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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A módosító jogi aktusok esetében a Bizottság által 
változatlanul hagyott, meglévő rendelkezések azon szakaszait, amelyeket a 
Parlament módosítani kíván, félkövér betűkkel kell kiemelni. A Parlament 
által az ilyen szakaszokban szükségesnek vélt törléseket szögletes zárójelbe 
[…] kell tenni. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges 
szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák 
vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű javasolt 
módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2003/55/EK irányelv 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM2007 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0529),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 47. cikkének (2) bekezdésére,
55. cikkére és 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a 
Parlamenthez (C6-0317/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és 
Monetáris Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére 
(A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet ismét a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy ha a javaslat helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás: 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 1. pont – b) pont
2. cikk – 36. pont – második albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyértelműség érdekében, ha egy
termelési vagy ellátási tevékenységekben 
érdekeltséggel rendelkező vállalkozásnak
hosszú lejáratú szállítási szerződése van, 
ez magában nem jelent irányítást a 
szállítási rendszer felett.

Or. en
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Indokolás

A módosítás célja az, hogy az „irányítás” fogalmából kizárja az ellátással vagy termeléssel 
kapcsolatos hosszú lejáratú szerződéseket, mivel ez szükségesnek tűnik az olyan több évre 
szóló szerződések védelme érdekében, amelyek a földgázágazatra, és nem a villamosenergia-
ágazatra jellemzőek.

Módosítás: 2

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 3. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

„(3) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása
érdekében, hogy valamennyi háztartás és 
kisvállalkozás részesülhessen az 
egyetemes szolgáltatás előnyeiből, különös 
tekintettel arra a jogra, hogy
meghatározott minőségű földgázhoz
megfizethető, könnyen összehasonlítható, 
átlátható és megkülönböztetéstől mentes 
áron jussanak hozzá, valamint a választás
lehetőségéhez, a méltányossághoz, a 
képviselethez és a jogorvoslathoz való 
jogra. A tagállamok biztosítják, hogy a 
szolgáltatás minősége a gázipari 
vállalkozások fő felelősségi körébe 
tartozzon. A tagállamok megteszik a 
szükséges intézkedéseket a végső 
fogyasztók védelme és a magas szintű 
fogyasztóvédelem biztosítása érdekében, 
és kiváltképpen gondoskodnak arról, hogy 
megfelelő biztosítékok álljanak 
rendelkezésre a védelemre szoruló 
fogyasztók megóvása érdekében, ideértve 
a szolgáltatás kikapcsolásának 
megelőzésére tett megfelelő 
intézkedéseket. Ebben az összefüggésben 
megfelelő intézkedéseket tehetnek a távoli 
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területeken élő azon fogyasztók 
védelmére, akik a földgázrendszerekhez és
– az energiatermékek és a villamos 
energia közösségi adóztatási keretének 
átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 
2003/96/EK tanácsi irányelv1 17. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja szerinti – nagy 
energiaintenzitású vállalkozásokhoz 
kapcsolódnak. A tagállamok a 
földgázhálózathoz kapcsolódó fogyasztók 
számára végső menedékes szolgáltatót
jelölhetnek ki. Biztosítják a magas szintű 
fogyasztóvédelmet, különösen az általános 
szerződési feltételekkel, az általános 
tájékoztatással és a vitarendezési 
mechanizmusokkal kapcsolatos 
átláthatóság tekintetében. A tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a feljogosított 
fogyasztók valóban képesek legyenek új 
szolgáltatóra váltani. Ami legalábbis a 
háztartásokat illeti, ezek az intézkedések 
ezen irányelv A. mellékletében 
megállapítottakat is magukban foglalják.
_______________ 
1 HL L 283., 2003.10.31., 51. o.”

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a vállalatok a fogyasztóvédelemmel és a közszolgáltatásokkal kapcsolatos 
kötelezettségeik teljesítése során megfelelő minőségű szolgáltatást nyújtsanak. A fogyasztók 
részére ezenkívül biztosítani kell az ellátást a távoli területeken és a magas energiaintenzitású 
vállalkozások esetében is.

Módosítás: 3

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

(1b) A 3. cikk (4) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(4) A tagállamok megfelelő 
intézkedéseket hajtanak végre a 
társadalmi és gazdasági kohézióval, 
valamint a környezetvédelemmel 
kapcsolatos célkitűzések megvalósítása 
érdekében, amelyek kiterjedhetnek az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
eszközeire, valamint az ellátás 
biztonságára. Az ilyen intézkedések 
magukban foglalhatják különösen a 
megfelelő gazdasági ösztönzők biztosítását 
– adott esetben felhasználva minden 
rendelkezésre álló nemzeti és közösségi 
eszközt – a szükséges hálózati 
infrastruktúra, és ezen belül a 
rendszerösszekötő kapacitás 
karbantartása és kiépítése érdekében. A 
tagállamok, az EK-Szerződéssel teljes 
összhangban, támogathatják a fogyasztók 
és a szolgáltatók közötti hosszú távú 
megállapodásokat, amelyek hozzájárulnak 
a földgáztermelés és -elosztás javításához, 
ugyanakkor méltányos részt kínálva a 
fogyasztóknak a létrejövő előnyökből, 
feltéve hogy az ilyen szerződések képesek 
hozzájárulni a beruházások optimális 
szintű megvalósulásához az ágazatban.”

Or. en

Indokolás

A földgázágazatban a több évre szóló szerződések létezése – az új Szerződés 
figyelembevételével – nem okozhat kárt a végső fogyasztóknak.
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Módosítás: 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az együttműködésről a Bizottság 
tájékoztatást kap.

3. Az együttműködésről a Bizottság és a 
tagállamok tájékoztatást kapnak.

Or. it

Indokolás

A regionális szolidaritás kapcsán lényeges, hogy a Bizottság a tagállamokkal egyetértésben 
cselekedjen.

Módosítás: 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 3. pont
2003/55/EK irányelv
5a. 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. en

Indokolás

Ezek az intézkedések meghaladják a komitológia hatáskörét. A kérdés nem egy egyszerű 
végrehajtási intézkedés, és nem is „nem alapvető fontosságú elemeket” érint. A Bizottság 
feladata, hogy a megfelelő döntéshozási eljárás alapján kidolgozza a helyénvaló szabályozási 
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keretet a regionális szolidaritási együttműködéssel kapcsolatban.

