-üzemeltetők és az LNG-
létesítmények rendszerüzemeltetői öt évre 
visszamenőleg folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nemzeti 
szabályozó hatóság, a nemzeti 
versenyhatóság és a Bizottság számára a 
6. cikkben, a 6a. cikkben és a melléklet 3. 
részében előírt valamennyi információt.

Or. en

Indokolás

A részletes nyilvántartási eljárások nem nyújtanak további segítséget a piaci szereplők 
számára. Csak a bürokráciát és a költségeket növelik számukra. Az összesített adatok 
közzététele elfogadhatatlan. A szabályozó hatóságok nem teszik közzé a náluk nyilvántartott 
adatokat a nyilvántartási kötelezettségnek megfelelően, mivel a legtöbb esetben ezek az 
adatok bizalmas és érzékeny információkat tartalmaznak.
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Amendment 242
Herbert Reul

Proposal for a regulation – amending act
Article 1 – point 10
Regulation (EC) No 1775/2005
Article 6 b

Text proposed by the Commission Amendment

Artikel 6b entfällt
Aufbewahrungspflichten für 

Netzbetreiber
Die Fernleitungsnetzbetreiber, 
Speicheranlagenbetreiber und LNG-
Anlagenbetreiber bewahren alle 
Informationen, auf die in den Artikeln 6 
und 6a und in Teil 3 des Anhangs Bezug 
genommen wird, für die Dauer von fünf 
Jahren auf und stellen sie der nationalen 
Regulierungsbehörde, der nationalen 
Wettbewerbsbehörde und der Kommission 
bei Bedarf zur Verfügung.

Or. xm

Justification

Detaillierte und langfristige Aufbewahrungsanforderungen haben für den Markt keinen 
Nutzen – im Gegenteil führen sie zu unnötiger Bürokratie bei der Berichterstattung und zu 
höheren Kosten für alle Marktteilnehmer. Noch Besorgnis erregender ist die aggregierte 
Veröffentlichung solcher Daten. Es ist nicht akzeptabel, dass Regulierungsbehörden dem 
Markt Daten zur Verfügung stellen dürfen, welche sie von Marktteilnehmern im Rahmen der 
Aufbewahrungsanforderungen erhalten haben. In den meisten Fällen handelt es sich um 
vertrauliche und sensible Informationen.

Módosítás 243
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont
1775/2005/EK rendelet
6 b cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szállításirendszer-üzemeltetők, a 
tárolásirendszer-üzemeltetők és az LNG-
létesítmények rendszerüzemeltetői öt évre 
visszamenőleg folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nemzeti 
szabályozó hatóság, a nemzeti 
versenyhatóság és a Bizottság számára a 6. 
cikkben, a 6a. cikkben és a melléklet 3. 
részében előírt valamennyi információt.”

A szállításirendszer-üzemeltetők, a 
tárolásirendszer-üzemeltetők és az LNG-
létesítmények rendszerüzemeltetői három
évre visszamenőleg folyamatosan 
hozzáférhetővé teszik a nemzeti 
szabályozó hatóság, a nemzeti 
versenyhatóság és a Bizottság számára a 6. 
cikkben, a 6a. cikkben és a melléklet 3. 
részében előírt valamennyi információt.

Or. de

Indokolás

Az elérni kívánt jobb ellenőrzéshez elegendő a hároméves határidő.

Módosítás 244
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 10 pont a (új)
1775/2005/EK rendelet
6c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A rendelet a következő 6a. 
bekezdéssel egészül ki:
„6b a. cikk
Az információk közzétételének korlátozása
Amennyiben távvezeték-hálózatok, 
tárolási rendszerek és LNG-berendezések 
üzemeltetője azon a véleményen van, hogy 
a bizalmas kezelésből kifolyólag nem 
jogosult minden szükséges adat 
közzétételére, akkor felkéri az illetékes 
hatóságokat, hogy az érintett pontra vagy 
érintett pontokra vonatkozóan 
engedélyezzék a közzététel korlátozását.
Az illetékes hatóságok az engedélyt eseti 
alapon megadhatják vagy elutasíthatják, 
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különös figyelemmel a jogos üzleti titok 
tiszteletben tartásának szükségességére és 
a versenyre nyitott földgázpiac 
megteremtésére vonatkozó célkitűzésre.
Az e cikkben említett engedély nem 
adható meg, ha ugyanazon a ponton 
három vagy több rendszerhasználó 
rendelkezik szerződésben vállalt 
kapacitással.

Or. de

Indokolás

Egyedi esetekben a közzététel ellentétben állhat az adatvédelem területén hatályos nemzeti 
szabályozásokkal, vagy a közzététel gátolhatja a versenyre nyitott földgázpiac célkitűzéseit. 
Ezért célravezetőnek tűnik kivételes esetekben megengedni egyedi esetek vizsgálatát.

