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Módosítás 178
Eugenijus Maldeikis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 2c) pont (új)
2003/55/EK irányelv
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Az irányelv a következő cikkel egészül 
ki:

„-5a. cikk

Európai szolidaritás
(1) A tagállamok koordinálják 
tevékenységüket annak érdekében, hogy 
az európai piac számára biztonságos, 
diverzifikált és hatékony gázellátást 
biztosítsanak. A tagállamok a következő 
területeken működnek együtt:
a) a 2004/67/EK irányelv 8. cikkében 
említettek szerint a nemzeti válságkezelő 
intézkedések koordinációja;
b) a villamosenergia- és földgáz-
összeköttetések azonosítása, fejlesztése 
vagy korszerűsítése;
c) a kölcsönös segítségnyújtás feltételei és 
gyakorlata.
(2) A tagállamok együttműködnek a 
tagállamok közötti összeköttetésekkel 
kapcsolatos új projektek tervezésében és 
kivitelezésében, a cseppfolyósított 
földgázzal kapcsolatos létesítmények és 
tárolás tekintetében azzal a célkitűzéssel, 
hogy felszámolják az elszigetelt piacokat, 
ami elő fogja segíteni az egységes európai 
gázpiac létrejöttét.
(3) A tagállamok koordinálják a harmadik 
országbeli szállítókkal kapcsolatos 
tevékenységeiket a közös európai 
energiapolitika végrehajtásának 
biztosítása érdekében;
(4) A Bizottság technikai és gazdasági 
intézkedéseket fogalmaz meg, a 
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tagállamok nemzeti szállítási rendszerei 
összekötésével, az elszigetelt piacok 
számára új infrastruktúrák prioritásként 
történő létrehozásához.”

Or. lt

Módosítás 179
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3. pont
2003/55/EK irányelv
5a. cikk – (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A földgáz belső piacán az ellátás 
biztonságának fenntartása céljából a 
tagállamok együttműködnek a regionális és 
a kétoldalú szolidaritás ösztönzése 
érdekében.

(1) A földgáz belső piacán az ellátás 
biztonságának a piaci résztvevőkre 
aránytalan teher kirovása nélkül történő 
fenntartása céljából a tagállamok 
együttműködnek a regionális és a kétoldalú 
szolidaritás ösztönzése érdekében.

Or. de

Indokolás

A szolidaritási megállapodásoknak biztosítaniuk kell, hogy ne torzítsák a piacot, és hogy az 
árjelzések továbbra is eredményesek legyenek, különösen erős kereslet idején.

Módosítás 180
Eugenijus Maldeikis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3. pont
2003/55/EK irányelv
5a. cikk – (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A földgáz belső piacán az ellátás 
biztonságának fenntartása céljából a 

(1) A földgáz belső piacán az ellátás 
biztonságának fenntartása céljából a 
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tagállamok együttműködnek a regionális és 
a kétoldalú szolidaritás ösztönzése 
érdekében.

tagállamok együttműködnek az 
összeköttetések fejlesztése és a regionális 
és a kétoldalú szolidaritás ösztönzése 
érdekében.

Or. it

Módosítás 181
Eugenijus Maldeikis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3. pont
2003/55/EK irányelv
5a. cikk – (2) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az együttműködés a tagállamokban 
rövid távon biztosan vagy valószínűleg 
súlyos ellátási zavarokat okozó helyzetekre 
terjed ki. Elemei:

(2) Az együttműködés a tagállamokban 
rövid távon biztosan vagy valószínűleg 
súlyos ellátási zavarokat okozó helyzetekre 
terjed ki.

a) a 2004/67/EK irányelv 8. cikkében 
említettek szerint a nemzeti válságkezelő 
intézkedések koordinációja;
b) a villamosenergia- és földgáz-
összeköttetések azonosítása, fejlesztése 
vagy korszerűsítése;
c) a kölcsönös segítségnyújtás feltételei és 
gyakorlata.

Or. it

Módosítás 182
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3. pont
2003/55/EK irányelv
5a cikk –(3) bekezdés
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(3) Az együttműködésről a Bizottság 
tájékoztatást kap.

(3) Az együttműködésről a Bizottság, a 
többi tagállam és a piaci résztvevők 
tájékoztatást kapnak. 

Or. de

Indokolás

A módosítás célja az ilyen együttműködés és a kölcsönös segítségnyújtás tekintetében a jó 
szabályozási gyakorlatok és az átláthatóság elvének biztosítása.

Módosítás 183
 Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3. pont
2003/55/EK irányelv
5 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

A Bizottság azon javaslata, hogy az iránymutatásokat az ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással kell elfogadni, jelentősen korlátozza a Parlament jogait, és azt el kell 
utasítani.
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Módosítás 184
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3. pont
2003/55/EK irányelv
5 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

A javasolt komitológiai eljárás az Európai Parlament befolyásának korlátozására törekszik. 
Ez az energia belső piacának formájára vonatkozó jelentős döntéseket vonna ki a 
demokratikus jogalkotási eljárás alól. Mivel a komitológiai eljárás eredménye esetlegesen 
igen messzire nyúló lehet, és mivel az ilyen alapvető szabályok érintenék azon szétválasztási 
szabályok lényegét, amelyek jelenleg az elosztási rendszerek üzemeltetőire vonatkoznak, a 
komitológiai eljárást elvi alapon kell elutasítani.

Módosítás 185
Romano Maria La Russa

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3. pont
2003/55/EK irányelv
5 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a regionális szolidaritási 
együttműködésről iránymutatásokat 
fogadhat el. A szóban forgó intézkedést, 
amely ezen irányelv nem alapvető 

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

Or. de

Módosítás 186
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3. pont
2003/55/EK irányelv
5 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Bizottság a regionális szolidaritási 
együttműködésről iránymutatásokat fogad 
el ezen irányelv hatályba lépését követő 
egy éven belül. A szóban forgó 
intézkedést, amely ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeit hivatott 
módosítani kiegészítés útján, a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.

Or. de

Módosítás 187
Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3. pont
2003/55/EK irányelv
5 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a regionális szolidaritási
együttműködésről iránymutatásokat 
fogadhat el. A szóban forgó intézkedést, 

(4) A Bizottság a regionális szolidaritási 
együttműködésről iránymutatásokat 
módosíthat. A szóban forgó intézkedést, 
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amely ezen irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeit hivatott módosítani 
kiegészítés útján, a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.

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

Or. de

Indokolás

A javaslat biztosítani kívánja, hogy az iránymutatásokat rendes eljárásban a Parlament és a 
Tanács hozzák meg. A hatáskörök Bizottságra történő átruházásának az esetlegesen 
szükséges hozzáigazításokra kell korlátozódnia.

Módosítás 188
<Members>Dorette Corbey, Lambert van Nistelrooij</Members>

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3. pont
2003/55/EK irányelv
5 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Bizottság  iránymutatásokat fogadhat 
el, a nemzeti erőforrások feletti nemzeti 
szuverenitás egyidejű tiszteletben 
tartásával. A szóban forgó intézkedést, 
amely ezen irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeit hivatott módosítani 
kiegészítés útján, a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.

Or. nl

Indokolás

A szolidaritás jó, de minden országnak meg kell őriznie a saját természeti erőforrásai feletti 
ellenőrzést.
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Módosítás 189
Eugenijus Maldeikis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3. pont
2003/55/EK irányelv
5 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Bizottság a regionális és európai 
szolidaritási együttműködésről 
iránymutatásokat fogadhat el. A szóban 
forgó intézkedést, amely ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeit hivatott 
módosítani kiegészítés útján, a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.

Or. it

Módosítás 190
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3. pont
2003/55/EK irányelv
5b. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok együttműködnek nemzeti 
piacaik legalább regionális szintű 
integrálása céljából. A tagállamok 
elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális 
együttműködését és összehangolják a jogi 
és szabályozói keretrendszereket. A 
regionális együttműködésekkel lefedett 
földrajzi térség az 1775/2005/EK rendelet 
2h. cikkének (3) bekezdése szerinti 
bizottsági meghatározásnak megfelelő 
földrajzi térség.

(1) A tagállamok együttműködnek nemzeti 
piacaik legalább regionális szintű 
integrálása céljából. A tagállamok 
elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális 
együttműködését és összehangolják a jogi 
és szabályozói keretrendszereket.

(2) Amikor több tagállam regionális szintű 
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együttműködése jelentős nehézségeket 
kelt, a tagállamok közös kérésére a 
Bizottság regionális koordinátort jelölhet 
ki, az összes érintett tagállam 
egyetértésével. 
(3) A regionális koordinátor elősegíti a 
nemzeti szabályozó hatóságok és minden 
más illetékes hatóság, a 
rendszerüzemeltetők, a gáztőzsdék, 
hálózathasználók és a piac szereplői 
közötti regionális szintű együttműködést. 
A regionális koordinátor feladata 
különösen:
a) új, hatékony rendszerösszeköttésekre 
irányuló beruházások előmozdítása. 
Ebből a célból a regionális koordinátor 
támogatja a szállításirendszer-
üzemeltetőket regionális 
összekapcsolódási terveik elkészítése 
révén, és hozzájárul beruházási döntéseik 
és adott esetben kapacitástendereik 
koordinálásához;
b) a hálózatok hatékony és biztonságos 
használatának előmozdítása. A regionális 
koordinátor ebből a célból hozzájárul a 
szállításirendszer-üzemeltetők, a nemzeti 
szabályozó hatóságok és más illetékes 
nemzeti hatóságok közötti koordinációhoz 
a közös elosztási és közös védelmi 
mechanizmusok elkészítésével;
c) évente jelentést nyújt be a Bizottságnak 
és az érintett tagállamoknak a régióban 
elért előrehaladásról és az azt esetlegesen 
hátráltató nehézségekről és akadályokról.

Or. de

Indokolás

A regionális koordinátor fontos szerepet játszhat a tagállamok közötti párbeszéd 
megkönnyítésében, mindenekelőtt a határokon átnyúló beruházások esetében. </Amend>
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Módosítás 191
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3. pont
2003/55/EK irányelv
5b. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok együttműködnek nemzeti 
piacaik legalább regionális szintű 
integrálása céljából. A tagállamok 
elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális 
együttműködését és összehangolják a jogi 
és szabályozói keretrendszereket. A 
regionális együttműködésekkel lefedett 
földrajzi térség az 1775/2005/EK rendelet 
2h. cikkének (3) bekezdése szerinti 
bizottsági meghatározásnak megfelelő 
földrajzi térség .

A tagállami illetékes hatóságok és a
nemzeti szabályozó hatóságok
együttműködnek nemzeti piacaik legalább 
regionális szintű integrálása céljából. 
Elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális 
együttműködését a versengő belső piac 
megvalósítása érdekében, és elősegítik 
jogi és szabályozó keretrendszereik 
összehangolását.

Or. de

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a regionális együttműködés összeegyeztethető és valódi páneurópai 
piachoz vezessen, ezért a szabályozóktól, a szállításirendszer-üzemeltetőktől és az 
Ügynökségtől meg kell követelni a régiók közötti együttműködést. Az Ügynökséget fel kell 
hatalmazni arra, hogy megfelelő ajánlásokat tehessen a piaci integráció elősegítése 
érdekében.

Módosítás 192
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3. pont
2003/55/EK irányelv
5b. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok együttműködnek nemzeti 
piacaik legalább regionális szintű 
integrálása céljából. A tagállamok 

A tagállamok és nemzeti szabályozó 
hatóságaik együttműködnek nemzeti 
piacaik legalább regionális szintű 
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elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális 
együttműködését és összehangolják a jogi 
és szabályozói keretrendszereket. A 
regionális együttműködésekkel lefedett 
földrajzi térség az 1775/2005/EK rendelet 
2h. cikkének (3) bekezdése szerinti 
bizottsági meghatározásnak megfelelő 
földrajzi térség.

integrálása céljából. A tagállamok 
elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális 
együttműködését a versenyképes belső 
piac megvalósítása érdekében, és 
elősegítik jogi és szabályozó
keretrendszereik összehangolását. A 
regionális együttműködésekkel lefedett 
földrajzi térség az 1775/2005/EK rendelet 
2h. cikkének (3) bekezdése szerinti 
bizottsági meghatározásnak megfelelő 
földrajzi térség.

Or. de

Indokolás

A regionális együttműködés elősegítheti a piaci integrációt, és létrehozhatja a versengő 
európai piacot. Biztosítani kell, hogy a regionális együttműködés összeegyeztethető és valódi 
páneurópai piachoz vezessen, ezért a szabályozóktól, a szállításirendszer-üzemeltetőktől és az 
Ügynökségtől meg kell követelni a régiók közötti együttműködést. A regionális piacok felé 
történő elmozdulás nem válhat kizárólagossá, és egyértelmű szabályozási keretre van szükség 
e piacokhoz.

Módosítás 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3. pont
2003/55/EK irányelv
5b. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok együttműködnek nemzeti 
piacaik legalább regionális szintű 
integrálása céljából. A tagállamok 
elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális 
együttműködését és összehangolják a jogi 
és szabályozói keretrendszereket. A 
regionális együttműködésekkel lefedett 
földrajzi térség az 1775/2005/EK rendelet 
2h. cikkének (3) bekezdése szerinti 
bizottsági meghatározásnak megfelelő 
földrajzi térség.

A tagállamok és nemzeti szabályozó 
hatóságaik együttműködnek nemzeti 
piacaik legalább regionális szintű 
integrálása céljából. A tagállamok 
elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális 
együttműködését a versenyképes belső 
piac megvalósítása érdekében, és 
elősegítik jogi és szabályozó
keretrendszereik összehangolását. A 
regionális együttműködésekkel lefedett 
földrajzi térség az 1775/2005/EK rendelet 
2h. cikkének (3) bekezdése szerinti 
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bizottsági meghatározásnak megfelelő 
földrajzi térség.

Or. de

Indokolás

A regionális együttműködés elősegítheti a piaci integrációt, és létrehozhatja a versengő 
európai piacot. Biztosítani kell, hogy az együttműködés összeegyeztethető és valódi 
páneurópai piachoz vezessen, ezért a szabályozóktól, a szállításirendszer-üzemeltetőktől és az 
Ügynökségtől meg kell követelni a régiók közötti együttműködést. Az Ügynökséget fel kell 
hatalmazni arra, hogy megfelelő ajánlásokat tehessen a piaci integráció elősegítése 
érdekében. A regionális piacok felé történő elmozdulás nem válhat kizárólagossá, és 
egyértelmű szabályozási keretre van szükség e piacokhoz.

Módosítás: 194
Eugenijus Maldeikis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3. pont
2003/55/EK irányelv
 5b. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok együttműködnek nemzeti 
piacaik legalább regionális szintű 
integrálása céljából. A tagállamok 
elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális 
együttműködését és összehangolják a jogi 
és szabályozói keretrendszereket. A 
regionális együttműködésekkel lefedett 
földrajzi térség az 1775/2005/EK rendelet 
2h. cikkének (3) bekezdése szerinti 
bizottsági meghatározásnak megfelelő 
földrajzi térség.

A tagállamok és szabályozó hatóságok
együttműködnek nemzeti piacaik legalább 
regionális szintű integrálása céljából.
Biztosítják a hálózatüzemeltetők regionális 
együttműködését és elősegítik jogi és 
szabályozói keretrendszereik 
harmonizálását. A regionális 
együttműködésekkel lefedett földrajzi 
térség az 1775/2005/EK rendelet 2h. 
cikkének (3) bekezdése szerinti bizottsági 
meghatározásnak megfelelő földrajzi térség 
.

Or. it
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Módosítás 195
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3. pont
2003/55/EK irányelv
5b. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok együttműködnek nemzeti 
piacaik legalább regionális szintű 
integrálása céljából. A tagállamok 
elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális 
együttműködését és összehangolják a jogi 
és szabályozói keretrendszereket. A 
regionális együttműködésekkel lefedett 
földrajzi térség az 1775/2005/EK rendelet 
2h. cikkének (3) bekezdése szerinti 
bizottsági meghatározásnak megfelelő 
földrajzi térség.

A tagállamok együttműködnek nemzeti 
piacaik legalább regionális szintű 
integrálása céljából. A tagállamok 
elősegítik a hálózatüzemeltetők regionális 
együttműködését és biztosítják a jogi és 
szabályozói keretrendszereik összhangját. 
A tagállamok továbbá biztosítják a 
szomszédos tagállamok közötti 
összeköttetések minimumszintjét. A 
regionális együttműködésekkel lefedett 
földrajzi térség az 1775/2005/EK rendelet 
2h. cikkének (3) bekezdése szerinti 
bizottsági meghatározásnak megfelelő 
földrajzi térség.

Or. de

Indokolás

A gáz valódi belső piacának megteremtése érdekében elegendő összeköttetésnek kell lennie a 
tagállamok között. A több összeköttetés továbbá fokozza az ellátás biztonságát is.

Módosítás 196
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3. pont
2003/55/EK irányelv
5b. cikk – (1a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(1a) Amikor több tagállam regionális 
szintű együttműködése jelentős 
nehézségeket kelt, a Bizottság regionális 
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koordinátort jelölhet ki, az összes érintett 
tagállam egyetértésével. A regionális 
koordinátor regionális szinten előmozdítja 
a szabályozó hatóságok és minden más 
illetékes hatóság, hálózatüzemeltető, 
energiatőzsdék, hálózathasználók és piaci 
szereplők együttműködését. A regionális 
koordinátor különösen:
a) új, hatékony rendszer-összeköttetésekre 
irányuló beruházások előmozdítása. 
Ebből a célból a regionális koordinátor 
támogatja a szállításirendszer-
üzemeltetőket regionális 
összekapcsolódási terveik elkészítése révén 
és hozzájárul beruházási döntéseik és 
adott esetben kapacitástendereik 
koordinálásához; 
b) a hálózatok hatékony és biztonságos 
használatának előmozdítása. A regionális 
koordinátor ebből a célból hozzájárul a 
szállításirendszer-üzemeltetők, a nemzeti 
szabályozó hatóságok és más illetékes 
nemzeti hatóságok közötti koordinációhoz 
a közös elosztási és közös védelmi 
mechanizmusok elkészítésével;
c) évente jelentést nyújt be a Bizottságnak 
és az érintett tagállamoknak a régióban 
elért előrehaladásról és az azt esetlegesen 
hátráltató nehézségekről és 
akadályokról.”

Or. de

Indokolás

A regionális koordinátor pozíciójának létrehozása elősegítené a regionális együttműködést.
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Módosítás 197
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 3. pont
2003/55/EK irányelv
5b. cikk – (1a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(1a) Az Ügynökség együttműködik a 
nemzeti szabályozó hatóságokkal és a 
leválasztott szállításirendszer-
üzemeltetőkkel (a III. fejezet szerint) a 
versengő belső piac megvalósítása 
céljából, biztosítva a régiók között a 
szabályozási keretek konvergenciáját. 
Amennyiben az Ügynökség úgy véli, hogy 
az ilyen együttműködéshez kötelező 
érvényű szabályokra van szükség, 
megteszi a megfelelő ajánlásokat. A 
regionális piacokon az Ügynökség a 
felelős szabályozó hatóság.” 

Or. de

Módosítás 198
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 3 a. pont (új) 
2003/55/EK irányelv
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) Az irányelv a következő cikkel egészül 
ki:
„6a. cikk

Vertikálisan integrált vállalkozások

A szállításirendszer-üzemeltetők 
függetlenségének biztosítása érdekében a 
tagállamok tagállamok [az átültetés 
dátuma plusz egy év]-tól/től 
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gondoskodnak arról, hogy a vertikálisan 
integrált vállalkozásoknak meg kelljen 
felelniük a 7. cikk (1) bekezdése a)–d) 
pontjának vagy a 9. cikknek vagy a 9b. 
cikk rendelkezéseinek.”

Or. de

Indokolás

Be kell vezetni a szállításirendszer-üzemeltetők integrált társaságokon belüli függetlensége 
biztosításának alternatív módját.

Módosítás 199
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(–1) A szállításirendszer-üzemeltetők 
függetlenségének biztosítása érdekében a 
tagállamok [az átültetés dátuma plusz egy 
év]-tól/től gondoskodnak arról, hogy a 
vertikálisan integrált vállalkozások 
megfeleljenek a 7. cikk (1) bekezdése a)-d) 
pontjának vagy a 9. cikknek vagy a 9b. 
cikknek.”

Or. de

Indokolás

Ez a módosítás tényleges és hatékony szétválasztást vezet be a tulajdonlás szétválasztásának 
és a független rendszerüzemeltetőnek az alternatívájaként. Biztosítja a szállításirendszer-
üzemeltetők eredményes szétválasztását a tulajdonjog sérelme és anélkül, hogy a szállítási 
rendszer vagy az energiatermelés értékesítésére vezetne.
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Módosítás 200
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(–1) A szállításirendszer-üzemeltetők 
függetlenségének biztosítása érdekében a 
tagállamok [az átültetés dátuma plusz egy 
év]-tól/től gondoskodnak arról, hogy a 
vertikálisan integrált vállalkozások 
megfeleljenek a 7. cikk (1) bekezdése a)–
d) pontjának vagy a 9. cikknek vagy a 9b. 
cikk rendelkezéseinek.”

Or. de

Indokolás

Ez a módosítás tényleges és hatékony szétválasztást vezet be a tulajdonlás szétválasztásának 
és a független rendszerüzemeltetőnek az alternatívájaként. Biztosítja a szállításirendszer-
üzemeltetők eredményes szétválasztását a tulajdonjog sérelme és anélkül, hogy a szállítási 
rendszer vagy az energiatermelés értékesítésére vezetne.

Módosítás 201
 Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„da) ugyanaz a személy vagy személyek 
nem jogosultak a szállítási rendszert 
irányítási szerződés alapján üzemeltetni 
vagy más nem tulajdonosi befolyást 
gyakorolni, valamint nem lehet közvetett 
vagy közvetlen érdekeltségük a termelés 
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vagy ellátás feladatának bármelyikét 
ellátó vállalkozásban, illetve ilyen 
vállalkozásban jogot nem szerezhetnek.”

Or. de

Indokolás

E módosítás célja a tulajdonosi szétválasztásra vonatkozó rendelkezések erősítése.

Módosítás 202
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1 cikk – 4. pont
2003/55/EK irányelv
7. cikk – (4) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok [az átültetés dátuma 
plusz két év]-ig eltérést engedélyezhetnek 
az (1) bekezdés b) és c) pontjától, 
amennyiben a szállításirendszer-
üzemeltetők nem részei egy vertikálisan 
integrált vállalkozásnak.

törölve

Or. de

Indokolás

Ez nem releváns egy teljes körű tulajdonosi szétválasztás mellett működő rendszerben.

Módosítás 203
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1 cikk – 4. pont
2003/55/EK irányelv
7. cikk – (4) bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok [az átültetés dátuma 
plusz két év]-ig eltérést engedélyezhetnek 
az (1) bekezdés b) és c) pontjától, 
amennyiben a szállításirendszer-
üzemeltetők nem részei egy vertikálisan 
integrált vállalkozásnak.

törölve

Or. de

Indokolás

Ez nem releváns egy teljes körű tulajdonosi szétválasztás mellett működő rendszerben.

Módosítás 204
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1 cikk – 4. pont
2003/55/EK irányelv
7. cikk – (4) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok [az átültetés dátuma 
plusz két év]-ig eltérést engedélyezhetnek 
az (1) bekezdés b) és c) pontjától, 
amennyiben a szállításirendszer-
üzemeltetők nem részei egy vertikálisan 
integrált vállalkozásnak.

törölve

Or. de

Indokolás

Ez nem releváns egy teljes körű tulajdonosi szétválasztás mellett működő rendszerben.



PE404.543v03-00 22/127 AM\717987HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás 205
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1 cikk – 4. pont
2003/55/EK irányelv
7 cikk –(5) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott kötelezettség teljesítettnek 
minősül abban az esetben, ha több, 
szállítási rendszert tulajdonló vállalkozás 
olyan közös vállalatot alapít, amely az 
érintett szállítási rendszerek tekintetében 
több tagállamban szállításirendszer-
üzemeltetőként tevékenykedik. A közös 
vállalatnak más vállalkozás nem lehet 
része, kivéve ha a 9a. cikk értelmében 
független rendszerüzemeltetőként 
engedélyezték.

