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RÖVID INDOKOLÁS

A javasolt irányelv a 2003/55/EK irányelvet módosítja, és a földgáz belső piacára vonatkozó 
közös szabályokról szól. Része a „energiacsomagnak” („Az EU villamosenergia- és gázpiaca: 
harmadik jogalkotási csomag”), amelyre a Bizottság 2007 szeptemberében tett javaslatot. Az 
előadó üdvözli a csomagban szereplő öt javaslatot, és azt általában véve támogatja, mivel 
rendkívül fontos a valódi európai belső energiapiac megvalósításához. A javaslatok célja az 
összes európai fogyasztó javát szolgálva az ellátás biztonságának biztosítása és az árak 
átláthatóságának, valamint a versenyképes piacokhoz való kapcsolódásának fenntartása. Más 
szóval a cél az Európában zajló liberalizációs folyamat támogatása és továbbfejlesztése, amit 
az előadó erősen támogat.

Noha az előadó üdvözli a javaslatot, véleménye szerint további tökéletesítésre is szükség van, 
elsősorban a fogyasztóvédelmi kérdésekre összpontosítva, és ezért az alábbi irányvonalak 
mentén javasol módosításokat:

 Az összes európai polgár számára megfizethető és könnyű hozzáférés az energiához, 
az előadó és az IMCO bizottság kiemelt prioritásaként. A gázszektorban a 
fogyasztóvédelmi intézkedések ezért igen fontosak, és különösen fontos azt 
biztosítani, hogy a fogyasztók könnyen és további költségek nélkül válthassanak 
szolgáltatót, és könnyen hozzáférhessenek a fogyasztási stb. adataikhoz. Az előadó 
ezenfelül támogatja a 2006. évi előírásokat (az energia-végfelhasználás 
hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról szóló 2006/32/EK irányelvben), és 
sürgeti a tagállamokat, hogy léptessék életbe az intelligens fogyasztásmérő 
rendszereket, és biztosítsák, hogy a fogyasztók általi előrefizetés megfelelő legyen, és 
a tényleges gázfogyasztásukat tükrözze.

 Az A. mellékletben szereplő fogyasztóvédelmi intézkedések végrehajtásának 
biztosítása érdekében a nemzeti szabályozó hatóságoknak biztosítaniuk kell ezen 
intézkedések hatékony végrehajtását és betartatását. A nemzeti szabályozó hatóságok 
továbbá nyomon követik ezt, és a szabályok betartásának elmulasztása esetén 
megfelelő szankciókat alkalmaznak. A szolgáltatás minőségének központi célt kell 
jelentenie a gázszolgáltató vállalkozások számára.

 A bizottsági javaslat teljes függetlenséget biztosít a szabályozó hatóság számára. Az 
Európai Unióban a legtöbb igazságügyi rendszerben a bíróság csak annak 
ellenőrzésére képes, hogy a szabályozó hatóság a helyes eljárást követte-e a határozat 
meghozatalában (marginális ellenőrzés), de nem lesz képes a határozat tárgyáról 
dönteni. Az előadó attól tart, hogy ez teljhatalmat adna a szabályozó hatóságnak. Ez 
ellenkezik az ellenőrzések és mérlegek általános elveivel.

 Az előadó véleménye az, hogy az európai fogyasztók javát szolgáló ellátási biztonság 
a piaci összefonódások megelőzésével és a hatékony energiakereskedelmi piac 
létrehozásának biztosításával érhető el a legjobban. A gáz- és a villamosenergia-
ágazatban strukturális különbségek mutatkoznak. A gázágazatban az ellátók 
összefonódása és a szállítás hátterében álló hosszú távú szerződések jellemzőek, és az 
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értéklánc következő szintjein hiányzik a likviditás. Ezért a kereskedés új rendszerére 
van szükség, valamint arra, hogy a kereskedési kötelezettségeket kötelezővé tegyék.

 Az előadó erősen támogatja a földgáz és a villamos energia belső piacának jövőbeni 
lehetőségeiről szóló, 2007. július 10-én elfogadott parlamenti állásfoglalásban 
szereplő kijelentést, miszerint az átvitel szétválasztása a legfontosabb eszköz arra, 
hogy az infrastruktúrákba történő beruházásokat megkülönböztetéstől mentes módon 
mozdítsák elő.

