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RÖVID INDOKOLÁS

E rendeletre irányuló javaslat a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről 
szóló 1775/2005/EK rendeletet módosítja (COM(2007)532). A javaslat a Bizottság által 2007 
szeptemberében előterjesztett „energiacsomag” része („Villamosenergia- és földgáz piacok: 
harmadik jogalkotási csomag”). A vélemény előadója általában véve támogatja az 
energiacsomagot, amely fontos lépést jelent az energia- és a földgázágazatban folyó európai 
liberalizációs folyamatok lezárásában, ily módon biztosítva egy tényleges, átlátható és nyitott 
belső piac létrejöttét.

Jóllehet a vélemény előadója támogatja az energiacsomagot, azon a véleményen van, hogy az 
európai országok között fennálló jelentős különbségek miatt nehéz Európa-szerte 
megvalósítani a tulajdonosi szétválasztásra irányuló célokat. Vannak olyan országok, ahol a 
második energiacsomag hatásait egyelőre még nem lehetett felmérni, mivel azt még nem 
alkalmazták vagy nem hajtották végre megfelelően. Ezért nem könnyű összehangolt 
kritériumokat alkalmazni a tulajdonosi szétválasztásra vonatkozóan valamennyi tagállamban.
Emellett néhány tagállam hosszú lejáratú szerződésekkel rendelkezik (némelyik 50 évre szól), 
ami tovább nehezíti a tulajdonosi szétválasztásra irányuló célok megvalósítását. Végezetül a 
vélemény előadója nincs meggyőződve arról, hogy a tulajdonosi szétválasztás az árak 
csökkenéséhez vezet, és ezáltal bármiféle pozitív változást hozna a fogyasztók számára.

E véleménnyel összhangban a vélemény előadója az alábbi szempontok mentén javasol 
módosításokat:

 A hatékony regionális együttműködés rendkívül fontos a tényleges belső piac 
biztosításához. A vélemény előadója ezért támogatja a szállításirendszer-üzemeltetők 
európai hálózatának létrehozását, amelyben az együttműködés alapját az európai 
földgázpiac hatékonyságának, reprezentativitásának és átláthatóságának biztosítása 
képezi. A vélemény előadója kifejezetten lényegesnek tartja, hogy a tagállamok 
regionális szinten támogassák és ellenőrizzék a hálózatüzemeltetőket. Emellett úgy 
véli, hogy a szállítási hálózaton belüli együttműködés nem feltételezi a termeléstől az 
ellátásig terjedő hálózati tevékenységek szétválasztását. A szállítási hálózat a részt 
vevő valamennyi tagállamban végrehajtott tulajdonosi szétválasztás nélkül is könnyen 
hatékony lehet.

 Ezenkívül strukturális különbségek is vannak a földgáz és a villamos energia piacai 
között, ami eltérő intézkedések alkalmazását igényli. A földgázágazatban nem 
célszerű további szétválasztási intézkedéseket alkalmazni, és egyedi megoldásokra 
van szükség ahhoz, hogy lehetővé váljon a belső piac megvalósítása a szóban forgó 
ágazat területén.

 A vélemény előadója szerint az egyik legfontosabb kérdés, hogy a lehető legtöbb 
ember jusson hozzá megfizethető áron az energiához. A vélemény előadója azt is 
támogatja, hogy a Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata
munkájának előkészítésekor nyitott és átlátható módon konzultáljon az érdekelt
felekkel. A vélemény előadója javasolja, hogy a fogyasztókat és a fogyasztói 
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szervezeteket is vonják be a konzultációba, mivel ők – lakossági végfelhasználókként
– fontos érdekelt feleknek számítanak.

 A vélemény előadójának meggyőződése továbbá, hogy az ellátás biztonsága fontos az 
áringadozások elkerülése érdekében, és az európai fogyasztók számára megszünteti 
az árakkal kapcsolatos bizonytalanságot. Az ellátás biztonsága – egyéb intézkedések 
mellett – úgy érhető el, ha elkerülik a piaci koncentrációt, és biztosítják egy valós és 
nyitott energia-kereskedelmi piac létrejöttét.

 Ezért a vélemény előadója azt is fontos kérdésnek tartja, hogy az új belépők számára 
nyitott LNG-létesítményeket és földgáztárolókat biztosítsanak nyílt hozzáféréssel. A 
földgáztárolókkal és a tárolási lehetőségekkel kapcsolatos átlátható tájékoztatás 
jelentőséggel bír a belső energia-kereskedelmi piac biztosítása érdekében. Ez 
garantálja majd a méltányos árakat és egy ténylegesen nyitott piacot, ami a 
fogyasztók javát szolgálja. Az adatok közzétételét az illetékes hatóságok ellenőrzik.