Módosítás: 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
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 – különösen azáltal, 
hogy ösztönzik a szállításirendszer-
üzemeltetőket egy több tagállam területén 
alkalmazandó, egységes felhasználói 
felület létrehozására –, 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.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a 1775/2005/EK rendelet rendelkezéseivel összhangban hosszú távú célokat 
határozzanak meg a regionális együttműködés működőképesebbé válásához, valamint a 
műszaki jellemzők közelítésének biztosítása érdekében.

Módosítás: 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 6a. pont (új)
2003/55/EK irányelv
8. cikk – (2) bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A 8. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(2) A szállításirendszer-üzemeltetők által 
a gázszállítási rendszer kiegyensúlyozása 
érdekében alkalmazott szabályoknak
objektívnek, átláthatónak és 
megkülönböztetéstől mentesnek kell
lenniük, ideértve a rendszer felhasználói
által a hálózati ellátás ingadozásai esetén 
fizetendő díjakra vonatkozó szabályokat. 
A szállításirendszer-üzemeltetők által 
nyújtott ilyen szolgáltatásokra vonatkozó 
feltételeket, beleértve a szabályokat és a 
díjakat, a 25. cikk (2) bekezdésével 
összhangban lévő módszertan alapján, 
megkülönböztetéstől mentes és a 
költségeket tükröző módon kell 
kidolgozni, majd közzé kell tenni. A 
szállításirendszer-üzemeltetők közzéteszik, 
hogy milyen intézkedést tesznek a 
gázszállítási rendszer kiegyensúlyozása
érdekében, illetve az ilyen intézkedések 
kapcsán felmerült költségeket, illetve az 
ebből származó bevételeket.”

Or. en

Indokolás

A szállításirendszer-üzemeltetők dönthetnek úgy, hogy közzéteszik a rendszer 
kiegyensúlyozásával kapcsolatos adatokat is, ezáltal nagyobb betekintést nyújtva a 
fogyasztóknak abba, hogy hogyan történik az energiaárak megállapítása.

Módosítás: 8

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

(6b) A 8. cikk az alábbi bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) A szállításirendszer-üzemeltetők 
kellő mértékű rendszerösszekötő 
kapacitást építenek ki szállítási 
infrastruktúráik között, hogy ki tudjanak 
elégíteni minden, „nyílt szezon eljárással” 
megállapított, elfogadható mértékű
kapacitás iránti keresletet.”

Or. en

Indokolás

A szállításirendszer-üzemeltetők feladatait fokozni kell annak biztosítása érdekében, hogy a 
meglévő kapacitás felhasználását megkülönböztetéstől mentes módon maximálják, és új 
infrastruktúrát építsenek ki ott, ahol erre piaci igény van. Ezek a változások alapvetők az 
európai energiapiac integrációjához.

Módosítás: 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 6c. pont (új)
2003/55/EK irányelv
8. cikk – (4b) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) A 8. cikk az alábbi bekezdéssel 
egészül ki:
„(4b) A szállításirendszer-üzemeltetők 
maximálják a piacon kínált 
energiaszállítási kapacitást, és a nemzeti 
határ két oldalán történő 
kapacitáselosztáskor és -megszakításkor 
nem tesznek különbséget a saját 
országukon belüli és kívüli szolgáltatók 
között.”

Or. en
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Indokolás

A szállításirendszer-üzemeltetők feladatait fokozni kell annak biztosítása érdekében, hogy a 
meglévő kapacitás felhasználását megkülönböztetéstől mentes módon maximálják, és új 
infrastruktúrát építsenek ki ott, ahol erre piaci igény van. Ezek a változások alapvetők az 
európai energiapiac integrációjához.

Módosítás: 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 10. pont – c) pont
2003/55/EK irányelv
13. cikk – (4) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság iránymutatásokat fogadhat 
el annak biztosítása érdekében, hogy az 
elosztórendszer-üzemeltető teljes körűen és 
ténylegesen betartsa e cikk (2) bekezdését 
az elosztórendszer-üzemeltető teljes 
függetlenségének, a megkülönböztető 
magatartás hiányának és annak 
tekintetében, hogy a vertikálisan integrált 
vállalkozás ellátási tevékenységei a 
vertikális integráció révén nem juthatnak 
tisztességtelen előnyhöz. 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) Az eljárási követelmények 
meghatározása céljából a Bizottság 
iránymutatásokat fogadhat el annak 
biztosítása érdekében, hogy az 
elosztórendszer-üzemeltető teljes körűen és 
ténylegesen betartsa e cikk (2) bekezdését 
az elosztórendszer-üzemeltető teljes 
függetlenségének, a megkülönböztető 
magatartás hiányának és annak 
tekintetében, hogy a vertikálisan integrált 
vállalkozás ellátási tevékenységei a 
vertikális integráció révén nem juthatnak 
tisztességtelen előnyhöz. 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. en

Indokolás

A komitológiai eljárás hatályát túl általánosan határozták meg.
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Módosítás: 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 11a. pont (új)
2003/55/EK irányelv
19. cikk – (1) bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A 19. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(1) A földgáztárolóhoz és a 
vezetékkészlethez való hozzáférés
szervezése tekintetében – amikor az 
műszakilag és/vagy gazdaságilag 
szükséges válik ahhoz, hogy hatékony 
hozzáférést biztosítsanak a rendszerhez a 
fogyasztók ellátása érdekében –, valamint 
a kiegészítő szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés szervezése tekintetében a 
tagállamok a szabályozott hozzáférési 
eljárást alkalmazzák. Ezen eljárás 
tárgyilagos, átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes kritériumok 
szerint működik.”

Or. en

Indokolás
Mivel a földgáztárolás továbbra is csak néhány tisztviselő kezében van, a gáztárolókhoz 
tárgyalások útján való hozzáférés nem teremt versenyhelyzetet. Ezért a szabályozott 
hozzáférést kell előnyben részesíteni.