 A tagállamok kötelezettsége ezen irányelv helyes végrehajtásának és betartatásának, 
valamint a második energiacsomag végrehajtásának biztosítása. Az előadó 
határozottan sürgeti a Bizottságot, hogy alkalmazzon szankciókat azokkal a 
tagállamokkal szemben, amelyek még nem hajtották végre a második
energiacsomagot.

 Az előadó ezenfelül támogatja a regionális együttműködést a gázvezetékek erősebb 
európai integrációjának biztosítása érdekében. A valódi, működő és hatékony belső 
piac megteremtése érdekében könnyebbé kell tenni azok vonalának módosítását. A 
tagállamok biztosítják és nyomon követik a regionális együttműködést, és biztosítják a 
szomszédos tagállamok közötti minimális szintű összeköttetést.

 Ezzel összhangban nagyobb átláthatóságot és szigorúbb szabályokat kell biztosítani a 
szállító-, tároló- és/vagy az LNG-létesítmények tekintetében, hogy az új piaci 
szereplők könnyebben bejuthassanak a gázpiacra.

 Az előadó végezetül üdvözli az új infrastruktúrára vonatkozó mentességi záradékra 
irányuló bizottsági javaslatot (22. cikk), ám a 22. cikknek a tagállamok és harmadik 
országok közötti összeköttetésekre is vonatkoznia kell.

MÓDOSÍTÁSOK

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

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(8A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(8a) A Bizottságnak a tulajdonlás 
szétválasztására vonatkozó követelmények 

                                               
1 HL C , , o.
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megfelelő végrehajtásának biztosítása 
érdekében nyomon kell követnie a 
tagállamokban zajló szétválasztási 
folyamatot, és arról jelentést kell tennie az 
Európai Parlamentnek. A Bizottságnak 
emellett lépéseket kell tennie azon 
tagállamok ellen, amelyek az energia 
területére vonatkozó, ezen irányelv 
hatálybalépésekor hatályos jogszabályokat 
nem hajtották végre.

Indokolás

A második energiacsomag végrehajtása arra mutatott rá, hogy a Bizottságnak szorosabban 
kell nyomon követnie az átültetés folyamatát és ezen irányelv tagállamok általi átültetésének 
időpontját.

Módosítás: 2
(14) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(14) Az energiaellátás védelme a 
közbiztonság alapvető eleme, ezért 
elválaszthatatlanul kötődik az uniós gázpiac 
hatékony működéséhez. A hálózat 
használata elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
gáz eljusson az uniós polgárokhoz. A 
működő gázpiacok, főként a hálózatok és a 
gázellátáshoz kapcsolódó egyéb eszközök, 
elengedhetetlenek a közbiztonság, a 
gazdaság versenyképessége és a Közösség 
polgárainak jóléte szempontjából. A 
Közösség nemzetközi kötelezettségeinek 
sérelme nélkül, a Közösség úgy ítéli meg, 
hogy a gázszállítási rendszerek ágazata igen 
fontos a Közösség számára és ezért a 
harmadik országok befolyására tekintettel 
kiegészítő biztosítékokra van szükség a 
közösségi közrendet és közbiztonságot, 
valamint a Közösség polgárainak jólétét 
fenyegető jelenségek elkerülése céljából.
Ezek az intézkedések a tényleges 
szétválasztás szabályainak való megfelelés 
érdekében is szükségesek.