(5) Az (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott kötelezettség teljesítettnek 
minősül abban az esetben, ha több, 
szállítási rendszert tulajdonló vállalkozás 
olyan közös vállalatot alapít, amely az 
érintett szállítási rendszerek tekintetében 
több tagállamban szállításirendszer-
üzemeltetőként tevékenykedik. A közös 
vállalatnak más vállalkozás nem lehet 
része, kivéve ha e cikknek teljes 
mértékben megfelel.

Or. de

Indokolás

A nem teljes körűen leválasztott vállalkozások nem kapnak engedélyt szállítási rendszer 
üzemeltetésére.

Módosítás 206
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1 cikk – 4. pont
2003/55/EK irányelv
7 cikk – (5) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott kötelezettség teljesítettnek 
minősül abban az esetben, ha több, 
szállítási rendszert tulajdonló vállalkozás 
olyan közös vállalatot alapít, amely az 

(5) Az (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott kötelezettség teljesítettnek 
minősül abban az esetben, ha több, 
szállítási rendszert tulajdonló vállalkozás 
olyan közös vállalatot alapít, amely az 
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érintett szállítási rendszerek tekintetében 
több tagállamban szállításirendszer-
üzemeltetőként tevékenykedik. A közös 
vállalatnak más vállalkozás nem lehet 
része, kivéve ha a 9a. cikk értelmében 
független rendszerüzemeltetőként 
engedélyezték.

érintett szállítási rendszerek tekintetében 
több tagállamban szállításirendszer-
üzemeltetőként tevékenykedik. A közös 
vállalatnak más vállalkozás nem lehet 
része, kivéve ha e cikknek teljes 
mértékben megfelel.

Or. de

Indokolás

A nem teljes körűen leválasztott vállalkozások nem kapnak engedélyt szállítási rendszer 
üzemeltetésére.

Módosítás 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1 cikk – 4. pont
2003/55/EK irányelv
7 cikk – (5) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott kötelezettség teljesítettnek 
minősül abban az esetben, ha több, 
szállítási rendszert tulajdonló vállalkozás 
olyan közös vállalatot alapít, amely az 
érintett szállítási rendszerek tekintetében 
több tagállamban szállításirendszer-
üzemeltetőként tevékenykedik. A közös 
vállalatnak más vállalkozás nem lehet 
része, kivéve ha a 9a. cikk értelmében 
független rendszerüzemeltetőként 
engedélyezték.

(5) Az (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott kötelezettség teljesítettnek 
minősül abban az esetben, ha több, 
szállítási rendszert tulajdonló vállalkozás 
olyan közös vállalatot alapít, amely az 
érintett szállítási rendszerek tekintetében 
több tagállamban szállításirendszer-
üzemeltetőként tevékenykedik. A közös 
vállalatnak más vállalkozás nem lehet 
része, kivéve ha e cikknek teljes 
mértékben megfelel.

Or. de

Indokolás

A nem teljes körűen leválasztott vállalkozások nem kapnak engedélyt szállítási rendszer 
üzemeltetésére.
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Módosítás 208
 Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1 cikk – 4. pont
2003/55/EK irányelv
7. cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy azok a 10. cikk (1) bekezdésében 
említett üzleti szempontból érzékeny 
információk, amelyeket egy korábban 
vertikálisan integrált vállalkozás részét 
képező szállításirendszer-üzemeltető – és 
annak személyzete – birtokol, ne jussanak 
kitermelési vagy ellátási feladatot betöltő 
vállalkozás tudomására.

(6) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy:

a) azok a 10. cikk (1) bekezdésében 
említett üzleti szempontból érzékeny 
információk, amelyeket egy korábban 
vertikálisan integrált vállalkozás részét 
képező szállításirendszer-üzemeltető – és 
annak személyzete – birtokol, ne jussanak 
kitermelési vagy ellátási feladatot betöltő 
vállalkozás tudomására;

b) a szállításirendszer-üzemeltetők olyan 
megfelelőségi programot hozzanak létre 
és üzemeltessenek, amely meghatározza az 
annak biztosítására megteendő 
intézkedéseket, hogy megkülönböztető 
magatartás kizárt legyen és az 
átláthatósággal kapcsolatos 
kötelezettséget tiszteletben tartsák. Ez a 
program meghatározza a 
szállításirendszer-üzemeltető 
alkalmazottainak e célkitűzés 
megvalósításához szükséges 
kötelezettségeit is. Az e kötelezettségeknek 
való megfelelést a megfelelésért felelős 
tisztviselő önállóan ellenőrzi. A nemzeti 
szabályozó hatóság hatáskörrel 
rendelkezik szankciók kiszabására a 
megfelelőségi program szállításirendszer-
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üzemeltetők általi nem megfelelő 
végrehajtása esetében.
c) a szállításirendszer-üzemeltetők 
kinevezzenek valamely személyt vagy 
testületet megfelelésért felelős 
tisztviselőként, aki/amely a következőkért 
felel:
i. a megfelelőségi program 
végrehajtásának figyelemmel kísérése;
ii. éves megfelelőségi jelentés elkészítése 
és annak a nemzeti szabályozó hatósághoz 
való benyújtása;
iii. ajánlások kibocsátása a megfelelőségi 
programmal és annak végrehajtásával 
kapcsolatban;
d) a megfelelésért felelős tisztviselő 
függetlensége garantált legyen, különösen 
munkaszerződése feltételeinek révén, és 
hogy a megfelelésért felelős tisztviselő 
betekinthessen a szállításirendszer-
üzemeltetők minden vonatkozó könyvébe, 
nyilvántartásába és beléphessen azok 
valamennyi irodájába, illetve hozzáférése 
legyen a rábízott feladat megfelelő 
ellátásához szükséges valamennyi 
információhoz.

Or. de

Indokolás

E módosítás célja a tulajdonosi szétválasztásra vonatkozó rendelkezések erősítése.

Módosítás 209
 Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1 cikk – 4. pont
2003/55/EK irányelv
 7 cikk – (6 a) bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(6a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szállításirendszer-üzemeltető és 
részvényesei tartózkodjanak minden olyan 
tevékenységtől, amelyek rontják az 
eredményes hálózati műveletek ellenére a 
kötelezettségeik teljesítésére vonatkozó 
pénzügyi képességeiket (pénzügyi 
elhatárolás).”

Or. de

Indokolás

E módosítás célja a tulajdonosi szétválasztásra vonatkozó rendelkezések erősítése.

Módosítás 210
Eugenijus Maldeikis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1 cikk – 4. pont
2003/55/EK irányelv
 7. cikk– (6 a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(6a) A vertikálisan integrált vállalatok 
szétválasztása nem eredményezheti a 
fogyasztói gázárak emelkedését vagy más 
kedvezőtlen társadalmi 
következményeket.”

Or. xm

Módosítás 211
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1 cikk – 4. pont
2003/55/EK irányelv
 7. cikk – (6 a) bekezdés (új)



AM\717987HU.doc 27/127 PE404.543v03-00

Külső fordítás

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(6a) E cikk rendelkezései egyenlően 
vonatkoznak valamennyi 
szállításirendszer-tulajdonosra/-
üzemeltetőre, származási országukra 
tekintet nélkül."

Or. de

Indokolás

Az EU-ban működő valamennyi szállításirendszer-üzemeltetőre azonos üzletviteli 
szabályoknak kell vonatkozniuk.

Módosítás 212
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1 cikk – 4. pont
2003/55/EK irányelv
 7. cikk – (6 a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„6a. E cikk rendelkezései egyenlően 
vonatkoznak valamennyi átvitelirendszer-
tulajdonosra/-üzemeltetőre, származási 
országukra tekintet nélkül."

Or. de

Módosítás 213
 Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1 cikk – 4. pont
2003/55/EK irányelv
 7 cikk – 6 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(6b) A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el annak biztosítása érdekében, 
hogy a szállításirendszer-tulajdonos teljes 
körűen és ténylegesen betartsa a (6) 
bekezdés b) és c) pontját. A szóban forgó 
intézkedést, amely ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeit hivatott 
módosítani egyebek mellett kiegészítés 
útján, a 30. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
meghozni.”

Or. de

Indokolás

A Bizottságnak lehetőséggel kell rendelkezni olyan iránymutatások elfogadására, amelyek 
biztosítják a 7. cikk (6) (új) bekezdésében foglalt kötelezettségek betartását.

Módosítás 214
Eugenijus Maldeikis

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1 cikk – 4. pont
2003/55/EK irányelv
 7 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(6b) A tagállamok figyelemmel kísérik a 
vertikálisan integrált vállalatok 
szétválasztásának folyamatát, és jelentést 
nyújtanak be a Bizottsághoz az 
előrehaladásról.”

Or. it
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Módosítás 215
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2003/55/EK irányelv
7a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk törölve
A szállításirendszer-tulajdonosok és 
szállításirendszer-üzemeltetők feletti 
irányítás
(1) A Közösség nemzetközi 
kötelezettségeinek sérelme nélkül, 
harmadik országbeli személy vagy 
személyek nem gyakorolhatnak irányítást 
a szállítási rendszerek vagy 
szállításirendszer-üzemeltetők felett.
(2) Az (1) bekezdéstől el lehet térni olyan 
megállapodás rendelkezése alapján, 
amelyet egy vagy több harmadik országgal 
kötöttek, és amelynek a Közösség is részes 
fele.

Or. de

Indokolás

A tulajdonlás szétválasztásával és a független rendszerüzemeltető modellel kapcsolatban a 
harmadik országokbeli integrált vállalkozások beruházásai elleni mechanizmusokra volt 
szükség annak biztosítása érdekében, hogy a harmadik országbeli vállalatokat is kösse a 
tulajdonlás szétválasztása és a független rendszerüzemeltető. Mivel a tulajdonlás 
szétválasztása és a független rendszerüzemeltető modell már nem az egyedüli lehetőség, 
ezekre a mechanizmusokra nincs szükség.
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Módosítás 216
Thomas Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2003/55/EK irányelv
7a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk törölve
A szállításirendszer-tulajdonosok és 
szállításirendszer-üzemeltetők feletti 
irányítás
(1) A Közösség nemzetközi 
kötelezettségeinek sérelme nélkül, 
harmadik országbeli személy vagy 
személyek nem gyakorolhatnak irányítást 
a szállítási rendszerek vagy 
szállításirendszer-üzemeltetők felett.
(2) Az (1) bekezdéstől el lehet térni olyan 
megállapodás rendelkezése alapján, 
amelyet egy vagy több harmadik országgal 
kötöttek, és amelynek a Közösség is részes 
fele.

Or. de

Indokolás

A harmadik országok beruházásait kizáró minden javaslat a beruházások diverzitásának 
csökkenésére vezet, ami a beruházások hiányát eredményezheti, illetve a nyitottan működő 
piac elérése ütemének lassulását, valamint a rendszerdiverzitás és -rugalmasság csökkenését.

Módosítás 217
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2003/55/EK irányelv
7a. cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk törölve
A szállításirendszer-tulajdonosok és 
szállításirendszer-üzemeltetők feletti 
irányítás
(1) A Közösség nemzetközi 
kötelezettségeinek sérelme nélkül, 
harmadik országbeli személy vagy 
személyek nem gyakorolhatnak irányítást 
a szállítási rendszerek vagy 
szállításirendszer-üzemeltetők felett.
(2) Az (1) bekezdéstől el lehet térni olyan 
megállapodás rendelkezése alapján, 
amelyet egy vagy több harmadik országgal 
kötöttek, és amelynek a Közösség is részes 
fele.

Or. de

Indokolás

A 7. cikkben ezt felváltja egy új (7) bekezdés. A harmadik országok beruházásait kizáró 
minden javaslat a beruházások diverzitásának csökkenésére vezet, ami a beruházások hiányát 
eredményezheti, illetve a nyitottan működő piac elérése ütemének lassulását, valamint a 
rendszerdiverzitás és -rugalmasság csökkenését.

Módosítás 218
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2003/55/EK irányelv
7a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk törölve
Az átvitelirendszer-tulajdonosok és 
szállításirendszer-üzemeltetők feletti 
irányítás
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(1) A Közösség nemzetközi 
kötelezettségeinek sérelme nélkül, 
harmadik országbeli személy vagy 
személyek nem gyakorolhatnak irányítást 
a szállítási rendszerek vagy 
szállításirendszer-üzemeltetők felett.
(2) Az (1) bekezdéstől el lehet térni olyan 
megállapodás rendelkezése alapján, 
amelyet egy vagy több harmadik országgal 
kötöttek, és amelynek a Közösség is részes 
fele.

Or. de

Indokolás

Az Európai Unión belüli gáztermelés csökkenésére és a gázinfrastruktúrába való beruházások 
sürgős szükségességére tekintettel a külföldi befektetőket nem szabad elzárni az európai 
infrastruktúrába való beruházásoktól.

Módosítás 219
Constanze Angela Krehl

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2003/55/EK irányelv
7a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk törölve
A szállításirendszer-tulajdonosok és 
szállításirendszer-üzemeltetők feletti 
irányítás
(1) A Közösség nemzetközi 
kötelezettségeinek sérelme nélkül, 
harmadik országbeli személy vagy 
személyek nem gyakorolhatnak irányítást 
a szállítási rendszerek vagy 
szállításirendszer-üzemeltetők felett.
(2) Az (1) bekezdéstől el lehet térni olyan 
megállapodás rendelkezése alapján, 
amelyet egy vagy több harmadik országgal 
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kötöttek, és amelynek a Közösség is részes 
fele.

Or. de

Indokolás

A csökkenő gáztermelésre és a gázinfrastruktúrába való beruházás sürgős szükségességére 
tekintettel a nem európai befektetőket nem szabad kizárni a beruházók köréből. Ha termelőket 
jórészt ki kell zárni az Európa gázinfrastruktúrájába való beruházásokból, ez előre kizárna az 
európai ellátási biztonság bármiféle – az ilyen beruházásokkal bizonyított –
kötelezettségvállalást a termelők részéről. Ezek a javaslatok veszélyeztetik a termelő 
országokkal való, nagy múltra visszatekintő partnerségeket is.

Módosítás 220
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2003/55/EK irányelv
7a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk törölve
A szállításirendszer-tulajdonosok és 
szállításirendszer-üzemeltetők feletti 
irányítás
(1) A Közösség nemzetközi 
kötelezettségeinek sérelme nélkül, 
harmadik országbeli személy vagy 
személyek nem gyakorolhatnak irányítást 
a szállítási rendszerek vagy 
szállításirendszer-üzemeltetők felett.
(2) Az (1) bekezdéstől el lehet térni olyan 
megállapodás rendelkezése alapján, 
amelyet egy vagy több harmadik országgal 
kötöttek, és amelynek a Közösség is részes 
fele.

Or. de
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Indokolás

A csökkenő gáztermelésre és a gázinfrastruktúrába való beruházás sürgős szükségességére 
tekintettel a nem európai befektetőket nem szabad kizárni a beruházók köréből. Ha termelőket 
jórészt ki kell zárni az Európa gázinfrastruktúrájába való beruházásokból, ez előre kizárna az 
európai ellátási biztonság bármiféle – az ilyen beruházásokkal bizonyított –
kötelezettségvállalást a termelők részéről. Ezek a javaslatok veszélyeztetik a termelő 
országokkal való, nagy múltra visszatekintő partnerségeket is.

Módosítás 221
Eluned Morgan, Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2003/55/EK irányelv
7a. cikk – (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Közösség nemzetközi 
kötelezettségeinek sérelme nélkül, 
harmadik országbeli személy vagy 
személyek nem gyakorolhatnak irányítást a 
szállítási rendszerek vagy 
szállításirendszer-üzemeltetők felett.

(1) A Közösség nemzetközi 
kötelezettségeinek sérelme nélkül, 
harmadik országbeli személy vagy 
személyek nem gyakorolhatnak irányítást a 
szállítási rendszerek vagy 
szállításirendszer-üzemeltetők, tárolók 
vagy tárolásirendszer-üzemeltetők, 
csomópontok vagy csomópont-
üzemeltetők felett.

Or. de

Indokolás

A gáztároló létesítmények és csomópontok ugyanolyan fontos alkotóelemei a 
gázinfrastruktúrának, mint a szállítási rendszerek, ezért a harmadik országra vonatkozó 
rendelkezéseket ezekre a létesítményekre is ki kell terjeszteni.
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Módosítás 222
Gabriele Albertini

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2003/55/EK irányelv
7a. cikk – (2) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől el lehet térni olyan 
megállapodás rendelkezése alapján, 
amelyet egy vagy több harmadik országgal 
kötöttek, és amelynek a Közösség is részes 
fele.

(2) Az (1) bekezdéstől el lehet térni olyan –
az energiaágazatban történő beruházások 
közös keretrendszerének megteremtését és 
harmadik országok energiapiacainak az 
Unión belül letelepedett vállalatok részére 
történő megnyitását célzó –megállapodás 
rendelkezése alapján, amelyet egy vagy 
több harmadik országgal kötöttek, és 
amelynek a Közösség is részes fele.

Or. de

Indokolás

A Közösség és a harmadik országok közötti megállapodás fogalmát egyértelművé kell tenni
annak érdekében, hogy az egyértelműen az energiakérdésekben kötött sajátos 
megállapodásokra vonatkozzon, előírva az európai és külső piacokon egyaránt a helyénvaló 
jogbiztonságot, valamint a beruházásvédelem kölcsönösségét és átfogó fegyelmét.

Módosítás 223
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2003/55/EK irányelv
7a. cikk – (2) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől el lehet térni olyan 
megállapodás rendelkezése alapján, 
amelyet egy vagy több harmadik országgal 
kötöttek, és amelynek a Közösség is részes 
fele.

(2) Az (1) bekezdéstől el lehet térni olyan –
az energiaágazatban történő beruházások 
közös keretrendszerének megteremtését és 
harmadik országok energiapiacainak az 
Unión belül letelepedett vállalatok részére 
történő megnyitását célzó –megállapodás 
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rendelkezése alapján, amelyet egy vagy 
több harmadik országgal kötöttek, és 
amelynek a Közösség is részes fele.

Or. de

Indokolás

A Közösség és a harmadik országok közötti megállapodás fogalmát egyértelművé kell tenni
annak érdekében, hogy az egyértelműen az energiakérdésekben kötött sajátos 
megállapodásokra vonatkozzon, előírva az európai és külső piacokon egyaránt a helyénvaló 
jogbiztonságot. Ennyiben a harmadik országok vállalatainak az európai piachoz való 
hozzáférés lehetővé tételekor ugyanazon hozzáférési jogokat kell adni azon európai 
vállalatoknak, amelyek be kívánnak lépni e harmadik országok piacára.

Módosítás 224
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2003/55/EK irányelv
7b. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. cikk törölve
A szállításirendszer-üzemeltetők kijelölése
(1) A tagállamok engedélyezik és 
szállításirendszer-üzemeltetőnek jelölik ki 
azokat a vállalkozásokat, amelyek 
szállítási rendszert tulajdonolnak és 
amelyekről a nemzeti szabályozó hatóság 
az alábbi tanúsítási eljárásnak 
megfelelően tanúsítja, hogy teljesítik a 7. 
cikk (1) bekezdésében és a 7a. cikkben 
előírt követelményeket. A 
szállításirendszer-üzemeltetők kijelölését 
be kell jelenteni a Bizottságnak és közzé 
kell tenni az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában.
(2) A Közösség nemzetközi 
kötelezettségeinek sérelme nélkül, 
amennyiben olyan szállításirendszer-
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tulajdonos vagy szállításirendszer-
üzemeltető kéri a tanúsítást, amely felett a 
7a. cikknek megfelelő harmadik 
országbeli személy vagy személyek 
gyakorolnak irányítást, azt meg kell 
tagadni, kivéve ha a szállításirendszer-
tulajdonos vagy szállításirendszer-
üzemeltető bizonyítja, hogy gáz vagy 
villamos energia termelésével vagy 
ellátásával foglalkozó üzemeltető vagy egy 
harmadik ország – a 7. cikk (1) bekezdését 
megszegve – sem közvetlenül, sem 
közvetve nem képes az érintett jogalany 
befolyásolására.
(3) A szállításirendszer-üzemeltetők 
minden olyan tervezett ügyletet 
bejelentenek, amely miatt szükségessé 
válhat a 7. cikk (1) bekezdésének vagy a 
7a. cikknek való megfelelés 
újraértékelése.
(4) A szabályozó hatóságok figyelemmel 
kísérik, hogy a szállításirendszer-
üzemeltetők folyamatosan megfelelnek-e a 
7. cikk (1) bekezdésének és a 7a. cikknek. 
A hatóságok a megfelelés biztosítása 
érdekében tanúsítási eljárást indítanak:
a) a szállításirendszer-üzemeltető (3) 
bekezdés szerinti bejelentésére;
b) saját kezdeményezésükre, amennyiben 
tudomásukra jut, hogy a 
szállításirendszer-tulajdonosok vagy 
szállításirendszer-üzemeltetők felett 
gyakorolt jogok vagy befolyás tervezett 
változtatása a 7. cikk (1) bekezdésének 
vagy a 7a. cikknek a megsértéséhez 
vezethet, vagy amennyiben okuk van 
feltételezni, hogy ilyen jogsértés 
előfordulhatott; vagy
c) a Bizottság indokolt kérésére.
(5) A szabályozó hatóságok a 
szállításirendszer-üzemeltető 
bejelentésének keltétől vagy a Bizottság 
kérésének keltétől számított négy hónapon 
belül határozatot hoznak a 



PE404.543v03-00 38/127 AM\717987HU.doc

Külső fordítás

HU

szállításirendszer-üzemeltető 
tanúsításának ügyében. A határidő 
lejártával a tanúsítást engedélyezettnek 
kell tekinteni. A szabályozó hatóság 
kifejezett vagy hallgatólagos határozata 
csak a (6)–(9) bekezdésben meghatározott 
eljárás befejezése után léphet hatályba, és 
csak akkor, ha a Bizottság nem emelt 
kifogást.
(6) A szállításirendszer-üzemeltető 
tanúsítására vonatkozó kifejezett vagy 
hallgatólagos határozatát a szabályozó 
hatóság haladéktalanul bejelenti a 
Bizottságnak, minden vonatkozó 
információval együtt. A Bizottság a 
bejelentést annak kézhezvétele után 
azonnal megvizsgálja. 
(7) A Bizottság a bejelentést annak 
kézhezvétele után azonnal megvizsgálja. 
Amennyiben a Bizottság a bejelentés 
kézhezvételét követő két hónapon belül 
megállapítja, hogy komoly kételyek 
merülnek fel azt illetően, hogy a 
szabályozó hatóság határozata megfelel-e 
a 7. cikk (1) bekezdésének, a 7a. cikknek 
vagy a 7b. cikk (2) bekezdésének, úgy 
eljárást indít. Ebben az esetben felkéri a 
szabályozó hatóságot és az érintett 
szállításirendszer-üzemeltetőt, hogy 
nyújtsák be észrevételeiket. Amennyiben a 
Bizottság további tájékoztatást kér, a két 
hónapos határidő a hiánytalan 
tájékoztatás kézhezvételétől számítva 
további két hónappal meghosszabbítható.
(8) Amennyiben a Bizottság eljárást indít, 
az erre vonatkozó határozat keltétől 
számítva legfeljebb négy hónapon belül 
végleges határozatot hoz, amelyben
a) nem emel kifogást a szabályozó hatóság 
határozatával ellen;
vagy
b) a szabályozó hatóságot határozatának 
módosítására vagy visszavonására 
kötelezi, ha úgy ítéli meg, hogy nem 
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teljesül a 7. cikk (1) bekezdése, a 7a. cikk 
vagy a 7b. cikk (2) bekezdése. 
(9) Amennyiben a Bizottság nem indít 
eljárást vagy a (7), illetve (8) bekezdésben 
meghatározott határidőn belül nem hoz 
végleges határozatot, úgy kell tekinteni, 
hogy nem emelt kifogást a szabályozó 
hatóság határozata ellen.
(10) A szabályozó hatóság négy héten 
belül végrehajtja a Bizottságnak a 
tanúsítási határozat módosítására vagy 
visszavonására vonatkozó határozatát, és 
erről tájékoztatja a Bizottságot.
(11) A szabályozó hatóságok és a 
Bizottság kérheti a szállításirendszer-
üzemeltetőktől és a kitermelési vagy 
ellátási feladatot betöltő vállalkozásoktól, 
hogy adják meg az e cikk szerinti 
feladatok elvégzéséhez szükséges 
információkat.
(12) A szabályozó hatóságok és a 
Bizottság megőrzi az üzleti szempontból 
érzékeny információk titkosságát.
(13) A Bizottság iránymutatásokat fogad 
el, amelyek meghatározzák a (6)–(9) 
bekezdés alkalmazásában követendő 
eljárások részleteit. A szóban forgó 
intézkedést, amely ezen rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeit hivatott 
módosítani kiegészítés útján, a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.