Módosítás 245
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont – b pont
1775/2005/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) Az 2. bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

törölve

„(2) Annak érdekében, hogy a 
rendszerhasználók kellő időben 
korrekciós intézkedéseket hajthassanak 
végre, a szállításirendszer-üzemeltetők 
kötelesek – kellő időben, online 
eszközökkel – elegendő mennyiségű 
megbízható adatot rendelkezésükre 
bocsátani a rendszerhasználók 
kiegyensúlyozottsági helyzetéről.
A szolgáltatott információk szintjének 
egyrészről a szállításirendszer-üzemeltető 
rendelkezésére álló információk 
szintjéhez, másrészről az egyensúlyozási 
díjak kiszámítására alkalmazott 
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referencia-időszakhoz kell igazodnia.
Ezért az információszolgáltatásért díj nem 
számítható fel.”

Or. de

Módosítás 246
Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 11 pont – b pont
1775/2005/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(2) Annak érdekében, hogy a 
rendszerhasználók kellő időben korrekciós 
intézkedéseket hajthassanak végre, a 
szállításirendszer-üzemeltetők kötelesek –
kellő időben, online eszközökkel –
elegendő mennyiségű megbízható adatot 
rendelkezésükre bocsátani a 
rendszerhasználók kiegyensúlyozottsági 
helyzetéről.

„(2) Annak érdekében, hogy a 
rendszerhasználók kellő időben korrekciós 
intézkedéseket hajthassanak végre, a 
szállításirendszer-üzemeltetők kötelesek –
kellő időben, online eszközökkel –
elegendő mennyiségű megbízható adatot a 
rendszerhasználók rendelkezésére
bocsátani egyéni kiegyensúlyozottsági 
helyzetükről az egyéni felhasználói 
profilok bizalmas jellegének sérelme 
nélkül.

A szolgáltatott információk szintjének
egyrészről a szállításirendszer-üzemeltető 
rendelkezésére álló információk 
szintjéhez, másrészről az egyensúlyozási 
díjak kiszámítására alkalmazott referencia-
időszakhoz kell igazodnia.

A szolgáltatott információknak egyrészről 
a szállításirendszer-üzemeltető 
rendelkezésére álló információkhoz,
másrészről az egyensúlyozási díjak 
kiszámítására alkalmazott referencia-
időszakhoz kell igazodnia.”

Ezért az információszolgáltatásért díj nem 
számítható fel.”

Or. en

Indokolás

Egyensúlyt kell teremteni az átláthatóság és a titoktartás követelménye között.
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Módosítás 247
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont – b pont
1775/2005/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Annak érdekében, hogy a 
rendszerhasználók kellő időben korrekciós 
intézkedéseket hajthassanak végre, a 
szállításirendszer-üzemeltetők kötelesek –
kellő időben, online eszközökkel –
elegendő mennyiségű megbízható adatot 
rendelkezésükre bocsátani a 
rendszerhasználók kiegyensúlyozottsági 
helyzetéről. A szolgáltatott információk 
szintjének egyrészről a szállításirendszer-
üzemeltető rendelkezésére álló információk 
szintjéhez, másrészről az egyensúlyozási 
díjak kiszámítására alkalmazott referencia-
időszakhoz kell igazodnia.

(2) Annak érdekében, hogy a 
rendszerhasználók kellő időben korrekciós 
intézkedéseket hajthassanak végre, a 
szállításirendszer-üzemeltetők kötelesek –
kellő időben, online eszközökkel –
elegendő mennyiségű megbízható adatot 
rendelkezésükre bocsátani a 
rendszerhasználók kiegyensúlyozottsági 
helyzetéről. A szolgáltatott információk 
szintjének egyrészről a szállításirendszer-
üzemeltető rendelkezésére álló információk 
szintjéhez, másrészről az egyensúlyozási 
díjak kiszámítására alkalmazott referencia-
időszakhoz kell igazodnia.

Ezért az információszolgáltatásért díj nem 
számítható fel.”

Or. de

Módosítás 248
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont – c pont
1775/2005/EK rendelet
7 cikk – 4-6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) A (4), (5) és (6) bekezdést el kell 
hagyni.

törölve

Or. de
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Indokolás

A hatályos gázirányelv (4), (5) és (6) bekezdését meg kell tartani.

Módosítás 249
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 11 pont – b pont
1775/2005/EK rendelet
7 cikk – 4-6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) A (4), (5) és (6) bekezdést el kell 
hagyni.

törölve

Or. de

Indokolás

Az 1775/2005 rendelet (4), (5) és (6) bekezdése azt szabályozza, hogy a hálózathasználók arra 
vannak ösztönözve, hogy inputjaikat és outputjaikat a lehető leginkább kiegyenlítsék. Erre a 
hálózati stabilitás biztosítása érdekében van szükség. Emellett a hálózat 
kiegyenlítetlenségéből keletkező költségeket át kellene hárítani a hálózathasználókra. Ezáltal 
végeredményben növekednének a végfogyasztói árak. A kiegyenlítő díjak megfelelőségét a 
nemzeti szabályozó hatóság állapítja meg.