(14) Az energiaellátás védelme a 
közbiztonság alapvető eleme, ezért 
elválaszthatatlanul kötődik az uniós gázpiac 
hatékony működéséhez. A hálózat 
használata elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
gáz eljusson az uniós polgárokhoz. A valódi 
kereskedési lehetőségekkel rendelkező, 
működő nyitott gázpiacok, főként a 
hálózatok és a gázellátáshoz kapcsolódó 
egyéb eszközök, elengedhetetlenek a 
közbiztonság, a gazdaság versenyképessége 
és a Közösség polgárainak jóléte 
szempontjából. A Közösség nemzetközi 
kötelezettségeinek sérelme nélkül, a 
Közösség úgy ítéli meg, hogy a gázszállítási 
rendszerek ágazata igen fontos a Közösség 
számára és ezért a harmadik országok 
befolyására tekintettel kiegészítő 
biztosítékokra van szükség a közösségi 
közrendet és közbiztonságot, valamint a 
Közösség polgárainak jólétét fenyegető 
jelenségek elkerülése céljából. Ezek az 
intézkedések a tényleges szétválasztás 
szabályainak való megfelelés érdekében is 
szükségesek.
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Módosítás: 3
(15) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(15) Annak érdekében, hogy a harmadik 
felek könnyebben hozzáférjenek azokhoz a 
tárolólétesítményekhez, amelyek műszakilag 
és/vagy gazdaságilag szükségesek a 
rendszerhez való hatékony hozzáféréshez a 
fogyasztók ellátása érdekében, biztosítani 
kell a tárolórendszer-üzemeltetők 
függetlenségét. Célszerű ezért, hogy a 
tárolólétesítményeket olyan, jogilag 
különálló jogalanyok révén üzemeltessék, 
amelyek a tárolólétesítmények 
fenntartásához, üzemeltetéséhez és 
fejlesztéséhez szükséges eszközök fölött 
tényleges döntéshozatali joggal 
rendelkeznek. Szükséges az is, hogy a 
harmadik feleknek felkínált 
tárolókapacitással kapcsolatban növekedjen 
az átláthatóság, ezért a tagállamokat arra kell 
kötelezni, hogy alkossanak és tegyenek 
közzé egy egyértelmű, megkülönböztetéstől 
mentes jogi keretet, amely meghatározza a 
tárolólétesítményekre alkalmazandó 
megfelelő szabályozást.

(15) Annak érdekében, hogy a harmadik 
felek könnyebben hozzáférjenek azokhoz a 
tárolólétesítményekhez, amelyek műszakilag 
és/vagy gazdaságilag szükségesek a 
rendszerhez való hatékony hozzáféréshez a 
fogyasztók ellátása érdekében, biztosítani 
kell a tárolórendszer-üzemeltetők 
függetlenségét. Célszerű ezért, hogy a 
tárolólétesítményeket olyan, jogilag 
különálló jogalanyok révén üzemeltessék, 
amelyek a tárolólétesítmények 
fenntartásához, üzemeltetéséhez és 
fejlesztéséhez szükséges eszközök fölött 
tényleges döntéshozatali joggal 
rendelkeznek. Szükséges az is, hogy a 
harmadik feleknek felkínált 
tárolókapacitással kapcsolatban hatékonyan 
növekedjen az átláthatóság, ezért a 
tagállamokat arra kell kötelezni, hogy 
alkossanak és tegyenek közzé egy 
egyértelmű, megkülönböztetéstől mentes 
jogi keretet, amely meghatározza a 
tárolólétesítményekre alkalmazandó 
megfelelő szabályozást.

Módosítás: 4
(16) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(16) Az elosztási hálózathoz való 
megkülönböztetésmentes hozzáférés 
meghatározza a fogyasztókhoz való 
lakossági szintű hozzáférést. A harmadik 
felek hozzáférésére és beruházásaira 
vonatkozó megkülönböztetés lehetősége az 
elosztási szinten nem annyira jelentős, mint 
szállítási szinten, mivel elosztási szinten a 
szűk keresztmetszetek és a kitermelési 
érdekek általában kisebb hatásúak, mint 
szállítási szinten. Sőt, az elosztórendszer-
üzemeltetők funkcionális szétválasztása az 
2003/55/EK irányelvvel összhangban csak 
2007. július 1-jétől vált kötelezővé, így a 
belső piacra gyakorolt hatásait még értékelni 
kell. A hatályos jogi és funkcionális 

(16) Az elosztási hálózathoz való 
megkülönböztetésmentes hozzáférés 
meghatározza a fogyasztókhoz való 
lakossági szintű hozzáférést. A harmadik 
felek hozzáférésére és beruházásaira 
vonatkozó megkülönböztetés lehetősége az 
elosztási szinten nem annyira jelentős, mint 
szállítási szinten, mivel elosztási szinten a 
szűk keresztmetszetek és a kitermelési 
érdekek általában kisebb hatásúak, mint 
szállítási szinten. Sőt, az elosztórendszer-
üzemeltetők funkcionális szétválasztása az 
2003/55/EK irányelvvel összhangban csak 
2007. július 1-jétől vált kötelezővé, így a 
belső piacra gyakorolt hatásait még értékelni 
kell. A hatályos jogi és funkcionális 
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szétválasztási szabályok egyértelműbb 
megfogalmazás, helyes végrehajtás és szoros 
felügyelet mellett elvezethetnek a tényleges 
szétválasztás megvalósításához. A lakossági 
piaci egyenlő feltételek megteremtése 
érdekében az elosztórendszer-üzemeltetők 
tevékenységét úgy kell felügyelni, hogy 
azok vertikális integráció révén ne 
juthassanak piaci versenyelőnyhöz, különös 
tekintettel a belső és külső kisfogyasztókra.

