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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;
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;
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 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 földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 1775/2005/EK rendelet 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
(COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0532),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és a 95. cikkére, amely alapján 
a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0319/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

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

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

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

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
1. CIKK, 3. PONT

1775/2005/EK rendelet 2a. cikk

Az európai földgázszállító hálózat 
optimális üzemeltetése és folyamatos 
műszaki fejlődése érdekében valamennyi 
szállításirendszer-üzemeltető köteles 
együttműködést folytatni közösségi 
szinten, és ebből a célból létrehozni a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatát

A földgáz belső piacának kialakítása, 
valamint az európai földgázszállító hálózat 
optimális üzemeltetése és folyamatos 
műszaki fejlődése érdekében valamennyi 
szállításirendszer-üzemeltető köteles 
együttműködést folytatni közösségi 
szinten, és ebből a célból létrehozni a 
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózatát.
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Indokolás

Annak a hangsúlyozása érdekében, hogy a szállításirendszer-üzemeltető (TSO) legfőbb 
feladata a piaci integráció elősegítése, a földgáz belső piacának kialakítása az ENTSO 
kifejezetten megjelenített feladata kell, hogy legyen.

Módosítás: 2
1. CIKK, 3. PONT

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

(2) Az ügynökség az alapszabály 
tervezetéről, a tagjegyzékről és az eljárási 
szabályzat tervezetéről e dokumentumok 
átvételétől számítva hat héten belül 
véleményt alkot, és ezt megküldi a 
Bizottságnak. 

(2) Az ügynökség, a valamennyi érdekelt 
felet képviselő szervezetekkel folytatott
konzultációt követően, az alapszabály 
tervezetéről, a tagjegyzékről és az eljárási 
szabályzat tervezetéről e dokumentumok 
átvételétől számítva hat héten belül 
véleményt alkot, és ezt megküldi a 
Bizottságnak.

Indokolás

Az ügynökségnek meg kell teremtenie a lehetőséget arra, hogy a rendszerhasználók és a 
fogyasztók az ENTSOG elé terjeszthessék véleményüket az alapszabályról, a tagokról és az 
eljárási szabályokról.

Módosítás: 3
1. CIKK, 3. PONT

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

(1) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata elfogadja a 
következő dokumentumokat:

(1) A 2a. cikkben meghatározott 
célkitűzései teljesítése érdekében a
Gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők 
Európai Hálózata előkészíti a következő 
dokumentumokat:

Indokolás

Az előírások hatályának tisztázása érdekében a 2a. cikkben foglalt célkitűzésekre történő 
egyértelmű hivatkozás szükséges.

Módosítás: 4
1. CIKK, 3. PONT

1775/2005/EK rendelet 2c. cikk, (1) bekezdés, a) pont
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a) műszaki és piaci előírásokat a (3) 
bekezdésben felsorolt területeken;

a) a hálózatüzemeltetésre vonatkozó 
előírásokat a (3) bekezdésben felsorolt 
területeken;

Indokolás

A műszaki és technikai előírások eltörlése révén hangsúlyosabbá válik az, hogy az ENTSOG 
főként a hálózat kérdéseivel foglalkozik és nem az általános kereskedelmi kérdésekkel.

Módosítás: 5
1. CIKK, 3. PONT

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

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában előírt 
éves munkaprogramban – indikatív 
időütemezés kíséretében – fel kell sorolni 
az adott évben kidolgozandó műszaki és 
piaci előírásokat, illetőleg a 
hálózatüzemeltetés és a kutatási és 
fejlesztési tevékenység összehangolására 
vonatkozó tervet, és ismertetni kell 
leírásukat.

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában előírt 
éves munkaprogramban – indikatív 
időütemezés kíséretében – fel kell sorolni 
az adott évben kidolgozandó,
hálózatüzemeltetésre vonatkozó 
előírásokat, illetőleg a hálózatüzemeltetés 
és a kutatási és fejlesztési tevékenység 
összehangolására vonatkozó tervet, és 
ismertetni kell leírásukat.

Indokolás

Lásd az 1. CIKK, 3. PONT 1778/2005/EK rendelet 2c. cikk, (3) bekezdés módosításához 
fűzött indokolást.

Módosítás: 6
1. CIKK, 3. PONT

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

(3) Részletes műszaki és piaci előírásokat 
– az éves munkaprogramban megállapított 
prioritásokkal összhangban – a következő 
területeken kell kidolgozni: 

(3) Részletes szállításihálózat-
üzemeltetésre vonatkozó előírásokat – az 
éves munkaprogramban megállapított 
prioritásokkal összhangban – a következő 
területeken kell kidolgozni:

Indokolás

A szállításirendszer-üzemeltetők által ténylegesen teljesítendő feladatokkal összefüggő 
rendelkezések hatályát egyértelműen meg kell határozni. A TSO-k által felvázolandó „piaci” 
szabályok csak a TSO-k technikai feladataival és műveleteivel összefüggő előírásokra 
vonatkozhatnak.
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Módosítás: 7
1. CIKK, 3. PONT

1775/2005/EK rendelet 2c. cikk, (3) bekezdés, g) pont

g) a kereskedés szabályai; g) a kereskedés szabályai a hálózat-
hozzáférési szolgáltatások és a 
rendszeregyensúly műszaki és 
üzemeltetési előírásaira vonatkozóan;

Indokolás

A TSO-k együttműködését főként a szállítási rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó, hálózattal 
összefüggő kérdésekre és piaci szabályokra kell korlátozni (hálózategyensúly, másodlagos 
piac, stb.).

Módosítás: 8
1. CIKK, 3. PONT

1775/2005/EK rendelet 2c. cikk, (3) bekezdés, 3a) pont (új)

3a) A (3) bekezdésben meghatározott
részletes szabályokat a 9. cikkben előírt, 
vonatkozó iránymutatásokkal
összhangban kell megfogalmazni.

Indokolás

A szabályozási szándék és az eredmény közötti összhang megteremtése érdekében kifejezetten 
is szükséges kapcsolatot teremteni a szállatási rendszerre vonatkozó szabályok és a 9. cikkben 
foglalt iránymutatások között.