Módosítás 250
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 12 pont
1775/2005/EK rendelet
8 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi szállításirendszer-üzemeltető, 
tárolásirendszer-üzemeltető és LNG-
rendszer üzemeltetője ésszerű lépéseket 
tesz a kapacitásjogokkal való szabad 
kereskedelem lehetővé tételére és 
megkönnyítésére. Valamennyi üzemeltető 

Valamennyi szállításirendszer-üzemeltető, 
tárolásirendszer-üzemeltető és LNG-
rendszer üzemeltetője ésszerű lépéseket 
tesz a kapacitásjogokkal való szabad 
kereskedelem lehetővé tételére és 
megkönnyítésére. Mindezt az átláthatóság 
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kidolgoz az elsődleges piacra irányadó, a 
másodlagos kapacitáskereskedelmet 
elősegítő harmonizált szerződéseket és 
eljárásokat a szállítás, az LNG-
létesítmények és a földgáztárolók 
igénybevételére vonatkozóan, továbbá 
amennyiben a rendszerhasználók erről 
értesítik, elismeri az elsődleges 
kapacitásjogok átruházását.

és a diszkriminációmentesség elvének 
tiszteletben tartása mellett kell 
végrehajtani. Valamennyi üzemeltető 
kidolgoz az elsődleges piacra irányadó, a 
másodlagos kapacitáskereskedelmet 
elősegítő harmonizált szerződéseket és 
eljárásokat a szállítás, az LNG-
létesítmények és a földgáztárolók 
igénybevételére vonatkozóan, továbbá 
amennyiben a rendszerhasználók erről 
értesítik, elismeri az elsődleges 
kapacitásjogok átruházását.

Or. ro

Indokolás

Az átláthatóság és a megkülönböztetéstől való mentesség elve minden szereplő számára 
azonos feltételeket garantál és védi a fogyasztók érdekeit.

Módosítás 251
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
1775/2005/EK rendelet
8a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a cikk
Kiskereskedelmi piacok

A regionális és közösségi szintű, jól 
működő, átlátható, határokon átnyúló 
kiskereskedelmi piacok kialakulásának 
elősegítése érdekében a tagállamok 
gondoskodnak azon feladat- és felelősségi 
körök meghatározásáról, amelyekkel a 
szállításirendszer-üzemeltetők, az 
elosztórendszer-üzemeltetők, az 
ellátóvállalkozások, a fogyasztók, 
valamint szükség szerint más piaci 
résztvevők a szerződéses feltételekkel, a 
fogyasztókkal szembeni kötelezettségekkel, 
az adatcsere- és az elszámolási 

törölve
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szabályokkal, az adatok feletti 
tulajdonjoggal és a mérési felelősséggel 
összefüggésben rendelkeznek. 
Ezeket a szabályokat nyilvánosságra kell 
hozni, kidolgozásuk során a 
fogyasztókhoz való hozzáférés határokon 
átnyúló összehangolására kell törekedni, 
és ezekkel a szabályokkal kapcsolatban a 
szabályozó hatóságokat felülvizsgálati 
jogkörrel kell felruházni.”

Or. de

Indokolás

A végfogyasztói piacoknak nincs közük a hálózathoz. A gázszektorban uralkodó verseny, és 
ezáltal a versenyjog alá tartoznak. A végfogyasztói piacot a versenyhatóságok figyelik.

Módosítás 252
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 13 pont
1775/2005/EK rendelet
8a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A regionális és közösségi szintű, jól 
működő, átlátható, határokon átnyúló
kiskereskedelmi piacok kialakulásának 
elősegítése érdekében a tagállamok 
gondoskodnak azon feladat- és felelősségi 
körök meghatározásáról, amelyekkel a 
szállításirendszer-üzemeltetők, az 
elosztórendszer-üzemeltetők, az 
ellátóvállalkozások, a fogyasztók, valamint 
szükség szerint más piaci résztvevők a 
szerződéses feltételekkel, a fogyasztókkal 
szembeni kötelezettségekkel, az adatcsere-
és az elszámolási szabályokkal, az adatok 
feletti tulajdonjoggal és a mérési 
felelősséggel összefüggésben 
rendelkeznek.

A regionális és közösségi szintű, jól 
működő, átlátható kiskereskedelmi piacok 
kialakulásának elősegítése érdekében a 
tagállamok gondoskodnak azon feladat- és 
felelősségi körök meghatározásáról, 
amelyekkel a szállításirendszer-
üzemeltetők, az elosztórendszer-
üzemeltetők, az ellátóvállalkozások, a 
fogyasztók, valamint szükség szerint más 
piaci résztvevők a szerződéses 
feltételekkel, a fogyasztókkal szembeni 
kötelezettségekkel, az adatcsere- és az 
elszámolási szabályokkal, az adatok feletti 
tulajdonjoggal és a mérési felelősséggel
összefüggésben rendelkeznek.