szétválasztási szabályok egyértelműbb 
megfogalmazás, helyes végrehajtás és szoros 
felügyelet mellett elvezethetnek a tényleges 
szétválasztás megvalósításához. A lakossági 
piaci egyenlő feltételek megteremtése és a 
valódi piac létrehozása érdekében az 
elosztórendszer-üzemeltetők tevékenységét 
úgy kell felügyelni, hogy azok vertikális 
integráció révén ne juthassanak piaci 
versenyelőnyhöz, különös tekintettel a belső 
és külső kisfogyasztókra.

Módosítás: 5
(21A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(21a) A gázpiac szerkezeti merevsége –
amely az ellátók összefonódásából, a 
szállítások hátterét adó hosszú távú 
szerződésekből, valamint az értéklánc 
következő szintjein a likviditás hiányából 
fakad – átláthatatlan árképzési 
struktúrához vezet. A költségstruktúra 
érthetővé tétele érdekében nagyobb 
átláthatóságra van szükség az árképzés 
terén, és ezért a kereskedési 
kötelezettségnek kötelezőnek kell lennie.

Indokolás

A módosítás célja az új és kisebb gáztársaságok piacra jutásának megkönnyítése, valamint a 
gázpiac és az árak nagyobb átláthatóságának megteremtése.

Módosítás: 6
(23) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(23) A közszolgáltatási kötelezettségeket 
és a belőlük eredő közös minimális 
normákat tovább kell szilárdítani, hogy 
minden fogyasztó biztosan részesüljön a 
verseny előnyeiből. Az ügyfelek 
ellátásában alapvető fontosságú a 
fogyasztási adatokhoz való hozzáférés; a 
fogyasztóknak biztosítani kell az 
adataikhoz való hozzáférést annak
érdekében, hogy felkérhessék a versengő 

(23) A közszolgáltatási kötelezettségeket és 
a belőlük eredő közös minimális normákat 
tovább kell szilárdítani, hogy minden 
fogyasztó biztosan részesüljön a verseny 
előnyeiből. Az ügyfelek ellátásában alapvető 
fontosságú a fogyasztási adatokhoz való 
hozzáférés; a fogyasztóknak biztosítani kell 
az adataikhoz való hozzáférést annak 
érdekében, hogy felkérhessék a versengő 
vállalkozásokat az azokon alapuló 
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vállalkozásokat az azokon alapuló 
ajánlattételre. A fogyasztóknak jogot kell 
biztosítani arra, hogy kellően 
tájékozódhassanak 
energiafogyasztásukról. Az 
energiaköltségekről adott rendszeres 
tájékoztatás energiamegtakarításra 
ösztönöz, mivel az ügyfelek általa 
közvetlen visszacsatolást kapnak az 
energiahatékonysági beruházások 
hatásairól és a fogyasztási magatartás 
változásáról.

ajánlattételre. A fogyasztóknak jogot kell 
biztosítani arra, hogy kellően 
tájékozódhassanak energiafogyasztásukról, 
és az előrefizetésnek megfelelőnek kell 
lennie, és tükröznie kell a tényleges 
gázfogyasztásukat. Az energiaköltségekről 
adott rendszeres tájékoztatás 
energiamegtakarításra ösztönöz, mivel az 
ügyfelek általa közvetlen visszacsatolást 
kapnak az energiahatékonysági beruházások 
hatásairól és a fogyasztási magatartás 
változásáról.

Indokolás

A fogyasztók előre, pl. havonta fizetik a gázfogyasztásukat. Ez az előrefizetés gyakran nem 
tükrözi a fogyasztó tényleges fogyasztását. Az energiatársaságok így kamatmentes kölcsönt 
kapnak a fogyasztóktól. Az új technológiákkal – például az intelligens méréssel – az 
energiatársaságok megfelelőbb előrefizetést kérhetnek.