Módosítás: 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12. pont
2003/55/EK irányelv
19. cikk – (1) bekezdés – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A tagállamok megállapítják és 
közzéteszik azokat a követelményeket,

„A tagállamok megállapítják és 
közzéteszik azokat a követelményeket, 
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amelyek alapján meg lehet állapítani, hogy 
a földgáztárolóhoz és a vezetékkészlethez 
való hozzáférés műszakilag és/vagy 
gazdaságilag szükséges-e a fogyasztók 
ellátásának biztosítása érdekében. A 
tagállamok közzéteszik, vagy a tárolási- és 
szállításirendszer-üzemeltetőket kötelezik 
annak közzétételére, hogy mely 
földgáztárolókat, vagy ezeknek mely 
részeit, és mely vezetékkészletet kínálják 
fel a (3) és (4) bekezdésben említett 
különböző eljárásokban.”

amelyek alapján meg lehet állapítani, hogy 
a földgáztárolóhoz és a vezetékkészlethez 
való hozzáférés műszakilag és/vagy 
gazdaságilag szükséges-e a fogyasztók 
ellátásának biztosítása érdekében. A 
tagállamok közzéteszik, vagy a tárolási- és 
szállításirendszer-üzemeltetőket kötelezik 
annak közzétételére, hogy mely 
földgáztárolókat, vagy ezeknek mely 
részeit, és mely vezetékkészletet kínálják 
fel.”

Or. en

Indokolás
Mivel a földgáztárolás továbbra is csak néhány tisztviselő kezében van, a gáztárolókhoz 
tárgyalások útján való hozzáférés nem teremt versenyhelyzetet. Ezért a szabályozott 
hozzáférést kell előnyben részesíteni.

Módosítás: 13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 12a. pont (új)
2003/55/EK irányelv
19. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A 19. cikk (3) bekezdését el kell 
hagyni.

Or. en

Indokolás
Mivel a földgáztárolás továbbra is csak néhány tisztviselő kezében van, a gáztárolókhoz 
tárgyalások útján való hozzáférés nem teremt versenyhelyzetet. Ezért a szabályozott 
hozzáférést kell előnyben részesíteni.
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Módosítás: 14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 13. pont
2003/55/EK irányelv
22. cikk – (1) bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A jelentősebb új gázipari infrastruktúrák, 
azaz a tagállamok közötti 
rendszerösszekötők, az LNG-létesítmények 
és a földgáztárolók kérelem alapján, a 
következő feltételek mellett 
mentesülhetnek a 7., 18., 19., 20. cikk, 
valamint a 24c. cikk (4), (5) és (6) 
bekezdése rendelkezéseinek hatálya alól: 

1. A jelentősebb új gázipari infrastruktúrák, 
azaz a tagállamok közötti 
rendszerösszekötők, az LNG-létesítmények 
és a földgáztárolók kérelem alapján, a 
következő feltételek mellett 
mentesülhetnek a 7., 9., 18., 19., 20. cikk, 
valamint a 24c. cikk (4), (5) és (6) 
bekezdése rendelkezéseinek hatálya alól: 

Or. en

Indokolás

Módosítás: 15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 13. pont
2003/55/EK irányelv
22. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 dönthet az (1) és (2) 
bekezdésben említett mentességekről. 
Amennyiben a szóban forgó infrastruktúra 
kettőnél több tagállam területén található, 
úgy az Ügynökség gyakorolja az e cikkben 
a szabályozó hatóságra ruházott hatáskört.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy milyen fajta infrastruktúra mentesíthető, ugyanakkor meg kell 
határozni, hogy az Ügynökség felelős akkor, ha a biztosított mentesség kettőnél több 
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tagállamot érint.

Módosítás: 16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 1. pont3
2003/55/EK irányelv
22. cikk – (3) bekezdés – negyedik albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mentesség megítélése előtt a szabályozó 
hatóság meghatározza, hogy milyen 
szabályok és mechanizmusok legyenek 
érvényesek a kapacitással való 
gazdálkodásra és a kapacitásallokációra. A 
szabályok alapján az infrastruktúra 
potenciális igénybevevőit felkérik, hogy 
még az új infrastruktúra – akár saját 
felhasználásra történő –
kapacitásallokációja előtt jelezzék a 
kapacitások lekötése iránti igényüket. A 
szabályozó hatóság előírja, hogy a szűk 
keresztmetszet kezelési szabályai 
rendelkezzenek a kihasználatlan 
kapacitások piaci felkínálásáról, valamint 
arról, hogy a létesítmény felhasználói 
jogosultak legyenek lekötött 
kapacitásaiknak a másodlagos piacon 
történő forgalmazására. Az e cikk (1) 
bekezdése a), b) és e) pontjában említett 
követelmények értékelésekor a szabályozó 
hatóság figyelembe veszi a 
kapacitásallokációs eljárás eredményét.

A mentesség megítélésekor a szabályozó 
hatóság meghatározza, hogy milyen 
szabályok és mechanizmusok legyenek 
érvényesek a kapacitással való 
gazdálkodásra és a kapacitásallokációra, 
amennyiben ez nem akadályozza meg 
hosszú lejáratú szerződések végrehajtását.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy milyen fajta infrastruktúra mentesíthető, ugyanakkor meg kell 
határozni, hogy az Ügynökség felelős akkor, ha a biztosított mentesség kettőnél több 
tagállamot érint. A mentesség odaítélése azonban nem akadályozatja meg hosszú lejáratú
szerződések kidolgozását.
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Módosítás: 17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 13. pont
2003/55/EK irányelv
22. cikk – (5) bekezdés – negyedik albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mentesítési határozatnak a Bizottság 
általi jóváhagyása az elfogadás után két 
évvel, illetve öt évvel hatályát veszti, 
amennyiben nem kezdődik meg az 
infrastruktúra építése, illetve
üzemeltetése.

A szabályozó hatóság megvizsgálhatja a 
mentesítési határozat felülvizsgálatának 
szükségességét az elfogadás után két 
évvel, amennyiben nem kezdődött meg az 
infrastruktúra építése, illetve öt évvel, ha 
az infrastruktúrát nem helyezik üzembe,
vagy egy a szabályozó hatáság által 
megfelelőnek vélt későbbi időpontban.