Ezeket a szabályokat nyilvánosságra kell Ezeket a szabályokat nyilvánosságra kell 
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hozni, kidolgozásuk során a fogyasztókhoz 
való hozzáférés határokon átnyúló 
összehangolására kell törekedni, és 
ezekkel a szabályokkal kapcsolatban a 
szabályozó hatóságokat felülvizsgálati 
jogkörrel kell felruházni.”

hozni, és ezekkel a szabályokkal 
kapcsolatban a szabályozó hatóságokat 
felülvizsgálati jogkörrel kell felruházni.

Or. en

Indokolás

Az összehangolt határokon átnyúló kiskereskedelmi piacokra vonatkozó cél megvalósulása 
nem szükséges a regionális és közösségi szintű nagybani piacok jó működéséhez, amelynek 
prioritást kell adni. A fenti szabályozási cél hatásait alaposan fel kellene mérni, a költség-
haszon arányt részletesen elemezni kellene, mivel valószínű, hogy a befektetések jelentős része 
nem térülne meg, és ezek mértéke meghaladná az előnyöket

Módosítás 253
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
1775/2005/EK rendelet
8a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A regionális és közösségi szintű, jól 
működő, átlátható, határokon átnyúló 
kiskereskedelmi piacok kialakulásának 
elősegítése érdekében a tagállamok 
gondoskodnak azon feladat- és felelősségi 
körök meghatározásáról, amelyekkel a 
szállításirendszer-üzemeltetők, az 
elosztórendszer-üzemeltetők, az 
ellátóvállalkozások, a fogyasztók, valamint 
szükség szerint más piaci résztvevők a
szerződéses feltételekkel, a fogyasztókkal 
szembeni kötelezettségekkel, az adatcsere-
és az elszámolási szabályokkal, az adatok 
feletti tulajdonjoggal és a mérési 
felelősséggel összefüggésben 
rendelkeznek.

A regionális és közösségi szintű, jól 
működő, átlátható, határokon átnyúló 
kiskereskedelmi piacok kialakulásának 
elősegítése érdekében a tagállamok 
gondoskodnak azon feladat- és felelősségi 
körök meghatározásáról, amelyekkel a 
szállításirendszer-üzemeltetők és az 
elosztórendszer-üzemeltetők a szerződéses 
feltételekkel, a fogyasztókkal szembeni 
kötelezettségekkel, az adatcsere- és az 
elszámolási szabályokkal, az adatok feletti 
tulajdonjoggal és a mérési felelősséggel 
összefüggésben rendelkeznek.

Ezeket a szabályokat nyilvánosságra kell Ezeket a szabályokat nyilvánosságra kell 
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hozni, kidolgozásuk során a fogyasztókhoz 
való hozzáférés határokon átnyúló 
összehangolására kell törekedni, és ezekkel 
a szabályokkal kapcsolatban a szabályozó 
hatóságokat felülvizsgálati jogkörrel kell 
felruházni.”

hozni, kidolgozásuk során a fogyasztókhoz 
való hozzáférés határokon átnyúló 
összehangolására kell törekedni, és ezekkel 
a szabályokkal kapcsolatban a szabályozó 
hatóságokat felülvizsgálati jogkörrel kell 
felruházni.”

Or. de

Indokolás

A rendelet tárgya a szállítási hálózatokhoz való hozzáférés szabályozása. A 
gázkereskedők/ellátóvállalkozások ügyfeleikkel szembeni kötelezettségeinek szabályozása 
ezért nem tárgya a rendeletnek.

Módosítás 254
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 13 pont
1775/2005/EK rendelet
8a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeket a szabályokat nyilvánosságra kell
hozni, kidolgozásuk során a 
fogyasztókhoz való hozzáférés határokon 
átnyúló összehangolására kell törekedni, 
és ezekkel a szabályokkal kapcsolatban a 
szabályozó hatóságokat felülvizsgálati 
jogkörrel kell felruházni.”

Ezeket a szabályokat olyan módon kell
kidolgozni, hogy ösztönözzék és biztosítsák
a fogyasztókhoz való, határokon átnyúló
hozzáférést. A szabályokat a
felülvizsgálatot követően a szabályozó
hatóságoknak kell nyilvánosságra hozni.