Módosítás: 9
1. CIKK, 3. PONT

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

(4) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata figyelemmel 
kíséri a műszaki és a piaci előírások 
végrehajtását, és az ezzel összefüggő 
tevékenységének eredményeiről az (1) 
bekezdés e) pontjában előírt éves 
jelentésben beszámol.

(4) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata elemzi az
előírások végrehajtását, valamint a piaci
integráció elősegítése céljából
alkalmazandó szabályok 
harmonizációjára gyakorolt hatását, és az
elemző tevékenységének eredményeiről az 
(1) bekezdés e) pontjában előírt éves 
jelentésben beszámol.
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Indokolás

Az ENTSO-nak a földgáz területén nincs intézményesített szabályozó szerepe, ezért az 
„elemzi” kifejezés pontosabban meghatározza a feladatát. Másrészt, az előírások fő célja, 
vagyis a piaci integrációt elősegítő szabályokra vonatkozó harmonizáló szerepe,
hangsúlyosabbá válik.

Módosítás: 10
1. CIKK, 3. PONT

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

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

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

a) a nemzeti beruházási tervek és az 
1364/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatban a transzeurópai 
energiahálózatokra vonatkozóan 
megállapított iránymutatásokat kell alapul 
venni.
b) a határkeresztező összekapcsolási
pontok tekintetében, a rendszerhasználók, 
ideértve a kereskedők, az elosztórendszer-
működtetők, az LNG- és tárolásirendszer-
üzemeltetők javaslatát kell alapul venni, 
és meg kell jeleníteni a szállításirendszer-
működtetőkön kívüli azon befektetők 
hosszú távú kötelezettségvállalásait is, 
akik a szállítási hálózat fejlesztésében 
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érdekeltek.
c) határkeresztező kapacitás tekintetében –
meg kell jelölni a beruházást igénylő 
területeket.

Indokolás

Az „előkészít” és a „megfogalmaz” kifejezések annak érdekében kerülnek bevezetésre, hogy 
világosabbá tegyék: 
(i) a tízéves terv bevezetése egy jövőbeli eszköz, amely irányultságokat tartalmaz és egy 
európai keretrendszert ad, de nem kell formálisan „elfogadni” (rövid távú terveket tartalmazó 
jelentést is ki kell dolgozni, amelyet be kell nyújtani a szabályozó szervhez jóváhagyás végett,
és kötelező erővel kell felruházni; ez az irányelvre vonatkozó javaslat célja),
(ii) ennek alapján kell lefolytatni valamennyi érdekelt fél, az ügynökség és szükség esetén a 
nemzeti szabályozó hatóságok közötti konzultációt.

Módosítás: 11
1. CIKK, 3. PONT

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

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

(6) A Bizottság kérésére a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata véleményt nyilvánít a 
Bizottságnak a 9. cikkben előírt 
iránymutatások elfogadásáról.

Indokolás

A (6) bekezdés közvetlen tanácsadó jogkörrel ruházza fel a TSO-kat, amelyet a Bizottság 
irányában gyakorol a kötelező irányelvek elfogadása tekintetében. A Bizottság irányában 
gyakorolt tanácsadó jogkört az ügynökséghez kell telepíteni.

Módosítás: 12
1. CIKK, 3. PONT

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

(2) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata megküldi az 
ügynökségnek a műszaki és a piaci
előírások tervezetét, a tíz évre szóló 
beruházási terv tervezetét, valamint a 
konzultációs folyamatra vonatkozó 
információkat is tartalmazó éves 

(2) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata megküldi az 
ügynökségnek a hálózatüzemeltetésre 
vonatkozó előírások tervezetét, a tíz évre 
szóló beruházási terv tervezetét, valamint a 
konzultációs folyamatra vonatkozó 
információkat is tartalmazó éves 
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munkaprogram tervezetét. munkaprogram tervezetét.

Módosítás: 13
1. CIKK, 3. PONT

1775/2005/EK rendelet 2d. cikk, (2) bekezdés, (3) albekezdés

Az ügynökség a Bizottság részére kellő 
indokolással ellátott véleményt alkot, ha 
úgy véli, hogy az éves munkaprogram 
tervezete vagy a tíz évre szóló beruházási 
terv tervezete nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését.

Az ügynökség a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata részére kellő indokolással 
ellátott, javaslatokat is tartalmazó
véleményt alkot, ha úgy véli, hogy az éves 
munkaprogram tervezete vagy a tíz évre 
szóló beruházási terv tervezete nem 
biztosítja a megkülönböztetésmentességet, 
a tényleges versenyt és a piac hatékony 
működését vagy a harmadik fél számára
hozzáférhető határkeresztező 
összekapcsolási pontok elegendő szintjét, 
és erről tájékoztatja a Bizottságot.

Indokolás

Ezen módosítás célja az ügynökség tanácsadó szerepének, és az ENTSOG-gal való folyamatos 
kapcsolattartásnak a megerősítése az általános keretrendszer meghatározása során (éves 
munkaprogram és a tízéves beruházási terv).

Az előírásokat illetően a tanácsadó jogkört jelen javaslat 2e. cikke határozza meg. Lásd az 1. 
CIKK, 3. PONT 2e. cikk (2) bekezdés módosítását.

Módosítás: 14
1. CIKK, 3. PONT

1775/2005/EK rendelet 2d. cikk, (2) bekezdés, (3a) albekezdés (új)

Az ügynökség javaslatokat tesz a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata számára a 10 évre szóló 
beruházási terv tervezetével kapcsolatban, 
figyelembe véve a területet, illetve a 
Közösséget érintő potenciális társadalmi-
gazdasági előnyöket. Ennek érdekében -
adott esetben - konzultálhat a nemzeti 
szabályozó hatóságokkal.
Az ügynökség gondoskodik a 10 évre szóló 
beruházási terv, az éves munkaprogram és 
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a 9. cikkben előírt, vonatkozó 
iránymutatások közötti összhang 
megteremtéséről.

Indokolás

Ez a módosítás szintén az ügynökségnek a 10 évre szóló beruházási terv megtervezésében 
betöltött koordináló szerepét hangsúlyozza.

A rendeletben egyértelművé kell tenni, hogy a szállításihálózat-rendszerek regionális/EU-
szintű tervezését a beruházások által az egész régió számára létrehozott társadalmi-gazdasági 
előnyök mentén kell megvalósítani. Ezért a közösségi szintű és a regionális tervezés során 
figyelembe kell venni a teljes energiarendszert, nemcsak a szállítási hálózatot, amely 
tekintetében az ügynökséget fel kell jogosítani az ellentmondás-mentesség megteremtésére.