Or. de

Indokolás

Túlzottan terhes és bürokratikus a Bizottság részéről a tulajdonlásban szétválasztott 
szállításirendszer-üzemeltetőkre és független rendszerüzemeltetőkre vonatkozó tanúsítási 
eljárás iránti javaslat. A szétválasztási szabályok megfelelő végrehajtása garantálható a 
szállításirendszer-üzemeltetők szabályozó hatóságok általi folyamatos figyelemmel kísérésével 
és felügyeletével is.
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Módosítás 225
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Bizottság iránymutatásokat fogad 
el, amelyek meghatározzák a (6)–(9) 
bekezdés alkalmazásában követendő 
eljárások részleteit. A szóban forgó 
intézkedést, amely ezen rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeit hivatott 
módosítani kiegészítés útján, a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.

törölve

Or. de

Indokolás

Ezt ne komitológiai eljárásban döntse el a Bizottság, hanem együttdöntési eljárásban.

Módosítás 226
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Bizottság iránymutatásokat fogad 
el, amelyek meghatározzák a (6)–(9) 
bekezdés alkalmazásában követendő 
eljárások részleteit. A szóban forgó 
intézkedést, amely ezen rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeit hivatott 

törölve
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módosítani kiegészítés útján, a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.

Or. de

Indokolás

A szállításirendszer-üzemeltetők kijelölésére és tanúsítására vonatkozó rendelkezések már 
kellő részletességgel szerepelnek az irányelvben. Ezért nincs szükség a Bizottság 
felhatalmazására iránymutatások elfogadására.

Módosítás 227
Christian Ehler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A Bizottság iránymutatásokat fogad 
el, amelyek meghatározzák a (6)–(9) 
bekezdés alkalmazásában követendő 
eljárások részleteit. A szóban forgó 
intézkedést, amely ezen rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeit hivatott 
módosítani kiegészítés útján, a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.

(13) A Bizottság iránymutatásokat 
módosíthat, amelyek meghatározzák a (6)–
(9) bekezdés alkalmazásában követendő 
eljárások részleteit. A szóban forgó 
intézkedést, amely ezen rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeit hivatott 
módosítani kiegészítés útján, a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell módosítani.

Or. de

Indokolás

A javaslattal kell biztosítani, hogy az iránymutatásokat rendes eljárásban a Parlament és a 
Tanács fogadják el. A hatáskörök Bizottságra történő átruházásának az esetlegesen szükséges 
hozzáigazításokra kell korlátozódnia.
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Módosítás 228
Pia Elda Locatelli

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2003/55/EK irányelv
7b. cikk – (13 a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(13a) Az e cikkben a (2) bekezdésben 
szereplő korlátozásokra hivatkozással 
meghatározott eljárások nem vonatkoznak 
azon szállítási csővezetékekre, amelyek 
kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a 
gázszállítmányok származási országainak 
hálózatait közvetlenül összekössék a 
Közösség területén belül egy vételezési 
ponttal, illetve ezek fejlesztésére sem.”

Or. de

Indokolás

A közvetlenül a Közösség területére érkező szállítási csővezetékeket nem kell tanúsítási 
eljárásnak alávetni. Valamely fontos gáztermelési és -szállítási projekt fejlesztését rendszerint 
nemzetközi konzorcium végzi, amelyben külföldi előállító vállalatok vesznek részt.

Módosítás 229
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2003/55/EK irányelv
7b. cikk – (13 a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(13a) Az e cikkben a (2) bekezdésben 
szereplő korlátozásokra hivatkozással 
meghatározott eljárások nem vonatkoznak 
azon szállítási csővezetékekre, amelyek 
kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a 
gázszállítmányok származási országainak 
hálózatait közvetlenül összekössék a 
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Közösség területén belül egy vételezési 
ponttal, illetve ezek fejlesztésére sem.”

Or. de

Indokolás

A közvetlenül a Közösség területére érkező szállítási csővezetékeket nem kell tanúsítási 
eljárásnak alávetni. Valamely fontos gáztermelési és -szállítási projekt fejlesztését rendszerint 
nemzetközi konzorcium végzi, amelyben külföldi előállító vállalatok vesznek részt.

Módosítás 230
Gabriele Albertini

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2003/55/EK irányelv
7b. cikk – (13 a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(13a) Az e cikkben a (2) bekezdésben 
szereplő korlátozásokra hivatkozással 
meghatározott eljárások nem vonatkoznak 
azon szállítási csővezetékekre, amelyek 
kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a 
gázszállítmányok származási országainak 
hálózatait közvetlenül összekössék a 
Közösség területén belül egy vételezési 
ponttal, illetve ezek fejlesztésére sem.”

Or. de

Indokolás

A gázszállítási projektek fejlesztését gyakorta nemzetközi konzorcium végzi, amelyben külföldi 
előállító vállalatok vesznek részt. A közvetlenül a Közösség területére érkező szállítási 
csővezetékek tekintetében a tanúsítási rendelkezések végrehajtása hátráltatnál a 
gázbehozatali beruházásokat. A tanúsítást csak a tranzit és a belső szállítási infrastruktúra 
tekintetében kell kérni, elkerülendő annak kockázatát, hogy a külföldi vertikálisan integrált 
vállalatok azok feletti ellenőrzése gátolja a piac megfelelő fejlődését.
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Módosítás 231
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2003/55/EK irányelv
7b. cikk – (13 a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(13a) Az e cikkben a (2) bekezdésben 
szereplő korlátozásokra hivatkozással 
meghatározott eljárások nem vonatkoznak 
azon szállítási csővezetékekre, amelyek 
kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a 
gázszállítmányok származási országainak 
hálózatait közvetlenül összekössék a 
Közösség területén belül egy vételezési 
ponttal, illetve ezek fejlesztésére sem.”

Or. de

Indokolás

A közvetlenül a Közösség területére érkező szállítási csővezetékeket nem kell tanúsítási 
eljárásnak alávetni. Valamely fontos gáztermelési és -szállítási projekt fejlesztését rendszerint 
nemzetközi konzorcium végzi, amelyben külföldi előállító vállalatok vesznek részt: a legtöbb 
esetben az e projektekben részt vevő vállalatokat harmadik országok vállalatai ellenőrzik, 
illetve részt vesznek azokban.

Módosítás 232
Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 5 pont
2003/55/EK irányelv
7c. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7c. cikk törölve
A tárolásirendszer-üzemeltetők és az 
LNG-létesítmények üzemeltetőinek 
kijelölése
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A tagállamok vagy az általuk erre felkért 
földgázipari vállalkozások, amelyek 
földgáztárolók vagy LNG-létesítmények 
tulajdonosai, a hatékonyság és a 
gazdasági egyensúly figyelembevételével, 
a tagállam által megállapított időtartamra 
szólóan egy vagy több rendszerüzemeltetőt 
jelölnek ki.

Or. de

Módosítás 233
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1. cikk – 6. pont 
2003/55/EK irányelv
8. cikk – (1) bekezdés – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a környezetvédelem kellő 
figyelembevételével gazdaságos 
feltételekkel biztonságos, megbízható és 
hatékony szállító-, tároló- és/vagy LNG-
létesítményeket üzemeltet, tart karban és 
fejleszt, valamint elősegíti az 
energiahatékonyságot, a kutatást és az 
innovációt, főként a megújítható 
energiaforrások részesedésének növelése 
és az alacsony szénkibocsátású 
technológiák elterjesztése tekintetében.

a) a környezetvédelem kellő 
figyelembevételével gazdaságos 
feltételekkel biztonságos, megbízható és 
hatékony szállító-, tároló- és/vagy LNG-
létesítményeket üzemeltet, tart karban és 
fejleszt.

Or. de

Indokolás

A szállítási hálózat, a tárolás és/vagy az LNG-rendszer üzemeltetőinek feladata a biztonságos, 
megbízható és hatékony infrastruktúra biztosítása. Az üzemeltetők ezen feladatokon túlmenő 
célkitűzéseket nem tudnak elérni. Ezek az adott tagállam vagy más piaci szereplők felelősségi 
körébe tartoznak.
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Módosítás 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1. cikk – 6. pont 
2003/55/EK irányelv
8. cikk – (1) bekezdés – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a környezetvédelem kellő 
figyelembevételével gazdaságos 
feltételekkel biztonságos, megbízható és 
hatékony szállító-, tároló- és/vagy LNG-
létesítményeket üzemeltet, tart karban és 
fejleszt, valamint elősegíti az 
energiahatékonyságot, a kutatást és az 
innovációt, főként a megújítható 
energiaforrások részesedésének növelése 
és az alacsony szénkibocsátású 
technológiák elterjesztése tekintetében.

a) a környezetvédelem kellő 
figyelembevételével gazdaságos 
feltételekkel biztonságos, megbízható és 
hatékony szállító-, tároló- és/vagy LNG-
létesítményeket üzemeltet, tart karban és 
fejleszt, valamint elősegíti az 
energiahatékonyságot és nagybani 
megújulóenergia-termelés és a 
decentralizált energiatermelés proaktív 
integrálását, valamint e célok elérésére a 
kutatást és az innovációt.

Or. de

Indokolás

A rendszerüzemeltetők feladata a megújuló energia proaktív integrálása is.

Módosítás 235
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A 8. cikk (1) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki:
„(da) felel a túlterhelési díjak és a 
szállítási rendszerirányítók közötti 
ellentételezési mechanizmus alapján 
esedékes kifizetések beszedéséért, 
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összhangban az 1228/2003/EK rendelet 3. 
cikkével, harmadik felek hozzáférését 
engedélyezéséért és irányításáért, illetve 
ennek megtagadása esetén annak 
megalapozott indokolásáért, amelyet a 
nemzeti szabályozó hatóságok kísérnek 
figyelemmel; e cikk szerinti feladataik 
ellátása során a szállításirendszer-
üzemeltetők annak a régiónak a hasznát 
tartják elsődlegesnek, amelyben 
üzemelnek.”

Or. de

Indokolás

Ez részletezi a szállításirendszer-üzemeltetők által elvégzendő tevékenységek egy részét, 
ugyanakkor biztosítanunk kell, hogy a hozzáférés engedélyezésének megtagadása átlátható 
indoklással történjen.

Módosítás 236
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1.cikk – 6 b pont (új)
2003/55/EK irányelv
. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Az 8. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(3) A tagállamok – a nemzeti szabályozó 
hatóságaikon keresztül – megkövetelhetik 
a szállításirendszer-üzemeltetőktől, hogy 
a szállítási hálózat – beleértve a 
rendszerösszekötő kapacitást is –
fenntartására és fejlesztésére vonatkozó 
minimumkövetelményeknek eleget 
tegyenek. A nemzeti szabályozó 
hatóságoknak szélesebb jogköröket kell 
adni az Unión belüli fogyasztóvédelem 
biztosításának céljaira.”
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Or. de

Indokolás

A karbantartási döntések meghozatalakor a fogyasztóvédelemnek elsőbbséget kell adni, 
biztosítva, hogy ne legyenek hátrányos hatások a végső fogyasztók számára. Jelenleg számos 
nemzeti szabályozó hatóság hatásköre nem terjed ki az európai fogyasztóra, így valamennyi 
döntésüket kizárólag a nemzeti fogyasztóra figyelemmel hozzák meg; ezt meg kell változtatni, 
ha a valódi európai energiapiacot sikerre kívánjuk vinni.

Módosítás 237
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
 1.cikk – 6 b pont (új)
2003/55/EK irányelv
8 cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Az 8. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(3) A tagállamok – a nemzeti szabályozó 
hatóságaikon keresztül – megkövetelhetik 
a szállításirendszer-üzemeltetőktől, hogy 
a szállítási hálózat – beleértve a 
rendszerösszekötő kapacitást is –
fenntartására és fejlesztésére vonatkozó 
minimumkövetelményeknek eleget 
tegyenek. A nemzeti szabályozó 
hatóságoknak szélesebb jogköröket kell 
adni az Unión belüli fogyasztóvédelem 
biztosításának céljaira.”

Or. de

(A 2003/55/EK irányelv 3. cikkének kiegészítése némi pontosítással)

Indokolás

A karbantartási döntések meghozatalakor a fogyasztóvédelemnek elsőbbséget kell adni, 
biztosítva, hogy ne legyenek hátrányos hatások a végső fogyasztók számára. Jelenleg számos 
nemzeti szabályozó hatóság hatásköre nem terjed ki az európai fogyasztóra, így valamennyi 
döntésüket kizárólag a nemzeti fogyasztóra figyelemmel hozzák meg; ezt meg kell változtatni, 
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ha a valódi európai energiapiacot sikerre kívánjuk vinni.

Módosítás 238
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 6c. pont (új)
2003/55/EK irányelv
8. cikk – (4 a)-(4 h) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) A 8. cikk az alábbi bekezdésekkel 
egészül ki:
„(4a) A szállításirendszer-üzemeltetők 
legalább kétévenként tízéves 
hálózatfejlesztési tervet készítenek. 
Hatékony intézkedéseket hoznak a 
rendszer megfelelőségének és az ellátás 
biztonságának a megteremtéséhez.
(4b) A tízéves hálózati fejlesztési terv 
különösen:
a) jelzi a piaci résztvevők számára azokat 
a főbb szállítási infrastruktúrákat, 
amelyeket a következő 10 évben lehetőleg 
meg kell építeni;
b) tartalmazza mindazon beruházásokat, 
amelyekről már döntés született és 
meghatározza azon új beruházásokat, 
amelyek tekintetében a következő három 
évben kell meghozni a végrehajtási 
döntést.
(4c) A tízéves hálózatfejlesztési terv 
elkészítése érdekében minden 
szállításirendszer-üzemeltető 
feltételezéseket tesz a termelés, a 
fogyasztás és a más országokkal folyó 
csere alakulásáról, és figyelembe veszi a 
regionális és európai szinten létező 
hálózati beruházási terveket. A 
szállításirendszer-üzemeltető kellő időben 
benyújtja a terv tervezetét az illetékes 
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nemzeti szervezetnek.
(4d) Az illetékes nemzeti szervezet a 
tervezetről nyílt és átlátható módon 
konzultál valamennyi jelentős 
hálózathasználóval, és közzéteheti e 
konzultációs folyamat eredményét, 
különösen az esetleges beruházási igényt. 
(4e) Az illetékes nemzeti szervezet 
megvizsgálja, hogy a tízéves 
hálózatfejlesztési terv tervezete lefedi-e a 
konzultáció során azonosított összes 
fejlesztési igényt. Az illetékes nemzeti 
szervezet kötelezheti a szállításirendszer-
üzemeltetőt a tervezet módosítására.
(4f) A (4c), (4d) és (4e) bekezdés 
értelmében vett illetékes nemzeti testület 
lehet a nemzeti szabályozó hatóság vagy 
bármely más illetékes, közhatalmat 
gyakorló nemzeti szerv, vagy a 
szállításirendszer-üzemeltetők által 
létesített, hálózatfejlesztésért felelős 
megbízott. Ez utóbbi esetben a 
szállításirendszer-üzemeltető az illetékes 
nemzeti hatósághoz jóváhagyásra 
benyújtja az alapszabályt, a tagok 
jegyzékét és az eljárási szabályzatot.
(4g) Ha a szállításirendszer-üzemeltető 
elutasítja a tízéves tervben a következő 
három évre szereplő valamely beruházás 
végrehajtását, a tagállamok biztosítják, 
hogy a nemzeti szabályozó hatóság vagy 
más illetékes nemzeti hatóság 
rendelkezzen a következő intézkedések 
egyikének végrehajtásához szükséges 
hatáskörökkel:
a) a szállításirendszer-üzemeltető 
felkérése arra, hogy minden jogi eszközzel 
teljesítse a beruházási kötelezettségét saját 
pénzügyi eszközeit felhasználva vagy
b) vagy versenytárgyalás kiírása független 
befektetők számára a szállítási 
rendszerben szükséges beruházás 
megvalósítására, és egyidejűleg a 
szállításirendszer-üzemeltető esetleges 
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kötelezése arra, hogy:
– fogadja el a finanszírozást egy harmadik 
fél részéről,
– fogadja el az építési munkálatok 
harmadik fél által történő elvégzését és a 
vonatkozó új eszközök megépítését; és
– fogadja el a vonatkozó új eszközök 
üzemeltetését.
A vonatkozó pénzügyi megállapodásokat a 
nemzeti szabályozó hatóságnak vagy más 
illetékes nemzeti hatóságnak kell 
jóváhagynia. A tarifa-szabályozásnak 
mindkét esetben olyan bevételeket kell 
biztosítania, amelyek fedezik az ilyen 
beruházás költségeit.

(4h) Az illetékes nemzeti hatóság 
figyelemmel kíséri és értékeli a beruházási 
terv végrehajtását.

Or. de

Indokolás

A 8. cikk javasolt módosításai biztosítják mindenekelőtt azt, hogy a hálózatban szükséges 
beruházások megvalósuljanak, még a szállításirendszer-üzemeltető akarata ellenére is, és azt, 
hogy a hálózathoz való csatlakozás ne legyen megtagadható. Ha a szállításirendszer-
üzemeltető megtagad egy adott beruházást, két intézkedés lehetséges: a hatóság vagy felkéri 
szállításirendszer-üzemeltetőt a beruházásra vagy pályázati eljárást indít.

Módosítás 239
Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 6c. pont (új)
2003/55/EK irányelv
 8. cikk – (4 a) bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) A 8. cikk az alábbi bekezdéssel 
egészül ki:

„(4a) A szállításirendszer-üzemeltetők 
feladataik ellátása közben figyelembe 
veszik a gázszállítási rendszereket 
üzemeltetők európai hálózata által 
elfogadott műszaki és piaci magatartási 
szabályokat.”

Or. de

Indokolás

Fontos, hogy a gázszállítási rendszereket üzemeltetők európai hálózata által elfogadott 
szabályzatokat minden szállításirendszer-üzemeltető végrehajtsa. A szabályzatoknak a 
gázirányelvben meghatározott módon a szállításirendszer-üzemeltetők feladatához kapcsolása 
révén a szabályzatok jogi helyzete jelentősen erősödik, és megszünteti azok teljesen önkéntes 
jellegét.