Or. de

Indokolás

A kiskereskedelmi piacokért, valamint a keretfeltételek meghatározásáért – többek között az 
elosztóhálózat-üzemeltetők számára – továbbra is a tagállamok a felelősek. A szolgáltatások 
piacához hasonlóan a fogyasztókhoz való, határokon átnyúló hozzáférést európai 
harmonizáció nélkül is biztosítani lehet.
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Módosítás 255
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 13 pont
1775/2005/EK rendelet
8a cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szabályokba beletartozik az 
elosztóvállalatok és személyzetük 
jövedelmének leválasztása a végfogyasztók 
számára eladott energiáról.

Or. en

Indokolás

A gáz elosztásának szintjén fontos, hogy a hatékonyságot megfelelő arányokkal ösztönözzék.
Az egyik legfontosabb cél az energiafogyasztás növelésére irányuló fonák érdek 
kialakulásának elkerülése.

Módosítás 256
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 13 a pont (új)
1775/2005/EK rendelet
9 cikk – Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A 9. cikk címe helyébe a következő 
szöveg lép:

„Iránymutatások a szállításirendszer-
üzemeltetők kompenzációs 

mechanizmusairól”

Or. en
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Indokolás

A cím módosítása annak érdekében, hogy meg lehessen különböztetni a 2e. cikkben foglalt 
iránymutatásoktól.

Módosítás 257
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
1775/2005/EK rendelet
1 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) az információszolgáltatás részletes 
meghatározásáról, azon műszaki 
információk részletes meghatározásáról, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 
rendszerhasználók tényleges hozzáférést 
nyerjenek a rendszerhez, valamint az 
átláthatósági követelmények teljesítése 
szempontjából releváns összes pont 
részletes meghatározásáról, ideértve az 
egyes releváns pontokban közzéteendő 
információk és a közzététel 
időütemezésének részletes meghatározását 
is, összhangban a 6. és a 6a. cikkel;

(c) az információszolgáltatás részletes 
meghatározásáról, azon hálózattal 
kapcsolatos műszaki információk részletes 
meghatározásáról, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy a rendszerhasználók tényleges 
hozzáférést nyerjenek a rendszerhez, 
valamint az átláthatósági követelmények 
teljesítése szempontjából releváns összes 
pont részletes meghatározásáról, ideértve 
az egyes releváns pontokban közzéteendő 
információk és a közzététel 
időütemezésének részletes meghatározását 
is, összhangban a 6. és a 6a. cikkel;

Or. de

Indokolás

A Bizottság az 1775/2005 rendelet szerint csak arra jogosult, hogy módosítsa a jogalkotó 
által elfogadott iránymutatásokat, kibocsátásukra azonban nem. A cikk a Bizottság 
iránymutatások kibocsátására vonatkozó általános felhatalmazásával egyenértékű, amely a 
Bizottság álláspontja szerint a harmonizációhoz szükséges. Összeegyeztethetetlen a 
demokrácia elvével egy olyan általános hatályú felhatalmazás, amely az iránymutatások 
kibocsátására egyedül a harmonizáció célja miatt vonatkozik.



PE404.708v01-00 82/93 AM\717804HU.doc

HU

Módosítás 258
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
1775/2005/EK rendelet
9 cikk – 1 bekezdés – d-h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a díjszámítás részletes módszertanáról, 
összhangban a 3. cikkel;

törölve

(e) az egyensúlyozás részletes szabályairól, 
összhangban a 7. cikkel;
(f) a másodlagos piacon folytatott 
kapacitáskereskedelem elősegítésére az 
elsődleges piacon alkalmazott, valamint az 
elsődleges kapacitásjogok 
rendszerhasználók közötti átruházására 
irányadó eljárások részletes 
meghatározásáról, összhangban a 8. 
cikkel;
(g) a 8a. cikkben a kiskereskedelmi 
piacokkal kapcsolatban előírt 
rendelkezések részletes alkalmazásáról;
(h) a 2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt 
kérdéskörök részletes szabályairól. 

Or. de

Indokolás

A Bizottság által ehelyütt javasolt, „az ellenőrzéses szabályozási eljáráson keresztüli” 
iránymutatási hatáskör jelentősen korlátozza az Európai Parlament jogait, és ezért el kell 
utasítani.

Módosítás 259
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
1775/2005/EK rendelet
9 cikk – 1 bekezdés – g pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(g) a 8a. cikkben a kiskereskedelmi 
piacokkal kapcsolatban előírt 
rendelkezések részletes alkalmazásáról; 

törölve

Or. de

Indokolás

A kiskereskedelmi piacokon szükséges szabályozásokért maradjanak továbbra is a tagállamok 
felelősek.

Módosítás 260
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Article 1 – point 14
1775/2005/EK rendelet
9 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(g) a 8a. cikkben a kiskereskedelmi 
piacokkal kapcsolatban előírt 
rendelkezések részletes alkalmazásáról;

törölve

Or. de

Indokolás

Egyebekben vö. a gáz belső piacáról szóló irányelv 15. cikke (4) bekezdéséhez fűzött 
módosítás indokolásával.