Or. en

Indokolás

A szabályozó hatóság dönthet úgy, hogy szükség van a mentesítési határozat egy további 
időtartamra történő megújítására, vagy hogy módosítja magára a mentesség hatályára 
vonatkozó időtartamot.

Módosítás: 18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 13. pont
2003/55/EK irányelv
22. cikk – (5a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az (1) bekezdésben említett eltérések 
automatikusan alkalmazandók az e cikk 
szerint engedélyezett eltérésekre, [a 
földgáz belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról szóló 2003/55/EK irányelv 
módosításáról szóló], ...-i .../.../EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1

hatálybalépésének napjától.
______________ 
1 HL L ...
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Or. en

Indokolás

E módosítás garantálja, hogy az új beruházásokkal szemben nem történik megkülönböztetés.

Módosítás: 19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 14. pont
2003/55/EK irányelv
24a. cikk – (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam kijelöl egy-egy 
nemzeti szabályozó hatóságot.

(1) Minden tagállam kijelöl egy-egy 
nemzeti szabályozó hatóságot a villamos 
energia és a földgáz tekintetében.

Or. en

Indokolás

Jobb elkerülni a félreértéseket e szervnek az Ügynökségen belül betöltött feladatát illetően.

Módosítás: 20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 14. pont
2003/55/EK irányelv
24a. cikk – (3) bekezdés – b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) vezetőségének kinevezése legalább öt 
éves, meg nem hosszabbítható határozott
időtartamra szóljon, amely időtartam alatt a 
vezetőség csak akkor menthető fel 
hivatalából, ha már nem teljesíti az e 
cikkben meghatározott feltételeket vagy ha 
súlyos kötelességszegést követ el.

b) vezetőségének kinevezése legalább öt 
éves, csak egyszer meghosszabbítható 
időtartamra szóljon, amely időtartam alatt a 
vezetőség csak akkor menthető fel 
hivatalából, ha már nem teljesíti az e 
cikkben meghatározott feltételeket vagy ha 
súlyos kötelességszegést követ el.
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Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóság ötéves hivatali idejét egyszer meg lehessen hosszabbítani, 
tekintettel a feladat hosszú távú jellegére és a stabilitás szükségességére az energiapiacon; az 
ennél hosszabb időtartamra szóló kinevezések ne legyenek meghosszabbíthatók.

Módosítás: 21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 14. pont
2003/55/EK irányelv
24b. cikk – fa) pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az érintett nemzeti hatóságokkal 
együttműködve a minőségi szolgáltatáson 
nyugvó fogyasztóvédelem, a megbízható és 
egyértelmű információkhoz való 
hozzáférés, valamint a tényleges 
jogorvoslati jog biztosítása. 

Or. en

Módosítás: 22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 14. pont
2003/55/EK irányelv
24c. cikk– (1) bekezdés – g) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) felügyeli a hálózat biztonságát és 
megbízhatóságát, továbbá felülvizsgálja a 
hálózat biztonságára és megbízhatóságára 
vonatkozó szabályokat;

g) felügyeli a hálózat biztonságát és 
megbízhatóságát, előírásokat és 
követelményeket állapít meg a szolgáltatás 
és az ellátás minőségére vonatkozóan, 
továbbá felülvizsgálja a szolgáltatás és az 
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ellátás elért minőségét, valamint a hálózat 
biztonságára és megbízhatóságára 
vonatkozó szabályokat;

Or. en

Indokolás

Néhány nemzeti szabályozó hatóságnak már feladata, hogy ellenőrizze a földgázpiac 
működését a fogyasztóknak nyújtott ellátás és szolgáltatások minősége tekintetében, akik így 
élvezhetik az egységesebb és átláthatóbb szabályozásból eredő valós előnyöket.
A stabilabb és átláthatóbb szabályozási keret megvalósítása érdekében annak biztosítására is 
szükség van, hogy a tarifák megállapításáért vagy jóváhagyásáért felelős nemzeti szabályozó 
hatóságok a szállítási és elosztási tarifák meghatározásának alapjául szolgáló módszerek 
megállapításáért is felelősek legyenek.

Módosítás: 23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 14. pont
2003/55/EK irányelv
24c. cikk – (1) bekezdés – k) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) figyelemmel kíséri és felülvizsgálja a 
tároláshoz, a vezetékkészlethez és az egyéb 
kiegészítő szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés 19. cikk szerinti feltételeit;

k) figyelemmel kíséri a tároláshoz, a 
vezetékkészlethez és az egyéb kiegészítő 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 19. cikk 
szerinti feltételeit;

Or. en

Indokolás

Nem egyértelmű a különbség a„figyelemmel kíséri” és a „felülvizsgálja” között, és a 
„felülvizsgálatra” való hivatkozás mintha jogalapot hozna létre a tárolásra, a 
vezetékkészletre és az egyéb kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó, új, konkrét előzetes 
jogkörök tekintetében. 
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Módosítás: 24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 14. pont
2003/55/EK irányelv
24c. cikk – (1) bekezdés – l) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 földgázpiac 
tényleges megnyitását és a fogyasztók 
számára a választás lehetőségét, a 
védelemre szoruló fogyasztók védelmét, és 
az A. mellékletben meghatározott 
fogyasztóvédelmi intézkedések 
eredményességét;

Or. en

Indokolás

Nagyon fontos, hogy valamennyi résztvevő számára megvalósuljon a földgázpiac tényleges 
megnyitása.

Módosítás: 25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 14. pont
2003/55/EK irányelv
24c. cikk – (1) bekezdés – m) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) legalább évente ajánlásokat tesz közzé 
az ellátási tarifák 3. cikknek való 
megfelelőségéről;

m) legalább évente ajánlásokat tesz közzé 
az ellátási tarifák valós piaci 
fejleményeknek és 3. cikknek való 
megfelelőségéről;

Or. en
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Indokolás
Nagyon fontos, hogy valamennyi résztvevő számára megvalósuljon a földgázpiac tényleges 
megnyitása.

Módosítás: 26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 14. pont
2003/55/EK irányelv
24c. cikk – (1) bekezdés – n) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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) valamennyi piaci szereplő számára 
biztosítja a fogyasztók fogyasztási 
adataihoz való tényleges és egyenlő 
hozzáférést, a fogyasztási adatokra 
vonatkozó harmonizált formátum 
alkalmazását és az A. melléklet h) szakasza 
alatti adatokhoz való hozzáférést;

Or. en

Indokolás
Nagyon fontos, hogy valamennyi résztvevő számára megvalósuljon a földgázpiac tényleges 
megnyitása.