Módosítás 240
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 6d) pont (új)
2003/55/EK irányelv
8a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6d) Az irányelv a következő cikkel 
egészül ki:
„8a. cikk
A szállítási rendszerek eredményes és 
hatékony szétválasztása 
I. Eszközök, berendezés, személyzet és 
különállóság
(1) A szállításirendszer-üzemeltetőknek 
rendelkezniük kell a vertikálisan integrált 
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vállalkozás rendes gázszállításához 
szükséges minden személyi, fizikai és 
pénzügyi erőforrással, különösen:
i. a szállításirendszer-üzemeltetők 
tulajdonában kell állniuk a gázszállítási 
rendszeres üzleti tevékenység 
folytatásához szükséges eszközöknek;
ii. a szállításirendszer-üzemeltetőknek 
alkalmazniuk kell a gázszállítási 
rendszeres üzleti tevékenység 
folytatásához szükséges személyzetet;
iii. a munkaerőkölcsönzés és a termelési 
vagy ellátási feladatokat ellátó, 
vertikálisan integrált vállalkozás valamely 
leányvállalata által és annak részére 
történő szolgáltatásnyújtásnak olyan 
esetekre kell korlátozódnia, amelyek nem 
hordozzák a megkülönböztetés 
lehetőségét, és ahhoz a nemzeti szabályozó 
hatóságok jóváhagyása szükséges annak 
érdekében, hogy a versenyjogi aggályokat 
és az összeférhetetlenséget ki lehessen 
zárni;
iv. kellő időben rendelkezésre kell 
bocsátani a jövőbeli beruházási 
projektekhez szükséges megfelelő 
pénzügyi erőforrásokat.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
gázszállítási rendszeres üzleti tevékenység 
folytatásához szükségesnek tekintett 
tevékenységek körébe beletartoznak 
legalább a következők:
– a szállításirendszer-üzemeltető 
képviselete, kapcsolattartás harmadik 
személyekkel és a nemzeti szabályozó 
hatóságokkal
– harmadik személyek hálózati 
hozzáférésének megadása és irányítása,
– a hozzáférési díjak, a túlterhelési díjak 
és az átviteli rendszerirányítók közötti 
ellentételezési mechanizmus alapján 
esedékes kifizetések beszedése, 
összhangban az 1228/2003/EK rendelet 3. 
cikkével,
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– a szállítási rendszer üzemeltetése, 
karbantartása és fejlesztése,
– beruházástervezés, ami biztosítja, hogy a 
rendszer hosszú távon képes legyen 
megfelelni az ésszerű keresletnek, és 
garantálja az ellátás biztonságát,
– jogi tanácsadás,
– könyvelési és számítástechnikai 
szolgáltatások.
(3) A szállításirendszer-üzemeltetők 
részvénytársasági formában működnek.
(4) A szállításirendszer-üzemeltető saját 
vállalati identitással rendelkezik, amely 
lényegesen eltér a vertikálisan integrált 
vállalkozástól, elkülönült márkanévvel, 
kommunikációval és telephellyel.
(5) A szállításirendszer-üzemeltetők 
könyvelését nem vizsgálhatja a 
vertikálisan integrált vállalkozásnak és 
bármely kapcsolt társaságának 
könyvvizsgálatát végző személy.
II. A szállításirendszer-üzemeltető 
vezetőségének, vezérigazgatójának / 
igazgatóságának függetlensége
(6) A vezérigazgató és az igazgatóság más 
tagjai kinevezésére és munkaviszonyának 
idő előtti bármely megszüntetésére 
vonatkozó határozatokat, valamint e 
személyek vonatkozó 
munkaszerződéseinek megkötésére vagy 
lejárat előtti felmondására vonatkozó 
döntést be kell jelenteni a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak vagy bármely 
más illetékes nemzeti hatóságnak. E 
határozatok és szerződések akkor 
válhatnak kötelező erejűvé, ha a 
bejelentést követő 3 héten belül a 
szabályozó hatóság vagy más illetékes 
nemzeti hatóság nem él vétójogával. 
Olyan kinevezés és a vonatkozó 
szerződések olyan megkötése ellen lehet 
vétót emelni, amely komoly kétségeket 
ébreszt a kinevezett vezérigazgató vagy az 
igazgatóság tagja szakmai függetlenségét 
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illetően, e személyek munkaviszonyának 
lejárat előtti megszüntetése esetén akkor 
lehet élni a vétójoggal, ha komoly 
kétségek merülnek fel a megszüntetés 
alapját és indokoltságát illetően.
(7) A nemzeti szabályozó hatóságokhoz 
vagy más illetékes nemzeti hatósághoz, 
illetve bírósághoz való fellebbezési jogot 
kell garantálni a szállításirendszer-
üzemeltető vezetőségének
munkaviszonyuk lejárat előtti felmondása 
esetén.
(8) A munkaviszony szállításirendszer-
üzemeltető általi felmondását követően az 
adott vezérigazgató vagy igazgatósági tag 
legalább 3 évig nem vehet részt a 
vertikálisan integrált vállalkozás termelési 
vagy ellátási feladatot ellátó egyik 
leányvállalatában sem.
(9) A vezérigazgató és az igazgatósági 
tagok a szállításirendszer-üzemeltetőn 
kívül nem rendelkezhetnek részesedéssel a 
vertikálisan integrált vállalat egyik 
vállalkozásában sem, illetve azoktól 
díjazásban nem részesülhetnek. A 
vezérigazgató / az igazgatósági tagok 
díjazása részben sem függhet a 
vertikálisan integrált vállalkozás 
tevékenységétől, a szállításirendszer-
üzemeltető tevékenységén túl.
(10) A szállításirendszer-üzemeltető 
vezérigazgatója vagy az igazgatósági 
tagjai a szállításirendszer-üzemeltetőn 
kívül nem viselhetnek közvetlen vagy 
közvetett felelősséget a vertikálisan 
integrált vállalat egyik leányvállalatának 
napi működéséért sem.
(11) A fenti rendelkezések sérelme nélkül 
a szállításirendszer-üzemeltető tényleges, 
az integrált földgázipari vállalkozástól 
független döntéshozatali jogokkal 
rendelkezik a hálózat működtetéséhez, 
fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges 
eszközök tekintetében. Ez nem 
akadályozhatja a megfelelő koordinációs 
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mechanizmusok létezését annak 
biztosítására, hogy az anyavállalat 
gazdasági és vezetésfelügyeleti jogai 
védelemben részesüljenek a 
leányvállalatban lévő eszközök 24c. cikkel 
összhangban közvetetten szabályozott 
megtérülése tekintetében. Ez lehetővé teszi 
az anyavállalat számára különösen a 
szállításirendszer-üzemeltető éves 
pénzügyi tervének vagy az ezzel 
egyenértékű instrumentumának 
jóváhagyását, és átfogó korlátok 
megállapítását leányvállalata 
eladósodottsági szintjét illetően. Ez nem 
teheti lehetővé az anyavállalat számára, 
hogy utasításokat adjon a napi működés 
tekintetében, sem pedig a jóváhagyott 
pénzügyi terv vagy ezzel egyenértékű 
egyéb instrumentum feltételein nem 
túlterjeszkedő szállítási vonalak 
kiépítésére vagy fejlesztésére vonatkozó 
egyedi döntéseket illetően.
III. Felügyelőbizottság / Igazgatóság
(12) A szállításirendszer-üzemeltető 
felügyelőbizottságának vagy 
igazgatóságának elnöke nem vehet részt a 
vertikálisan integrált vállalkozás termelési 
vagy ellátási feladatot ellátó egyik részénél 
sem.
(13) A szállításirendszer-üzemeltetők 
felügyelőbizottsága / igazgatósága 
független tagokból is áll, akiket legalább 5 
éves időtartamra jelölnek ki. A 
felügyelőbizottság / igazgatóság tagjainak 
kijelölését be kell jelenteni a nemzeti 
szabályozó hatóságnak vagy más illetékes 
nemzeti hatóságnak, és az a (6) 
bekezdésben leírt feltételek mellett lesz 
kötelező erejű.
(14) A (13) bekezdés alkalmazásában a 
szállításirendszer-üzemeltető 
felügyelőbizottságának vagy 
igazgatóságának tagja akkor tekinthető 
függetlennek, ha nem vesz részt olyan 
üzleti vagy egyéb kapcsolatban a 
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vertikálisan integrált vállalkozáson belül, 
annak ellenőrző befolyással rendelkező 
részvényeseivel vagy bármelyik 
vezetőségével, ami összeférhetetlenséget 
keletkeztet, különösen:
a) a felügyelőbizottságba / igazgatóságba 
tagként történő kijelölését megelőző öt 
éven belül nem volt alkalmazottja a 
vertikálisan integrált vállalkozás termelési 
vagy ellátási feladatot ellátó egyik 
leányvállalatának sem;
b) a szállításirendszer-üzemeltetőt kivéve, 
a vertikálisan integrált vállalkozásban 
vagy azok kapcsolt szolgáltatóiban nem 
bír érdekeltséggel, és azoktól nem kap 
díjazást;
c) a felügyelőbizottságba vagy 
igazgatóságba tagként történő kijelölése 
idején nincs jelentős üzleti kapcsolata a 
vertikálisan integrált vállalkozás 
energiaellátási feladatot ellátó egyik 
leányvállalatával sem;
d) nem tagja olyan vállalat 
ügyvezetésének, amelyben a vertikálisan 
integrált vállalkozás nevezi ki a felügyelő 
bizottság vagy az igazgatóság tagjait.
IV. A megfelelésért felelős tisztviselő
(15) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szállításirendszer-üzemeltetők olyan 
megfelelőségi programot hozzanak létre 
és üzemeltessenek, amely meghatározza az 
annak biztosítására megteendő 
intézkedéseket, hogy megkülönböztető 
magatartás kizárt legyen. A program 
meghatározza a szállításirendszer-
üzemeltetők alkalmazottainak e célkitűzés 
megvalósításához szükséges 
kötelezettségeit is. A programot a nemzeti 
szabályozó hatóságnak vagy más illetékes 
nemzeti hatóságnak kell jóváhagynia. A 
programnak való megfelelés figyelemmel 
kísérését a megfelelésért felelős tisztviselő 
függetlenül végzi. A nemzeti szabályozó 
hatóság hatáskörrel rendelkezik szankciók 
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kiszabására a megfelelőségi program 
szállításirendszer-üzemeltetők általi nem 
megfelelő végrehajtása esetében.
(16) A szállításirendszer-üzemeltető 
vezérigazgatója / igazgatósága kinevez 
valamely személyt vagy testületet a 
megfelelésért felelős tisztviselő feladatára, 
aki/amely a következőkért felel:
i. a megfelelőségi program 
végrehajtásának figyelemmel kísérése;
ii. éves jelentés elkészítése, amely 
meghatározza a megfelelőségi program 
végrehajtása érdekében szükséges 
intézkedéseket és annak a nemzeti 
szabályozó hatóságnak való benyújtása;
iii. ajánlások kibocsátása a megfelelőségi 
programmal és annak végrehajtásával 
kapcsolatban.
(17) A megfelelésért felelős tisztviselő 
függetlenségét különösen a vonatkozó 
munkaszerződése feltételeinek révén kell 
garantálni.
(18) A megfelelésért felelős tisztviselőnek 
lehetősége van arra, hogy rendszeresen a 
szállításirendszer-üzemeltető és a 
vertikálisan integrált vállalkozás 
felügyelőbizottságához vagy 
igazgatóságához és a nemzeti szabályozó 
hatóságokhoz forduljon. 
(19) A megfelelésért felelős tisztviselő 
részt vesz a szállításirendszer-üzemeltető 
felügyelőbizottságának és az 
igazgatótanácsának minden olyan ülésén, 
amely az alábbi kérdésekkel foglalkozik:
i. a hálózathoz való hozzáférés és 
csatlakozás feltételei, ideértve a 
túlterhelési díjak és az átviteli 
rendszerirányítók közötti ellentételezési 
mechanizmus alapján esedékes kifizetések 
beszedését, összhangban az 1228/2003/EK 
rendelet 3. cikkével;
ii. a szállítási hálózati rendszer 
üzemeltetését, karbantartását és 
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fejlesztését szolgáló projektek, beleértve az 
összekapcsolást és a csatlakozást célzó 
beruházásokat is;
iii. energiavásárlás az energiaveszteségek 
fedezésére.
(20) A megfelelésért felelős tisztviselő 
ezeken az üléseken megakadályozza, hogy 
a termelési vagy ellátási tevékenységekre 
vonatkozó, kereskedelmi szempontból 
előnyös információkat megkülönböztető 
módon hozzák a felügyelőbizottság / az 
igazgatóság tudomására.
(21) A megfelelésért felelős tisztviselő 
betekinthet a szállításirendszer-üzemeltető 
minden vonatkozó könyvébe, 
nyilvántartásába és beléphessen azok 
valamennyi irodájába, valamint 
hozzáférése van a feladatok ellátásához 
szükséges valamennyi információhoz.
A megfelelésért felelős tisztviselőt a 
vezérigazgató vagy az igazgatóság a 
nemzeti szabályozó hatóság előzetes 
jóváhagyása után nevezi ki és menti fel.”

Or. de

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja a tényleges szétválasztást a tulajdonlás sérelme nélkül. A fent 
említett mechanizmusok bevezetésével biztosított lesz a szállításirendszer-üzemeltetők 
vertikális integrált vállalatok termelésétől való strukturális és pénzügyi függetlensége. A 
szállításirendszer-üzemeltetők semlegességét a nemzeti szabályozó hatóság, a megfelelésért 
felelős tisztviselő és a könyvvizsgáló fogja ellenőrizni. Ezen opció második pillére keretében 
valódi szankciókat vezetnek be a szabályozókkal szemben, amelyek biztosítják, hogy a 
szállításirendszer-üzemeltető ne legyen többé olyan helyzetben, amelyben megakadályozhatja 
a hálózati beruházásokat.



PE404.543v03-00 60/127 AM\717987HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás 241
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„9. cikk törölve
Független rendszerüzemeltetők
(1) Ha a szállítási rendszer az irányelv 
hatályba lépése napján egy vertikálisan 
integrált vállalkozásnak része, a 
tagállamok eltéréseket engedélyezhetnek a 
7. cikk (1) bekezdésétől, feltéve hogy a 
tagállamok a szállításirendszer-tulajdonos 
javaslatára kijelölnek egy független 
rendszerüzemeltetőt és a kijelölést a 
Bizottság jóváhagyja. Semmilyen esetben 
nem szabad meggátolni, hogy a szállítási 
rendszert tulajdonló vertikálisan integrált 
vállalkozások lépéseket tegyenek a 7. cikk 
(1) bekezdésének való megfelelés 
érdekében.
(2) A tagállamok csak akkor hagyhatnak 
jóvá és jelölhetnek ki független 
rendszerüzemeltetőt, ha:
a) az üzemeltetőjelölt bizonyítja, hogy 
megfelel a 7. cikk (1) bekezdése b)–d) 
pontjában foglalt követelményeknek);
b) az üzemeltetőjelölt bizonyítja, hogy 
rendelkezik a 8. cikk szerinti feladatok 
végrehajtásához szükséges pénzügyi, 
technikai és emberi erőforrásokkal;
c) az üzemeltetőjelölt vállalja, hogy követi 
a szabályozó hatóság által javasolt tízéves 
hálózatfejlesztési tervet;
d) a szállításirendszer-üzemeltető 
bizonyítja képességét a (6) bekezdés 
szerinti kötelezettségei teljesítésére. E 
célból benyújtja a jelölttel és minden más 
érintett jogalannyal kötendő szerződéses 
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megállapodások tervezetét;
e) E célból benyújtja a jelölttel és minden 
más érintett jogalannyal kötendő 
szerződéses megállapodások tervezetét; e) 
az üzemeltetőjelölt bizonyítja képességét a 
földgázszállító-hálózatokhoz való 
hozzáférés feltételeiről szóló, 2005. 
szeptember 28-i 1775/2005/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
kötelezettségei teljesítésére, beleértve a
szállításirendszer-üzemeltetők európai és 
regionális szintű együttműködését.
(3) A tagállamok jóváhagyják és független 
rendszerüzemeltetőnek jelölik ki azokat a 
vállalkozásokat, amelyekről a szabályozó 
hatóság tanúsítja, hogy megfelelnek a 7a. 
cikkben és a 9. cikk (2) bekezdésében 
szereplő követelményeknek. A tanúsítás 
céljából a 7b. cikkben szereplő eljárás 
alkalmazandó.
(4) Amennyiben a Bizottság a 7b. cikkben 
szereplő eljárással összhangban 
határozatot hoz és megállapítja, hogy a 
szabályozó hatóság két hónapon belül 
nem tesz eleget a határozatnak, úgy az 
Ügynökség javaslatára, továbbá a 
szállításirendszer-tulajdonos és a 
szállításirendszer-üzemeltető 
véleményének figyelembevételével hat 
hónapon belül kijelöl egy független 
rendszerüzemeltetőt, öt évre. A 
szállításirendszer-tulajdonos bármely 
időpontban javaslatot tehet a szabályozó 
hatóságnak egy új független 
rendszerüzemeltető kijelölésére a 9. cikk 
(1) bekezdésében szereplő eljárással 
összhangban.
(5) Minden egyes független 
rendszerüzemeltető felelős a harmadik 
felek hozzáférésének engedélyezéséért és 
igazgatásáért, beleértve a hozzáférési 
díjak és a szűk keresztmetszetek 
kezeléséért felszámított díjak beszedését is, 
továbbá felelős a szállítási rendszer 
üzemeltetéséért, karbantartásáért és 
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fejlesztéséért, valamint annak 
biztosításáért, hogy a rendszer a 
beruházások tervezése révén hosszú távon 
képes legyen a kiszámítható kereslet 
kielégítésére. A hálózat fejlesztése során a 
független rendszerüzemeltető felelős az új 
infrastruktúra tervezéséért (beleértve az 
engedélyezési eljárást), építésért és 
beüzemeléséért. E célból 
szállításirendszer-üzemeltetőként 
tevékenykedik e fejezettel összhangban. A 
szállításirendszer-tulajdonosok nem 
lehetnek felelősek sem a harmadik felek 
hozzáférésének engedélyezéséért és 
igazgatásáért, sem a beruházások 
tervezéséért.
(6) Ha a független rendszerüzemeltetőt 
kijelölték, a szállításirendszer-tulajdonos:
a) minden lényeges együttműködést és 
támogatást megad a független 
rendszerüzemeltetőnek feladatai 
végrehajtásához, különös tekintettel 
minden lényegi információra;
b) finanszírozza a független 
rendszerüzemeltető által tervbe vett és a 
szabályozó hatóság által jóváhagyott 
beruházásokat, vagy beleegyezik annak 
bármely érdekelt fél – akár a független 
rendszerüzemeltető – általi 
finanszírozásába. A vonatkozó pénzügyi 
megállapodásokhoz a szabályozó hatóság 
jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás előtt 
a szabályozó hatóság közös konzultációt 
folytat a tulajdonossal és az érdekelt 
felekkel;
c) fedezetet biztosít a tulajdonában álló, a 
független rendszerüzemeltető által 
igazgatott hálózati vagyonhoz kapcsolódó 
kötelezettségekre, kivéve a független 
rendszerüzemeltető feladataihoz 
kapcsolódó kötelezettségeket;
d) a hálózatbővítések finanszírozásának 
megkönnyítése érdekében biztosítékokat 
bocsát rendelkezésre, kivéve azon 
beruházásokat, amelyek esetében a b) 
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ponttal összhangban beleegyezését adta a 
beruházás bármely érdekelt fél – akár a 
független rendszerüzemeltető – általi 
finanszírozásába.
(7) A szabályozó hatósággal szoros 
együttműködésben az érintett nemzeti 
versenyhivatalt minden lényegi 
hatáskörrel fel kell ruházni ahhoz, hogy 
eredményesen felügyelni tudja a 
szállításirendszer-tulajdonosok (6) 
bekezdés szerinti kötelezettségeinek 
teljesítését. Or.

Or. de

Indokolás

A független rendszerüzemeltető modellje bürokráciát és költséges szabályozási ellenőrzést von 
maga után, így nem életképes alternatívája a teljes tulajdonjogi szétválasztásnak.

Módosítás 242
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
Független rendszerüzemeltetők
(1) Ha a szállítási rendszer az irányelv 
hatályba lépése napján egy vertikálisan 
integrált vállalkozásnak része, a 
tagállamok eltéréseket engedélyezhetnek a 
7. cikk (1) bekezdésétől, feltéve hogy a 
tagállamok a szállításirendszer-tulajdonos 
javaslatára kijelölnek egy független 
rendszerüzemeltetőt és a kijelölést a 
Bizottság jóváhagyja. Semmilyen esetben 
nem szabad meggátolni, hogy a szállítási 
rendszert tulajdonló vertikálisan integrált 
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vállalkozások lépéseket tegyenek a 7. cikk 
(1) bekezdésének való megfelelés 
érdekében.
(2) A tagállamok csak akkor hagyhatnak 
jóvá és jelölhetnek ki független 
rendszerüzemeltetőt, ha:
a) az üzemeltetőjelölt bizonyítja, hogy 
megfelel a 7. cikk (1) bekezdése b)–d) 
pontjában foglalt követelményeknek);
b) az üzemeltetőjelölt bizonyítja, hogy 
rendelkezik a 8. cikk szerinti feladatok 
végrehajtásához szükséges pénzügyi, 
technikai és emberi erőforrásokkal;
c) az üzemeltetőjelölt vállalja, hogy követi 
a szabályozó hatóság által javasolt tízéves 
hálózatfejlesztési tervet;
d) a szállításirendszer-üzemeltető 
bizonyítja képességét a (6) bekezdés 
szerinti kötelezettségei teljesítésére. E 
célból benyújtja a jelölttel és minden más 
érintett jogalannyal kötendő szerződéses 
megállapodások tervezetét;
e) E célból benyújtja a jelölttel és minden 
más érintett jogalannyal kötendő 
szerződéses megállapodások tervezetét; e) 
az üzemeltetőjelölt bizonyítja képességét a 
földgázszállító-hálózatokhoz való 
hozzáférés feltételeiről szóló, 2005. 
szeptember 28-i 1775/2005/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
kötelezettségei teljesítésére, beleértve a 
szállításirendszer-üzemeltetők európai és 
regionális szintű együttműködését.

(3) A tagállamok jóváhagyják és független 
rendszerüzemeltetőnek jelölik ki azokat a 
vállalkozásokat, amelyekről a szabályozó 
hatóság tanúsítja, hogy megfelelnek a 7a. 
cikkben és a 9. cikk (2) bekezdésében 
szereplő követelményeknek. A tanúsítás 
céljából a 7b. cikkben szereplő eljárás 
alkalmazandó.

(4) Amennyiben a Bizottság a 7b. cikkben 
szereplő eljárással összhangban 
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határozatot hoz és megállapítja, hogy a 
szabályozó hatóság két hónapon belül 
nem tesz eleget a határozatnak, úgy az 
Ügynökség javaslatára, továbbá a 
szállításirendszer-tulajdonos és a 
szállításirendszer-üzemeltető 
véleményének figyelembevételével hat 
hónapon belül kijelöl egy független 
rendszerüzemeltetőt, öt évre. A 
szállításirendszer-tulajdonos bármely 
időpontban javaslatot tehet a szabályozó 
hatóságnak egy új független 
rendszerüzemeltető kijelölésére a 9. cikk 
(1) bekezdésében szereplő eljárással 
összhangban.
(5) Minden egyes független 
rendszerüzemeltető felelős a harmadik 
felek hozzáférésének engedélyezéséért és 
igazgatásáért, beleértve a hozzáférési 
díjak és a szűk keresztmetszetek 
kezeléséért felszámított díjak beszedését is, 
továbbá felelős a szállítási rendszer 
üzemeltetéséért, karbantartásáért és 
fejlesztéséért, valamint annak 
biztosításáért, hogy a rendszer a 
beruházások tervezése révén hosszú távon 
képes legyen a kiszámítható kereslet 
kielégítésére. A hálózat fejlesztése során a 
független rendszerüzemeltető felelős az új 
infrastruktúra tervezéséért (beleértve az 
engedélyezési eljárást), építésért és 
beüzemeléséért. E célból 
szállításirendszer-üzemeltetőként 
tevékenykedik e fejezettel összhangban. A 
szállításirendszer-tulajdonosok nem 
lehetnek felelősek sem a harmadik felek 
hozzáférésének engedélyezéséért és 
igazgatásáért, sem a beruházások 
tervezéséért.
(6) Ha a független rendszerüzemeltetőt 
kijelölték, a szállításirendszer-tulajdonos:
a) minden lényeges együttműködést és 
támogatást megad a független 
rendszerüzemeltetőnek feladatai 
végrehajtásához, különös tekintettel 
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minden lényegi információra;
b) finanszírozza a független 
rendszerüzemeltető által tervbe vett és a 
szabályozó hatóság által jóváhagyott 
beruházásokat, vagy beleegyezik annak 
bármely érdekelt fél – akár a független 
rendszerüzemeltető – általi 
finanszírozásába. A vonatkozó pénzügyi 
megállapodásokhoz a szabályozó hatóság 
jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás előtt 
a szabályozó hatóság közös konzultációt 
folytat a tulajdonossal és az érdekelt 
felekkel;
c) fedezetet biztosít a tulajdonában álló, a 
független rendszerüzemeltető által 
igazgatott hálózati vagyonhoz kapcsolódó 
kötelezettségekre, kivéve a független 
rendszerüzemeltető feladataihoz 
kapcsolódó kötelezettségeket;
d) a hálózatbővítések finanszírozásának 
megkönnyítése érdekében biztosítékokat 
bocsát rendelkezésre, kivéve azon 
beruházásokat, amelyek esetében a b) 
ponttal összhangban beleegyezését adta a 
beruházás bármely érdekelt fél – akár a 
független rendszerüzemeltető – általi 
finanszírozásába.
(7) A szabályozó hatósággal szoros 
együttműködésben az érintett nemzeti 
versenyhivatalt minden lényegi 
hatáskörrel fel kell ruházni ahhoz, hogy 
eredményesen felügyelni tudja a 
szállításirendszer-tulajdonosok (6) 
bekezdés szerinti kötelezettségeinek 
teljesítését. Or.

Or. de

Indokolás

A nemzeti szállítási hálózatok tulajdonlásának szétválasztása az egyetlen lehetőség a nemzeti 
szállítási hálózatok kezelőinek függetlensége garantálására és az átláthatóság fokozására. Ez 
lehetővé tenné a nemzeti szállítási hálózatok üzelemltetői számára azt is, hogy hatékonyabb 
piacalakítóvá válhassanak. Egy ISO-rendszerben a nemzeti szállítási hálózatok tulajdona és a 
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kereskedelmi tevékenység egy kézben maradnak. Bár a nemzeti szállítási tevékenységek 
szigorúan szabályozottak, ez többféle szabályt eredményez.

Módosítás 243
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
Független rendszerüzemeltetők
(1) Ha a szállítási rendszer az irányelv 
hatályba lépése napján egy vertikálisan 
integrált vállalkozásnak része, a 
tagállamok eltéréseket engedélyezhetnek a 
7. cikk (1) bekezdésétől, feltéve hogy a 
tagállamok a szállításirendszer-tulajdonos 
javaslatára kijelölnek egy független 
rendszerüzemeltetőt és a kijelölést a 
Bizottság jóváhagyja. Semmilyen esetben 
nem szabad meggátolni, hogy a szállítási 
rendszert tulajdonló vertikálisan integrált 
vállalkozások lépéseket tegyenek a 7. cikk 
(1) bekezdésének való megfelelés 
érdekében.
(2) A tagállamok csak akkor hagyhatnak 
jóvá és jelölhetnek ki független 
rendszerüzemeltetőt, ha:
a) az üzemeltetőjelölt bizonyítja, hogy 
megfelel a 7. cikk (1) bekezdése b)–d) 
pontjában foglalt követelményeknek); 
b) az üzemeltetőjelölt bizonyítja, hogy 
rendelkezik a 8. cikk szerinti feladatok 
végrehajtásához szükséges pénzügyi, 
technikai és emberi erőforrásokkal;
c) az üzemeltetőjelölt vállalja, hogy követi 
a szabályozó hatóság által javasolt tízéves 
hálózatfejlesztési tervet;
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d) a szállításirendszer-üzemeltető 
bizonyítja képességét a (6) bekezdés 
szerinti kötelezettségei teljesítésére. E 
célból benyújtja a jelölttel és minden más 
érintett jogalannyal kötendő szerződéses 
megállapodások tervezetét;
e) E célból benyújtja a jelölttel és minden 
más érintett jogalannyal kötendő 
szerződéses megállapodások tervezetét; e) 
az üzemeltetőjelölt bizonyítja képességét a 
földgázszállító-hálózatokhoz való 
hozzáférés feltételeiről szóló, 2005. 
szeptember 28-i 1775/2005/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
kötelezettségei teljesítésére, beleértve a 
szállításirendszer-üzemeltetők európai és 
regionális szintű együttműködését.
(3) A tagállamok jóváhagyják és független 
rendszerüzemeltetőnek jelölik ki azokat a 
vállalkozásokat, amelyekről a szabályozó 
hatóság tanúsítja, hogy megfelelnek a 7a. 
cikkben és a 9. cikk (2) bekezdésében 
szereplő követelményeknek. A tanúsítás 
céljából a 7b. cikkben szereplő eljárás 
alkalmazandó.
(4) Amennyiben a Bizottság a 7b. cikkben 
szereplő eljárással összhangban 
határozatot hoz és megállapítja, hogy a 
szabályozó hatóság két hónapon belül 
nem tesz eleget a határozatnak, úgy az 
Ügynökség javaslatára, továbbá a 
szállításirendszer-tulajdonos és a 
szállításirendszer-üzemeltető 
véleményének figyelembevételével hat 
hónapon belül kijelöl egy független 
rendszerüzemeltetőt, öt évre. A 
szállításirendszer-tulajdonos bármely 
időpontban javaslatot tehet a szabályozó 
hatóságnak egy új független 
rendszerüzemeltető kijelölésére a 9. cikk 
(1) bekezdésében szereplő eljárással 
összhangban.

