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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság a belső piaci csomag keretében beterjesztett jogalkotási módosító indítványok 
indokolásaiban és magyarázataiban megemlíti, hogy a belső energiapiacra vonatkozó jelenlegi 
jogi szabályozások – a megállapítható előrehaladás ellenére – nem elegendők a belső piac teljes 
körű megvalósításához.

A földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 1775/2005/EK rendelet 
módosítására irányuló európai bizottsági javaslat révén a jogi keretek további célkitűzéseiként 
kell rögzíteni, hogy:

 megkülönböztetésmentes szabályokat állapítson meg az LNG-létesítményekhez és a
földgáztárolókhoz való hozzáférés feltételeire vonatkozóan,

 elősegítse a jól működő, átlátható, határokon átnyúló kiskereskedelmi piacok 
kialakulását, valamint

 elősegítse egy jól működő, átlátható nagykereskedelmi piac kialakulását.

E vélemény kifejezett célja a belső piac lehető leggyorsabb, teljes körű megvalósítására 
vonatkozó követelmény támogatása. A belső piac a megfizethető árakon történő ellátás 
biztonságának emelését szolgálja. Azonban nem lehet átfogóan támogatni azon eszközöket és 
szabályozásokat, amelyekre a Bizottság a rendelettervezetben javaslatot tesz.

Kritikus megjegyzéseket különösen a következőkre nézve kell tenni:

 az előterjesztett hatásvizsgálatok,
 a szubszidiaritás elvének részleges figyelmen kívül hagyása,
 az európai struktúrák között a hatáskörök nem következetes elhatárolása, valamint
 a Bizottság iránymutatások meghatározására vonatkozó hatáskörének kiterjesztése és a 

komitológiai eljárás.

Anélkül, hogy saját módosítási javaslatokkal erre kitérnénk, meg kell jegyezni, hogy a 
hatásvizsgálatok elfogadhatóságát érintő, mindenekelőtt az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottság által megfogalmazott nyitott kérdéseket nem válaszolták meg kielégítő módon. A 
jövőbeni törvényjavaslatokkal kapcsolatban feltétlenül gondoskodni kell arról, hogy a 
vizsgálatok és elemzések kiállják egy kritikus vizsgálat próbáját, vagy pedig, hogy ne 
ismerjék el a hatásvizsgálatot, és ezzel a Bizottság javaslatát.

A szubszidiaritás elvének figyelmen kívül hagyása különösen a kiskereskedelmi piacok 
területén javasolt szabályozásokra vonatkozóan állapítható meg. A javasolt harmonizáció 
átfogó módon beavatkozik olyan jogterületekbe, amelyek a tagállamok szabályozási 
hatáskörébe tartoznak. Az átlátható, határokon átnyúló kiskereskedelmi piacokhoz való jobb 
hozzáférést az európai szintű harmonizáció helyett nemzeti szabályozások révén kellene 
megvalósítani. A vélemény újra életbe lépteti a jogalkotói kötelezettséget, hogy a különböző 
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jogterületeken előírások megalkotásával támogassák és biztosítsák a fogyasztókhoz való 
határokon átnyúló hozzáférést.

A vélemény további súlypontját jelenti, hogy a javasolt szabályozásokat a költségek 
szempontjából átlátható módon kell kialakítani, és biztosítani kell az új európai struktúrák 
esetén a hatáskörök és feladatok világos elhatárolását. Ezért az egyik módosítást annak 
érdekében fogalmazták meg, hogy a finanszírozás ne ellenőrizhetetlen díjemelésekből, hanem 
közvetlenül az Európai Unió költségvetéséből történjen. A feladatok elhatárolása kapcsán a 
párhuzamos hatásköröket a hatásköröknek a Bizottsághoz, a nemzeti szabályozó 
hatóságokhoz, az ügynökséghez és a szállításirendszer-üzemeltetők hálózatához történő 
egyértelmű hozzárendelésével helyettesítették.

A kidolgozott módosítások harmadik súlypontját a Bizottság tevékenységét érintő jogi 
korlátok megfogalmazása jelenti. Nem szabad megkerülni a rendelet keretében eddig 
alkalmazott eljárást, amely szerint az iránymutatásokat a Parlament és a Tanács fogadja el, a 
Bizottság pedig meghatározott eljárás keretében utólag finomíthatja. A kidolgozott
módosítások biztosítják, hogy a műszaki kérdések terén a Bizottság számára megteremtsék a 
szükséges feltételeket. A társadalompolitikai szempontból nagy jelentőségű szabályozott 
területeken mégis a rendes jogalkotási eljárást kellene alkalmazni. A folyamatban lévő 
jogalkotói tanácsadás akadályozásának elkerülése érdekében a Bizottságnak lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy kiegészítéseket terjesszen be, vagy egy további eljárás keretében az új 
rendelet módosítása céljából iránymutatások elfogadására törekedjen.