 Végezetül a vélemény előadója úgy véli, hogy szükség van egy, az európai 
gázvezetékekre vonatkozó nyilvános és naprakész európai „útitervre”, amelynek 
közzététele és aktualizálása a Bizottság feladata. Egyszerűbbé kell tenni valamennyi
meglévő és tervezett európai regionális földgázvezeték áttekintését, egyrészt az 
átláthatóság és az „energiahézagokról”(a gázvezetékek vagy kapcsolódások hiánya) 
való jobb tájékoztatás, másrészt pedig a lehetséges új határkeresztező 
kapcsolódásokra történő javaslattételek érdekében. Mindez hozzájárul majd a 
hálózattervezés folyamatához Európában.

MÓDOSÍTÁSOK

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

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(1) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(1) A földgáz 1999 óta fokozatosan 
kialakítás alatt álló belső piaca tényleges 
választási lehetőségeket kíván biztosítani 
valamennyi közösségi fogyasztónak, 
magánszemélyeknek és vállalkozásoknak 

(1) A földgáz 1999 óta fokozatosan 
kialakítás alatt álló belső piaca tényleges 
választási lehetőségeket kíván biztosítani 
valamennyi közösségi fogyasztónak, 
magánszemélyeknek és vállalkozásoknak 

                                               
1 HL C  , ,  . o.
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egyaránt, új üzleti lehetőségeket kíván 
kínálni és bővíteni kívánja a határkeresztező 
kereskedelmet, és ezáltal a hatékonyság 
fokozására, versenyképes árak kialakulására, 
a szolgáltatások színvonalának javítására, 
valamint az ellátás biztonságának és 
fenntarthatóságának fokozására törekszik.

egyaránt, új üzleti lehetőségeket kíván 
kínálni és bővíteni kívánja a határkeresztező 
kereskedelmet, és ezáltal a hatékonyság 
fokozására, versenyképes árak kialakulására, 
a szolgáltatások színvonalának javítására, a 
lehető legtöbb ember hozzáférésének
megvalósítására, valamint az ellátás 
biztonságának és fenntarthatóságának 
fokozására törekszik.

Indokolás

Rendkívül fontos, hogy a lehető legtöbben megfizethető áron hozzáférjenek a földgázhoz.

Módosítás: 2
(4) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

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

Indokolás

Lényeges, hogy ne csak jól működő, hanem hatékony és nyitott belső piacot biztosítsanak. 
Fontos, hogy a piac az új piaci szereplők előtt nyitva álljon, és minden résztvevő számára 
biztosított legyen a hatékony verseny.

Módosítás: 3
(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(6) Meg kell erősíteni különösen a 
szállításirendszer-üzemeltetők közötti 
együttműködést és koordinációt abból a 
célból, hogy fokozatosan átjárhatóbbá 
váljanak a határkeresztező szállítási 
hálózatokhoz való tényleges hozzáférés 
biztosításának és fenntartásának műszaki és 
kereskedelmi előírásai, a környezet 
szempontjainak megfelelő figyelembevétele 
mellett biztosítva legyen a közösségi 
szállítási rendszer összehangolt és 
kellőképpen előretekintő tervezése és 
folyamatos műszaki fejlődése, javuljon az 
energiahatékonyság, és – különösen a 
megújuló energiaforrások részarányának 
növelése és a kis szén-dioxid-kibocsátású 
technológiák terjedése érdekében –
ösztönzést kapjon a kutatás és az innováció. 
Kívánatos, hogy a szállításirendszer-
üzemeltetők ilyen egymáshoz igazodó 
műszaki és piaci előírások alapján 
működtessék hálózatukat.

(6) Meg kell erősíteni különösen a 
szállításirendszer-üzemeltetők közötti 
együttműködést és koordinációt abból a 
célból, hogy fokozatosan átjárhatóbbá 
váljanak a határkeresztező szállítási 
hálózatokhoz való tényleges és átlátható 
hozzáférés biztosításának és fenntartásának 
műszaki és kereskedelmi előírásai, a 
környezet szempontjainak megfelelő 
figyelembevétele mellett biztosítva legyen a 
közösségi szállítási rendszer összehangolt és 
kellőképpen előretekintő tervezése és 
folyamatos műszaki fejlődése, javuljon az 
energiahatékonyság, és – különösen a 
megújuló energiaforrások részarányának 
növelése és a kis szén-dioxid-kibocsátású 
technológiák terjedése érdekében –
ösztönzést kapjon a kutatás és az innováció. 
Kívánatos, hogy a szállításirendszer-
üzemeltetők ilyen egymáshoz igazodó 
műszaki és piaci előírások alapján 
működtessék hálózatukat.