Módosítás: 7
(23A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(23a) A tagállamoknak az energia-
végfelhasználás hatékonyságáról és az
energetikai szolgáltatásokról, valamint a 
93/76/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2006. április 5-i 
2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben1 előírtak szerint biztosítaniuk 
kell az egyéni fogyasztásmérők (intelligens 
mérés) rendelkezésre bocsátását annak 
érdekében, hogy a fogyasztók pontos 
tájékoztatást kapjanak az 
energiafogyasztásról, és biztosított legyen a 
végfelhasználói hatékonyság.
1 HL L 114., 2006.4.27., 64. o.

Indokolás

Az intelligens fogyasztásmérők jobb rálátást biztosítanak a fogyasztók számára a tényleges 
gázfogyasztásukra, és ezért hozzájárulnak a gáz megfontoltabb felhasználásához.

Módosítás: 8
(24) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(24) Annak érdekében, hogy – például egy 
energiaellátási válság idején – a tagállamok 
közötti szolidaritást megőrizve lehessen 
fenntartani az ellátás biztonságát, fontos 
létrehozni egy regionális szolidaritási 
együttműködési keretrendszert.

(24) Annak érdekében, hogy – például egy 
energiaellátási válság idején – a tagállamok 
közötti szolidaritást megőrizve lehessen 
fenntartani az ellátás biztonságát, fontos 
létrehozni egy hatékony regionális 
szolidaritási együttműködési keretrendszert.

Módosítás: 9
(25) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(25) A gáz belső piacának kialakítása 
céljából a tagállamoknak nemzeti piacaik 
integrációjára, valamint a 
hálózatüzemeltetők európai és regionális 
szintű együttműködésére kell törekedniük.

(25) A gáz belső piacának kialakítása 
céljából a tagállamoknak biztosítaniuk kell 
és nyomon kell követniük nemzeti piacaik 
integrációját, valamint a hálózatüzemeltetők 
európai és regionális szintű 
együttműködését.

Módosítás: 10
1. CIKK, 3. PONT

5a. cikk, (3) bekezdés (2003/55/EK irányelv)

3. Az együttműködésről a Bizottság 
tájékoztatást kap.

3. Az együttműködésről a Bizottság 
tájékoztatást kap, azt nyomon követi, és 
jelentést tesz az Európai Parlamentnek.

Módosítás: 11
1. CIKK, 4. PONT

5b. cikk (2003/55/EK irányelv)

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 ezenfelül biztosítják a 
szomszédos országok közötti összeköttetés 
minimális szintjét. A regionális 
együttműködésekkel lefedett földrajzi térség 
az 1775/2005/EK rendelet 2h. cikkének (3) 
bekezdése szerinti bizottsági 
meghatározásnak megfelelő földrajzi 
térség.”
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Indokolás

A gáz valódi belső piacának létrehozása érdekében elegendő összeköttetésnek kell lennie a 
tagállamok között. A több összeköttetés ezenfelül növelni fogja az ellátás biztonságát is.

Módosítás: 12
1. CIKK, 6. PONT

8. cikk, (1) bekezdés, a) pont (2003/55/EK irányelv)

(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, hogy biztosítsa a nyitott piacot az új 
piaci szereplők számára, valamint elősegíti 
az energiahatékonyságot, a kutatást és az 
innovációt, főként a megújítható 
energiaforrások részesedésének növelése és 
az alacsony szénkibocsátású technológiák 
elterjesztése tekintetében.

Indokolás

Biztosítani kell a kisebb és új társaságok piacra jutását.

Módosítás: 13
1. CIKK, 6A. PONT (új)

8a. cikk (új) (2003/55/EK irányelv)

(6a) A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„8a. cikk
A tagállamok külön vagy együttesen 
biztosítják, hogy nemzeti szinten mérve a 
nagykereskedelemben értékesített teljes 
gázmennyiség legalább 20%-ának 
kereskedelme átlátható tőzsdén történjen. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy ez a 
kötelezettség egyformán vonatkozzon 
valamennyi piaci szereplőre.”