Módosítás: 27

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 14. pont
2003/55/EK irányelv
24c. cikk – (1) bekezdés – p) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) felügyeli azoknak a követelményeknek a 
helyes alkalmazását, amelyek annak 
eldöntésére szolgálnak, hogy egy 
földgáztároló a 19. cikk (3) vagy (4) 
bekezdése alá tartozik-e.

p) felügyeli azoknak a követelményeknek a 
helyes alkalmazását, amelyekkel
meghatározható, hogy a 
tárolólétesítményekhez és a 
vezetékkészlethez való hozzáférés műszaki 
és/vagy gazdasági szempontból szükséges 
ahhoz, hogy a fogyasztók ellátása 
érdekében hatékony hozzáférést 
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biztosítsanak a rendszerhez.

Or. en

Indokolás

A módosítása célja, hogy összhangot teremtsen a javaslat 19. cikkének (1) bekezdésében 
foglalt új rendelkezésekkel.

Módosítás: 28

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 14. pont
2003/55/EK irányelv
24c. cikk – (3) bekezdés – b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 – és eközben tiszteletben 
tartva egymás hatásköreit –, tényfeltáró 
ellenőrzéseket végezhetnek a gázpiacok 
működése tekintetében, a 
versenyszabályok megsértésének 
hiányában pedig dönthetnek a tényleges 
verseny elősegítéséhez és a piac megfelelő 
működéséhez szükséges és arányos 
intézkedésekről, köztük gázkapacitás-
felszabadítási programokról, mivel ezek 
összhangban vannak az ellátás 
biztosításának szükségességével;

Or. it

Indokolás

Mindenképpen tiszteletben kell tartani a két hatóság hatásköreit, és egyértelművé kell tenni, 
hogy az energiahatóság felelős az előzetes értékelés végrehajtásáért, míg a trösztellenes 
hatóság az utólagos ellenőrzést végzi majd.



PR\706843HU.doc 25/34 PE400.700v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás: 29

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 14. pont
2003/55/EK irányelv
24c. cikk – (3) bekezdés – d) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) eredményes, célszerű és elrettentő 
szankciókat szabhatnak ki azokra a 
földgázipari vállalkozásokra, amelyek nem 
teljesítik az ezen irányelv szerinti 
kötelezettségeiket vagy a szabályozó 
hatóság vagy az Ügynökség határozatát; 

d) eredményes, egységes és elrettentő 
szankciókat szabhatnak ki azokra a 
földgázipari vállalkozásokra, amelyek nem 
teljesítik az ezen irányelv szerinti 
kötelezettségeiket vagy a szabályozó 
hatóság vagy az Ügynökség határozatát; 

Or. it

Indokolás

A szankcióknak amellett, hogy hatékonyak és elrettentő hatásúak, egységesnek is kell lenniük 
a különböző tagállamokban.

Módosítás: 30

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 14. pont
2003/55/EK irányelv
24c. cikk – (4) bekezdés – a) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
a szállítási és elosztási tarifákat is, valamint 
az LNG-létesítményekhez való hozzáférés 
feltételeit és tarifáit. A tarifákat úgy kell 
meghatározni, hogy a hálózatok és LNG-
létesítmények működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen elvégezni;

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás 
és a hálózati hozzáférés feltételei, beleértve 
a szállítási és elosztási tarifákat, a szállítási 
és elosztási tarifák meghatározására 
irányuló módszereket, valamint az LNG-
létesítményekhez való hozzáférés feltételeit 
és tarifáit is. A tarifákat úgy kell 
meghatározni, hogy a hálózatok és LNG-
létesítmények működőképességének 
biztosításához szükséges beruházásokat el 
lehessen elvégezni;

Or. en
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Indokolás

A szabályozó hatóságokat folyamatosan tájékoztatni kell a tarifák meghatározásához 
alkalmazott módszerekről is.

Módosítás: 31

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 14. pont
2003/55/EK irányelv
24c. cikk – (6) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A szabályozó hatóságok jogosultak 
szükség esetén megkövetelni a szállítási-, a 
tárolási- és az elosztórendszer-
üzemeltetőktől, továbbá az LNG-
létesítmények rendszerüzemeltetőitől az 1. 
cikkben említett feltételek és tarifák 
megváltoztatását annak érdekében, hogy 
azok arányosak és megkülönböztetéstől 
mentesen alkalmazhatóak legyenek.

(6) A szabályozó hatóságok jogosultak 
szükség esetén megkövetelni a 18. cikk, a 
19. cikk (4) bekezdése és a (20) cikk 
rendelkezései értelmében harmadik felek 
számára szabályozott hozzáférés 
biztosítására kötelezett infrastruktúra-
üzemeltetőktől az 1. cikkben említett 
feltételek és tarifák megváltoztatását annak 
érdekében, hogy azok arányosak és 
megkülönböztetéstől mentesen 
alkalmazhatóak legyenek.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak figyelembevétele, hogy az irányelv bizonyos esetekben lehetővé teszi, 
hogy ne szabályozzák az infrastruktúrákhoz való hozzáférést.

Módosítás: 32

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 14. pont
2003/55/EK irányelv
24c. cikk – (13) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagállamok gondoskodnak egy 
olyan nemzeti szintű mechanizmus 
létrehozásáról, amely révén a nemzeti 

(13) A tagállamok gondoskodnak egy 
olyan nemzeti szintű mechanizmus 
létrehozásáról, amely révén a nemzeti 
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szabályozó hatóság határozata által érintett 
fél jogorvoslattal fordulhat egy, a felektől 
független testülethez.

szabályozó hatóság határozata által érintett 
fél jogorvoslattal fordulhat egy, a felektől 
és az adott tagállam kormányától 
független nemzeti igazságügyi testülethez 
vagy egyéb nemzeti hatóságokhoz.