Indokolás

A határkeresztező szállítási hálózatokhoz való átlátható hozzáférés elengedhetetlen egy 
hatékony és nyitott piac kialakításához. Az átlátható hozzáférés hiánya akadályokat teremthet 
és befolyásolhatja a verseny szintjét.

Módosítás: 4
(7) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(7) A Közösségen belüli földgázszállító 
hálózat optimális üzemeltetésének 
biztosítása érdekében a szállításirendszer-
üzemeltetőket európai hálózatba kell 
szervezni. Kívánatos, hogy ez a hálózat 
feladatait a közösségi versenyjogi 
szabályokkal összhangban végezze; a 
közösségi versenyjogi szabályokat az 
európai szállításirendszer-üzemeltetők által 
létrehozott hálózat határozataira is 
alkalmazni kell. Kívánatos továbbá, hogy a 
hálózat feladatait jól meghatározott keretek 
között végezze, és munkamódszerei 
kielégítsék a hatékony működés, a 
reprezentativitás és az átláthatóság 

(7) A Közösségen belüli földgázszállító 
hálózat optimális üzemeltetésének 
biztosítása érdekében a szállításirendszer-
üzemeltetőket európai hálózatba kell 
szervezni. Kívánatos, hogy ez a hálózat 
feladatait a közösségi versenyjogi 
szabályokkal összhangban végezze; a 
közösségi versenyjogi szabályokat az 
európai szállításirendszer-üzemeltetők által 
létrehozott hálózat határozataira is 
alkalmazni kell. Kívánatos továbbá, hogy a 
hálózat feladatait jól meghatározott keretek 
között végezze, és munkamódszerei 
kielégítsék a hatékony működés, a 
reprezentativitás és az átláthatóság 
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követelményét. Minthogy regionális szinten 
hatékonyabban lehet eredményeket elérni, 
kívánatos, hogy a szállításirendszer-
üzemeltetők a közösségi szintű 
együttműködésen belül regionális 
struktúrákat hozzanak létre, miközben 
gondoskodnak arról, hogy a regionális szintű 
tevékenység összhangban legyen a 
közösségi szinten megállapított előírásokkal 
és beruházási tervekkel. A regionális 
struktúrák keretében folytatott 
együttműködésnek előfeltétele a 
hálózatüzemeltetés tényleges leválasztása a 
termelésről és az ellátásról; ennek 
hiányában a szállításirendszer-üzemeltetők 
regionális szintű együttműködése a 
versenyellenes magatartás kockázatát 
hordozza magában.

követelményét. Minthogy regionális szinten 
hatékonyabban lehet eredményeket elérni, 
kívánatos, hogy a szállításirendszer-
üzemeltetők a közösségi szintű 
együttműködésen belül regionális 
struktúrákat hozzanak létre, miközben 
gondoskodnak arról, hogy a regionális szintű 
tevékenység összhangban legyen a 
közösségi szinten megállapított előírásokkal 
és beruházási tervekkel. A tagállamoknak 
támogatniuk kell a regionális szintű 
együttműködést, és azon a szinten nyomon 
kell követniük a hálózat hatékonyságát.

Indokolás

A regionális szintű együttműködés tagállamok általi támogatása és a hálózat 
hatékonyságának nyomon követésére irányuló kötelezettség rendkívül fontos a határokon 
átnyúló, valódi belső piac és együttműködés biztosításához. Emellett a tényleges tulajdonosi 
szétválasztás nem szükséges előfeltétele a regionális együttműködésnek. Az együttműködés a 
tulajdonosi szétválasztás nélkül is fennállhat és hatékonyan működhet.

Módosítás: 5
(8A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(8a) Ami a konzultációs folyamatot illeti, a 
fogyasztóknak és a fogyasztói 
szervezeteknek határozottabb és 
tevékenyebb részt kell vállalniuk a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata feladatainak végrehajtása 
keretében, különösen a műszaki és piaci 
szabályzatok, valamint éves 
munkaprogramjának kidolgozása során.

Indokolás

A konzultációs folyamat során a fogyasztókkal és a fogyasztói szervezetekkel is konzultálni 
kell, mivel – lakossági végfelhasználókként – igen fontos érdekelt felek.