Módosítás: 15
1. CIKK, 3. PONT

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

(2a) Az ügynökség jóváhagyja a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által előkészített éves 
munkaprogramot.
A 2e. cikk (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül az 
ügynökség záradékolja a tervezett 
előírásokat.

Indokolás

Az előírások mellett, a munkaprogram és a beruházási terv fontos dokumentumok, amelyek 
általános keretrendszert adnak, valamint meghatározzák az ENTSOG által vállalt feladatok 
főbb stratégiai kérdéseit és a nemzeti szabályok harmonizációjának mértékét. Ezért fontos, 
hogy az ügynökség jogkört gyakoroljon az alábbiak tekintetében:
(i) az ENTSOG éves munkaprogramjának jóváhagyása,
(ii) záradékolás, pl. az ENTSOG által előkészített előírások hatályba léptetése.

Módosítás: 16
1. CIKK, 3. PONT

1775/2005/EK rendelet 2e. cikk, Cím

A műszaki és a piaci előírások kidolgozása 
és értékelése

Az előírások kidolgozása és értékelése
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Indokolás

Lásd az 1. CIKK, 3. PONT, 1775/2005/EK rendelet 2c. cikk (1) bekezdés a) pont módosítását,
és az 1. CIKK, 3. PONT, 1775/2005/EK rendelet 2c. cikk (3) bekezdés módosítását.

Módosítás: 17
1. CIKK, 3. PONT

1775/2005/EK rendelet 2e. cikk, (2) bekezdés, a)-c) pont

a) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata által a 2c. 
cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken 
elfogadott valamely műszaki vagy piaci
előírás nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését;

a) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata által a 2c. 
cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken 
előkészített valamely hálózatüzemeltetésre 
vonatkozó előírás nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését; 

b) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata ésszerű időn 
belül nem jutott egyetértésre valamely, a 
2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt 
területekre vonatkozó műszaki vagy piaci
előírást illetően;

b) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata ésszerű időn 
belül nem jutott egyetértésre valamely, a 
2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt 
területeken a hálózatüzemeltetésre 
vonatkozó előírás-tervezetet illetően;

c) a szállításirendszer-üzemeltetők nem 
követnek valamely, a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken elfogadott műszaki 
vagy piaci előírást.

c) a szállításirendszer-üzemeltetők nem 
követnek valamely, a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken előkészített, és az 
ügynökség által záradékolt 
hálózatüzemeltetésre vonatkozó előírást;

Indokolás

A munkaprogramra és a beruházási tervre vonatkozó véleménnyel párhuzamosan (lásd az 1. 
CIKK, 3. PONT,1775/2005/EK rendelet 2d. cikk, (2) bekezdés, (3) albekezdés módosítását) az 
ügynökségnek az előírások előkészítésének korai szakaszában fel kell lépnie, és tájékoztatnia 
kell a Bizottságot a pontos körülményekről.

Módosítás: 18
1. CIKK, 3. PONT

1775/2005/EK rendelet 2e. cikk, (3) bekezdés, (1) albekezdés

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

(3) A Bizottság – saját kezdeményezésére 
vagy az ügynökség ajánlása alapján –
intézkedéseket tesz a 2c. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt területeken 
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hogy: iránymutatások elfogadása céljából, ha 
úgy véli, hogy:

Indokolás

Az előírások megalkotásának modellje feltételezi a Bizottság arra vonatkozó kötelezettségét, 
hogy azonnal fellépjen, ha ezen előírások nem biztosítják a megkülönböztetésmentességet, a 
tényleges versenyt és a piac hatékony működését, vagy nem hajtják végre azokat.

Módosítás: 19
1. CIKK, 3. PONT

1775/2005/EK rendelet 2e. cikk, (3) bekezdés, a), b), c) pont

a) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata által a 2c. 
cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken 
elfogadott valamely műszaki vagy piaci
előírás nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését; 

a) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata által a 2c. 
cikk (3) bekezdésében felsorolt területeken 
előkészített valamely hálózatüzemeltetésre 
vonatkozó előírás nem biztosítja a 
megkülönböztetésmentességet, a tényleges 
versenyt és a piac hatékony működését;

b) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata ésszerű időn 
belül nem jutott egyetértésre valamely, a 
2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt 
területekre vonatkozó műszaki vagy piaci
előírást illetően; 

b) a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata ésszerű időn 
belül nem jutott egyetértésre valamely, a 
2c. cikk (3) bekezdésében felsorolt 
területeken a hálózatüzemeltetésre 
vonatkozó előírás-tervezetet illetően; 

c) a szállításirendszer-üzemeltetők nem 
követnek valamely, a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken elfogadott műszaki 
vagy piaci előírást. 

c) a szállításirendszer-üzemeltetők nem 
követnek valamely, a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata által a 2c. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt területeken előkészített, és az 
ügynökség által záradékolt 
hálózatüzemeltetésre vonatkozó előírást.

Módosítás: 20
1. CIKK, 3. PONT

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

(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 

(1) A Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata feladatainak 
ellátásával összefüggésben, a 2b. cikkben 
meghatározott eljárási szabályokkal
összhangban, – a 2c. cikk (1) és (3) 
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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. 

bekezdésében előírt előírások, a 10 évre 
szóló hálózati beruházási terv tervezete, 
valamint éves munkaprogram kidolgozása 
során – széles körben, kellő időben, nyitott 
és átlátható módon konzultál a piac 
megfelelő szereplőivel, különösen a
valamennyi érdekelt felet képviselő
szervezetekkel. 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, és a 
döntéshozatali eljárásban résztvevő 
valamennyi érintett fél véleményének és 
javaslatának kialakítását kell 
megcéloznia.

Indokolás

Az ENTSOG által kezdeményezett előírások, az éves munkaprogram és a beruházási terv
előkészítésének magában kell foglalnia egy, a piac valamennyi szereplőjének részvételével
lefolytatott strukturált konzultációs eljárást. Az ENTSOG hatáskörének kiegyensúlyozása
érdekében a piaci szereplőknek formálisan meghatározott szerepet kell tulajdonítani bármely 
javasolt előírás megalkotásában való részvétel és véleményezés során.