Indokolás

A módosítás célja az új és kisebb gáztársaságok piacra jutásának megkönnyítése, valamint a 
gázpiac és az árak nagyobb átláthatóságának megteremtése.
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Módosítás: 14
1. CIKK, 13. PONT

22. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés (2003/55/EK irányelv)

3. A VIa. fejezetben említett szabályozó 
hatóság eseti alapon dönthet az (1) és (2) 
bekezdésben említett mentességekről. 
Amennyiben a szóban forgó infrastruktúra 
egynél több tagállam területén található, úgy 
az Ügynökség gyakorolja az e cikkben a 
szabályozó hatóságra ruházott hatáskört.

3. A VIa. fejezetben említett szabályozó 
hatóság eseti alapon dönt az (1) és (2) 
bekezdésben említett mentességekről. 
Amennyiben a szóban forgó infrastruktúra 
egynél több tagállam területén található, úgy 
az Ügynökség gyakorolja az e cikkben a 
szabályozó hatóságra ruházott hatáskört.

Módosítás: 15
1. CIKK, 14. PONT

24b. cikk, a) pont (2003/55/EK irányelv)

(a) versenyképes, biztonságos és 
környezetileg fenntartható belső gázpiac 
elősegítése a Közösségen belül, szoros 
együttműködésben az Ügynökséggel, más 
tagállamok szabályozó hatóságaival és a 
Bizottsággal, valamint a Közösség 
valamennyi fogyasztójára és ellátójára 
kiterjedő tényleges piacnyitás;

(a) versenyképes, átlátható, biztonságos és 
környezetileg fenntartható belső gázpiac 
elősegítése a Közösségen belül, szoros 
együttműködésben az Ügynökséggel, más 
tagállamok szabályozó hatóságaival és a 
Bizottsággal, valamint a Közösség 
valamennyi fogyasztójára és ellátójára 
kiterjedő tényleges piacnyitás;

Módosítás: 16
1. CIKK, 14. PONT

24b. cikk, b) pont (2003/55/EK irányelv)

(b) versenyképes és megfelelően működő 
regionális piacok kialakítása a Közösségen 
belül, az a) pontban említett célkitűzés 
megvalósítása céljából;

(b) versenyképes, valamint megfelelően és 
hatékonyan működő regionális piacok 
kialakítása a Közösségen belül, az a) 
pontban említett célkitűzés megvalósítása 
céljából;

Módosítás: 17
1. CIKK, 14. PONT

24b. cikk, d) pont (2003/55/EK irányelv)

(d) biztonságos, megbízható és hatékony 
rendszerek fejlesztésének biztosítása, az 
energiahatékonyság, a kutatás és az 
innováció elősegítése a kereslet kielégítése 

(d) biztonságos, átlátható, megbízható és 
hatékony rendszerek fejlesztésének 
biztosítása, az energiahatékonyság, a kutatás 
és az innováció elősegítése a kereslet 
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érdekében, és az innovatív megújítható és 
alacsony szénkibocsátású technológiák 
fejlesztése, mind rövid, mind hosszú távon;

kielégítése érdekében, és az innovatív 
megújítható és alacsony szénkibocsátású 
technológiák fejlesztése, mind rövid, mind 
hosszú távon;

Módosítás: 18
1. CIKK, 14. PONT

24c. cikk, (1) bekezdés, i) pont (2003/55/EK irányelv)

i) a versenyhivatalokkal együttműködve 
nagy- és kiskereskedelmi szinten 
figyelemmel kíséri a piacnyitást és a 
versenyt – beleértve a földgáztőzsdét, a 
lakossági árakat, a szolgáltatóváltás díjait, a 
kikapcsolási díjakat és a meghatározott 
formátumú lakossági panaszokat –, valamint 
a verseny bármely torzulását vagy 
korlátozását, beleértve a vonatkozó 
tájékoztatás nyújtását, adott esetben pedig 
felhívja az érintett illetékes hatóságok 
figyelmét a vonatkozó ügyekre;

i) a versenyhivatalokkal együttműködve 
nagy- és kiskereskedelmi szinten 
figyelemmel kíséri a tényleges piacnyitást és 
a versenyt – beleértve a földgáztőzsdét, a 
lakossági árakat, a szolgáltatóváltás díjait, a 
tényleges fogyasztást tükröző megfelelő 
előrefizetési feltételeket, kikapcsolási díjakat 
és a meghatározott formátumú lakossági 
panaszokat –, valamint a verseny bármely 
torzulását vagy korlátozását, beleértve a 
vonatkozó tájékoztatás nyújtását, adott 
esetben pedig felhívja az érintett illetékes 
hatóságok figyelmét a vonatkozó ügyekre;

Indokolás

A fogyasztók a gázfogyasztásukat minden hónapban előre fizetik. Ez az előrefizetés nem 
tükrözi a fogyasztó tényleges fogyasztását. Az energiatársaságok így kamatmentes kölcsönt 
kapnak a fogyasztóktól. Az új technológiákkal – például az intelligens méréssel – az 
energiatársaságok megfelelőbb előrefizetést kérhetnek.