Módosítás: 6
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(9A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(9a) Annak érdekében, hogy nagyobb 
átláthatóságot biztosítanak az európai 
gázvezetékek helyzetéről, a Bizottságnak egy 
„útitervet” kell kidolgoznia, kiadnia és 
naprakésszé tennie az európai gázvezeték-
hálózatra vonatkozóan. A szóban forgó 
útitervnek tartalmaznia kell valamennyi 
gázvezetéket és lehetséges regionális 
kapcsolódást.

Indokolás

A Bizottságnak útitervet kell készítenie, kiadnia és naprakésszé tennie az európai gázvezeték-
hálózatra vonatkozóan, beleértve a lehetséges regionális kapcsolódásokat is, az átláthatóság 
biztosítása, az „energiahézagokkal” (gázvezetékek vagy kapcsolódások hiánya) kapcsolatos 
jobb tájékoztatás, valamint annak érdekében, hogy javaslatok születhessenek a lehetséges új, 
határkeresztező kapcsolódásokat illetően.

Módosítás: 7
(11) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(11) A nemzeti szabályozó hatóságok és a 
Bizottság által az elmúlt években végzett 
piacmonitoring-tevékenység során világossá 
vált, hogy a jelenleg hatályos átláthatósági 
követelmények és infrastruktúra-hozzáférési 
szabályok elégtelenek.

(11) A nemzeti szabályozó hatóságok és a 
Bizottság által az elmúlt években végzett 
piacmonitoring-tevékenység során világossá 
vált, hogy a jelenleg hatályos átláthatósági 
követelmények és infrastruktúra-hozzáférési 
szabályok elégtelenek ahhoz, hogy 
biztosítsák a tényleges, nyitott és hatékony 
belső piacot.

Indokolás

A szöveg pontosítása.

Módosítás: 8
(13) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(13) A piacba vetett bizalom megerősítése 
érdekében kívánatos, hogy a piaci 
résztvevők biztosak lehessenek a 
visszaélések szankcionálhatóságában. Az 
illetékes hatóságokat olyan jogokkal kell 
felruházni, amelyek révén hatékonyan 
vizsgálhatják ki a vélt piaci visszaéléseket. 

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

vélt piaci visszaéléseket. Ezért az illetékes 
hatóságoknak hozzá kell férniük azokhoz az 
adatokhoz, amelyekből megismerhetik az 
ellátóvállalkozások operatív döntéseit. A 
földgázpiacon valamennyi ilyen döntésről, 
így különösen a kapacitásfoglalásról, a 
nominálásról és a rendszerbe ténylegesen
belépő és az onnan ténylegesen kilépő 
mennyiségekről, értesíteni kell a 
rendszerüzemeltetőket. A 
rendszerüzemeltetőknek egy meghatározott 
ideig biztosítaniuk kell, hogy az illetékes 
hatóságok ezekhez az információkhoz 
könnyen hozzáférjenek. Az illetékes 
hatóságoknak rendszeresen ellenőrizniük 
kell a rendszerüzemeltetők szabályoknak 
való megfelelését.

Indokolás

Az illetékes hatóságoknak könnyen hozzá kell férniük az ellátóvállalkozásoktól származó 
fontos információhoz, és ellenőrzik, hogy az ellátóvállalkozások betartják-e a szabályokat, egy 
megkülönböztetéstől mentes, átlátható és hatékony piac biztosítása érdekében.

Módosítás: 9
(14) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

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

Indokolás

A kiegészítésre az illetékes hatóság hatáskörének tisztázása, valamint a szabályok 
végrehajtásának biztosítása érdekében van szükség.
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Módosítás: 10
(15) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

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

Indokolás

A szabályok alapvető javítására van szükség a földgáztárolók és az LNG-létesítmények 
hozzáférhetősége tekintetében, a valós belső piac biztosítása érdekében.

Módosítás: 11
1. CIKK, 3. PONT

2f. cikk, (1) bekezdés (1775/2005/EK rendelet)

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

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

Fontos a hatékony és változatos konzultációs folyamat biztosítása. Ezért a fogyasztókkal és a 
fogyasztói szervezetekkel is konzultálni kell, mivel azok – a földgáz lakossági
végfelhasználóiként – fontos érdekelt felek.

Módosítás: 12
1. CIKK, 3. PONT

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

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

2. A szállításirendszer-üzemeltetők a hálózat 
optimális üzemeltetése érdekében elősegítik 
operatív megegyezések létrehozását, továbbá 
elősegítik az energiatőzsdék kialakítását, a 
határkeresztező kapacitás implicit aukciókon 
történő allokálását, valamint a 
kiegyensúlyozó mechanizmusok 
integrálását. A hálózatot a tagállamok 
támogatják és nyomon követik. 