(5) Minden egyes független 
rendszerüzemeltető felelős a harmadik 
felek hozzáférésének engedélyezéséért és 
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igazgatásáért, beleértve a hozzáférési 
díjak és a szűk keresztmetszetek 
kezeléséért felszámított díjak beszedését is, 
továbbá felelős a szállítási rendszer 
üzemeltetéséért, karbantartásáért és 
fejlesztéséért, valamint annak 
biztosításáért, hogy a rendszer a 
beruházások tervezése révén hosszú távon 
képes legyen a kiszámítható kereslet 
kielégítésére. A hálózat fejlesztése során a 
független rendszerüzemeltető felelős az új 
infrastruktúra tervezéséért (beleértve az 
engedélyezési eljárást), építésért és 
beüzemeléséért. E célból 
szállításirendszer-üzemeltetőként 
tevékenykedik e fejezettel összhangban. A 
szállításirendszer-tulajdonosok nem 
lehetnek felelősek sem a harmadik felek 
hozzáférésének engedélyezéséért és 
igazgatásáért, sem a beruházások 
tervezéséért.
(6) Ha a független rendszerüzemeltetőt 
kijelölték, a szállításirendszer-tulajdonos:
a) minden lényeges együttműködést és 
támogatást megad a független 
rendszerüzemeltetőnek feladatai 
végrehajtásához, különös tekintettel 
minden lényegi információra;
b) finanszírozza a független 
rendszerüzemeltető által tervbe vett és a 
szabályozó hatóság által jóváhagyott 
beruházásokat, vagy beleegyezik annak 
bármely érdekelt fél – akár a független 
rendszerüzemeltető – általi 
finanszírozásába. A vonatkozó pénzügyi 
megállapodásokhoz a szabályozó hatóság 
jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás előtt 
a szabályozó hatóság közös konzultációt 
folytat a tulajdonossal és az érdekelt 
felekkel;
c) fedezetet biztosít a tulajdonában álló, a 
független rendszerüzemeltető által 
igazgatott hálózati vagyonhoz kapcsolódó 
kötelezettségekre, kivéve a független 
rendszerüzemeltető feladataihoz 
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kapcsolódó kötelezettségeket;
d) a hálózatbővítések finanszírozásának 
megkönnyítése érdekében biztosítékokat 
bocsát rendelkezésre, kivéve azon 
beruházásokat, amelyek esetében a b) 
ponttal összhangban beleegyezését adta a 
beruházás bármely érdekelt fél – akár a
független rendszerüzemeltető – általi 
finanszírozásába.
(7) A szabályozó hatósággal szoros 
együttműködésben az érintett nemzeti 
versenyhivatalt minden lényegi 
hatáskörrel fel kell ruházni ahhoz, hogy 
eredményesen felügyelni tudja a 
szállításirendszer-tulajdonosok (6) 
bekezdés szerinti kötelezettségeinek 
teljesítését. Or.

Or. de

Indokolás

A független rendszerüzemeltető modellje bürokráciát és költséges szabályozási ellenőrzést von 
maga után, így nem életképes alternatívája a teljes tulajdonjogi szétválasztásnak.

Módosítás 244
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve

Független rendszerüzemeltetők

(1) Ha a szállítási rendszer az irányelv 
hatályba lépése napján egy vertikálisan 
integrált vállalkozásnak része, a 
tagállamok eltéréseket engedélyezhetnek a 
7. cikk (1) bekezdésétől, feltéve hogy a 
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tagállamok a szállításirendszer-tulajdonos 
javaslatára kijelölnek egy független 
rendszerüzemeltetőt és a kijelölést a 
Bizottság jóváhagyja. Semmilyen esetben 
nem szabad meggátolni, hogy a szállítási 
rendszert tulajdonló vertikálisan integrált 
vállalkozások lépéseket tegyenek a 7. cikk 
(1) bekezdésének való megfelelés 
érdekében.
(2) A tagállamok csak akkor hagyhatnak 
jóvá és jelölhetnek ki független 
rendszerüzemeltetőt, ha:
a) az üzemeltetőjelölt bizonyítja, hogy 
megfelel a 7. cikk (1) bekezdése b)–d) 
pontjában foglalt követelményeknek);
b) az üzemeltetőjelölt bizonyítja, hogy 
rendelkezik a 8. cikk szerinti feladatok 
végrehajtásához szükséges pénzügyi, 
technikai és emberi erőforrásokkal;
c) az üzemeltetőjelölt vállalja, hogy követi 
a szabályozó hatóság által javasolt tízéves 
hálózatfejlesztési tervet;
d) a szállításirendszer-üzemeltető 
bizonyítja képességét a (6) bekezdés 
szerinti kötelezettségei teljesítésére. E 
célból benyújtja a jelölttel és minden más 
érintett jogalannyal kötendő szerződéses 
megállapodások tervezetét;
e) E célból benyújtja a jelölttel és minden 
más érintett jogalannyal kötendő 
szerződéses megállapodások tervezetét; e)
az üzemeltetőjelölt bizonyítja képességét a 
földgázszállító-hálózatokhoz való 
hozzáférés feltételeiről szóló, 2005. 
szeptember 28-i 1775/2005/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
kötelezettségei teljesítésére, beleértve a 
szállításirendszer-üzemeltetők európai és 
regionális szintű együttműködését.
(3) A tagállamok jóváhagyják és független 
rendszerüzemeltetőnek jelölik ki azokat a 
vállalkozásokat, amelyekről a szabályozó 
hatóság tanúsítja, hogy megfelelnek a 7a. 
cikkben és a 9. cikk (2) bekezdésében 
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szereplő követelményeknek. A tanúsítás 
céljából a 7b. cikkben szereplő eljárás 
alkalmazandó.
(4) Amennyiben a Bizottság a 7b. cikkben 
szereplő eljárással összhangban 
határozatot hoz és megállapítja, hogy a 
szabályozó hatóság két hónapon belül 
nem tesz eleget a határozatnak, úgy az 
Ügynökség javaslatára, továbbá a 
szállításirendszer-tulajdonos és a 
szállításirendszer-üzemeltető 
véleményének figyelembevételével hat 
hónapon belül kijelöl egy független 
rendszerüzemeltetőt, öt évre. A 
szállításirendszer-tulajdonos bármely 
időpontban javaslatot tehet a szabályozó 
hatóságnak egy új független 
rendszerüzemeltető kijelölésére a 9. cikk 
(1) bekezdésében szereplő eljárással 
összhangban.
(5) Minden egyes független 
rendszerüzemeltető felelős a harmadik 
felek hozzáférésének engedélyezéséért és 
igazgatásáért, beleértve a hozzáférési 
díjak és a szűk keresztmetszetek 
kezeléséért felszámított díjak beszedését is, 
továbbá felelős a szállítási rendszer 
üzemeltetéséért, karbantartásáért és 
fejlesztéséért, valamint annak 
biztosításáért, hogy a rendszer a 
beruházások tervezése révén hosszú távon
képes legyen a kiszámítható kereslet 
kielégítésére. A hálózat fejlesztése során a 
független rendszerüzemeltető felelős az új 
infrastruktúra tervezéséért (beleértve az 
engedélyezési eljárást), építésért és 
beüzemeléséért. E célból 
szállításirendszer-üzemeltetőként 
tevékenykedik e fejezettel összhangban. A 
szállításirendszer-tulajdonosok nem 
lehetnek felelősek sem a harmadik felek 
hozzáférésének engedélyezéséért és 
igazgatásáért, sem a beruházások 
tervezéséért.
(6) (6) Ha a független rendszerüzemeltetőt 
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kijelölték, a szállításirendszer-tulajdonos:
a) minden lényeges együttműködést és 
támogatást megad a független 
rendszerüzemeltetőnek feladatai 
végrehajtásához, különös tekintettel
minden lényegi információra;
b) finanszírozza a független 
rendszerüzemeltető által tervbe vett és a 
szabályozó hatóság által jóváhagyott 
beruházásokat, vagy beleegyezik annak 
bármely érdekelt fél – akár a független 
rendszerüzemeltető – általi 
finanszírozásába. A vonatkozó pénzügyi 
megállapodásokhoz a szabályozó hatóság 
jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás előtt 
a szabályozó hatóság közös konzultációt 
folytat a tulajdonossal és az érdekelt 
felekkel;
c) fedezetet biztosít a tulajdonában álló, a 
független rendszerüzemeltető által 
igazgatott hálózati vagyonhoz kapcsolódó 
kötelezettségekre, kivéve a független 
rendszerüzemeltető feladataihoz 
kapcsolódó kötelezettségeket; 
d) a hálózatbővítések finanszírozásának 
megkönnyítése érdekében biztosítékokat 
bocsát rendelkezésre, kivéve azon 
beruházásokat, amelyek esetében a b) 
ponttal összhangban beleegyezését adta a 
beruházás bármely érdekelt fél – akár a 
független rendszerüzemeltető – általi 
finanszírozásába.
(7) A szabályozó hatósággal szoros 
együttműködésben az érintett nemzeti 
versenyhivatalt minden lényegi 
hatáskörrel fel kell ruházni ahhoz, hogy 
eredményesen felügyelni tudja a 
szállításirendszer-tulajdonosok (6) 
bekezdés szerinti kötelezettségeinek 
teljesítését. .

Or. de
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Indokolás

A független rendszerüzemeltető modellje bürokráciát és költséges szabályozási ellenőrzést von 
maga után, így nem életképes alternatívája a teljes tulajdonjogi szétválasztásnak.

Módosítás 245
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9. cikk – (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1)  Ha a szállítási rendszer az irányelv 
hatályba lépése napján egy vertikálisan 
integrált vállalkozásnak része, a tagállamok 
eltéréseket engedélyezhetnek a 7. cikk (1) 
bekezdésétől, feltéve hogy a tagállamok a 
szállításirendszer-tulajdonos javaslatára 
kijelölnek egy független 
rendszerüzemeltetőt és a kijelölést a 
Bizottság jóváhagyja. Semmilyen esetben 
nem szabad meggátolni, hogy a szállítási 
rendszert tulajdonló vertikálisan integrált 
vállalkozások lépéseket tegyenek a 7. cikk 
(1) bekezdésének való megfelelés 
érdekében.

(1) Ha a szállítási rendszer az irányelv 
hatálybalépése napján egy vertikálisan 
integrált vállalkozásnak része, a tagállamok 
eltéréseket engedélyezhetnek a 7. cikk (1) 
bekezdésétől, feltéve, hogy a tagállamok a 
szállításirendszer-tulajdonos javaslatára 
kijelölnek egy független 
rendszerüzemeltetőt az adott tagállamra és 
a kijelölést a Bizottság jóváhagyja. 
Semmilyen esetben nem szabad 
meggátolni, hogy a szállítási rendszert 
tulajdonló vertikálisan integrált 
vállalkozások lépéseket tegyenek a 7. cikk 
(1) bekezdésének való megfelelés 
érdekében.

Or. de

(A Bizottság javaslata 1. pontjának (8) bekezdése a fenti módon módosul)

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi, hogy egy tagállamon belül csak egy független 
rendszerüzemeltetőt lehet kijelölni. A regionális piacok kifejlesztését nem segítené, ha egy 
tagállamon belül több független rendszerüzemeltetőt hoznának létre. 
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Módosítás 246
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9. cikk – (4) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a Bizottság a 7b. cikkben 
szereplő eljárással összhangban határozatot 
hoz és megállapítja, hogy a szabályozó 
hatóság két hónapon belül nem tesz eleget 
a határozatnak, úgy az Ügynökség 
javaslatára, továbbá a szállításirendszer-
tulajdonos és a szállításirendszer-
üzemeltető véleményének 
figyelembevételével hat hónapon belül 
kijelöl egy független rendszerüzemeltetőt, 
öt évre. A szállításirendszer-tulajdonos 
bármely időpontban javaslatot tehet a 
szabályozó hatóságnak egy új független 
rendszerüzemeltető kijelölésére a 9. cikk 
(1) bekezdésében szereplő eljárással 
összhangban.

(4) Amennyiben a Bizottság a 7b. cikkben 
szereplő eljárással összhangban határozatot 
hoz és megállapítja, hogy a szabályozó 
hatóság két hónapon belül nem tesz eleget 
a határozatnak, úgy az Ügynökség 
javaslatára, továbbá a szállításirendszer-
tulajdonos, a nemzeti szabályozó 
hatóságok és a szállításirendszer-
üzemeltető véleményének 
figyelembevételével hat hónapon belül 
kijelöl egy független rendszerüzemeltetőt, 
öt évre. A szállításirendszer-tulajdonos 
bármely időpontban javaslatot tehet a 
szabályozó hatóságnak egy új független 
rendszerüzemeltető kijelölésére a 9. cikk 
(1) bekezdésében szereplő eljárással 
összhangban.

Or. ro

Módosítás 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk törölve
A szállításirendszer-tulajdonos és a 

tárolásirendszer-üzemeltető szétválasztása
(1) A vertikálisan integrált vállalkozás 
részét képező szállításirendszer-
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tulajdonosoknak – amennyiben kijelölésre 
került egy független rendszerüzemeltető –
és tárolásirendszer-üzemeltetőknek 
legalább jogi formájukban, valamint 
szervezeti és döntéshozatali szempontból 
függetlennek kell lenniük a szállításhoz és 
tároláshoz nem kapcsolódó egyéb 
tevékenységektől. E cikk csak azokra a 
földgáztárolókra alkalmazandó, amelyek 
a 19. cikk értelmében műszaki és/vagy 
gazdasági megfontolásokból szükségesek 
rendszerhez való hatékony hozzáféréshez 
a fogyasztók ellátása érdekében.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
szállításirendszer-tulajdonosok és 
tárolásirendszer-üzemeltetők 
függetlenségének biztosítására a 
következő minimumkövetelményeknek 
kell eleget tenni:
a) a szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető igazgatásáért 
felelős személyek nem vehetnek részt az 
integrált földgázipari vállalkozásnak 
olyan szervezetében, amely a 
földgázkitermelés, -elosztás és -ellátás 
napi üzemviteléért közvetve vagy 
közvetlenül felelős;
b) megfelelő intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a 
szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető igazgatásáért 
felelős személyek szakmai érdekeit olyan 
módon vegyék figyelembe, amely biztosítja 
számukra a független cselekvés 
lehetőségét;
c) a szállításirendszer-üzemeltetőnek 
tényleges, a vertikálisan integrált 
földgázipari vállalkozástól független 
döntéshozatali jogköre van a 
földgáztároló üzemeltetéséhez, 
karbantartásához és fejlesztéséhez 
szükséges eszközöket illetően. Ez nem 
zárja ki olyan megfelelő koordinációs 
mechanizmusok létét, amelyek az 
anyavállalat gazdasági és igazgatási 
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felügyeleti jogait biztosítják a 
leányvállalat befektetett eszközei – a 24c. 
cikk (4) bekezdésének megfelelően 
közvetve szabályozott – megtérülésének 
védelme érdekében. Ez lehetővé teszi az 
anyavállalat számára különösen a 
tárolásirendszer-üzemeltető éves pénzügyi 
tervének vagy az ezzel egyenértékű 
instrumentumának jóváhagyását, és 
átfogó korlátok megállapítását 
leányvállalata eladósodottsági szintjét 
illetően. Ugyanakkor nem jogosítja fel az 
anyavállalatot arra, hogy a napi 
üzemvitellel, vagy a földgáztárolók 
építésére, illetve felújítására vonatkozó 
egyedi döntésekkel kapcsolatban 
utasításokat adjon, ha azok nem haladják 
meg az engedélyezett pénzügyi tervben 
vagy bármely, azzal egyenértékű 
eszközben megszabott kereteket;
d)a szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető megfelelőségi 
programot állít össze, amely 
intézkedéseket határoz meg a 
megkülönböztető magatartás kizárása 
érdekében és biztosítja, hogy a program 
végrehajtását megfelelő módon 
felügyeljék. A program megfogalmazza az 
alkalmazottak meghatározott 
kötelezettségeit e cél teljesítése érdekében. 
A megfelelőségi program felügyeletéért 
felelős személy vagy testület a megtett 
intézkedésekről éves jelentést terjeszt a 
szabályozó hatóság elé, és ezt a jelentést 
nyilvánosságra kell hozni.
(3) A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el annak biztosítása érdekében, 
hogy a szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető teljes körűen 
és ténylegesen betartsa e cikk (2) 
bekezdését. A szóban forgó intézkedést, 
amely ezen irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeit hivatott módosítani 
kiegészítés útján, a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
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összhangban kell meghozni.”

Or. de

Indokolás

A független rendszerüzemeltető modellje bürokráciát és költséges szabályozási ellenőrzést von 
maga után, így nem életképes alternatívája a teljes tulajdonjogi szétválasztásnak.

Módosítás 248
Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk törölve
A szállításirendszer-tulajdonos és a 

tárolásirendszer-üzemeltető szétválasztása
(1) A vertikálisan integrált vállalkozás 
részét képező szállításirendszer-
tulajdonosoknak – amennyiben kijelölésre 
került egy független rendszerüzemeltető –
és tárolásirendszer-üzemeltetőknek 
legalább jogi formájukban, valamint 
szervezeti és döntéshozatali szempontból 
függetlennek kell lenniük a szállításhoz és 
tároláshoz nem kapcsolódó egyéb 
tevékenységektől. 
E cikk csak azokra a földgáztárolókra 
alkalmazandó, amelyek a 19. cikk 
értelmében műszaki és/vagy gazdasági 
megfontolásokból szükségesek 
rendszerhez való hatékony hozzáféréshez 
a fogyasztók ellátása érdekében.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
szállításirendszer-tulajdonosok és 
tárolásirendszer-üzemeltetők 
függetlenségének biztosítására a 
következő minimumkövetelményeknek 



AM\717987HU.doc 79/127 PE404.543v03-00

Külső fordítás

HU

kell eleget tenni:
a) a szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető igazgatásáért 
felelős személyek nem vehetnek részt az 
integrált földgázipari vállalkozásnak 
olyan szervezetében, amely a 
földgázkitermelés, -elosztás és -ellátás 
napi üzemviteléért közvetve vagy 
közvetlenül felelős.
b) Megfelelő intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a 
szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető igazgatásáért 
felelős személyek szakmai érdekeit olyan 
módon vegyék figyelembe, amely biztosítja 
számukra a független cselekvés 
lehetőségét.
c) A szállításirendszer-üzemeltetőnek 
tényleges, a vertikálisan integrált 
földgázipari vállalkozástól független 
döntéshozatali jogköre van a 
földgáztároló üzemeltetéséhez, 
karbantartásához és fejlesztéséhez 
szükséges eszközöket illetően. Ez nem 
zárja ki olyan megfelelő koordinációs 
mechanizmusok létét, amelyek az 
anyavállalat gazdasági és igazgatási 
felügyeleti jogait biztosítják a 
leányvállalat befektetett eszközei – a 24c. 
cikk (4) bekezdésének megfelelően 
közvetve szabályozott – megtérülésének 
védelme érdekében. Ez lehetővé teszi az 
anyavállalat számára különösen a 
tárolásirendszer-üzemeltető éves pénzügyi 
tervének vagy az ezzel egyenértékű 
instrumentumának jóváhagyását, és 
átfogó korlátok megállapítását 
leányvállalata eladósodottsági szintjét 
illetően. Ugyanakkor nem jogosítja fel az 
anyavállalatot arra, hogy a napi 
üzemvitellel, vagy a földgáztárolók 
építésére, illetve felújítására vonatkozó 
egyedi döntésekkel kapcsolatban 
utasításokat adjon, ha azok nem haladják 
meg az engedélyezett pénzügyi tervben 
vagy bármely, azzal egyenértékű 
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eszközben megszabott kereteket.
d) A szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető megfelelőségi 
programot állít össze, amely 
intézkedéseket határoz meg a 
megkülönböztető magatartás kizárása 
érdekében és biztosítja, hogy a program 
végrehajtását megfelelő módon 
felügyeljék. A program megfogalmazza az 
alkalmazottak meghatározott 
kötelezettségeit e cél teljesítése érdekében. 
A megfelelőségi program felügyeletéért 
felelős személy vagy testület a megtett 
intézkedésekről éves jelentést terjeszt a 
szabályozó hatóság elé, és ezt a jelentést 
nyilvánosságra kell hozni.
(3) A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el annak biztosítása érdekében, 
hogy a szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető teljes körűen 
és ténylegesen betartsa e cikk (2) 
bekezdését. Az ezen rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 
irányuló ezen intézkedést a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.

Or. xm

Módosítás 249
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk törölve
A szállításirendszer-tulajdonos és a 

tárolásirendszer-üzemeltető szétválasztása
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(1) A vertikálisan integrált vállalkozás 
részét képező szállításirendszer-
tulajdonosoknak – amennyiben kijelölésre 
került egy független rendszerüzemeltető –
és tárolásirendszer-üzemeltetőknek 
legalább jogi formájukban, valamint 
szervezeti és döntéshozatali szempontból 
függetlennek kell lenniük a szállításhoz és 
tároláshoz nem kapcsolódó egyéb 
tevékenységektől. 
E cikk csak azokra a földgáztárolókra 
alkalmazandó, amelyek a 19. cikk 
értelmében műszaki és/vagy gazdasági 
megfontolásokból szükségesek 
rendszerhez való hatékony hozzáféréshez 
a fogyasztók ellátása érdekében.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
szállításirendszer-tulajdonosok és 
tárolásirendszer-üzemeltetők 
függetlenségének biztosítására a 
következő minimumkövetelményeknek 
kell eleget tenni:
a) a szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető igazgatásáért 
felelős személyek nem vehetnek részt az 
integrált földgázipari vállalkozásnak 
olyan szervezetében, amely a 
földgázkitermelés, -elosztás és -ellátás 
napi üzemviteléért közvetve vagy 
közvetlenül felelős.
b) Megfelelő intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a 
szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető igazgatásáért 
felelős személyek szakmai érdekeit olyan 
módon vegyék figyelembe, amely biztosítja 
számukra a független cselekvés 
lehetőségét.
c) A szállításirendszer-üzemeltetőnek 
tényleges, a vertikálisan integrált 
földgázipari vállalkozástól független 
döntéshozatali jogköre van a 
földgáztároló üzemeltetéséhez, 
karbantartásához és fejlesztéséhez 
szükséges eszközöket illetően. Ez nem 
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zárja ki olyan megfelelő koordinációs 
mechanizmusok létét, amelyek az 
anyavállalat gazdasági és igazgatási 
felügyeleti jogait biztosítják a 
leányvállalat befektetett eszközei – a 24c. 
cikk (4) bekezdésének megfelelően 
közvetve szabályozott – megtérülésének 
védelme érdekében. Ez lehetővé teszi az 
anyavállalat számára különösen a 
tárolásirendszer-üzemeltető éves pénzügyi 
tervének vagy az ezzel egyenértékű 
instrumentumának jóváhagyását, és 
átfogó korlátok megállapítását 
leányvállalata eladósodottsági szintjét 
illetően. Ugyanakkor nem jogosítja fel az 
anyavállalatot arra, hogy a napi 
üzemvitellel, vagy a földgáztárolók 
építésére, illetve felújítására vonatkozó 
egyedi döntésekkel kapcsolatban 
utasításokat adjon, ha azok nem haladják 
meg az engedélyezett pénzügyi tervben 
vagy bármely, azzal egyenértékű 
eszközben megszabott kereteket.
d) A szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető megfelelőségi 
programot állít össze, amely 
intézkedéseket határoz meg a 
megkülönböztető magatartás kizárása 
érdekében és biztosítja, hogy a program 
végrehajtását megfelelő módon 
felügyeljék. A program megfogalmazza az 
alkalmazottak meghatározott 
kötelezettségeit e cél teljesítése érdekében. 
A megfelelőségi program felügyeletéért 
felelős személy vagy testület a megtett 
intézkedésekről éves jelentést terjeszt a 
szabályozó hatóság elé, és ezt a jelentést 
nyilvánosságra kell hozni.
(3) A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el annak biztosítása érdekében, 
hogy a szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető teljes körűen 
és ténylegesen betartsa e cikk (2) 
bekezdését. Az ezen rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 
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irányuló ezen intézkedést a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.