Az előírásokkal kapcsolatos konzultációs eljárást maximális átláthatóság, és a termelők, 
ellátók és végfelhasználók érdekeinek figyelembevételét biztosító garanciák érvényesítése 
mellett kell lefolytatni. 

Módosítás: 21
1. CIKK, 3. PONT

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

(3) A 2c. cikk (1) és (3) bekezdésében 
előírt éves munkaprogram, illetőleg 
műszaki és piaci előírások elfogadását 
megelőzően a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata beszámol a 
konzultáció során hozzá beérkezett 
észrevételekről, valamint arról, hogy 
ezeket az észrevételeket hogyan vette 
figyelembe. Ha az észrevételeket nem vette 

(3) A 2c. cikk (1) és (3) bekezdésében 
előírt éves munkaprogram jóváhagyását, 
illetőleg az előírások záradékolását
megelőzően a Gázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata által 
előkészített tervezetről az ügynökség, adott 
esetben, széles körben konzultál 
valamennyi érintett féllel. Az ügynökség 
beszámol a konzultáció során hozzá 
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figyelembe, azt köteles megindokolni. beérkezett észrevételekről, valamint arról, 
hogy ezeket az észrevételeket hogyan vette 
figyelembe. Ha az észrevételeket nem vette 
figyelembe, azt köteles megindokolni.

Indokolás

A jóváhagyás és záradékolás fázisában az ügynökség égisze alatt további konzultáció is
szükséges lehet. 

Módosítás: 22
1. CIKK, 3. PONT

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

A regionális beruházási terv nem lehet 
ellentétes a 2c. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában előírt tíz évre szóló beruházási 
tervvel.

A regionális beruházási terv nem lehet 
ellentétes a 2c. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában előírt tíz évre szóló beruházási 
tervvel. Az ügynökség gondoskodik a 
különböző régiók közötti koordinációról 
és összhangról, és ebben a tekintetben 
ajánlásokat fogalmaz meg.

Indokolás

A TSO-knak nyújtott ajánlások révén az ügynökséget fel kell jogosítani arra, hogy a 
különböző régiók közötti koordináció és összhang biztosítása érdekében figyelemmel kísérje 
és ellenőrizze a TSO-k regionális kezdeményezéseit a regionális együttműködés tekintetében.

Módosítás: 23
1. CIKK, 3. PONT

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

(2a) A tagállamoknak és a szabályozó 
hatóságoknak együtt kell működniük 
annak érdekében, hogy regionális szinten 
integrálják nemzeti piacaikat. A
tagállamoknak különösen a 
szállításihálózat- üzemeltetők közötti 
együttműködést kell biztosítaniuk 
regionális szinten, egy versenyképes 
európai piac kialakítása céljából.

Indokolás

Az ENTSOG önmagában nem képes arra, hogy regionális szinten a TSO-k nevében egységes
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csatlakozási felületet hozzon létre a kereskedelmi funkciók számára. Ezen oknál fogva a 
tagállamok bevonása is szükséges azért, hogy szorgalmazzák vagy hozzák létre a megfelelő 
regionális ösztönzőket a regionális piac integrációja érdekében.

Módosítás: 24
1. CIKK, 3. PONT

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

(2b) A 2003/55/EK irányelv 5b. cikkében 
meghatározott regionális együttműködés 
megvalósítására vonatkozó 
kötelezettségükre tekintettel, a 
tagállamoknak a nevezett irányelv 8. és 
10. cikkével összhangban ösztönözniük 
kell a szállításirendszer-működtetőket
arra, hogy hozzanak létre egy több 
tagállam területére kiterjedő egységes 
felhasználói felületet ezen cikk (3) 
bekezdésének megfelelően.

Indokolás

Az ENTSOG önmagában nem képes arra, hogy regionális szinten a TSO-k nevében egységes 
csatlakozási felületet hozzon létre a kereskedelmi funkciók számára. Ezen oknál fogva a 
tagállamok bevonása is szükséges azért, hogy szorgalmazzák vagy hozzák létre a megfelelő 
regionális ösztönzőket a regionális piac integrációja érdekében.

Módosítás: 25
1. CIKK, 3. PONT

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

2c. A működtetési szabályok regionális 
szintű előmozdítása során a 
szállításirendszer-működtetők:
a) a (3) bekezdéssel összhangban a 
területi hatály Bizottság által történő 
meghatározását követő két éven belül
harmonizálják kereskedelmi ajánlataikat 
és értékesítési feltételeiket a szomszédos 
szállításirendszer-üzemeletetők 
kereskedelmi kapacitásainak 
összehangolása révén, és az azonos 
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régióban lévő összekapcsolási pontokon 
tervezett beruházások érdekében a 
szomszédos szállításirendszer-üzemeltetők 
által folytatott konzultációs eljárásban 
közös koordinációt vezetnek be;
b) a területi hatály Bizottság által történő 
meghatározását követő három éven belül 
„ajánlati csomagot” hoznak létre a
szállítók számára, a szomszédos 
szállításirendszer-üzemeltetők között az 
azonos régióban lévő összekapcsolási
pontokon;
c) a területi hatály Bizottság által történő 
meghatározását követő négy éven belül 
„ajánlati csomagot” hoznak létre az adott 
régióban lévő valamennyi összekapcsolási
ponton és regionális platformokat (pl. 
egységes felhasználói felületeket) hoznak 
létre, amelyek központi információkkal 
szolgálnak a szállítók számára a 
rendszerösszekötő kapacitások 
tekintetében az egész régióban, és 
elősegítik a kapacitásfoglalást az érintett 
szállításirendszer-üzemeltetők
kereskedelmi szolgáltatásaival való
közvetlen kapcsolat révén.

Indokolás

A regionális együttműködés megteremtése egy összetett és hosszú folyamat, ezért a 
rendeletben meg kell határozni a szükséges lépéseket és a konkrét intézkedéseket, amelyeket a 
TSO-knak regionális szinten fokozatosan végre kell hajtaniuk a TSO-k közötti technikai 
konvergencia megteremtése érdekében. A hosszú távú célkitűzés minden régióban egy 
egységes, Bizottság által meghatározott felhasználói felület létrehozása az 1. CIKK, 3. 
PONT,1775/2005/EK rendelet 2h. cikk, (3) bekezdés,(1) albekezdés módosításával 
összhangban. 