Módosítás 261
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
1775/2005/EK rendelet
9. cikk –  1 bekezdés – g pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a 8a. cikkben a kiskereskedelmi 
piacokkal kapcsolatban előírt 
rendelkezések részletes alkalmazásáról;

törölve

Or. en

Indokolás

Az összehangolt határokon átnyúló kiskereskedelmi piacokra vonatkozó cél megvalósulása 
nem szükséges a regionális és közösségi szintű nagybani piacok jó működéséhez, amely ennek 
a rendeletnek a középpontjában áll.  A jó gyakorlatokra épülő javaslatok sokszor 
hasznosabbak a formális iránymutatásoknál a kiskereskedelem területén, amelyre nagyobb 
részt szubszidiaritás elve vonatkozik. Bár támogatnánk az alacsony szintre szabályozott díjak 
eltörlését arra vonatkozó iránymutatást, a szabályozók hatáskörét a nemzeti jog 
korlátozhatja.

Módosítás 262
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Norbert Glante, Edit 
Herczog, Eugenijus Maldeikis, Anne Laperrouze, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
1775/2005/EK rendelet
9. cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a 2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt 
kérdéskörök részletes szabályairól

törölve

Or. en

Indokolás

A 2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt kérdéskörök nem tartozhatnak a 9. cikkben foglalt 
iránymutatásokhoz.
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Módosítás 263
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont 
1775/2005/EK rendelet
9 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) a 2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt 
kérdéskörök részletes szabályairól.

törölve

Or. de

Indokolás

A 2e. cikk (3) bekezdése tartalmazza a felhatalmazást, hogy iránymutatást fogadjanak el a 2c. 
(3) bekezdésére vonatkozóan. Mivel a 9. cikk (1) bekezdésében említett többi iránymutatást 
csak a Bizottság módosíthatja, azonban azt nem fogadhatja el, ezért a hivatkozást szerkesztési 
okokból törölni kell.

Módosítás 264
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
1775/2005/EK rendelet
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában 
felsorolt kérdésekre vonatkozó 
iránymutatásokat a szállításirendszer-
üzemeltetők tekintetében a melléklet 
határozza meg.

(2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában 
felsorolt kérdésekre vonatkozó 
iránymutatásokat a szállításirendszer-
üzemeltetők tekintetében a melléklet 
határozza meg. Az (1) bekezdés a)–c) 
pontjaiban szereplő tárolásirendszer-
üzemeltetőkre és az LNG-létesítmények 
rendszerüzemeltetőire vonatkozó szükséges 
iránymutatásokat, valamint az (1) bekezdés 
d)–f) pontjaiban szereplő kérdésekre 
vonatkozó iránymutatásokat szabályszerű 
eljárás keretében az e rendelet 2. 
mellékleteként, egy későbbi időpontban kell 
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elfogadni.

Or. de

Indokolás

A javaslat célja annak biztosítása, hogy az iránymutatásokat a Parlament és a Tanács 
szabályszerű eljárással fogadja el. A Bizottságnak biztosított hatásköröket az adott esetben 
szükségessé váló kiigazításokra kell korlátozni. A Bizottság az iránymutatásokat szükségesnek 
tekinti a rendelet céljainak eléréséhez, ezért az iránymutatásokat e rendelet keretében kell 
kialakítani. A Bizottság a folyamatban lévő eljárásban szabadon dönthet a szükséges 
kiegészítések előterjesztéséről.

Módosítás 265
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
1775/2005/EK rendelet
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság jogosult módosítani az első 
albekezdésben felsorolt iránymutatásokat, 
és jogosult iránymutatásokat elfogadni az 
(1) bekezdésben felsorolt kérdésekben. 
Azokat az intézkedéseket, amelyek e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek – kiegészítéssel vagy másként 
történő – módosítására vonatkoznak, a 14. 
cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni.

A Bizottság iránymutatást a 14. cikk (2) 
bekezdésében említett eljátás szerint 
bocsáthat ki annak biztosítása érdekében, 
hogy azokat valamennyi tagállamban 
megfelelően átültessék. Emellett a 
Bizottság felkérheti az Ügynökséget 
(ACER), valamint az ENTSO / ENTSUG-
ot, hogy a 2e cikk (3) bekezdésében 
előírtak szerint módosítsa a javasolt 
iránymutatásokat.

Or. de

Indokolás

A komitológiai eljárásnak hozzá kellene járulnia ahhoz, hogy az iránymutatások jogilag 
kötelezővé váljanak egy egységes európai átültetés biztosítása érdekében. Magát a fejlesztést 
szakértőkre kellene hagyni, akik a napi ügyekkel tisztában vannak.
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Módosítás 266
Erika Mann

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
1775/2005/EK rendelet
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság jogosult módosítani az első 
albekezdésben felsorolt iránymutatásokat, 
és jogosult iránymutatásokat elfogadni az 
(1) bekezdésben felsorolt kérdésekben. 
Azokat az intézkedéseket, amelyek e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek – kiegészítéssel vagy másként 
történő – módosítására vonatkoznak, a 14. 
cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni.