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozói döntések függetlenségének és integritásának biztosítása érdekében a 
jogorvoslatokkal egy független és semleges szervnek kel foglalkoznia (például a 
bíróságoknak), amely nincsen sem magán- sem politikai befolyás alatt, a 22a. cikk (2) 
bekezdésével is összhangban, amely megállapítja, hogy a szabályozó hatóságok függetlenek a 
köz- és a magánszféra minden más szereplőitől, továbbá a piaci érdekektől vagy 
kormányoktól. Az, hogy a jogorvoslatok a bíróságokhoz kerülnek, segít abban, hogy a 
szabályozói döntések függetlenné váljanak a politikai befolyástól. Ez azért is szükséges, mert
néhány országban a helyi önkormányzatok rész vesznek e döntések meghozatalában.

Módosítás: 33

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 14. pont
2003/55/EK irányelv
24c. cikk – (14) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el a szabályozó hatóságok e 
cikkben meghatározott hatásköreinek 
végrehajtásáról. Az ezen irányelv 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. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságok előjogainak meghatározása lényegesen meghaladja a 
komitológiai eljárással elfogadható intézkedések hatáskörét.
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Módosítás: 34

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 14. pont
2003/55/EK irányelv
24d. cikk– (2a) bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A szabályozó hatóságok a 
szabályozási együttműködés előmozdítása 
érdekében megállapodást köthetnek más 
uniós szabályozó hatóságokkal.

Or. en

Indokolás

A szabályozó hatóságokat nemzeti jogszabályaik alapján fel kell jogosítani arra, hogy 
megállapodást kössenek más uniós szabályozó hatóságokkal az erőteljesebb szabályozói 
együttműködés és összhang előmozdítása érdekében.

Módosítás: 35

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 14. pont
2003/55/EK irányelv
24d. cikk– (4) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el a szabályozó hatóságok 
egymással és az Ügynökséggel való 
együttműködési kötelezettségének 
mértékéről, továbbá azokról a 
helyzetekről, amikor az Ügynökség 
hatáskörébe kerül a legalább két 
tagállamot összekötő infrastruktúra 
szabályainak meghatározása. Az ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek – annak kiegészítésével történő 
– módosítására irányuló intézkedéseket a 
30. cikk (3) bekezdésében említett 

törölve
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ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A határokon átnyúló ügyekre vonatkozó szabályozási rendszer, amelynek keretében meg kell 
határozni, hogy a szabályozó hatóságok milyen mértékű együttműködést folytathatnak 
egymással és az Ügynökséggel, túlságosan alapvető ahhoz, hogy a csupán „nem alapvető 
fontosságú elemeket” érintő komitológiai eljárással határozzák meg. Az Ügynökségre 
ruházott hatásköröknek jogalapot kell teremteni a klasszikus döntéshozási folyamat keretében.

Módosítás: 36

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 14. pont
2003/55/EK irányelv
24f. cikk– (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják az ellátó 
vállalkozások részére, hogy a nemzeti 
szabályozó hatóság, a nemzeti 
versenyhivatal és a Bizottság számára 
legalább öt évig nyilván kell tartaniuk a 
nagykereskedelmi ügyfelekkel és a 
szállításirendszer-üzemeltetőkkel, valamint 
a tárolásirendszer-üzemeltetőkkel és az 
LNG-létesítmények 
rendszerüzemeltetőjével kötött, gázellátási 
szerződésekkel és gázderivatívákkal 
kapcsolatos ügyletek fontos adatait.

(1) A tagállamok előírják az ellátó 
vállalkozások részére, hogy az illetékes 
hatóságok számára, feladataik 
elvégzéséhez, legalább öt évig nyilván kell 
tartaniuk a nagykereskedelmi ügyfelekkel 
és a szállításirendszer-üzemeltetőkkel, 
valamint a tárolásirendszer-üzemeltetőkkel 
és az LNG-létesítmények 
rendszerüzemeltetőjével kötött, gázellátási 
szerződésekkel és gázderivatívákkal 
kapcsolatos ügyletek fontos adatait.

Or. en

Indokolás

A nagykereskedelmi szerződésekhez kapcsolódó adatgyűjtés körülményeit világosan meg kell 
határozni, és azoknak kapcsolódniuk kell az illetékes hatóságok konkrét feladataihoz. Az 
illetékes hatóságok az irányelvre irányuló javaslatban említett szervektől eltérő szerveket is 
bevonhatnak. Ami a nemzeti szabályozó hatóságokat illeti, a bizottsági javaslat 24c. cikke (3) 
bekezdésének c) pontja lehetővé teszi a szabályozó hatóságok számára, hogy „feladataik 
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teljesítéséhez bármilyen szükséges tájékoztatást megkérjenek a földgázipari vállalkozásoktól”. 
A nyilvántartási kötelezettségeknek összhangban kell állniuk e rendelkezéssel.

Módosítás: 37

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1. cikk – 14. pont
2003/55/EK irányelv
24f. cikk – (3) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szabályozó hatóság dönthet úgy, 
hogy ezen információk egyes elemeit 
hozzáférhetővé teszi a piaci szereplők 
számára, feltéve hogy konkrét piaci 
szereplőre vagy konkrét ügyletre 
vonatkozó üzleti szempontból érzékeny 
információt nem közölnek. E bekezdés 
nem alkalmazandó a 2004/39/EK irányelv 
hatálya alá tartozó pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatos információkra.

(3) A szabályozó hatóság dönthet úgy, 
hogy ezen információk egyes elemeit 
hozzáférhetővé teszi a piaci szereplők 
számára, feltéve hogy konkrét piaci 
szereplőre vagy konkrét ügyletre 
vonatkozó üzleti szempontból érzékeny 
információt nem közölnek. E bekezdés 
nem alkalmazandó a 2004/39/EK irányelv 
hatálya alá tartozó pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatos információkra, sem pedig a 
földgáz harmadik országokból történő 
behozatalára vonatkozó hosszú lejáratú
szerződésekre.