Módosítás: 19
1. CIKK, 14. PONT

24c. cikk, (1) bekezdés, l) pont (2003/55/EK irányelv)

(l) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja a 
földgázellátásnak mint közszolgáltatásnak a 
magas színvonalát, a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét, és az A. mellékletben 
meghatározott fogyasztóvédelmi 
intézkedések eredményességét;

(l) az egyéb nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörének sérelme nélkül, biztosítja a 
földgázellátásnak mint közszolgáltatásnak a 
magas színvonalát, a védelemre szoruló 
fogyasztók védelmét, és az A. mellékletben 
meghatározott fogyasztóvédelmi 
intézkedések eredményességét és a 
fogyasztók javát szolgáló megfelelő 
végrehajtását, és az ellátóvállalkozásokat a 
szabályok betartásának elmulasztása esetén 
szankciókkal sújtja;
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Indokolás

A szabályozó hatóságok nemcsak a fogyasztóvédelmi intézkedések hatékonyságát, hanem azok 
végrehajtását is biztosítják.

Módosítás: 20
1. CIKK, 14. PONT

24c. cikk, (1) bekezdés, n) pont (2003/55/EK irányelv)

(n) biztosítja a fogyasztók fogyasztási 
adataihoz való hozzáférést, a fogyasztási 
adatokra vonatkozó harmonizált formátum 
alkalmazását és az A. melléklet h) szakasza 
alatti adatokhoz való hozzáférést;

(n) biztosítja a fogyasztók fogyasztási 
adataihoz való hozzáférést, a fogyasztási 
adatokra vonatkozó, könnyen érthető
harmonizált formátum alkalmazását, a 
tényleges fogyasztást tükröző megfelelő 
előrefizetést és az A. melléklet h) szakasza 
alatti adatokhoz való hozzáférést;

Indokolás

A fogyasztók előre, pl. havonta fizetik a gázfogyasztásukat. Ez az előrefizetés gyakran nem 
tükrözi a fogyasztó tényleges fogyasztását. Az energiatársaságok így kamatmentes kölcsönt 
kapnak a fogyasztóktól. Az új technológiákkal – például az intelligens méréssel – az 
energiatársaságok megfelelőbb előrefizetést kérhetnek.

Módosítás: 21
1. CIKK, 14. PONT

24c. cikk, (3) bekezdés, b) pont (2003/55/EK irányelv)

(b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a gázpiacok 
működését, a versenyszabályok 
megsértésének hiányában pedig dönthetnek 
a tényleges verseny elősegítéséhez és a piac 
megfelelő működéséhez szükséges és 
arányos intézkedésekről, köztük 
gázkapacitás-felszabadítási programokról.

(b) a nemzeti versenyhivatalokkal 
együttműködve ellenőrizhetik a gázpiacok 
működését, a versenyszabályok 
megsértésének hiányában pedig – az ilyen 
ellenőrzések alapján és a nemzeti 
jogszabályok szerinti megbízatásuk keretein 
belül – dönthetnek az ezen irányelv, illetve a 
szabályozó hatóság vagy az Ügynökség 
bármely határozata szerinti kötelezettségek 
betartásához szükséges és helyénvaló
intézkedésekről;

Indokolás

A szabályozó hatóság arra irányuló határozatát, hogy az ismertetett intézkedéseket meghozza, 
a versenyhivatallal együttműködésben elvégzett, fent említett ellenőrzések eredményeire kell 
alapozni. Ezenfelül a módosítás második részére azért van szükség, mert az Európai Unióban 
a legtöbb igazságügyi rendszerben a bíróság csak annak ellenőrzésére képes, hogy a 
szabályozó hatóság a helyes eljárást követte-e a határozat meghozatalában (marginális 
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ellenőrzés), de nem lesz képes a határozat tárgyáról dönteni. Ellenőrzésekre és mérlegekre 
van szükség.