Indokolás

A hálózat tagállamok általi támogatása és a hálózat hatékonyságának nyomon követésére 
irányuló kötelezettség rendkívül fontos a határokon átnyúló, valódi belső piac és 
együttműködés biztosításához.

Módosítás: 13
1. CIKK, 4. PONT

3. cikk, (1) bekezdés, negyedik albekezdés (1775/2005/EK rendelet)

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

A rendszerhasználókra kirótt díjakat a 
szállítási rendszer egyes betáplálási és 
kiadási pontjaira külön-külön, független 
módon kell meghatározni. A hálózat 
használatáért szedett díjakat tilos a 
szerződésben rögzített útvonal alapján 
meghatározni. A hálózathoz való hozzáférés 
megkülönböztetésmentes alapon nyitva áll 
az új belépők előtt.

Indokolás

Fontos az átláthatóság, valamint az egyenlő esélyekkel és megkülönböztetéstől mentesen
zajló, hatékony verseny biztosítása.
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Módosítás: 14
1. CIKK, 6. PONT

4a. cikk, (1) bekezdés, b) pont (1775/2005/EK rendelet)

b) olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek 
az összekapcsolt földgázszállítási rendszerek 
használatának megfelelnek, továbbá a 
hozzáférést a szállításirendszer-
üzemeltetőkkel folytatott együttműködés 
révén elősegítik;

b) olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek 
az összekapcsolt földgázszállítási rendszerek 
használatának megfelelnek, továbbá a
könnyű hozzáférést a szállításirendszer-
üzemeltetőkkel folytatott együttműködés 
révén elősegítik;

Indokolás

Fontos a könnyű hozzáférés.

Módosítás: 15
1. CIKK, 6. PONT

4a. cikk, (1) bekezdés, c) pont (1775/2005/EK rendelet)

c) a földgáztárolók és az LNG-létesítmények 
használói ésszerű kereskedelmi igényeinek 
megfelelő időkeretben közzéteszik az 
érdeklődésre számot tartó információkat, így 
különösen a szolgáltatások igénybevételével 
és elérhetőségével kapcsolatos adatokat.

c) a földgáztárolók és az LNG-létesítmények 
használói ésszerű kereskedelmi igényeinek 
megfelelő időkeretben közzéteszik az 
érdeklődésre számot tartó információkat, így 
különösen a szolgáltatások igénybevételével 
és elérhetőségével kapcsolatos adatokat. A 
szükséges adatok közzétételét az illetékes 
hatóság ellenőrzi.

Indokolás

Lényeges, hogy az illetékes hatóság ellenőrizze a szükséges adatok közzétételét, a szabályok 
hatékonyságának és végrehajtásának biztosítása érdekében.

Módosítás: 16
1. CIKK, 8. PONT

5a. cikk, (3) bekezdés, a) pont (1775/2005/EK rendelet)

a) a rendszerüzemeltető köteles a fel nem 
használt LNG-létesítménybeli kapacitást és 
tárolókapacitást – földgáztároló esetében 
legalább a következő napra, megszakítható 
szolgáltatásként – az elsődleges piacon 
felkínálni; 

a) a rendszerüzemeltető köteles a fel nem 
használt LNG-létesítménybeli kapacitást és 
tárolókapacitást – földgáztároló esetében 
legalább a következő napra, megszakítható 
szolgáltatásként – az elsődleges piacon 
haladéktalanul felkínálni; 
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Indokolás
A földgáz felhalmozásának elkerülése érdekében.

Módosítás: 17
1. CIKK, 9. PONT, C) PONT

6. cikk, (7) bekezdés, első albekezdés (1775/2005/EK rendelet)

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

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

Indokolás

Az illetékes hatóságnak gondoskodnia kell a szükséges információk közzétételéről, a 
földgázpiac átláthatóságának és nyitottságának biztosítása érdekében.

Módosítás: 18
1. CIKK, 10. PONT

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

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

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

Indokolás

Az illetékes hatóságnak gondoskodnia kell a szükséges információk közzétételéről, a 
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földgázpiac átláthatóságának és nyitottságának biztosítása érdekében.

Módosítás: 19
1. CIKK, 13. PONT

8a. cikk, (1) bekezdés (1775/2005/EK rendelet)

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

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

Indokolás

A határokon átnyúló kiskereskedelmi piacok hatékony működésének biztosítása érdekében.
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