A Bizottság jogosult módosítani az első 
albekezdésben felsorolt iránymutatásokat. 
Azokat az intézkedéseket, amelyek e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek – kiegészítéssel vagy másként 
történő – módosítására vonatkoznak, a 14. 
cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni.

Or. de

Indokolás

A Bizottság az 1775/2005 rendelet szerint csak arra jogosult, hogy módosítsa a jogalkotó 
által elfogadott iránymutatásokat, kibocsátásukra azonban nem. A cikk a Bizottság 
iránymutatások kibocsátására vonatkozó általános felhatalmazásával egyenértékű, amely a 
Bizottság álláspontja szerint a harmonizációhoz szükséges. Összeegyeztethetetlen a 
demokrácia elvével egy olyan általános hatályú felhatalmazás, amely az iránymutatások 
kibocsátására egyedül a harmonizáció célja miatt vonatkozik.

Módosítás 267
Angelika Niebler, Christian Ehler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 14 pont
1775/2005/EK rendelet
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság jogosult módosítani az első 
albekezdésben felsorolt iránymutatásokat, 
és jogosult iránymutatásokat elfogadni az 

A Bizottság jogosult módosítani az első 
albekezdésben felsorolt iránymutatásokat. 
Azokat az intézkedéseket, amelyek e 
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(1) bekezdésben felsorolt kérdésekben. 
Azokat az intézkedéseket, amelyek e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek – kiegészítéssel vagy másként 
történő – módosítására vonatkoznak, a 14.
cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni.

rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek – kiegészítéssel vagy másként 
történő – módosítására vonatkoznak, a 14. 
cikk (2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni.

Or. de

Indokolás

A javaslat célja annak biztosítása, hogy az iránymutatásokat a Parlament és a Tanács 
szabályszerű eljárással fogadja el. A Bizottságnak biztosított hatásköröket az adott esetben 
szükségessé váló kiigazításokra kell korlátozni. A Bizottság az iránymutatásokat szükségesnek 
tekinti a rendelet céljainak eléréséhez, ezért az iránymutatásokat e rendelet keretében kell 
kialakítani.

Módosítás 268
Dominique Vlasto

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
1775/2005/EK rendelet
9cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett 
iránymutatások módosítása, illetve az (1) 
bekezdésben említett pontokra vonatkozó 
iránymutatások elfogadása esetében a 
Bizottság előzetes hatásvizsgálatot végez 
és konzultál az összes, az iránymutatások 
tekintetében érintett féllel, beleértve, ha 
szükséges, a beszállítói vállalatokat, az 
ügyfeleket, a rendszerhasználókat, a 
szállítási- és elosztórendszer-
üzemeltetőket, az LNG-létesítmények 
üzemeltetőit, a tárolásirendszer-
üzemeltetőket, továbbá kéri az Ügynökség 
részvételét.

Or. fr
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Indokolás

Amennyiben a Bizottság végrehajtási hatásköreit a rendelet egészére kiterjesztik, előnyösebb 
az átláthatóság és a konzultációs mechanizmusok bevezetése, (amint a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata esetében arra sor került) különösen ha 
kifejezetten technikai, például infrastruktúra-hozzáférési kérdésekről van szó.

Módosítás 269
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
1775/2005/EK rendelet
9 cikk – 2a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Adott esetben és az ügynökség 
javaslatát követően – a 2e. cikk (1) 
bekezdésében foglalt rendelkezéseknek 
megfelelően – a Bizottság a 2c. cikk (3) és 
(5) bekezdésében felsorolt területeken 
stratégiai iránymutatásokat fogadhat el, 
amelyek alapján a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata kidolgozza a 2c. cikk (3) 
bekezdésében foglalt részletes műszaki 
előírások tervezetét és a 2c. cikk (5) 
bekezdésében foglalt, tíz évre szóló 
beruházási terv tervezetét. 

Or. en

Indokolás

A 9. cikknek rendelkezni kell a stratégiai iránymutatások elfogadásának lehetőségéről is, 
összhangban az előírásokra és a beruházási tervre vonatkozó hasonló módosításokkal.
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Módosítás 270
Umberto Guidoni

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 pont
1775/2005/EK rendelet
9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Adott esetben és az Ügynökség 
javaslatát követően – a 2e. cikk (1) 
bekezdésében foglalt rendelkezéseknek 
megfelelően – a Bizottság a 2c. cikk (3) és 
(5) bekezdésében felsorolt területeken 
stratégiai iránymutatásokat fogadhat el, 
amelyek alapján a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata kidolgozza a 2c. cikk (3) 
bekezdésében foglalt részletes műszaki 
előírások tervezetét és a 2c. cikk (5) 
bekezdésében foglalt tíz évre szóló 
beruházási terv tervezetét. 