Módosítás: 26
1. CIKK, 3. PONT

1775/2005/EK rendelet 2h. cikk, (3) bekezdés, (1) albekezdés

(3) A Bizottság meghatározhatja az egyes 
együttműködési struktúrák 
tevékenységének területi hatályát. Ezt az 
intézkedést, mivel e rendelet nem alapvető 

(3) A Bizottság meghatározhatja az egyes 
együttműködési struktúrák 
tevékenységének területi hatályát. A 
Bizottság különös figyelmet fordíthat az 
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fontosságú elemeinek kiegészítéssel
történő módosítására vonatkozik, a 14. cikk 
(2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni.

„energiaszigetekre” az EU-n belül és 
azokon a földrajzilag behatárolt 
területeken, ahol igény mutatkozik a 
földgázszállítási hálózathoz való 
kapcsolódás fejlesztésére. Ezt az 
intézkedést, mivel e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozik, a 14. cikk 
(2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni. 

Indokolás

A regionális együttműködés megteremtésének céljai között szerepel az „energiaszigetek” EU-
n belül történő összekapcsolása.

Módosítás: 27
1. CIKK, 3. PONT

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

(3a) Az ügynökség együttműködik a 
nemzeti szabályozókkal és a 
szállításirendszer-üzemeltetőkkel a 
szabályozási keretrendszerek egyes régiók
közötti konvergenciájának érdekében, egy 
versenyképes európai piac megteremtése 
céljából. Amennyiben az ügynökség úgy 
ítéli meg, hogy ezen együttműködés 
érdekében kötelező erejű szabályok 
szükségesek, megfelelő javaslatot kell 
tennie.

Módosítás: 28
1. CIKK, 8. PONT

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

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 
felkínálni, és köteles tiszteletben tartani a 
nemzeti ellátás-biztonsági 
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követelményeket, valamint azokat, 
amelyeket a 2003/55/EK irányelv, 
valamint a földgázellátás biztonságának 
megőrzésére szolgáló intézkedésekről 
szóló 2004. április 26-i 2004/67/EK 
tanácsi irányelv* fektetett le,
____

* HL L 127., 2004.4.29., 92. o.

Módosítás: 29
1. CIKK, 9. PONT

1775/2005/EK rendelet 6. cikk, (7) bekezdés, (1) albekezdés

"(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 egyedi szerződésekkel 
összefüggő, üzleti szempontból érzékeny 
adatokat nem szükséges ezen 
információkkal együtt közzétenni.

Módosítás: 30
1. CIKK, 10. PONT

1775/2005/EK rendelet 6a. cikk, (3) bekezdés

(3) Az LNG-létesítmények üzemeltetői és a 
tárolásirendszer-üzemeltetők az e 
rendeletben előírt információkat kötelesek 
minden esetben megkülönböztetésmentes 
módon, érthetően, mennyiségileg 
egyértelműen és jól hozzáférhetően 
közzétenni.

(3) Az LNG-létesítmények üzemeltetői és a 
tárolásirendszer-üzemeltetők az e 
rendeletben előírt információkat kötelesek 
minden esetben megkülönböztetésmentes 
módon, érthetően, mennyiségileg 
egyértelműen és jól hozzáférhetően 
közzétenni. Az egyedi szerződésekkel 
összefüggő, üzleti szempontból érzékeny 
adatokat nem szükséges közzétenni.
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Módosítás: 31
1. CIKK, 14. PONT

1775/2005/EK rendelet 9. cikk, (1a) bekezdés (új) 

(1a) Az iránymutatások megfogalmazását 
megelőzően - a 2. cikkben foglalt eljárás 
sérelme nélkül - a Bizottság az 
ügynökséggel szoros együttműködésben, 
kellő időben, évente megfogalmazza a
prioritásokat és kiemelt jelentőséggel bíró 
intézkedéseket javasol a földgáz európai 
piacának megteremtése érdekében.

Indokolás

Tekintettel azon kérdések széles körére, amelyek esetében kötelező iránymutatások 
elfogadása, ezen eljárást (az 1a. (új) cikktől az 1e. (új) cikkig) a komitológiai eljárást 
megelőzően, sajátos szabályai szerint kell lefolytatni az intézményközi megállapodások 
értelmében.
Az eljárás célja:
(i) a komitológiai eljárásban, és a rendszeres értékelésük során elfogadandó intézkedések 
jövőbeli megközelítésének kidolgozása;
(ii) az ügynökség szerepének a meghatározása, amely előkészíti a javasolt intézkedéseket és 
lefolytatja a konzultációt;
(ii) a technikai szakértelemmel rendelkező érintett érdekelt felek számára előzetes, átlátható 
konzultáció biztosítása.

Módosítás: 32
1. CIKK, 14. PONT

1775/2005/EK rendelet 9. cikk, (1b) bekezdés (új)

(1b) A prioritásokra figyelemmel a 
Bizottság megbízza az ügynökséget, hogy 
hat hónapon belül tegyen javaslatot az 
iránymutatások tervezetére, amelyek 
alapvető, világos és objektív elveket 
fektetnek le a szabályok harmonizálása 
tekintetében, és lehetővé teszik a földgáz
versenyképes és integrált piacának
kialakítását.

Indokolás

Lásd az 1. CIKK, 14. PONT, 1775/2005/EK rendelet 9. cikk, (1a) bekezdés (új) indokolását.
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Módosítás: 33
1. CIKK, 14. PONT

1775/2005/EK rendelet 9. cikk, (1c) bekezdés (új) 

(1c) Ezen iránymutatások 
megfogalmazása során az ügynökség 
széles körben, legalább két hónapon 
keresztül, nyílt és átlátható módon 
konzultál valamennyi érdekelt féllel, és 
különösen a hálózathasználókat képviselő 
szervezetekkel

Indokolás

Lásd az 1. CIKK, 14. PONT, 1775/2005/EK rendelet 9. cikk, (1a) bekezdés (új) indokolását.