Or. xm

Indokolás

Az európai tárolásirendszer-üzemeltetők által harmadik felek részére biztosítandó hozzáférési 
szolgáltatások helyes gyakorlatáról szóló iránymutatások titoktartásra és minden piaci 
szereplő számára fennálló átláthatóságára vonatkozó rendelkezései már garantálják a 
tároláshoz való megkülönböztetésmentes hozzáférést. Emellett a tárolási létesítmények 
használatának elveit már szabályozta a földgázszállító-hálózatokhoz való hozzáférés 
feltételeiről szóló 1775/2005/EK rendeletet módosító rendelet, különösen annak 4a., 5a. és 6a. 
cikke.

Módosítás 250
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk törölve
A szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető szétválasztása
(1) A vertikálisan integrált vállalkozás 
részét képező szállításirendszer-
tulajdonosoknak – amennyiben kijelölésre 
került egy független rendszerüzemeltető –
és tárolásirendszer-üzemeltetőknek 
legalább jogi formájukban, valamint 
szervezeti és döntéshozatali szempontból 
függetlennek kell lenniük a szállításhoz és 
tároláshoz nem kapcsolódó egyéb 
tevékenységektől.
E cikk csak azokra a földgáztárolókra 
alkalmazandó, amelyek a 19. cikk 
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értelmében műszaki és/vagy gazdasági 
megfontolásokból szükségesek 
rendszerhez való hatékony hozzáféréshez 
a fogyasztók ellátása érdekében.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
szállításirendszer-tulajdonosok és 
tárolásirendszer-üzemeltetők 
függetlenségének biztosítására a 
következő minimumkövetelményeknek 
kell eleget tenni:
a) a szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető igazgatásáért 
felelős személyek nem vehetnek részt az 
integrált földgázipari vállalkozásnak 
olyan szervezetében, amely a 
földgázkitermelés, -elosztás és -ellátás 
napi üzemviteléért közvetve vagy 
közvetlenül felelős;
b) megfelelő intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a 
szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető igazgatásáért 
felelős személyek szakmai érdekeit olyan 
módon vegyék figyelembe, amely biztosítja 
számukra a független cselekvés 
lehetőségét; 
c) a szállításirendszer-üzemeltetőnek 
tényleges, a vertikálisan integrált 
földgázipari vállalkozástól független 
döntéshozatali jogköre van a 
földgáztároló üzemeltetéséhez, 
karbantartásához és fejlesztéséhez 
szükséges eszközöket illetően. Ez nem 
zárja ki olyan megfelelő koordinációs 
mechanizmusok létét, amelyek az 
anyavállalat gazdasági és igazgatási 
felügyeleti jogait biztosítják a 
leányvállalat befektetett eszközei – a 24c. 
cikk (4) bekezdésének megfelelően 
közvetve szabályozott – megtérülésének 
védelme érdekében. Ez lehetővé teszi az 
anyavállalat számára különösen a 
tárolásirendszer-üzemeltető éves pénzügyi 
tervének vagy az ezzel egyenértékű 
instrumentumának jóváhagyását, és 



AM\717987HU.doc 85/127 PE404.543v03-00

Külső fordítás

HU

átfogó korlátok megállapítását 
leányvállalata eladósodottsági szintjét 
illetően. Ugyanakkor nem jogosítja fel az 
anyavállalatot arra, hogy a napi 
üzemvitellel, vagy a földgáztárolók 
építésére, illetve felújítására vonatkozó 
egyedi döntésekkel kapcsolatban 
utasításokat adjon, ha azok nem haladják 
meg az engedélyezett pénzügyi tervben 
vagy bármely, azzal egyenértékű 
eszközben megszabott kereteket;
d)a szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető megfelelőségi 
programot állít össze, amely 
intézkedéseket határoz meg a 
megkülönböztető magatartás kizárása 
érdekében és biztosítja, hogy a program 
végrehajtását megfelelő módon 
felügyeljék. A program megfogalmazza az 
alkalmazottak meghatározott 
kötelezettségeit e cél teljesítése érdekében. 
A megfelelőségi program felügyeletéért 
felelős személy vagy testület a megtett 
intézkedésekről éves jelentést terjeszt a 
szabályozó hatóság elé, és ezt a jelentést 
nyilvánosságra kell hozni.
(3) A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el annak biztosítása érdekében, 
hogy a szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető teljes körűen 
és ténylegesen betartsa e cikk (2) 
bekezdését. Az ezen rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 
irányuló ezen intézkedést a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.

Or. de

Indokolás

A független rendszerüzemeltető modellje bürokráciát és költséges szabályozási ellenőrzést von 
maga után, így nem életképes alternatívája a teljes tulajdonjogi szétválasztásnak.
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Módosítás 251
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk törölve

A szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető szétválasztása
(1) A vertikálisan integrált vállalkozás 
részét képező szállításirendszer-
tulajdonosoknak – amennyiben kijelölésre 
került egy független rendszerüzemeltető –
és tárolásirendszer-üzemeltetőknek 
legalább jogi formájukban, valamint 
szervezeti és döntéshozatali szempontból 
függetlennek kell lenniük a szállításhoz és 
tároláshoz nem kapcsolódó egyéb 
tevékenységektől.
E cikk csak azokra a földgáztárolókra 
alkalmazandó, amelyek a 19. cikk 
értelmében műszaki és/vagy gazdasági 
megfontolásokból szükségesek 
rendszerhez való hatékony hozzáféréshez 
a fogyasztók ellátása érdekében.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
szállításirendszer-tulajdonosok és 
tárolásirendszer-üzemeltetők 
függetlenségének biztosítására a 
következő minimumkövetelményeknek 
kell eleget tenni:
a) a szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető igazgatásáért 
felelős személyek nem vehetnek részt az 
integrált földgázipari vállalkozásnak 
olyan szervezetében, amely a 
földgázkitermelés, -elosztás és -ellátás 
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napi üzemviteléért közvetve vagy 
közvetlenül felelős;
b) megfelelő intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a 
szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető igazgatásáért 
felelős személyek szakmai érdekeit olyan 
módon vegyék figyelembe, amely biztosítja 
számukra a független cselekvés 
lehetőségét; 
c) a szállításirendszer-üzemeltetőnek 
tényleges, a vertikálisan integrált
földgázipari vállalkozástól független 
döntéshozatali jogköre van a 
földgáztároló üzemeltetéséhez, 
karbantartásához és fejlesztéséhez 
szükséges eszközöket illetően. Ez nem 
zárja ki olyan megfelelő koordinációs 
mechanizmusok létét, amelyek az 
anyavállalat gazdasági és igazgatási 
felügyeleti jogait biztosítják a 
leányvállalat befektetett eszközei – a 24c. 
cikk (4) bekezdésének megfelelően 
közvetve szabályozott – megtérülésének 
védelme érdekében. Ez lehetővé teszi az 
anyavállalat számára különösen a 
tárolásirendszer-üzemeltető éves pénzügyi 
tervének vagy az ezzel egyenértékű 
instrumentumának jóváhagyását, és 
átfogó korlátok megállapítását 
leányvállalata eladósodottsági szintjét 
illetően. Ugyanakkor nem jogosítja fel az 
anyavállalatot arra, hogy a napi 
üzemvitellel, vagy a földgáztárolók 
építésére, illetve felújítására vonatkozó 
egyedi döntésekkel kapcsolatban 
utasításokat adjon, ha azok nem haladják 
meg az engedélyezett pénzügyi tervben 
vagy bármely, azzal egyenértékű 
eszközben megszabott kereteket;
d)a szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető megfelelőségi 
programot állít össze, amely 
intézkedéseket határoz meg a 
megkülönböztető magatartás kizárása 
érdekében és biztosítja, hogy a program 
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végrehajtását megfelelő módon 
felügyeljék. A program megfogalmazza az 
alkalmazottak meghatározott 
kötelezettségeit e cél teljesítése érdekében. 
A megfelelőségi program felügyeletéért 
felelős személy vagy testület a megtett 
intézkedésekről éves jelentést terjeszt a 
szabályozó hatóság elé, és ezt a jelentést
nyilvánosságra kell hozni.
(3) A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el annak biztosítása érdekében, 
hogy a szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető teljes körűen 
és ténylegesen betartsa e cikk (2) 
bekezdését. Az ezen rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 
irányuló ezen intézkedést a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.

Or. de

Indokolás

A nemzeti szállítási hálózatok tulajdonlásának szétválasztása az egyetlen lehetőség a nemzeti 
szállítási hálózatok kezelőinek függetlensége garantálására és az átláthatóság fokozására. Ez 
lehetővé tenné a nemzeti szállítási hálózatok üzelemltetői számára azt is, hogy hatékonyabb 
piacalakítóvá válhassanak. Egy ISO-rendszerben a nemzeti szállítási hálózatok tulajdona és a 
kereskedelmi tevékenység egy kézben maradnak. Bár a nemzeti szállítási tevékenységek 
szigorúan szabályozottak, ez többféle szabályt eredményez.

Módosítás 252
Erika Mann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk törölve
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A szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető szétválasztása
(1) A vertikálisan integrált vállalkozás 
részét képező szállításirendszer-
tulajdonosoknak – amennyiben kijelölésre 
került egy független rendszerüzemeltető –
és tárolásirendszer-üzemeltetőknek 
legalább jogi formájukban, valamint 
szervezeti és döntéshozatali szempontból 
függetlennek kell lenniük a szállításhoz és 
tároláshoz nem kapcsolódó egyéb 
tevékenységektől. 
E cikk csak azokra a földgáztárolókra 
alkalmazandó, amelyek a 19. cikk 
értelmében műszaki és/vagy gazdasági 
megfontolásokból szükségesek 
rendszerhez való hatékony hozzáféréshez 
a fogyasztók ellátása érdekében.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
szállításirendszer-tulajdonosok és 
tárolásirendszer-üzemeltetők 
függetlenségének biztosítására a 
következő minimumkövetelményeknek 
kell eleget tenni:
a) a szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető igazgatásáért 
felelős személyek nem vehetnek részt az 
integrált földgázipari vállalkozásnak 
olyan szervezetében, amely a 
földgázkitermelés, -elosztás és -ellátás 
napi üzemviteléért közvetve vagy 
közvetlenül felelős;
b) megfelelő intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a 
szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető igazgatásáért 
felelős személyek szakmai érdekeit olyan 
módon vegyék figyelembe, amely biztosítja 
számukra a független cselekvés 
lehetőségét;
c) a szállításirendszer-üzemeltetőnek 
tényleges, a vertikálisan integrált 
földgázipari vállalkozástól független 
döntéshozatali jogköre van a 
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földgáztároló üzemeltetéséhez, 
karbantartásához és fejlesztéséhez 
szükséges eszközöket illetően. Ez nem 
zárja ki olyan megfelelő koordinációs 
mechanizmusok létét, amelyek az 
anyavállalat gazdasági és igazgatási 
felügyeleti jogait biztosítják a 
leányvállalat befektetett eszközei – a 24c. 
cikk (4) bekezdésének megfelelően 
közvetve szabályozott – megtérülésének 
védelme érdekében. Ez lehetővé teszi az 
anyavállalat számára különösen a 
tárolásirendszer-üzemeltető éves pénzügyi 
tervének vagy az ezzel egyenértékű 
instrumentumának jóváhagyását, és 
átfogó korlátok megállapítását 
leányvállalata eladósodottsági szintjét 
illetően. Ugyanakkor nem jogosítja fel az 
anyavállalatot arra, hogy a napi 
üzemvitellel, vagy a földgáztárolók 
építésére, illetve felújítására vonatkozó 
egyedi döntésekkel kapcsolatban 
utasításokat adjon, ha azok nem haladják 
meg az engedélyezett pénzügyi tervben 
vagy bármely, azzal egyenértékű 
eszközben megszabott kereteket;
d) a szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető megfelelőségi 
programot állít össze, amely 
intézkedéseket határoz meg a 
megkülönböztető magatartás kizárása 
érdekében és biztosítja, hogy a program 
végrehajtását megfelelő módon 
felügyeljék. A program megfogalmazza az 
alkalmazottak meghatározott 
kötelezettségeit e cél teljesítése érdekében. 
A megfelelőségi program felügyeletéért 
felelős személy vagy testület a megtett 
intézkedésekről éves jelentést terjeszt a 
szabályozó hatóság elé, és ezt a jelentést 
nyilvánosságra kell hozni.
(3) A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el annak biztosítása érdekében, 
hogy a szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető teljes körűen 
és ténylegesen betartsa e cikk (2) 
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bekezdését. Az ezen rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 
irányuló ezen intézkedést a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.

Or. de

Módosítás 253
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9a. cikk – (1) bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vertikálisan integrált vállalkozás 
részét képező szállításirendszer-
tulajdonosoknak – amennyiben kijelölésre 
került egy független rendszerüzemeltető –
és tárolásirendszer-üzemeltetőknek 
legalább jogi formájukban, valamint 
szervezeti és döntéshozatali szempontból 
függetlennek kell lenniük a szállításhoz és 
tároláshoz nem kapcsolódó egyéb 
tevékenységektől. 

(1) A vertikálisan integrált vállalkozás 
részét képező tárolásirendszer-
üzemeltetőknek legalább jogi formájukban, 
valamint szervezeti és döntéshozatali 
szempontból függetlennek kell lenniük 
tároláshoz nem kapcsolódó egyéb 
tevékenységektől 

Or. de

Módosítás 254
 Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9a. cikk – (1) bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vertikálisan integrált vállalkozás 
részét képező szállításirendszer-
tulajdonosoknak – amennyiben kijelölésre 
került egy független rendszerüzemeltető –
és tárolásirendszer-üzemeltetőknek
legalább jogi formájukban, valamint 
szervezeti és döntéshozatali szempontból 
függetlennek kell lenniük a szállításhoz és 
tároláshoz nem kapcsolódó egyéb 
tevékenységektől. 

E cikk csak azokra a földgáztárolókra 
alkalmazandó, amelyek a 19. cikk 
értelmében műszaki és/vagy gazdasági 
megfontolásokból szükségesek 
rendszerhez való hatékony hozzáféréshez 
a fogyasztók ellátása érdekében.

(1) A vertikálisan integrált vállalkozás 
részét képező átvitelirendszer-
tulajdonosoknak – amennyiben kijelölésre 
került egy független rendszerüzemeltető –
legalább jogi formájukban, valamint 
szervezeti és döntéshozatali szempontból 
függetleneknek kell lenniük az átvitelhez 
és tároláshoz nem kapcsolódó egyéb 
tevékenységektől.

Or. de

Indokolás

A gáztárolás nem monopolpiac. A szabályozás veszélyeztetné a létező versenyt és a további 
szükséges gáztárolók tervezett beruházásait is. Emellett a Bizottság azon javaslata, hogy az 
iránymutatásokat az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni, 
jelentősen korlátozza a Parlament jogait, és azt el kell utasítani.

Módosítás 255
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9a. cikk – (2) bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
szállításirendszer-tulajdonosok és
tárolásirendszer-üzemeltetők 
függetlenségének biztosítására a következő 

(2) Az (1) bekezdésben említett 
tárolásirendszer-üzemeltetők 
függetlenségének biztosítására a következő 
minimumkövetelményeknek kell eleget 
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minimumkövetelményeknek kell eleget 
tenni:

tenni:

Or. de

Módosítás 256
 Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9a. cikk – (2) bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
szállításirendszer-tulajdonosok és 
tárolásirendszer-üzemeltetők
függetlenségének biztosítására a következő
minimumkövetelményeknek kell eleget 
tenni:

(2) Az (1) bekezdésben említett 
átvitelirendszer-tulajdonosok 
függetlenségének biztosítására a következő 
minimumkövetelményeknek kell eleget 
tenni:

Or. de

Indokolás

A gáztárolás nem monopolpiac. A szabályozás veszélyeztetné a létező versenyt és a további 
szükséges gáztárolók tervezett beruházásait is. Emellett a Bizottság azon javaslata, hogy az 
iránymutatásokat az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni, 
jelentősen korlátozza a Parlament jogait, és azt el kell utasítani.

Módosítás 257
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9a. cikk – (2) bekezdés – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető igazgatásáért 

a) a tárolásirendszer-üzemeltető
igazgatásáért felelős személyek nem 
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felelős személyek nem vehetnek részt az 
integrált földgázipari vállalkozásnak olyan 
szervezetében, amely a földgázkitermelés, 
-elosztás és -ellátás napi üzemviteléért 
közvetve vagy közvetlenül felelős;

vehetnek részt az integrált földgázipari 
vállalkozásnak olyan szervezetében, amely 
a földgázkitermelés, -elosztás és -ellátás 
napi üzemviteléért közvetve vagy 
közvetlenül felelős;

Or. de

Módosítás 258
 Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9a. cikk – (2) bekezdés – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető igazgatásáért 
felelős személyek nem vehetnek részt az 
integrált földgázipari vállalkozásnak olyan 
szervezetében, amely a földgázkitermelés, 
-elosztás és -ellátás napi üzemviteléért 
közvetve vagy közvetlenül felelős.

a) a szállításirendszer-tulajdonos 
igazgatásáért felelős személyek nem 
vehetnek részt az integrált földgázipari 
vállalkozásnak olyan szervezetében, amely 
a földgázkitermelés, -elosztás és -ellátás 
napi üzemviteléért közvetve vagy 
közvetlenül felelős;

Or. de

Indokolás

A gáztárolás nem monopolpiac. A szabályozás veszélyeztetné a létező versenyt és a további 
szükséges gáztárolók tervezett beruházásait is. Emellett a Bizottság azon javaslata, hogy az 
iránymutatásokat az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni, 
jelentősen korlátozza a Parlament jogait, és azt el kell utasítani.

Módosítás 259
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9a. cikk – (2) bekezdés – b) pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megfelelő intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a 
szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető igazgatásáért 
felelős személyek szakmai érdekeit olyan 
módon vegyék figyelembe, amely 
biztosítja számukra a független cselekvés 
lehetőségét;

b) megfelelő intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a tárolásirendszer-
üzemeltető igazgatásáért felelős személyek 
szakmai érdekeit olyan módon vegyék 
figyelembe, amely biztosítja számukra a 
független cselekvés lehetőségét; 

Or. de

Módosítás 260
 Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9a. cikk – (2) bekezdés – b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Megfelelő intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a szállításirendszer-
tulajdonos és a tárolásirendszer-
üzemeltető igazgatásáért felelős személyek 
szakmai érdekeit olyan módon vegyék 
figyelembe, amely biztosítja számukra a 
független cselekvés lehetőségét.

b) megfelelő intézkedéseket kell hozni 
annak érdekében, hogy a szállításirendszer-
tulajdonos igazgatásáért felelős személyek 
szakmai érdekeit olyan módon vegyék 
figyelembe, amely biztosítja számukra a 
független cselekvés lehetőségét

Or. de

Indokolás

A gáztárolás nem monopolpiac. A szabályozás veszélyeztetné a létező versenyt és a további 
szükséges gáztárolók tervezett beruházásait is. Emellett a Bizottság azon javaslata, hogy az 
iránymutatásokat az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni, 
jelentősen korlátozza a Parlament jogait, és azt el kell utasítani.
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Módosítás 261
 Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9a. cikk – (2) bekezdés – c) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A szállításirendszer-üzemeltetőnek 
tényleges, a vertikálisan integrált 
földgázipari vállalkozástól független 
döntéshozatali jogköre van a 
földgáztároló üzemeltetéséhez, 
karbantartásához és fejlesztéséhez 
szükséges eszközöket illetően. Ez nem 
zárja ki olyan megfelelő koordinációs 
mechanizmusok létét, amelyek az 
anyavállalat gazdasági és igazgatási 
felügyeleti jogait biztosítják a 
leányvállalat befektetett eszközei – a 24c. 
cikk (4) bekezdésének megfelelően 
közvetve szabályozott – megtérülésének 
védelme érdekében. Ez lehetővé teszi az 
anyavállalat számára különösen a 
tárolásirendszer-üzemeltető éves pénzügyi 
tervének vagy az ezzel egyenértékű 
instrumentumának jóváhagyását, és 
átfogó korlátok megállapítását 
leányvállalata eladósodottsági szintjét 
illetően. Ugyanakkor nem jogosítja fel az 
anyavállalatot arra, hogy a napi 
üzemvitellel, vagy a földgáztárolók 
építésére, illetve felújítására vonatkozó 
egyedi döntésekkel kapcsolatban 
utasításokat adjon, ha azok nem haladják 
meg az engedélyezett pénzügyi tervben 
vagy bármely, azzal egyenértékű 
eszközben megszabott kereteket.

törölve

Or. de

Indokolás

A gáztárolás nem monopolpiac. A szabályozás veszélyeztetné a létező versenyt és a további 
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szükséges gáztárolók tervezett beruházásait is. Emellett a Bizottság azon javaslata, hogy az 
iránymutatásokat az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni, 
jelentősen korlátozza a Parlament jogait, és azt el kell utasítani.

Módosítás 262
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9a. cikk – (2) bekezdés – b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d)a szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető megfelelőségi 
programot állít össze, amely intézkedéseket 
határoz meg a megkülönböztető magatartás 
kizárása érdekében és biztosítja, hogy a 
program végrehajtását megfelelő módon 
felügyeljék. A program megfogalmazza az 
alkalmazottak meghatározott 
kötelezettségeit e cél teljesítése érdekében. 
A megfelelőségi program felügyeletéért 
felelős személy vagy testület a megtett 
intézkedésekről éves jelentést terjeszt a 
szabályozó hatóság elé, és ezt a jelentést 
nyilvánosságra kell hozni.

d) a tárolásirendszer-üzemeltető 
megfelelőségi programot állít össze, amely 
intézkedéseket határoz meg a 
megkülönböztető magatartás kizárása 
érdekében és biztosítja, hogy a program 
végrehajtását megfelelő módon 
felügyeljék. A program megfogalmazza az 
alkalmazottak meghatározott 
kötelezettségeit e cél teljesítése érdekében. 
A megfelelőségi program felügyeletéért 
felelős személy vagy testület a megtett 
intézkedésekről éves jelentést terjeszt a 
szabályozó hatóság elé, és ezt a jelentést 
nyilvánosságra kell hozni.

Or. de

Módosítás 263
 Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9a. cikk – (2) bekezdés – b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető megfelelőségi 
programot állít össze, amely intézkedéseket 

d) A szállításirendszer-tulajdonos 
megfelelőségi programot állít össze, amely 
intézkedéseket határoz meg a 
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határoz meg a megkülönböztető magatartás 
kizárása érdekében és biztosítja, hogy a 
program végrehajtását megfelelő módon 
felügyeljék. A program megfogalmazza az 
alkalmazottak meghatározott 
kötelezettségeit e cél teljesítése érdekében. 
A megfelelőségi program felügyeletéért 
felelős személy vagy testület a megtett 
intézkedésekről éves jelentést terjeszt a 
szabályozó hatóság elé, és ezt a jelentést 
nyilvánosságra kell hozni.

megkülönböztető magatartás kizárása 
érdekében és biztosítja, hogy a program 
végrehajtását megfelelő módon 
ellenőrizzék. A program megfogalmazza az 
alkalmazottak meghatározott 
kötelezettségeit e cél teljesítése érdekében. 
A megfelelőségi program felügyeletéért 
felelős személy vagy testület a megtett 
intézkedésekről éves jelentést terjeszt a 
szabályozó hatóság elé, és ezt a jelentést 
nyilvánosságra kell hozni.

Or. de

Indokolás

A gáztárolás nem monopolpiac. A szabályozás veszélyeztetné a létező versenyt és a további 
szükséges gáztárolók tervezett beruházásait is. Emellett a Bizottság azon javaslata, hogy az 
iránymutatásokat az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni, 
jelentősen korlátozza a Parlament jogait, és azt el kell utasítani.