Or. en

Indokolás

A 2e. cikkben meghatározott eljárás következtében a 9. cikknek rendelkezni kell a stratégiai 
iránymutatások elfogadásának lehetőségéről is, összhangban a rendeletben meghatározott 
többi iránymutatásra vonatkozó eljárással. Ezért kell ezt a cikket a (3a) bekezdéssel 
kiegészíteni. Az ebben a cikkben felsorolt iránymutatásokat alaposan meg kell vizsgálni a 11 
terület fényében.

Módosítás 271
Claude Turmes, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 a pont (új)
1775/2005/EK rendelet
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A 13. cikk (1) bekezdése helyébe a 
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következő szöveg lép:
„A tagállamok biztosítják, hogy a 
2003/55/EK irányelv 25. cikkében 
foglaltaknak megfelelően létrehozott 
nemzeti szabályozó hatóságok hatáskörrel 
rendelkezzenek e rendelet hatékony 
betartatásához, felruházva a hatóságokat 
a hatékony, visszatartó erejű és arányos –
eljárásonként a hazai piac 
rendszerüzemeltetői forgalmának 10%-án 
alapuló – bírságok kiszabását vagy az 
üzemeltető engedélyének visszavonását 
lehetővé tevő jogkörrel. A tagállamok 
legkésőbb 2010. január 1-jéig értesítik a 
Bizottságot e rendelkezésekről, 
haladéktalanul értesítik minden későbbi, 
azokat érintő módosításról is.”

Or. en

(A 1775/2005/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdését ki kell igazítani)

Indokolás

A 1775/2005/EK rendelet jelenlegi végrehajtása hiányosságokat mutat, mivel hiányoznak a 
tagállamok által végrehajtott hatékony szankciók. Tárgyalásról nem lehet szó a rendelet be 
nem tartása esetén, és a szabályozóknak szükségük van a végrehajtást kikényszerítő hatékony 
hatáskörre.

Módosítás 272
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 a pont (új)
1775/2005/EK rendelet
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A 13. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
2003/55/EK irányelv 25. cikkében 
foglaltaknak megfelelően létrehozott 
nemzeti szabályozó hatóságok hatáskörrel 
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rendelkezzenek e rendelet hatékony 
betartatásához, felruházva e hatóságokat 
vagy más hatóságokat végrehajtási 
utasítások kiadását és a hatékony, 
visszatartó erejű és arányos bírságok 
kiszabását lehetővé tevő jogkörrel. A 
tagállamok legkésőbb 2010. január 1-jéig 
értesítik a Bizottságot e rendelkezésekről, 
haladéktalanul értesítik minden későbbi, 
azokat érintő módosításról is.”

Or. en

(Ez a módosítás a 1775/2005 rendelet 13. cikke (1) bekezdését módosítja)

Indokolás

A 1775/2005/EK rendelet jelenlegi végrehajtása hiányosságokat mutat, mivel hiányoznak a 
tagállamok által végrehajtott hatékony szankciók. A madridi fórum aggodalmának adott 
hangot azzal kapcsolatban, hogy a szabályozó hatóságok mennyire korlátozottan élnek a 
rendelet be nem tartását büntető szankciók kiszabását lehetővé tevő hatáskörükkel.
Tárgyalásról nem lehet szó a rendelet be nem tartása esetén, és a szabályozóknak szükségük 
van a végrehajtást kikényszerítő hatékony hatáskörre.

Módosítás 273
Nikolaos Vakalis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 14 a pont (új)
1775/2005/EK rendelet
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A 13. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
2003/55/EK irányelv 25. cikkében 
foglaltaknak megfelelően létrehozott 
nemzeti szabályozó hatóságok hatáskörrel 
rendelkezzenek e rendelet hatékony 
betartatásához, felruházva e hatóságokat 
vagy más hatóságokat végrehajtási 
utasítások kiadását és a hatékony, 
visszatartó erejű és arányos bírságok 



AM\717804HU.doc 93/93 PE404.708v01-00

HU

kiszabását lehetővé tevő jogkörrel. A 
tagállamok legkésőbb 2010. január 1-jéig 
értesítik a Bizottságot e rendelkezésekről, 
haladéktalanul értesítik minden későbbi, 
azokat érintő módosításról is.”

Or. en

Indokolás

Az Európai Energiaszabályozók Tanácsa szerint a 1775/2005/EK rendelet jelenlegi 
végrehajtása hiányosságokat mutat, mivel hiányoznak a tagállamok által végrehajtott 
hatékony szankciók. A szabályozók végrehajtást kikényszerítő hatáskörét hatékonyan ki kell 
használni annak érdekében, hogy a rendelet be nem tartását szankcionálják.
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