Módosítás: 34
1. CIKK, 14. PONT

9. cikk, (1d) bekezdés (új) (1775/2005/EK rendelet)

(1d) Az ügynökség a lefolytatott 
konzultációk alapján az iránymutatások 
tervezetét a konzultációs időszak lezárultát 
követő két hónapon belül véglegesíti.
Nyilvánosságra hozza a hozzá beérkezett 
észrevételeket, kivéve, ha az észrevételt 
tevő másként rendelkezik, és beszámol 
arról, hogy ezeket az észrevételeket 
hogyan vette figyelembe a végső 
tervezetben, illetve, ha az észrevételeket 
nem vette figyelembe, azt köteles 
megindokolni.

Indokolás

Lásd az 1. CIKK, 14. PONT, 1775/2005/EK rendelet 9. cikk, (1a) bekezdés (új) indokolását.

Módosítás: 35
1. CIKK, 14. PONT

1775/2005/EK rendelet 9. cikk, (1e) bekezdés (új)
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(1e) A Bizottság az iránymutatások 
tervezetére vonatkozó javaslat beérkezését 
követően értékeli, hogy azok valóban
alapvető, világos és objektív elveket 
fektetnek-e le a szabályok harmonizálása 
tekintetében, és lehetővé teszik-e a földgáz 
versenyképes és integrált piacának
kialakítását, valamint azt, hogy a 
konzultációt megfelelően folytatták-e le. 
Amennyiben a Bizottság megállapítja, 
hogy az ügynökség által benyújtott 
iránymutatások végső tervezete megfelelő 
alapul szolgál, a 14. cikk (2) bekezdésében 
előírt eljárással összhangban benyújtja 
azokat a 14. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott bizottságnak elfogadás 
végett.

Indokolás

Lásd az 1. CIKK, 14. PONT, 1775/2005/EK rendelet 9. cikk, (1a) bekezdés (új) indokolását.

Módosítás: 36
1. CIKK, 14. PONT

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

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

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

Módosítás: 37
1. CIKK, 14. PONT

1775/2005/EK rendelet 9. cikk, (2a) bekezdés (új) 
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(2a) A Bizottság az ügynökséggel 
együttműködve rendszeresen értékeli az 
iránymutatások megfelelőségét. Az 
ügynökség - amennyiben szükségesnek 
mutatkozik- konzultál a Gázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózatával, valamint a megfelelő piaci 
szereplőkkel, a fogyasztókkal és a
végfelhasználókkal, annak biztosítása 
érdekében, hogy az iránymutatások 
területi hatályukon megfelelően 
megvalósítsák a harmonizáció minimális 
szintjét.

Indokolás

Meg kell határozni az iránymutatások megfelelőségének rendszeres értékelését (az irányelv 
javaslatának 24e. cikkében meghatározott, tagállamok általi végrehajtásra vonatkozó 
ellenőrzésen túlmenően). Az ügynökség és az ENTSOG megítélését illetően további szempont
válhat szükségessé, ideértve az érdekelt felekkel folytatott hivatalos konzultációt
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INDOKOLÁS

A földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 1775/2005/EK rendelet 
módosításáról szóló rendelet

A javaslat általános értékelése

- A javaslat célja európai eszközök bevezetése az együttműködés javítása, valamint a belső 
piac működésének megerősítése érdekében, a szállítási rendszer üzemeltetőinek koordinálása 
és a tárolórendszer-üzemeltetőkre vonatkozó szabályok összehangolása révén. A javaslat célja 
emellett az átláthatóság és a hosszú távú kilátások javítása is, a földgázellátás biztosítása, a 
beruházástervezés, valamint a komoly üzemzavarok megakadályozása érdekében. Az előadó 
általában véve elvi szinten egyetért az említett célkitűzésekkel.

- Az előadó meggyőződése, hogy a rendelettervezet megvizsgálásakor a fogyasztók védelmét 
is szem előtt kell tartani átlátható és társadalmilag elfogadható intézkedések elfogadása révén. 
Habár a rendelet a hálózatokhoz való hozzáférés technikai szabályozási keretének 
létrehozására irányuló technikai intézkedésekkel kapcsolatos, fogyasztóvédelmi 
mechanizmusokról is rendelkezni kell. A Bizottság felteszi a kérdést, hogy a 
végfelhasználókat – ideértve a legsebezhetőbb fogyasztókat is – vajon érintsék-e az 
árváltozások és milyen formában, és arra a következtetésre jutott, hogy e szempontok vagy a 
gázirányelv (a közszolgáltatási kötelezettségekről szóló 3. cikk) útján vagy olyan egyedi 
nemzeti intézkedésekkel kezelhetők, amelyeknek összhangban kell állniuk az EU 
versenyjogával. A Bizottságot emellett foglalkoztatja a nagy- és kiskereskedelmi 
tevékenységeken belül az összefonódás mértéke, de nem foglakozik a piaci sajátossággal, 
azaz a kiskereskedelemnek a földgáz nagykereskedelmével és a villamosenergia-termeléssel 
való integrálásával, habár ez nagy eséllyel megszilárdítja majd a domináns vállalkozások 
pozícióit. A piacokat Európa-szerte egyre inkább integrált nagykereskedelmi és 
kiskereskedelmi vállalatok uralják, amelyek mind a villamos energia, mind pedig a földgáz 
piacán aktívak.
- Aggasztónak találjuk továbbá, hogy a tagállamok között a jelenlegi második energiacsomag 
végrehajtásának eltérő szakaszait nem veszik kellő mértékben figyelembe. A harmadik 
csomag végrehajtását biztosító feltételek kérdésesek, mivel a liberalizáció második köre még 
nem valósult meg teljesen. Ezért további intézkedések elfogadása jogbizonytalansághoz 
vezethet. Gyakorlati kiigazító intézkedések szükségesek tehát a végrehajtás biztosításához, a 
jogsértési eljárások mellett.

I. Együttműködés a szállítási rendszerek üzemeltetői között: a gázpiaci átviteli/szállítási 
rendszerüzemeltetők európai hálózata (ENTSOG) mint a kötelező feladatokat ellátó struktúra 
megteremtése fontos előrelépés. 
(i) hatásköri egyensúly az ENTSOG, a nemzeti szabályozók és az ügynökség között: 
véleményünk szerint további elemzés tárgyát kell képeznie, hogy a tág értelemben vett 
együttműködési terület (összehangolt műszaki és piaci kódexek elfogadása, amelyek 
kiterjednek a biztonsági szabályokra, továbbá a kereskedelem szabályaira, a hálózati 
műveletek összehangolására, egy 10 éves beruházási terv elfogadására, a hálózati fejlesztési 



PE402.501v01-00 26/31 PR\707198HU.doc

Külső fordítás

HU

tervek közzétételére) a szállítási rendszerek üzemeltetőinek hatásköréből eredjen vagy azt 
inkább a nemzeti szabályozók biztosítsák.