Módosítás: 22
1. CIKK, 14. PONT

24c. cikk, (9) bekezdés (2003/55/EK irányelv)

9. A tagállamok megfelelő és hatékony 
szabályozási, ellenőrzési és átláthatóságot 
biztosító mechanizmusokat hoznak létre 
azért, hogy elkerülhető legyen bármilyen 
piaci erőfölénnyel való – különösen a 
fogyasztók sérelmére történő – visszaélés és 
ellenséges felvásárlásra irányuló magatartás. 
Ezeknél a mechanizmusoknál figyelembe 
veszik a Szerződés és különösen annak 82. 
cikke rendelkezéseit.

9. A tagállamok megfelelő és hatékony
szabályozási, ellenőrzési és átláthatóságot 
biztosító mechanizmusokat hoznak létre 
azért, hogy valódi nyitott gázpiacot 
biztosítsanak, és elkerülhető legyen 
bármilyen piaci erőfölénnyel való –
különösen a fogyasztók sérelmére történő –
visszaélés és ellenséges felvásárlásra 
irányuló magatartás. Ezeknél a 
mechanizmusoknál figyelembe veszik a 
Szerződés és különösen annak 82. cikke 
rendelkezéseit.

Módosítás: 23
1. CIKK, 17. PONT

A. melléklet, h) pont (2003/55/EK irányelv)

(h) rendelkezésére álljanak a fogyasztási 
adataik, továbbá kifejezett megállapodás 
alapján és díjmentesen lehetőségük legyen 
arra, hogy bármely ellátási engedéllyel 
rendelkező vállalkozásnak hozzáférést 
adjanak mérési adataikhoz. Az 
adatkezelésért felelős fél köteles átadni 
ezeket az adatokat a vállalkozásnak. A 
tagállamok meghatározzák azt az
adatformátumot és eljárást, amelyek útján az 
ellátók és a fogyasztók hozzáférhetnek az 
adatokhoz. E szolgáltatásért a fogyasztónak 
nem számolhatók fel további költségek.

(h) rendelkezésére álljanak a fogyasztási 
adataik, továbbá kifejezett megállapodás 
alapján és díjmentesen lehetőségük legyen 
arra, hogy bármely ellátási engedéllyel 
rendelkező vállalkozásnak hozzáférést 
adjanak mérési adataikhoz. Az 
adatkezelésért felelős fél köteles átadni 
ezeket az adatokat a vállalkozásnak. A 
tagállamok meghatározzák azt a könnyen 
érthető adatformátumot és eljárást, amelyek 
útján az ellátók és a fogyasztók könnyen 
hozzáférhetnek az adatokhoz. E 
szolgáltatásért a fogyasztónak nem 
számolhatók fel további költségek.

Módosítás: 24
1. CIKK, 17. PONT

A. melléklet, ha) pont (új) (2003/55/EK irányelv)

(ha) kizárólag a tényleges fogyasztást 
tükröző megfelelő összeget kell előre 
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fizetniük.

Módosítás: 25
1. CIKK, 17. PONT

A. melléklet, i) pont (2003/55/EK irányelv)

(i) havonta tájékoztatást kell kapniuk az 
aktuális gázfogyasztásról és a költségekről. 
E szolgáltatásért a fogyasztónak nem 
számolhatók fel további költségek.

(i) havonta tájékoztatást kell kapniuk az 
aktuális gázfogyasztásról és a költségekről, 
és ezekhez az információkhoz (a hónap 
során) könnyen hozzá kell férniük. E 
szolgáltatásért a fogyasztónak nem 
számolhatók fel további költségek.

Módosítás: 26
1. CIKK, 17. PONT

A. melléklet, j) pont (2003/55/EK irányelv)

j) módjukban álljon az év során bármikor 
szolgáltatót váltaniuk, a fogyasztó előző 
szolgáltatónál vezetett számláját pedig 
legkésőbb egy hónappal az előző szolgáltató 
utolsó szolgáltatása után rendezni kell.

(j) módjukban álljon az év során 
mindenfajta további költség nélkül 
bármikor szolgáltatót váltaniuk, a fogyasztó 
előző szolgáltatónál vezetett számláját pedig 
legkésőbb egy hónappal az előző szolgáltató 
utolsó szolgáltatása után rendezni kell.
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