Or. en

Indokolás

Az adatok közzétételének szükségesnek és arányosnak kell lennie. Az EU földgázpiaca 
nagyban függ a harmadik országokból származó behozataltól, amelyek általában az EU 
földgázimportőrei és az EU-n kívüli termelők között létrejött kétoldalú, hosszú lejáratú 
szerződéseken alapulnak. Ebben az összefüggésben az ilyen szerződésekkel kapcsolatos 
stratégiai adatok, különösen az árak közzététele, akár csak összesített formában is, 
nyilvánvalóan ellentétes lenne az EU földgázimportőreinek érdekeivel (például a 
földgázimport átlagára), mivel ez információkkal szolgálna az EU-n kívüli földgáztermelők 
számára a versenytársaik által alkalmazott értékesítési feltételekről.
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INDOKOLÁS

BEVEZETŐ

A földgáz- és a villamosenergia-piaca elsődleges fontosságú az Európai Unió számára, amely 
már több alkalommal hangoztatta, hogy az energiaügyekben egységes fellépést szándékozik 
megvalósítani.

Ahhoz, hogy az Európai Unió képes legyen megvalósítani a belső energiapiac megteremtésére 
irányuló célkitűzését, elengedhetetlen, hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak a 
földgáz- és a villamosenergia-ágazatban tevékenykedő valamennyi vállalat számára. 

Ennek érdekében a Bizottság kidolgozta a piaci liberalizáció végrehajtására irányuló 
harmadik energiacsomagot, amelyet a korábbi csomagoknak ez idáig nem sikerült véghez 
vinniük1.

A FÖLDGÁZÁGAZAT SAJÁTOS JELLEMZŐI

A bizottsági javaslat a földgáz- és a villamosenergia-ágazat tekintetében azonos megközelítést 
határoz meg.

A javaslatnak mindenképpen van létjogosultsága: egy szimmetrikus és összehangolt 
energiapiacot kíván létrehozni, ezáltal segítve megoldást találni a magas szintű koncentráció 
problémájára, ami még mindig sok országban jelen van; meg kívánja könnyíteni az új 
vállalatok számára a piacra való belépést, és biztosítani kívánja a verseny feltételeit, ami 
hosszú távon az árak csökkenéséhez vezet, ezzel a végső fogyasztók javát szolgálva.

Az előadó azonban úgy véli, hogy tekintettel a két piac strukturális különbözőségeire, a 
földgázágazatban az EU-n kívüli országoktól való komoly függőségre, a hatályos 
jogszabályok eltérő tagállami végrehajtására, valamint a földgázágazatban a többéves ellátási
szerződések meglétére, különbséget kell tenni a földgázágazat és a villamosenergia-ágazat 
között.

E tekintetben az előadó kitart amellett, hogy a hosszú lejáratú ellátási szerződéseket védeni 
kell, mivel az ilyen szerződések nem jelentik azt, hogy az ellátásban érintett üzemeltető 
„irányítja” a hálózatot. A tagállamok így – a Szerződésből eredő kötelezettségeikkel 
összhangban – szabadon támogathatják azon megállapodásokat, amelyek segítik az 
energiatermelés és -elosztás javítását, ugyanakkor biztosítva, hogy a végső fogyasztók is jól 
járjanak és a beruházások is nyereségesek legyenek.

SZÉTVÁLASZTÁS

A csomag legfontosabb része kétségkívül a tulajdonosi szétválasztás, amely határozottan 
megakadályozza a vertikálisan integrált vállalatokat abban, hogy érkeltséggel rendelkezzenek 

                                               
1 A földgázpiac liberalizációs folyamata 1999-ben vette kezdetét, jóllehet az európai energiapiac létrehozásának 
mérföldkövét a 2003. júniusi irányelv bevezetése jelentette.
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a földgázellátásban és a földgáz szállításában egyaránt.

A szállításirendszer-üzemeltetők és a szolgáltatók funkcionális és jogi szétválasztásáról 
rendelkező hatályos jogszabály nem oldotta fel azon vertikálisan integrált vállalatok 
érdekellentéteit, amelyek a hálózatot domináns piaci pozíciójuk fenntartására használják fel, 
mivel semmi sem ösztönzi őket arra, hogy új hálózatokba fektessenek be, és hogy hozzáférést 
biztosítsanak új üzemeltetők számára.

Az előadó ezért azon a véleményen van, hogy tulajdonosi szétválasztás biztosan a legjobb 
módja annak, hogy garantálják a szállítási üzemeltetők és a szolgáltatók egymástól való teljes 
függetlenségét; ez egyben a legmegvalósíthatóbb és leghatékonyabb lehetőség is a független 
rendszerüzemeltetővel szemben, amely nehézkes és összetett irányítási struktúrákat és erős 
szabályozói ellenőrzést tenne szükségessé. Továbbá nem szabad megfeledkezni arról sem, 
hogy számos tagállamban a független rendszerüzemeltető bevezetésével kapcsolatos 
kísérletek egyértelműen sikertelenek voltak. 

A gázkapacitás átlátható kezelése és az ellátás nagyobb biztonságának biztosítása érdekében 
hasonlóan sürgető a tárolási- és a szállításirendszer-üzemeltetők szétválasztása a vertikálisan 
integrált vállalatoktól függő ellátási tevékenységektől. Az előadó úgy véli, hogy az új 
rendszerüzemeltetőkkel szembeni megkülönböztető magatartás korlátozása érdekében a 
tároláshoz való hozzáférést inkább szabályozni kell, mint megtárgyalni.

Elengedhetetlen azonban, hogy a földgázpiac liberalizációja szimmetrikusan történjen, 
lehetővé téve a nemzeti piacok nyitottsági szintjének összehangolását. A viszonosságot 
bizonyos mértékben a harmadik országok tekintetében is alkalmazni kell; e tekintetben az 
előadó úgy véli, hogy bár helyesli a Bizottság által megállapított védzáradékot, fontos, hogy 
az uniós és az EU-n kívüli országok (mint potenciális beruházók) közötti megállapodásokat 
mind a forma, mind pedig a tartalom tekintetében jobban szabályozzák.

A NEMEZTI SZABÁLYOZÓK FÜGGETLENSÉGE

A Bizottság ezzel a harmadik energiacsomaggal kulcsfontosságú szereppel szándékozik 
felruházni a szabályozó hatóságokat: jogi személyiséggel, költségvetési autonómiával kell 
rendelkezniük, és bizonyítaniuk kell, hogy irányításuk teljesen független.