Ezzel kapcsolatban úgy ítéljük meg, hogy az ügynökség létrehozása fontos előrelépés az 
integrált piac szempontjából, hatásköreit pedig meg kell erősíteni, az ENTSOG által 
elfogadott biztonsági és működési normák jóváhagyása, a szállítási rendszerek üzemeltetői 
által a regionális együttműködéssel kapcsolatos kezdeményezések figyelemmel kísérése és 
felülvizsgálata, valamint a 10 éves beruházási terv szövegezésének összehangolása érdekében.

Úgy véljük, hogy az ENTSOG munkájának – mint egy, az Európai Bizottság tevékenységével 
párhuzamos együttműködési formának – a harmadik felek hálózathoz való hozzáférésével, a 
biztonsággal és megbízhatósággal, valamint az együttműködtethetőségi szabályokkal és a 
működési eljárásokkal kapcsolatos technikai kérdésekre kell korlátozódnia.

(ii) más gázpiaci üzemeltetők és érdekeltek bevonása: egyes szabályok nem csupán technikai 
kérdésekkel, hanem piaci kérdésekkel kapcsolatosak (átláthatósági szabályok, kereskedelmi 
szabályok, piaci kódexek). Az érdekelt felekkel való megfelelő, rendszeres és előzetes 
konzultációt biztosító, kiegészítő rendelkezések megállapítására van szükség  a piaci 
kérdésekre vonatkozóan az EASEE gázszövetség bevonásával. 

II. A piac integrációja regionális kezdeményezések útján: az új szabályozási keret 
támogatja és összehangolja a regionális kezdeményezéseket az átviteli/szállítási 
rendszerüzemeltetők és a szabályozási hatóságok között, a hálózat optimális kezelésének, 
valamint a megfelelő beruházástervezés és szállítás biztosítása érdekében.

(i) szükséges lépés egy integrált belső piac felé? Úgy ítéljük meg, hogy a regionális 
együttműködés dimenziója nincs egyértelműen meghatározva, habár ez fontos lépés egy 
integrált belső piac felé vezető úton. Különösen tudatában vagyunk az egyes képviselők által 
felvetett problémáknak: Európa bizonyos régióiban a valódi kapcsolatok „energiaszigeteket” 
eredményező hiányának, továbbá a gázszállítási hálózathoz nem kapcsolt „energiaszigetek” –
mint pl. a Balti-államok – csatlakoztatása szükségességének. További kérdés az ügynökség 
szerepének meghatározása az átviteli/szállítási rendszerüzemeltetők regionális 
együttműködésre irányuló kezdeményezéseiben.  

 (ii) hogyan teheti a rendelet gyakorlatban is működővé a „regionális kezdeményezéseket”? A 
Bizottság javaslatai a következő módokon erősíthetők meg: először is egységes felhasználói 
felületek (egyablakos kiszolgálás) létrehozása, a különféle átviteli/szállítási 
rendszerüzemeltetők nevében regionális szinten kereskedelmi feladatok biztosítása; később 
pedig regionális üzemeltetők létrehozása.

III. Ellátásbiztonság: Az előadó számára igen fontos, hogy a rendelet rendelkezéseit az 
ellátásbiztonság szempontjából megvizsgálják.

- Beruházástervezés: a rendelettervezet szerint uniós szinten az ENTSOG-nak kell 
kialakítania a 10 éves – önkéntes – hálózat fejlesztési rendszerét. 
(i) A beruházási fejlesztési tervek kötelezővé tételének szükségessége: úgy véljük, hogy e 
terveket a nemzeti szabályozóknak jóvá kell hagynia – és nem csupán tanácskérés céljából 
benyújtania az ügynökségnek –, és szigorúan nyomon kell követnie, amennyiben ezeket 
eredményessé kívánjuk tenni; egyértelművé kell tenni a nemzeti, regionális és európai tervek 
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összehangolását. 
(ii) A beruházási terveket valamennyi szállítási rendszerüzemeltetőnek egyaránt ki kell 
dolgoznia, tekintet nélkül az irányelvben végül elfogadott piaci struktúrákra (a tulajdonlás 
elválasztása, ISO vagy bármely egyéb megoldás). 

- Hozzáférés a tároláshoz: A tárolási rendszerek üzemeltetőire vonatkozó szabályozási 
keretet az ERGEG által már kialakított bevált gyakorlat és iránymutatások szerint kell 
összehangolni. A jelenlegi rendeletnek az átviteli/szállítási rendszerüzemeltetőkkel 
kapcsolatos meglévő rendelkezéseit ki kell terjeszteni a tárolási üzemeltetőkre is annak 
érdekében, hogy közös megközelítés jöjjön létre a harmadik fél tároláshoz és LNG-
terminálokhoz való hozzáférését illetően. E területen a rendelet a következőket határozza 
meg: (i) hogyan kell a tárolási/LNG-rendszerek üzemeltetőinek hozzáférési szolgáltatásokat 
kínálniuk harmadik felek számára, elosztani a kapacitást és kezelni a szűk keresztmetszeteket; 
(ii) átláthatósági követelmények; (iii) a tárolási/LNG-kapacitás terén másodlagos piac 
kialakulását lehetővé tevő intézkedések. 
(i) Úgy ítéljük meg, hogy a tároláshoz való hozzáférésre vonatkozó szabályok nem 
veszélyeztethetik a hosszú távú ellátásbiztonságot. Az 5a. cikk rendelkezéseit bizonyos 
védintézkedéseket bevezető résszel kell kiegészíteni.