A vélemény új megközelítéseket kíván felmutatni a hálózati kapacitás gyorsabb kiépítésére. A 
szűk keresztmetszetek gyors elhárításával kapcsolatban lényeges kérdésként lehet azonosítani 
a rendszerüzemeltetők fokozottabb beruházási tevékenysége mellett az egyszerűsített és 
kedvezőbb költségekkel járó engedélyezési eljárást is. Ezért ezen a területen a 
szállításirendszer-üzemeltetők újonnan létrehozandó hálózatára monitoringfeladatokat 
ruháztak annak érdekében, hogy európai szinten jobb áttekintést kapjunk az engedélyezési 
eljárások tartamáról, valamint az engedélyezési eljárásokkal összefüggő költségekről, továbbá 
meg lehessen állapítani, hogy mely szabályozások akadályozzák a határokon átnyúló 
hálózatfejlesztést. A legjobb gyakorlat vagy jogalkotói előírások formájában kell az 
engedélyezési eljárások keretfeltételeinek javítására törekedni. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás:1
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1. CIKK 3. PONT
2c. cikk (1) bekezdés c) pont (1775/2005/EK rendelet)

c) kétévente tíz évre szóló beruházási tervet; c) háromévente tíz évre szóló beruházási 
tervet;

Indokolás

A beruházási tervezés hároméves ciklusban történő aktualizálása arra szolgál, hogy a 
szükséges információkat fölösleges bürokrácia nélkül lehessen rendelkezésre bocsátani.

Módosítás: 2
1. CIKK 3. PONT

2c. cikk (1) bekezdés f a) pont (új) (1775/2005/EK rendelet)

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

Indokolás

Az fa) pont kiegészítése azt a problémát veszi figyelembe, hogy a határokon átnyúló 
hálózatfejlesztést akadályozzák az engedélyezési eljárás területén létező különböző nemzeti 
szabályozások. A szükséges megoldások kialakításához, illetve a helyes gyakorlat alapján 
javítások megvalósításához a tényleges helyzet monitoringjára van szükség. 

Módosítás: 3
1. CIKK 3. PONT

2c. cikk (5) bekezdés (1775/2005/EK rendelet)

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

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

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

Indokolás

A beruházási tervezés hároméves ciklusban történő aktualizálása arra szolgál, hogy a 
szükséges információkat fölösleges bürokrácia nélkül lehessen rendelkezésre bocsátani.

A 2c. cikk (1) bekezdése fa) pontjának kiegészítése azt a problémát veszi figyelembe, hogy a 
határokon átnyúló hálózatfejlesztést akadályozzák az engedélyezési eljárás területén létező 
különböző nemzeti szabályozások. A szükséges megoldások kialakításához, illetve a helyes 
gyakorlat alapján javítások megvalósításához a tényleges helyzet monitoringjára van szükség.

Módosítás: 4
1. CIKK 3. PONT

2c. cikk (6) bekezdés (1775/2005/EK rendelet)

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

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

Indokolás

A szabályozás hozzáigazítása a 9. cikk javasolt módosításaihoz.

Módosítás: 5
1. CIKK 3. PONT

2e. cikk (3) bekezdés, bevezetés (1775/2005/EK rendelet)

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

2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt 
területeken iránymutatásokat fogadhat el, ha 
úgy véli, hogy:

Indokolás

A módosítás célja a hatáskörök egyértelmű hozzárendelésének biztosítása.

Módosítás: 6
1. CIKK 3. PONT

2e. cikk (4) bekezdés (1775/2005/EK rendelet)

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

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

Indokolás

A rendelet szövegének hozzáigazítása a 9. cikk javasolt módosításaihoz.

Módosítás: 7
1. CIKK 3. PONT

2e. cikk (4 a) bekezdés (új) (1775/2005/EK rendelet)

(4a) A Bizottság közli az Európai 
Parlamenttel és Tanáccsal , amikor 
iránymutatásokat szándékozik kiadni a 2e. 
cikk (3) bekezdése szerint.

Indokolás

Amennyiben a Bizottság lépéseket tesz a rendelet 2e. cikkének (3) bekezdése értelmében, 
akkor ebből arra lehet következtetni, hogy a távolsági hálózatok üzemeltetőinek közpénzekből 
finanszírozott hálózata nem teljesíti megfelelő mértékben az e rendeletben meghatározott 
feladatait. A megfelelő módosítások bevezetése érdekében erről megfelelő tájékoztatást kell 
adni az Európai Parlamentnek és Tanácsnak.

Módosítás: 8
1. CIKK 3. PONT

2g. cikk (1775/2005/EK rendelet)
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A Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatánál a 2a–2h. cikkben előírt 
feladatkörének elvégzésével összefüggésben 
felmerülő költségeket a szállításirendszer-
üzemeltetők viselik, és ezeket a költségeket 
a tarifák kiszámítása során figyelembe kell 
venni.

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

Indokolás

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

Módosítás: 9
1. CIKK 3. PONT

2h. cikk (3) bekezdés (1775/2005/EK rendelet)

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

törölve

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

Indokolás

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

Módosítás: 10
1. CIKK10. PONT

6c. cikk (új) (1775/2005/EK rendelet)

6c. cikk



PA\705318HU.doc 9/11 PE400.563v01-00

Külső fordítás

HU

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

Indokolás

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

Módosítás: 11
1. CIKK 13. PONT

8a. cikk (2) albekezdés (1775/2005/EK rendelet)

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

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

Indokolás

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

Módosítás: 12
1. CIKK 14. PONT

9. cikk (1) bekezdés g) pont (1775/2005/EK rendelet)

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

törölve

Indokolás

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

Módosítás: 13
1. CIKK 14. PONT

9. cikk (1) bekezdés h) pont (1775/2005/EK rendelet)

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

törölve

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

Módosítás: 14
1. CIKK 14. PONT

9. cikk (2) bekezdés (1) albekezdés (1775/2005/EK rendelet)

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

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

Indokolás

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

Módosítás: 15
1. CIKK 14. PONT

9. cikk (2) bekezdés (2) albekezdés (1775/2005/EK rendelet)

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

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

Indokolás

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