Módosítás 264
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9a. cikk – (2) bekezdés – b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető megfelelőségi 
programot állít össze, amely intézkedéseket 
határoz meg a megkülönböztető magatartás 
kizárása érdekében és biztosítja, hogy a 
program végrehajtását megfelelő módon 
felügyeljék. A program megfogalmazza az 
alkalmazottak meghatározott 
kötelezettségeit e cél teljesítése érdekében. 
A megfelelőségi program felügyeletéért 
felelős személy vagy testület a megtett 
intézkedésekről éves jelentést terjeszt a 
szabályozó hatóság elé, és ezt a jelentést 

c) a szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető megfelelőségi 
programot állít össze, amely intézkedéseket 
határoz meg a méltányos hozzáférés 
biztosítása és a megkülönböztető 
magatartás kizárása érdekében. A program 
megfogalmazza az alkalmazottak 
meghatározott kötelezettségeit e cél 
teljesítése érdekében.
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nyilvánosságra kell hozni.

Or. de

Indokolás

Kiterjeszti a megfelelési rendelkezések alkalmazását az elosztásirendszer-üzemeltetőkre, és 
bevezeti a megfelelésért felelős tanács koncepcióját a megfelelésért felelős iroda/tisztviselő 
munkájának vezetői szintű felügyeletére.

Módosítás 265
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9a. cikk – (2) bekezdés – da) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„da) a programnak való megfelelést 
megfelelően felügyeli egy olyan kijelölt 
személy vagy szervezet – a továbbiakban: 
a megfelelésért felelős tisztviselő –, 
aki/amely teljesen független, és rábízott 
feladatai teljesítése érdekében betekinthet 
a szállítási rendszer tulajdonosa és a 
tárolásirendszer-üzemeltető és azok 
valamennyi leányvállalata összes 
szükséges információjába;

Or. de

Indokolás

Kiterjeszti a megfelelési rendelkezések alkalmazását az elosztásirendszer-üzemeltetőkre, és 
bevezeti a megfelelésért felelős tanács koncepcióját a megfelelésért felelős iroda/tisztviselő 
munkájának vezetői szintű felügyeletére.
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Módosítás 266
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9a. cikk – (2) bekezdés – db) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„db) a megfelelést olyan megfelelőségi 
tanács felügyeli, amely többségében a 
vertikálisan integrált vállalkozástól 
független tagokból áll.”

Or. de

Indokolás

Kiterjeszti a megfelelési rendelkezések alkalmazását az elosztásirendszer-üzemeltetőkre, és 
bevezeti a megfelelésért felelős tanács koncepcióját a megfelelésért felelős iroda/tisztviselő 
munkájának vezetői szintű felügyeletére.

Módosítás 267
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9a. cikk – (2) bekezdés – dc) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„dc) a megfelelésért felelős tisztviselő a 
megtett intézkedéseket feltüntető és a 
megfelelés fokát értékelő éves jelentést 
terjeszt a nemzeti szabályozó hatóság elé, 
amit nyilvánosságra kell hozni.”

Or. de

Indokolás

Kiterjeszti a megfelelési rendelkezések alkalmazását az elosztásirendszer-üzemeltetőkre, és 
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bevezeti a megfelelésért felelős tanács koncepcióját a megfelelésért felelős iroda/tisztviselő 
munkájának vezetői szintű felügyeletére.

Módosítás 268
 Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9 a cikk –3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el annak biztosítása érdekében, 
hogy a szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető teljes körűen 
és ténylegesen betartsa e cikk (2) 
bekezdését. Az ezen rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 
irányuló ezen intézkedést a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.

törölve

Or. de

Indokolás

A gáztárolás nem monopolpiac. A szabályozás veszélyeztetné a létező versenyt és a további 
szükséges gáztárolók tervezett beruházásait is. Emellett a Bizottság azon javaslata, hogy az 
iránymutatásokat az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni, 
jelentősen korlátozza a Parlament jogait, és azt el kell utasítani.

Módosítás 269
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9 a cikk –3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el annak biztosítása érdekében, 
hogy a szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető teljes körűen 
és ténylegesen betartsa e cikk (2) 
bekezdését. Az ezen rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 
irányuló ezen intézkedést a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.

törölve

Or. de

Indokolás

Ezek az intézkedések meghaladják a komitológia hatáskörét. A kérdés nem egy egyszerű 
végrehajtási intézkedés, és nem is „nem alapvető fontosságú elemeket” érint. A 
szétválasztásra vonatkozó rendelkezések a gázpiac liberalizációjának lényeges elemei, és azok 
így nem tekinthetők „nem alapvető” fontosságúnak. Emellett sértik a társasági jogot – ami 
minden gazdasági rendszer központi pillére –, ezért nem tekinthetők „nem alapvető” 
fontosságúnak.

Módosítás 270
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9 a cikk –3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság iránymutatásokat fogadhat 
el annak biztosítása érdekében, hogy a 
szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető teljes körűen 
és ténylegesen betartsa e cikk (2) 
bekezdését. Az ezen rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 

(3) A Bizottság iránymutatásokat fogadhat 
el annak biztosítása érdekében, hogy a 
tárolásirendszer-üzemeltető teljes körűen 
és ténylegesen betartsa e cikk (2) 
bekezdését. Az ezen rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 
irányuló ezen intézkedést a 30. cikk (3) 
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irányuló ezen intézkedést a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.

bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.

Or. de

Módosítás 271
Christian Ehler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9 a cikk –3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) (3) A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el annak biztosítása érdekében, 
hogy a szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető teljes körűen 
és ténylegesen betartsa e cikk (2) 
bekezdését. Az ezen rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 
irányuló ezen intézkedést a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell meghozni.

(3) A Bizottság iránymutatásokat 
módosíthat annak biztosítása érdekében, 
hogy a szállításirendszer-tulajdonos és a 
tárolásirendszer-üzemeltető teljes körűen 
és ténylegesen betartsa e cikk (2) 
bekezdését. Az ezen rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek – annak 
kiegészítésével történő – módosítására 
irányuló ezen intézkedést a 30. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell módosítani.

Or. de

Indokolás

A javaslat biztosítani kívánja, hogy az iránymutatásokat rendes eljárásban a Parlament és a 
Tanács fogadják el. A hatáskörök Bizottságra történő átruházásának az esetlegesen szükséges 
hozzáigazításokra kell korlátozódnia.
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Módosítás 272
 Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 8 pont
2003/55/EK irányelv
9a. cikk – (3a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(3a) A (2) és (3) bekezdést kell 
alkalmazni, amennyiben a vertikális 
integráció fennmarad amiatt, hogy a 
tagállam ellenőrzi a szállításirendszer-
üzemeltetőt és a termelés vagy ellátás 
feladatát ellátó vállalkozásokat.”

Or. de

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy garantáltan egyenlő versenyhelyzetben legyenek az állami és a 
magántulajdonban álló vállalatok.

Módosítás 273
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 8 a. pont (új) 
2003/55/EK irányelv
9 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a) Az irányelv a következő cikkel egészül 
ki:

„9b. cikk
A szállítási rendszerek tényleges és 

hatékony jogi szétválasztása

I. Vagyon, berendezések, személyzet és 
jogalanyiság
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(1) A szállításirendszer-üzemeltetőknek 
rendelkezniük kell a vertikálisan integrált 
vállalkozás rendes gázszállításához 
szükséges minden személyi, fizikai és 
pénzügyi erőforrással, különösen:
i. a szállításirendszer-üzemeltetők 
tulajdonában kell állniuk a gázszállítási 
rendszeres üzleti tevékenység 
folytatásához szükséges eszközöknek;
ii. a szállításirendszer-üzemeltetőknek 
alkalmazniuk kell a gázszállítási 
rendszeres üzleti tevékenység 
folytatásához szükséges személyzetet;
iii. az éves pénzügyi tervben rendelkezésre 
kell állniuk a jövőbeli beruházási 
projektekhez szükséges megfelelő 
pénzügyi erőforrásoknak.
Az e bekezdésben említett gázszállítási 
rendszeres üzleti tevékenység 
folytatásához szükségesnek tekintett 
tevékenységek körébe beletartoznak 
legalább a következők:
– a szállításirendszer-üzemeltető 
képviselete, kapcsolattartás harmadik 
személyekkel és a nemzeti szabályozó 
hatóságokkal;
– harmadik személyek hálózati 
hozzáférésének megadása és irányítása, 
különösen az új piaci szereplők és a 
biogáz előállítóinak hozzáférése,
– a hozzáférési díjak, a túlterhelési díjak 
és az átviteli rendszerirányítók közötti 
ellentételezési mechanizmus alapján 
esedékes kifizetések beszedése, 
összhangban az 1775/2005/EK rendelet 7. 
cikkével,
– a szállítási rendszer üzemeltetése, 
karbantartása és fejlesztése,

– beruházástervezés, ami biztosítja, hogy a 
rendszer hosszú távon képes legyen 
megfelelni az ésszerű keresletnek, és 
garantálja az ellátás biztonságát,
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– jogi tanácsadás,
– könyvelési és számítástechnikai 
szolgáltatások.
(2) Tilos a munkaerőkölcsönzés és a 
termelési vagy ellátási feladatokat ellátó, 
vertikálisan integrált vállalkozás valamely 
leányvállalata által és annak részére 
történő szolgáltatásnyújtás.
(3) A szállításirendszer-üzemeltető az 
átvitelen kívül nem vesz részt olyan üzleti 
vagy egyéb tevékenységben, ami ütközhet 
feladataival, ideértve a vertikálisan 
integrált vállalkozás vagy annak bármely 
része, illetve más villamosenergia és 
földgázvállalatok részvényeinek vagy 
részesedésének birtoklását. A kivételekhez 
a nemzeti szabályozó hatóság előzetes 
egyetértése szükséges é azoknak más 
hálózati üzleti vállalkozások részvényeire 
illetve részesedéseire kell korlátozódniuk.
(4) A szállításirendszer-üzemeltető saját 
jogi identitással rendelkezik, amely 
lényegesen eltér a vertikálisan integrált 
vállalkozástól, elkülönült márkanévvel, 
kommunikációval és telephellyel.
(5) A szállításirendszer-üzemeltető nem 
oszt meg semmiféle kereskedelmileg 
előnyös információt a vertikálisan 
integrált vállalkozás egyik vállalkozásával 
sem, amennyiben azt 
megkülönböztetésmentesen nem osztja 
meg az összes piaci szereplővel. A 
szállításirendszer-üzemeltető a nemzeti 
szabályozó hatósággal együttműködésben 
határozza meg ezeket az információkat.
(6) A szállításirendszer-üzemeltető 
beszámolóit a vertikálisan integrált 
vállalkozás és annak valamennyi kapcsolt 
vállalkozása könyvvizsgálójától eltérő 
könyvvizsgálónak kell auditálnia.
II. A szállításirendszer-üzemeltető 
vezetőségének, vezérigazgatójának / 
igazgatóságának függetlensége
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(7) A vezérigazgató és az igazgatóság más 
tagjai kinevezésére és munkaviszonyának 
idő előtti bármely megszüntetésére 
vonatkozó határozatokat, valamint e 
személyek vonatkozó 
munkaszerződéseinek megkötését vagy 
lejárat előtti felmondását be kell jelenteni 
a nemzeti szabályozó hatóságoknak. E 
határozatok és szerződések akkor 
válhatnak kötelező erejűvé, ha a 
bejelentést követő 3 héten belül a 
szabályozó hatóság nem él vétójogával. 
Olyan kinevezés és a vonatkozó 
szerződések olyan megkötése ellen lehet 
vétót emelni, amely komoly kétségeket 
ébreszt a kinevezett vezérigazgató vagy az 
igazgatóság tagja szakmai függetlenségét 
illetően, e személyek munkaviszonyának 
lejárat előtti megszüntetése esetén akkor 
lehet élni a vétójoggal, ha komoly 
kétségek merülnek fel a megszüntetés 
alapját és indokoltságát illetően.
(8) A nemzeti szabályozó hatóságokhoz 
vagy bírósághoz való fellebbezési jogot 
kell garantálni a szállításirendszer-
üzemeltető vezetősége tagjainak 
munkaviszonyuk lejárat előtti felmondása 
esetére.
(9) A nemzeti szabályozó hatóság hat 
hónapon belül dönt e fellebbezésről. Ez a 
határidő csak kivételes és megfelelően 
indokolt esetekben léphető túl.
(10) A munkaviszony szállításirendszer-
üzemeltető általi felmondását követően az 
adott vezérigazgató vagy igazgatósági tag 
legalább 3 évig nem vehet részt a 
vertikálisan integrált vállalkozás termelési 
vagy ellátási feladatot ellátó egyik 
leányvállalatában sem.
(11) A vezérigazgató és az igazgatósági 
tagok a szállításirendszer-üzemeltetőn 
kívül nem rendelkezhetnek részesedéssel a 
vertikálisan integrált vállalat egyik 
vállalkozásában sem, illetve azoktól 
díjazásban nem részesülhetnek. A 
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vezérigazgató / az igazgatósági tagok 
díjazása részben sem függhet a 
vertikálisan integrált vállalkozás 
tevékenységétől, a szállításirendszer-
üzemeltető tevékenységén túl.
(12) A szállításirendszer-üzemeltető 
vezérigazgatója vagy az igazgatósági 
tagjai a szállításirendszer-üzemeltetőn 
kívül nem viselhetnek közvetlen vagy 
közvetett felelősséget a vertikálisan 
integrált vállalat egyik leányvállalatának 
napi működéséért sem.
(13) A fenti rendelkezések sérelme nélkül 
a szállításirendszer-üzemeltető 
rendelkezik valamennyi tényleges, az 
integrált földgázipari vállalkozástól 
független döntéshozatali joggal a hálózat 
működtetéséhez, fenntartásához és 
fejlesztéséhez szükséges eszközök 
tekintetében. Ez nem akadályozhatja a 
megfelelő koordinációs mechanizmusok 
meglétét annak biztosítására, hogy az 
anyavállalat globális korlátokat 
szabhasson meg a leányvállalat 
eladósodottságának mértékére. Ez nem 
teheti lehetővé az anyavállalat számára, 
hogy utasításokat adjon a napi működés 
tekintetében, sem pedig a jóváhagyott 
pénzügyi terv vagy ezzel egyenértékű 
egyéb instrumentum feltételein nem 
túlterjeszkedő gázszállítási vonalak 
kiépítésére vagy fejlesztésére vonatkozó 
egyedi döntéseket illetően.
III. Felügyelőbizottság / Igazgatóság

(14) A szállításirendszer-üzemeltető 
felügyelőbizottságának / igazgatóságának 
elnöke és tagjai nem vehetnek részt a 
vertikálisan integrált vállalkozás termelési 
vagy ellátási feladatot ellátó egyik részénél 
sem. Ugyancsak nem lehetnek tagjai a 
vertikálisan integrált vállalkozás más 
vállalkozása felügyelőbizottságának / 
igazgatóságának.
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(15) A szállításirendszer-üzemeltetők 
felügyelőbizottsága / igazgatósága 
független tagokból is áll, akiket legalább 5 
évre jelölnek ki. A felügyelőbizottság / 
igazgatóság tagjainak kijelölését be kell 
jelenteni a nemzeti szabályozó 
hatóságnak, és az a (7) bekezdésben 
említett feltételek mellett lesz kötelező 
erejű.
(16) A (15) bekezdés alkalmazásában a 
szállításirendszer-üzemeltető 
felügyelőbizottságának vagy 
igazgatóságának tagja akkor tekinthető 
függetlennek, ha nem vesz részt olyan 
üzleti vagy egyéb kapcsolatban a 
vertikálisan integrált vállalkozáson belül, 
annak ellenőrző befolyással rendelkező 
részvényeseivel vagy bármelyik 
vezetőségével, ami összeférhetetlenséget 
keletkeztet, különösen:
a) a felügyelőbizottságba / igazgatóságba 
tagként történő kijelölését megelőző öt 
éven belül nem volt alkalmazottja a 
vertikálisan integrált vállalkozás termelési 
vagy ellátási feladatot ellátó egyik 
leányvállalatának sem;
b) a szállításirendszer-üzemeltetőt kivéve, 
a vertikálisan integrált vállalkozásban 
vagy azok kapcsolt szolgáltatóiban nem 
bír érdekeltséggel, és azoktól nem kap 
díjazást;
c) a felügyelőbizottságba vagy 
igazgatóságba tagként történő kijelölése 
alatt nincs jelentős üzleti kapcsolata a 
vertikálisan integrált vállalkozás 
energiaellátási feladatot ellátó egyik 
leányvállalatával sem;
d) nem tagja olyan vállalat 
ügyvezetésének, amelyben a vertikálisan 
integrált vállalkozás nevezi ki a felügyelő 
bizottság vagy az igazgatóság tagjait.
IV. A megfelelésért felelős tisztviselő
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(17) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szállításirendszer-üzemeltetők olyan 
megfelelőségi programot hozzanak létre 
és üzemeltessenek, amely meghatározza az 
annak biztosítására megteendő 
intézkedéseket, hogy megkülönböztető 
magatartás kizárt legyen. Ez a program 
meghatározza a szállításirendszer-
üzemeltető alkalmazottainak e célkitűzés 
megvalósításához szükséges 
kötelezettségeit is. A programhoz a 
szabályozó hatóság engedélye szükséges. 
A szállításirendszer-üzemeltető 
programnak való megfelelése figyelemmel 
kísérését a megfelelésért felelős tisztviselő 
függetlenül végzi. A nemzeti szabályozó 
hatóság hatáskörrel rendelkezik szankciók 
kiszabására a megfelelőségi program 
szállításirendszer-üzemeltetők általi nem 
megfelelő végrehajtása esetében.
(18) A szállításirendszer-üzemeltető 
vezérigazgatója / igazgatósága kinevez 
valamely személyt vagy testületet a 
megfelelésért felelős tisztviselő feladatára, 
aki/amely a következőkért felel:
i) a megfelelőségi program 
végrehajtásának figyelemmel kísérése;

ii. részletes éves jelentés kidolgozása, 
amely meghatározza a megfelelőségi 
program végrehajtása érdekében 
megteendő intézkedéseket és annak a 
nemzeti szabályozó hatóságnak való 
benyújtása; a megfelelőségi program 
végrehajtási rendelkezéseinek 
meghatározása és a jelentés nemzeti 
szabályozó hatóságnak benyújtása.
iii. ajánlások kibocsátása a megfelelőségi 
programmal és annak végrehajtásával 
kapcsolatban.
(19) A megfelelésért felelős tisztviselő 
függetlenségét különösen munkaszerződés 
feltételei révén kell garantálni.
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(20) A megfelelésért felelős tisztviselőnek 
lehetősége van arra, hogy rendszeresen a 
szállításirendszer-üzemeltető és a 
vertikálisan integrált vállalkozás 
felügyelőbizottságához vagy 
igazgatóságához és a szabályozó 
hatóságokhoz forduljon.
(21) A megfelelésért felelős tisztviselő 
részt vesz a szállításirendszer-üzemeltető 
felügyelőbizottságának és az 
igazgatótanácsának minden olyan ülésén, 
amely az alábbi kérdésekkel foglalkozik:
i. a hálózathoz való hozzáférés és 
csatlakozás feltételei, ideértve a 
túlterhelési díjak és az átviteli 
rendszerirányítók közötti ellentételezési 
mechanizmus alapján esedékes kifizetések 
beszedését, összhangban az 1775/2005/EK 
rendelet 7. cikkével;
ii. a szállítási hálózati rendszer 
üzemeltetését, karbantartását és 
fejlesztését szolgáló projektek, beleértve az 
összekapcsolást és a csatlakozást célzó 
beruházásokat is;
iii. kiegyenlítési szabályok, beleértve a 
tartalék villamos energiára vonatkozó 
szabályokat;
iv. energiavásárlás az energiaveszteségek 
fedezésére.

(22) A megfelelésért felelős tisztviselő 
ezeken az üléseken megakadályozza, hogy 
a termelési vagy ellátási tevékenységekre 
vonatkozó, kereskedelmi szempontból 
előnyös információkat megkülönböztető 
módon hozzák a felügyelőbizottság / az 
igazgatóság tudomására.
(23) A megfelelésért felelős tisztviselő 
betekinthet a szállításirendszer-üzemeltető 
minden vonatkozó könyvébe, 
nyilvántartásába és beléphet azok 
valamennyi irodájába, valamint
hozzáférése van a rábízott feladatok 
ellátásához szükséges valamennyi 
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információhoz.
(24) A megfelelésért felelős tisztviselőt a 
vezérigazgató vagy az igazgatóság a 
nemzeti szabályozó hatóság előzetes 
jóváhagyása után nevezi ki és menti fel.
(25) A megfelelésért felelős tisztviselő 
megbízatásának visszavonását követően a 
megfelelésért felelős tisztviselőt legalább 
öt évre el kell tiltani a vertikálisan 
integrált vállalkozással való üzleti 
kapcsolatoktól.
V. Hálózatfejlesztés és beruházási 
döntések meghozatalának hatásköre

(26) A szállításirendszer-üzemeltetők 
legalább kétévenként tízéves 
hálózatfejlesztési tervet készítenek. 
Hatékony intézkedéseket tesznek a 
rendszer megfelelőségének és az ellátás 
biztonságának a megteremtése érdekében.
(27) A tízéves hálózati fejlesztési terv 
különösen:

a) jelzi a piaci szereplőknek azon fő 
szállítási infrastruktúrákat, amelyeket a 
következő tíz év során meg kellene építeni;
b) tartalmazza az összes beruházást, 
amelyről már döntés született, és 
meghatározza azokat az új beruházásokat, 
amelyek megvalósításáról a következő 
három évben döntést kell hozni.
(28) A tízéves hálózatfejlesztési terv 
kidolgozása érdekében minden 
szállításirendszer-üzemeltető ésszerű 
feltételezéseket tesz a termelés, a 
fogyasztás és a más országokkal folyó 
csere alakulásáról, és figyelembe veszi a 
regionális és európai szinten létező 
hálózati beruházási terveket. A 
szállításirendszer-üzemeltető kellő időben 
benyújtja a terv tervezetét a nemzeti 
szabályozó hatóságnak.
(29) A nemzeti szabályozó hatóság a 
tervezetről nyílt és átlátható módon 