(ii) Az átviteli/szállítási rendszerüzemeltetők, a tárolási és LNG-üzemeltetők által alkalmazott 
szabályokat a szűk keresztmetszetek kezelésére (megszakítható kapacitás és napi hozzáférés 
alapján) egyértelműen meg kell határozni, és ezeknek legalább a hosszú távú szerződések és 
rugalmassági mechanizmusok meglétét figyelembe kell venniük. (Egy képviselő – egy 
hosszú, hideg időszakot véve példának – azon a véleményen volt, hogy a tulajdonlás 
szétválasztására irányuló intézkedések, továbbá a tároláshoz való hozzáférés veszélyeztetheti 
a földgázpiac működését és a hosszú távú előrejelezhetőség pontosságát, valamint 
meggyengítheti valamennyi üzemeltető koordinálását.)

IV. Átláthatósági követelmények: a javasolt rendelet a már meglévő átláthatósági 
követelményeket kiterjeszti az átviteli/szállítási rendszerüzemeltetőkre a kereskedelmi 
gázkészletek (egy létesítményben található üzemi gáz mennyiségének napi közzététele), a 
keresletre és a kínálatra vonatkozó előrejelzések, valamint a hálózat és a kereskedelem 
kiegyensúlyozásának költségei tekintetében. Új rendelkezések is alkalmazandók az 
átviteli/szállítási rendszerüzemeltetőkre, a kereslettel és a kínálattal kapcsolatos, előzetes és 
utólagos információk tekintetében, a nominálások, az előrejelzések, valamint a rendszerbe 
ténylegesen belépő és az onnan ténylegesen kilépő mennyiségek alapján.
Habár ezek a rendelkezések fontos mérföldkövet jelentenek a piac átláthatóságának 
növeléséhez vezető úton – amely valamennyi piaci szereplő számára kedvező –, és bár a 
hozzáférési jog törvényes, úgy ítéljük meg, hogy a földgázzal kapcsolatos tranzakciók 
közzététele érzékeny kérdés, és meggyengítheti az európai gázvállalatok versenyelőnyét. Az 
említett intézkedések alkalmazási körét alaposan meg kell vizsgálni.

V. Intézményi szempontok: A javaslat a Bizottság által kötelező „iránymutatások” 
„komitológiai eljárás” keretében történő elfogadásáról rendelkezik a következő főbb 
területeken:
(i) Komitológia az ENTSOG tevékenységeit illetően: amennyiben az ENTSOG feladata a 
kódexek kidolgozása, a Bizottság pontosan meghatározott körülmények között beavatkozhat, 
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amennyiben úgy ítéli meg, hogy az ENTSOG által elfogadott technikai vagy piaci kódexek 
nem biztosítják a megkülönböztetés-mentességet, az eredményes versenyt és a szolgáltatás 
hatékony működését. 
A jelek szerint a komitológiai eljárás végrehajtása a piac működésének a Bizottság által 
történő vizsgálatából és értékeléséből adódik majd, és ilyen módon az alkalmazási kör 
előzetesen nem határozható meg. Mindez jogbizonytalansághoz vezethet, figyelembe véve, 
hogy az említett iránymutatások további súlyos következményekkel is járhatnak, mivel 
jogalapot teremthetnek a Bizottság által a tagállamok ellen indított jövőbeli jogsértési 
eljárásokhoz.    
(ii) Komitológia az iránymutatások elfogadását illetően (9. cikk): a harmadik fél 
szolgáltatáshoz való hozzáférésével, a kapacitásallokációs mechanizmusok és a szűk 
keresztmetszetek kezelésére vonatkozó eljárással, a díjszabás módszertanával, valamint a 
szabályok kiegyensúlyozásával kapcsolatos részletek meghatározása érdekében.
Általában véve a jelek szerint számos rendelkezés ruház hatáskört a Bizottságra, és ilyen 
módon azokat kivonja az Európai Parlament együttdöntési hatásköréből. Habár az EP 
kibővített ellenőrzést gyakorolhat, az iránymutatások komitológiai eljárás szerint történő 
elfogadását alaposan meg kell vizsgálni.
Tekintettel azon témák tág körére, amelyeken belül iránymutatások elfogadását javasolják, 
valamint a nem lényeges elemek kifejezés pontatlan meghatározására, azt javasoljuk, hogy a 
Bizottság határozza meg és rendezze prioritás szerint a témákat, a javasolt ügynökséggel 
(ACER) együttműködésben, valamint hogy az iránymutatásokat a Bizottság és az ACER 
szabályozási hatásvizsgálatainak vessék alá.

Az árnyékelőadókkal és az ITRE Bizottsággal folytatott első eszmecserék során a következő 
további aggályokat vettük tudomásul: a hálózathoz való hozzáférés a KKV-k számára; azon 
nagyobb vállalatok azonosítása, amelyek megakadályozzák az EU piacának integrálódását; a 
dominanciastratégiák meghatározása; a teljes átláthatóság biztosításának szükségessége, az 
USA piacának modellje alapján, a kapacitásra vonatkozóan valós időben rendelkezésre álló 
adatokkal.
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MELLÉKLET: A FÖLDGÁZÁGAZAT ÁLTALÁNOS HÁTTERE AZ EU-BAN

(i) The place of gas in the European energy mix is crucial:

- from 23% of the European energy mix today, gas will amount to 28% in 2030;
- gas accounts for one-fifth of all electricity generated, 
-  no alternative to gas demand growth: gas demand has increased by 35% in 10 years;

(ii) The specific issue for gas is to ensure security of supply:

- domestic production is declining and gas is mainly purchased from a few and powerful 
leading extra EU producers under long-term contracts: gas is mostly imported from third 
countries (62% in 2006),
- Europe’s dependency on imports will increase to more than 80% in 2030; 

(iii) Energy security should be achieved in the context of a competitive market based on 
transparent rules taking into account the basic interests of the consumers;

(iv) a significant need of investments:

according to IEA Europe should invest 400 billion $ for the period 2005 – 2030 so as to 
ensure security of supply, from which around 160 billion $ in the transmission and 
distribution networks, 20 billion $ in LNG facilities and 220 billion $ in upstream operations.

(iii) Technical problems to overcome in the gas sector:

- lack of harmonisation of technical standards and of national regulator prerogatives; 
- lack of prospective vision at the EU level to forecast investment needs: exploration and 
production of new gas fields, pipeline networks, tankers and LNG terminals as well as 
underground storage facilities;
- insufficient coordination, especially on cross-border issues.
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EU-27 Total Primary Energy Supply (2004): about 1 800 Mtoe
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EU-27 Origin of Natural Gas (2004)
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