Az előadó üdvözli a Bizottságnak a nemzeti szabályozók szerepének összehangolására és 
erősítésére irányuló javaslatait.

A nemzeti szabályozó hatóságot mindamellett megfelelő hatáskörökkel kell felruházni az 
elrettentésre és a szankciók alkalmazására, amely hatáskörök valamennyi szabályozó 
esetében egységesek lennének.

Az előadó úgy véli, hogy a piacok működésére irányuló tényfeltáró vizsgálatok 
végrehajtásakor a szabályozó hatóságoknak tiszteletben kell tartaniuk a trösztellenes 
hatóságok hatásköreit.

Az előadó egyetért azzal is, hogy szükség van a szabályozók közötti együttműködési 
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kötelezettségek hivatalossá tételére, és – az Ügynökségen keresztül – a Bizottságra kell bízni 
annak biztosítását, hogy erre az együttműködésre valóban sor kerüljön.

INFRASTRUKTÚRA

Az infrastruktúra szerepe természetesen elsődleges az integrált európai piac létrehozásában. 

Nem szabad megfeledkeznünk az új tagállamok körülményeiről, amelyek – nem megfelelő, 
vagy időnként hiányos infrastruktúrájuk miatt – gázellátásuk tekintetében teljes mértékben 
harmadik országbeli üzemeltetőktől függnek.

A jelenlegi jogszabály különböző javaslatokat ír elő, amelyek célja az, hogy új üzemeltetőket 
infrastrukturális beruházások megvalósítására ösztönözzenek, mentességet kínálva számukra 
a harmadik felek részére nyújtandó szabályozott hozzáférésre irányadó szabályok alól.

Az előadó véleménye az, hogy a biztosított mentességek legfontosabb céljának az integrált 
európai piac létrehozásához alapvető fontosságú infrastruktúrákba való beruházások 
fellendítését kell tekinteni – itt nem csupán a határokon átnyúló beruházásokat értve, hanem
az újragázosító állomásokba és földgáztárolókba irányuló beruházásokat is.

Az új javaslattal kapcsolatban, amely kisebb módosításon esett át, hogy hozzáigazítsák a 
tulajdonosi szétválasztásra vonatkozó rendelkezésekhez, az előadó úgy véli, hogy a 
félrevezető értelmezések elkerülése érdekében a mentességeket a piac teljes mértékű 
tiszteletben tartása mellett, a verseny érdekeit szem előtt tartva, és egy bizonyos időtartamon 
belül előre megállapított egyértelmű szabályok alapján kell odaítélni. Az előadó szerint 
védelmezni kell továbbá a végrehajtás folyamatában lévő beruházásokat is a harmadik felek 
részére nyújtandó hozzáférésre vonatkozó mentességi rendszer rájuk való kiterjesztésével.

Bár az előadó üdvözli a Bizottság azon javaslatát, amely – legalábbis regionális alapon –
rendszeres együttműködést ír elő a hálózatüzemeltetők között, úgy véli, hogy ezt az 
együttműködést úgy kell megvalósítani, hogy rendelkezni kell a hálózat regionális alapú, 
egységes igazgatási struktúrájának létrehozásáról. A Bizottságot – a tagállamokkal 
egyetértésben – folyamatosan tájékoztatni kell ezen együttműködésről.

A BIZOTTSÁG HATÁSKÖREI

A földgáz piacára vonatkozó közös szabályokról szóló irányelv előírja a Bizottság 
hatásköreinek kiterjesztését a kötelező erejű iránymutatások ún. komitológiai eljárás 
keretében történő elfogadása tekintetében, számos különböző esetben: a szállítási üzemeltetők 
kijelölésétől és tanúsításától a kötelezettségeknek való megfelelés ellenőrzésén és a 
szabályozói jogkörök végrehajtásán keresztül az új infrastruktúrákra vonatkozó mentesség 
odaítéléséig stb.

Noha az előadó üdvözli azt a tényt, hogy a Bizottságé a végső felelősség, és még ha komoly 
kétségei is lennének a viták és hatáskörbeli ellentétek rendezése, illetve a kötelező érvényű 
technikai határozatok hozása tekintetében, az előadó mindazonáltal úgy véli, hogy az irányelv 
némely részeiben a Bizottság túllép hatáskörein; különösen amikor felhívják arra, hogy az 
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iránymutatásokat komitológiai eljárással fogadja el, ellenőrzési jog fenntartása mellett – azaz 
egy olyan eljárással, amely az irányelv „nem alapvető fontosságú elemeinek” módosítását 
célzó általános intézkedések elfogadására hivatott.

ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS FOGYASZTÓVÉDELEM

A villamos energia és a földgáz belső piaca az átláthatóság hiányától szenved, ami 
akadályozza az erőforrások megfelelő elosztását és meggátolja, hogy új üzemeltetők lépjenek 
a piacra.

A számlák gyakran olvashatatlanok, és a legtöbb esetben a fogyasztók nem rendelkeznek 
hozzáféréssel a saját fogyasztásukkal vagy az üzemeltetők által alkalmazott tarifákkal 
kapcsolatos adatokhoz. Az előadó ezért hangsúlyozza, hogy növelni kell a piacba vetett 
bizalmat, úgy, hogy a fogyasztók számára (külön weboldalakon keresztül) a lehető legtöbb 
információt kell elérhetővé tenni az ellátási szerződésekkel vagy a származtatott 
szerződésekkel kapcsolatban, továbbá rendelkezni kell a jogorvoslati lehetőségekről.

A nagyobb átláthatóság nem csak azon fogyasztók javát szolgálja, akik hozzáférést 
szeretnének kapni az információkhoz, de maguknak az üzemeltetőknek is érdekükben áll, 
mivel így kellőképp tájékozódni tudnak a harmadik országbeli üzemeltetők piaci 
érdekeltségeiről, akikre az európai üzemeltetőkkel azonos átláthatósági szabályok 
vonatkoznak majd.

Az előadó szerint az üzemeltetőket még inkább felelőssé kell tenni a fogyasztóknak nyújtott 
közszolgáltatások tekintetében azért, hogy „szociális” tarifákat biztosítsanak a védelemre 
szoruló fogyasztók megóvása érdekében, az általuk nyújtott szolgáltatás minőségének 
értékelése céljából.
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