AM\717987HU.doc 113/127 PE404.543v03-00

Külső fordítás

HU

konzultál valamennyi jelentős 
hálózathasználóval, és közzéteheti e 
konzultációs folyamat eredményét, 
különösen az esetleges beruházási 
igényeket.
(30) A nemzeti szabályozó hatóság 
megvizsgálja, hogy a tízéves 
hálózatfejlesztési terv tervezete lefedi-e a 
konzultáció során azonosított összes 
fejlesztési igényt. A nemzeti szabályozó 
hatóság kötelezheti a szállításirendszer-
üzemeltetőt a tervezet módosítására.
(31) Ha a szállításirendszer-üzemeltető 
elutasítja a tízéves tervben a következő 
három évre szereplő valamely beruházás 
végrehajtását, a tagállamok biztosítják, 
hogy a nemzeti szabályozó hatóság 
rendelkezzen a következő intézkedések 
egyikének végrehajtásához szükséges 
hatáskörökkel:
a) a szállításirendszer-üzemeltető 
felkérése arra, hogy minden jogi eszközzel 
hajtsa végre a beruházási kötelezettségét 
saját pénzügyi eszközeit felhasználva vagy
b) versenytárgyalás kiírása független 
befektetők számára a szállítási 
rendszerben szükséges beruházás 
megvalósítására, és egyidejűleg a 
szállításirendszer-üzemeltető kötelezése 
arra, hogy:
– fogadja el a finanszírozást egy harmadik 
fél részéről,
– egyezzen bele az építési munkálatok 
harmadik személy általi elvégzésébe, 
– egyezzen bele a megfelelő új eszközök 
üzemeltetésébe, és
– fogadjon el tőkeemelést a szükséges 
beruházások finanszírozására, és tegye 
lehetővé független beruházóknak, hogy a 
tőkeemelésben részesedést szerezzenek.
A vonatkozó pénzügyi megállapodásokhoz 
a nemzeti szabályozó hatóság jóváhagyása 
szükséges. A tarifa-szabályozásnak 
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mindkét esetben olyan bevételeket kell 
biztosítania, amelyek fedezik az ilyen 
beruházás költségeit..
(32) A nemzeti hatóság figyelemmel kíséri 
és értékeli a beruházási terv végrehajtását.
VI. Harmadik személyek szállítási 
hálózatra való csatlakozását érintő 
döntések
(33) A szállításirendszer-üzemeltetők 
álátható és hatékony eljárásokat 
dolgoznak ki, és hoznak nyilvánosságra a 
harmadik felek megkülönböztetéstől 
mentes hálózati elérése érdekében. Ezek 
az eljárások a nemzeti szabályozó hatóság 
engedélyéhez kötöttek.
(34) A szállításirendszer-üzemeltetők nem 
jogosultak visszautasítani harmadik felek 
hozzáférését a rendelkezésre álló hálózati 
kapacitás lehetséges jövőbeni 
korlátozására, pl. a szállítási hálózat távol 
eső részeiben bekövetkező szűk 
keresztmetszetre hivatkozva. A 
szállításirendszer-üzemeltető megadja a 
szükséges tájékoztatást.
(35) A szállításirendszer-üzemeltetők nem 
jogosultak a hálózati hozzáférés 
megtagadására pusztán azon az alapon, 
hogy ez az új csatlakozási pont további 
költségeket eredményez az új csatlakozási 
pont közelében lévő hálózati elemek 
szükséges kapacitásbővítéséhez 
kapcsolódóan.
VII. Regionális együttműködés
(36) A regionális szinten történő 
együttműködés mellett döntő 
tagállamoknak körülhatárolt 
kötelezettségeket kell a szállításirendszer-
üzemeltetőkre róniuk, meghatározott 
határidőn belül úgy, hogy az a …/../EK 
irányelv (a földgáz belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló 
2003/55/EK irányelvet módosító irányelv) 
hatálybalépésétől számított hat éven belül 
fokozatosan elvezessen a biztonsági 
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kérdésekért felelős közös regionális 
elosztórendszer létrehozásához.
(37) Több tagállam regionális szintű 
együttműködésének nehézségei esetén és a 
tagállamok közös kérésére a Bizottság 
regionális koordinátort jelölhet ki.
(38) A regionális koordinátor regionális 
szinten előmozdítja a szabályozó 
hatóságok és minden más illetékes 
hatóság, hálózatüzemeltető, 
villamosenergia-tőzsdék, 
hálózathasználók és piaci szereplők 
együttműködését. A regionális 
koordinátor feladata különösen:
a) új, hatékony rendszer-összeköttetésekre 
irányuló beruházások előmozdítása. 
Ebből a célból a regionális koordinátor 
támogatja a szállításirendszer-
üzemeltetőket regionális 
összekapcsolódási terveik elkészítése révén 
és hozzájárul beruházási döntéseik és 
adott esetben kapacitástendereik 
koordinálásához;
b) a hálózatok hatékony és biztonságos 
használatának előmozdítása. A regionális 
koordinátor ebből a célból hozzájárul a 
szállításirendszer-üzemeltetők, a nemzeti 
szabályozó hatóságok és más illetékes 
nemzeti hatóságok közötti 
koordinációhoz, a közös elosztási és közös 
védelmi mechanizmusok kidolgozása 
mellett;
c) évente jelentés benyújtása a 
Bizottságnak és az érintett tagállamoknak 
a régióban elért előrehaladásról és az azt 
esetlegesen hátráltató nehézségekről és 
akadályokról.
VIII. Szankciók
(39) A nemzeti szabályozó hatóság az e 
cikkben ráruházott feladatok ellátása 
érdekében:
i. jogosult a szállításirendszer-
üzemeltetőtől minden információ 
bekérésére és a szállításirendszer-
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üzemeltető alkalmazottaival a közvetlen 
kapcsolatfelvételre; ha továbbra is 
kétségei lennének, a nemzeti szabályozó 
hatóságnak ugyanezen hatáskörei vannak 
a vertikálisan integrált vállalkozás és 
annak leányvállalatai tekintetében is;
ii. elvégezhet minden szükséges vizsgálatot 
a szállításirendszer-üzemeltetőknél, és ha 
továbbra is kétségei lennének, a 
vertikálisan integrált vállalkozásnál és 
annak leányvállalatainál is; alkalmazni 
kell a Szerződés 81. és 82. cikkében 
meghatározott versenyszabályok 
végrehajtásáról szóló, 1/2003/EK tanácsi 
rendelet szabályait.
(40) Az e cikkel ráruházott feladatai 
ellátása érdekében a nemzeti szabályozó 
hatóság hatáskörrel rendelkezik hatékony, 
megfelelő és visszatartó erejű szankciók 
kiszabására az e cikk alapján fennálló 
kötelezettségeit vagy a nemzeti szabályozó 
hatóság bármely határozatát be nem tartó 
szállításirendszer-üzemeltetőre és/vagy a 
vertikálisan integrált vállalkozásra. Ez a 
hatáskör a következő jogokat foglalja 
magában:
i. a hálózati társaság árbevételével képest 
hatásos, arányos és visszatartó erejű 
bírság;
ii. utasítások kiadása a megkülönböztető 
magatartás jóvátételére;

iii. a szállításirendszer-üzemeltető 
engedélyének részleges vagy teljes 
visszavonása az e cikkben meghatározott 
szétválasztási rendelkezések ismételt 
megszegése esetén.”
1 HL L 1, 2003.1.4., 1. o.

Or. de
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Indokolás

A tagállamok lehetőséget kapnak piacuk további liberalizálására a tulajdonlás 
szétválasztásához való folyamodás nélkül.

Módosítás 274
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk – 8 a. pont (új) 
2003/55/EK irányelv
9 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a) Az irányelv a következő cikkel egészül 
ki:
„9b. cikk
A szállítási rendszer tényleges és hatékony 
szétválasztása
I. Vagyon, berendezések, személyzet és 
jogalanyiság
(1) A szállításirendszer-üzemeltetőknek 
rendelkezniük kell a vertikálisan integrált 
vállalkozás rendes gázszállításához 
szükséges minden személyi, fizikai és 
pénzügyi erőforrással, különösen:
i. a szállításirendszer-üzemeltető 
tulajdonában kell állniuk a gázszállítási 
rendszeres üzleti tevékenység 
folytatásához szükséges eszközöknek;
ii. a szállításirendszer-üzemeltetőknek 
alkalmazniuk kell a gázszállítási 
rendszeres üzleti tevékenység 
folytatásához szükséges személyzetet;
iii. a munkaerőkölcsönzés és a termelési 
vagy ellátási feladatokat ellátó, 
vertikálisan integrált vállalkozás valamely 
leányvállalata által és annak részére 
történő szolgáltatásnyújtásnak olyan 
esetekre kell korlátozódnia, amelyek nem 
hordozzák a megkülönböztetés kockázatát, 
és ahhoz a nemzeti szabályozó hatóságok 
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jóváhagyása szükséges annak érdekében, 
hogy a versenyjogi aggályokat és az 
összeférhetetlenséget ki lehessen zárni;
iv. kellő időben rendelkezésre kell 
bocsátani a jövőbeli beruházási 
projektekhez szükséges megfelelő 
pénzügyi erőforrásokat.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
gázszállítási rendszeres üzleti tevékenység 
folytatásához szükségesnek tekintett 
tevékenységek körébe beletartoznak 
legalább a következők:
– a szállításirendszer-üzemeltető 
képviselete, kapcsolattartás harmadik 
személyekkel és a nemzeti szabályozó 
hatóságokkal;
– harmadik személyek hálózati 
hozzáférésének megadása és irányítása,
– a hozzáférési díjak és a szűk 
keresztmetszetek kezeléséért felszámított 
díjak beszedése;
– a szállítási rendszer üzemeltetése, 
karbantartása és fejlesztése,
– beruházástervezés, ami biztosítja, hogy a 
rendszer hosszú távon képes legyen 
megfelelni az ésszerű keresletnek, és 
garantálja az ellátás biztonságát,
– jogi tanácsadás,
– könyvelési és számítástechnikai 
szolgáltatások.
(3) A szállításirendszer-üzemeltetőknek 
részvénytársasági jogi formában kell 
működniük.
(4) A szállításirendszer-üzemeltető saját 
vállalati identitással rendelkezik, amely 
lényegesen eltér a vertikálisan integrált 
vállalkozástól, elkülönült márkanévvel, 
kommunikációval és telephellyel.
(5) A szállításirendszer-üzemeltető 
beszámolóit a vertikálisan integrált 
vállalkozás és annak valamennyi kapcsolt 
vállalkozása könyvvizsgálójától eltérő 
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könyvvizsgálónak kell auditálnia.
II. A szállításirendszer-üzemeltető 
vezetőségének, vezérigazgatójának / 
igazgatóságának függetlensége
(6) A vezérigazgató és az igazgatóság más 
tagjai kinevezésére és munkaviszonyának 
lejárat előtti bármely megszüntetésére 
vonatkozó határozatokat, valamint e
személyek vonatkozó 
munkaszerződéseinek megkötését vagy 
lejárat előtti felmondását be kell jelenteni 
a nemzeti szabályozó hatóságoknak vagy 
bármely más illetékes nemzeti 
hatóságnak. E határozatok és szerződések 
akkor válhatnak kötelező erejűvé, ha a 
bejelentést követő 3 héten belül a 
szabályozó hatóság vagy más illetékes 
nemzeti hatóság nem él vétójogával. 
Olyan kinevezés és a vonatkozó 
szerződések olyan megkötése ellen lehet 
vétót emelni, amely komoly kétségeket 
ébreszt a kinevezett vezérigazgató vagy az 
igazgatóság tagja szakmai függetlenségét 
illetően, e személyek munkaviszonyának 
lejárat előtti megszüntetése esetén akkor 
lehet élni a vétójoggal, ha komoly 
kétségek merülnek fel a megszüntetés 
alapját és indokoltságát illetően.
(7) A nemzeti szabályozó hatóságokhoz 
vagy más illetékes nemzeti hatósághoz 
vagy bírósághoz való fellebbezési jogot 
kell garantálni a szállításirendszer-
üzemeltető vezetősége tagjainak 
munkaviszonyuk lejárat előtti felmondása 
esetére.
(8) A munkaviszony szállításirendszer-
üzemeltető általi felmondását követően az 
adott vezérigazgató vagy igazgatósági tag 
legalább 3 évig nem vehet részt a 
vertikálisan integrált vállalkozás termelési 
vagy ellátási feladatot ellátó egyik 
leányvállalatában sem.
(9) A vezérigazgató és az igazgatósági 
tagok a szállításirendszer-üzemeltetőn 
kívül nem rendelkezhetnek részesedéssel a 
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vertikálisan integrált vállalat egyik 
vállalkozásában sem, illetve azoktól 
díjazásban nem részesülhetnek. A 
vezérigazgató / az igazgatósági tagok 
díjazása részben sem függhet a 
vertikálisan integrált vállalkozás 
tevékenységétől, a szállításirendszer-
üzemeltető tevékenységén túl.
(10) A szállításirendszer-üzemeltető 
vezérigazgatója vagy az igazgatósági 
tagjai a szállításirendszer-üzemeltetőn 
kívül nem viselhet közvetlen vagy közvetett 
felelősséget a vertikálisan integrált 
vállalat egyik leányvállalatának napi 
működéséért sem.
(11) A fenti rendelkezések sérelme nélkül 
a szállításirendszer-üzemeltető tényleges, 
az integrált földgázipari vállalkozástól 
független döntéshozatali jogokkal 
rendelkezik a hálózat működtetéséhez, 
fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges 
eszközök tekintetében. Ez nem 
akadályozhatja a megfelelő koordinációs 
mechanizmusok létezését annak 
biztosítására, hogy az anyavállalat 
gazdasági és vezetésfelügyeleti jogai 
védelemben részesüljenek a 
leányvállalatban lévő eszközök 24c. cikkel 
összhangban közvetetten szabályozott 
megtérülése tekintetében. Ez lehetővé teszi 
az anyavállalat számára különösen a 
szállításirendszer-üzemeltető éves 
pénzügyi tervének vagy az ezzel 
egyenértékű instrumentumának 
jóváhagyását, és átfogó korlátok 
megállapítását leányvállalata 
eladósodottsági szintjét illetően. Az 
anyavállalat számára nem megengedett, 
hogy olyan utasításokat adjon a napi 
ügyvitelt, a szállítási rendszerek 
megépítését vagy fejlesztését érintő egyedi 
döntésekre vonatkozóan, amelyek 
betartják a jóváhagyott pénzügyi terv vagy 
egyéb, annak megfelelő eszköz feltételeit.
III. Felügyelőbizottság / Igazgatóság
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(12) A szállításirendszer-üzemeltető 
felügyelőbizottságának vagy 
igazgatóságának elnöke nem vehet részt a 
vertikálisan integrált vállalkozás termelési 
vagy ellátási feladatot ellátó egyik részénél 
sem.
(13) A szállításirendszer-üzemeltetők 
felügyelőbizottsága / igazgatósága 
független tagokból is áll, akiket legalább 5 
évre jelölnek ki. A felügyelőbizottság / 
igazgatóság tagjainak kijelölését be kell 
jelenteni a nemzeti szabályozó hatóságnak 
vagy más illetékes nemzeti hatóságnak, és 
az a (6) bekezdésben leírt feltételek mellett 
lesz kötelező erejű.
(14) A (13) bekezdés alkalmazásában a 
szállításirendszer-üzemeltető 
felügyelőbizottságának vagy 
igazgatóságának tagja akkor tekinthető 
függetlennek, ha nincs olyan üzleti vagy 
egyéb kapcsolata a vertikálisan integrált 
vállalkozással, annak ellenőrző 
befolyással rendelkező részvényeseivel 
vagy bármelyik vezetőségével, ami 
összeférhetetlenséget keletkeztet, 
különösen:
a) a felügyelőbizottságba / igazgatóságba 
tagként történő kijelölését megelőző öt 
éven belül nem volt alkalmazottja a 
vertikálisan integrált vállalkozás termelési 
vagy ellátási feladatot ellátó egyik 
leányvállalatának sem;
b) a szállításirendszer-üzemeltetőt kivéve, 
a vertikálisan integrált vállalkozásban 
vagy azok kapcsolt szolgáltatóiban nem 
bír érdekeltséggel, és azoktól nem kap 
díjazást;
c) a felügyelőbizottságba vagy 
igazgatóságba tagként történő kijelölése 
alatt nincs jelentős üzleti kapcsolata a 
vertikálisan integrált vállalkozás 
energiaellátási feladatot ellátó egyik 
leányvállalatával sem;
d) nem tagja olyan vállalat 
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ügyvezetésének, amelyben a vertikálisan 
integrált vállalkozás nevezi ki a felügyelő 
bizottság vagy az igazgatóság tagjait.
IV. A megfelelésért felelős tisztviselő
(15) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szállításirendszer-üzemeltetők olyan 
megfelelőségi programot hozzanak létre 
és üzemeltessenek, amely meghatározza az 
annak biztosítására megteendő 
intézkedéseket, hogy megkülönböztető 
magatartás kizárt legyen. Ez a program 
meghatározza a szállításirendszer-
üzemeltető alkalmazottainak e célkitűzés 
megvalósításához szükséges 
kötelezettségeit is. A programot a nemzeti 
szabályozó hatóságnak vagy más illetékes 
nemzeti hatóságnak kell jóváhagynia. A 
programnak való megfelelés figyelemmel 
kísérését a megfelelésért felelős tisztviselő 
függetlenül végzi. A nemzeti szabályozó 
hatóság hatáskörrel rendelkezik szankciók 
kiszabására a megfelelőségi program 
szállításirendszer-üzemeltetők általi nem 
megfelelő végrehajtása esetében.
(16) A szállításirendszer-üzemeltető 
vezérigazgatója / igazgatósága kinevez 
valamely személyt vagy testületet a 
megfelelésért felelős tisztviselő feladatára, 
aki/amely a következőkért felel:
i. a megfelelőségi program 
végrehajtásának figyelemmel kísérése;
ii. éves jelentés elkészítése, amely 
meghatározza a megfelelőségi program 
végrehajtása érdekében szükséges 
intézkedéseket és annak a nemzeti 
szabályozó hatóságnak való benyújtása;
iii. ajánlások kibocsátása a megfelelőségi 
programmal és annak végrehajtásával 
kapcsolatban.
(17) A megfelelésért felelős tisztviselő 
függetlenségét különösen munkaszerződés 
feltételei révén kell garantálni.
(18) A megfelelésért felelős tisztviselőnek 
lehetősége van arra, hogy rendszeresen a 
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szállításirendszer-üzemeltető és a 
vertikálisan integrált vállalkozás 
felügyelőbizottságához vagy 
igazgatóságához és a nemzeti szabályozó 
hatóságokhoz forduljon.
(19) A megfelelésért felelős tisztviselő 
részt vesz a szállításirendszer-üzemeltető 
felügyelőbizottságának és az 
igazgatótanácsának minden olyan ülésén, 
amely az alábbi kérdésekkel foglalkozik:
i. a hálózathoz való hozzáférés és 
csatlakozás feltételei, beleértve hozzáférési 
díjak és a szűk keresztmetszetek 
kezeléséért felszámított díjak és kifizetések 
beszedését;
ii. a szállítási hálózati rendszer 
üzemeltetését, karbantartását és 
fejlesztését szolgáló projektek, beleértve az 
összekapcsolást és a csatlakozást célzó 
beruházásokat is;
iii. kiegyenlítési szabályok, ideértve a 
szállításirendszer-üzemeltető 
rugalmassági szükségleteit; és
iv. energia vásárlása a szállításirendszer-
üzemeltetők szükségleteinek kielégítése 
érdekében.
(20) A megfelelésért felelős tisztviselő 
ezeken az üléseken megakadályozza, hogy
az ügyfelekre vagy ellátási 
tevékenységekre vonatkozó, kereskedelmi 
szempontból előnyös információkat 
megkülönböztető módon hozzák a 
felügyelőbizottság / az igazgatóság 
tudomására.
(21) A megfelelésért felelős tisztviselő 
betekinthet a szállításirendszer-üzemeltető 
minden vonatkozó könyvébe, 
nyilvántartásába és beléphessen azok 
valamennyi irodájába, valamint 
hozzáférése van a rábízott feladatok 
ellátásához szükséges valamennyi 
információhoz.
(22) A megfelelésért felelős tisztviselőt a 
vezérigazgató vagy az igazgatóság a 
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nemzeti szabályozó hatóság előzetes 
jóváhagyása után nevezi ki és menti fel.
V. Hálózatfejlesztés és beruházási 
döntések meghozatalának hatásköre
(23) A szállításirendszer-üzemeltető 
legalább kétévente tízéves hálózati 
fejlesztési tervet készít. Hatékony 
intézkedéseket tesz a rendszer 
megfelelőségének és az ellátás 
biztonságának a megteremtése érdekében.
(24) A tízéves hálózati fejlesztési terv a 
következő követelményeknek felel meg:
a) jelzi a piaci résztvevők számára azokat 
a főbb szállítási infrastruktúrákat, 
amelyeket a következő 10 évben lehetőleg 
meg kell építeni;
b) tartalmazza mindazon beruházásokat, 
amelyekről már döntés született és 
meghatározza azon új beruházásokat, 
amelyek tekintetében a következő három 
évben kell meghozni a végrehajtási 
döntést.
(25) A terv tervezetének kidolgozása 
érdekében minden szállításirendszer-
üzemeltető ésszerű feltételezéseket tesz az 
ellátás, a fogyasztás és a más országokkal 
folyó csere alakulásáról, és figyelembe 
veszi a regionális és európai szinten létező 
hálózati beruházási terveket. A 
szállításirendszer-üzemeltető kellő időben 
benyújtja a terv tervezetét az illetékes 
nemzeti szervezetnek.
(26) Az illetékes nemzeti szervezet a 
tervezetről nyílt és átlátható módon 
konzultál valamennyi jelentős 
hálózathasználóval és közzéteheti e 
konzultációs folyamat eredményét, 
különösen az esetleges beruházási 
igényeket.
(27) Az illetékes nemzeti szervezet 
megvizsgálja, hogy a tízéves 
hálózatfejlesztési terv tervezete lefedi-e a 
konzultáció során azonosított összes 
fejlesztési igényt. Az illetékes nemzeti 
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szervezet kötelezheti a szállításirendszer-
üzemeltetőt a tervezet módosítására.
(28) A (25), (26) és (27) bekezdés 
értelmében vett illetékes nemzeti testület 
lehet a nemzeti szabályozó hatóság vagy 
bármely más illetékes, közhatalmat 
gyakorló nemzeti szerv, vagy a 
szállításirendszer-üzemeltetők által 
létesített, hálózatfejlesztésért felelős 
megbízott. Ez utóbbi esetben a 
szállításirendszer-üzemeltető az illetékes 
nemzeti hatósághoz jóváhagyásra 
benyújtja az alapszabályt, a tagjegyzéket 
és az eljárási szabályzatot.
(29) Ha a szállításirendszer-üzemeltető 
elutasítja a tízéves tervben a következő 
három évre szereplő valamely beruházás 
végrehajtását, a tagállamok biztosítják, 
hogy a nemzeti szabályozó hatóság vagy 
más illetékes nemzeti hatóság 
rendelkezzen a következő intézkedések 
egyikének végrehajtásához szükséges 
hatáskörökkel:
a) a szállításirendszer-üzemeltető 
felkérése arra, hogy minden jogi eszközzel 
hajtsa végre a beruházási kötelezettségét 
saját pénzügyi eszközeit felhasználva vagy
b) versenytárgyalás kiírása független 
befektetők számára a szállítási 
rendszerben szükséges beruházás 
megvalósítására, és egyidejűleg a 
szállításirendszer-üzemeltetőt kötelezése
arra, hogy:
– fogadja el a finanszírozást egy harmadik 
fél részéről,
– fogadja el az építési munkálatok 
harmadik fél által történő elvégzését és a 
vonatkozó új eszközök megépítését; és
– fogadja el a vonatkozó új eszközök 
üzemeltetését. 
A vonatkozó pénzügyi megállapodásokat a 
nemzeti szabályozó hatóságnak vagy más 
illetékes nemzeti hatóságnak kell 
jóváhagynia. A tarifaszabályozásnak 
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mindkét esetben olyan bevételeket kell 
biztosítania, amelyek fedezik az ilyen 
beruházás költségeit..

(30) Az illetékes nemzeti hatóságok 
figyelemmel kísérik és értékelik a 
beruházási terv végrehajtását.
VI. Regionális együttműködés
(31) Amikor több tagállam regionális 
szintű együttműködése jelentős 
nehézségeket kelt, a Bizottság regionális 
koordinátort jelölhet ki, az összes érintett 
tagállam egyetértésével.
(32) A regionális koordinátor regionális 
szinten előmozdítja a szabályozó 
hatóságok és minden más illetékes 
hatóság, hálózatüzemeltető, 
földgáztőzsdék, hálózathasználók és piaci 
szereplők együttműködését. A regionális 
koordinátor feladata különösen:
a) új, hatékony rendszer-összeköttetésekre 
irányuló beruházások előmozdítása. 
Ebből a célból a regionális koordinátor 
támogatja a szállításirendszer-
üzemeltetőket regionális 
összekapcsolódási terveik elkészítése révén 
és hozzájárul beruházási döntéseik és 
adott esetben kapacitástendereik 
koordinálásához;
b) a hálózatok hatékony és biztonságos 
használatának előmozdítása. A regionális 
koordinátor ebből a célból hozzájárul a 
szállításirendszer-üzemeltetők, a nemzeti 
szabályozó hatóságok és más illetékes 
nemzeti hatóságok közötti koordinációhoz 
a közös elosztási és közös védelmi 
mechanizmusok kidolgozása érdekében;
c) évente jelentést benyújtása a 
Bizottságnak és az érintett tagállamoknak 
a régióban elért előrehaladásról és az azt 
esetlegesen hátráltató nehézségekről és 
akadályokról.”
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Or. de

Indokolás

Egy alternatív megoldást kell bevezetni a tagállamok számára a szállításirendszer-
üzemeltetők függetlenségének biztosítása érdekében. </Amend>
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