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RÖVID INDOKOLÁS

Az utóbbi években az uniós tagállamok a földgázellátás ismétlődő zavaraival szembesültek. 
Az Oroszország és Ukrajna közötti, 2009. januári gázvita ismételten bizonyította, hogy az EU 
külső, nagyrészt instabil és nem demokratikus országokból származó energiaellátástól való 
növekvő függősége sértheti a tagállamok hosszú távú gazdasági és politikai érdekeit. Az EU 
energiaérzékenysége a belső szempontokat és a külső dimenziót ötvöző, átfogó 
energiapolitika alkalmazását követeli meg. 

Az energiabiztonságot az Európai Unió általános biztonsága alapvető alkotóelemének kell 
tekinteni. Ezért stratégiai célkitűzés a Közösség földgázellátásának garantálása, különösen 
válsághelyzetek idején. E tekintetben üdvözölni kell a megelőző és sürgősségi intézkedéseket 
tartalmazó nemzeti tervek előzetes létrehozását, amennyiben e terveket közösségi szinten 
összehangolják. Középtávon a nagymértékben fejlett rendszerösszekötőkkel és 
infrastruktúrákkal rendelkező, nagy és versenyképes belső piac tekinthető az ellátási zavarral 
szembeni leghatékonyabb védelemnek.   

Az EU energiabiztonsági politikájának azonban nemcsak arra kell képessé tennie az Uniót, 
hogy reagáljon a válsághelyzetekre, hanem arra is, hogy ezeket előre látva cselekedjen. Ezért 
a belső energiapiac megfelelő működését biztosító valamennyi intézkedést proaktív 
energiadiplomáciával kell kiegészíteni, amelynek célja a főbb termelő, tranzit- és fogyasztó 
országokkal való együttműködés erősítése a kölcsönösség szellemében. 

A Külügyi Bizottság véleményének előadója üdvözli a 2004/67/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló rendeletre irányuló javaslatot. Az előadó azonban úgy véli, hogy a javaslat 
javításra szorul annak érdekében, hogy megfeleljen az uniós energiabiztonság átfogó 
megközelítése iránti igénynek. A következő irányvonalak mentén javasol módosításokat: 

- A javaslatot a Lisszaboni Szerződés által meghatározott új jogi környezet 
figyelembevételével kell vizsgálni, amelynek 176a. cikke kimondja, hogy „az Unió 
energiapolitikájának céljai – a tagállamok közötti szolidaritás szellemében – [...] az 
energiaellátás biztonságának garantálása az Unión belül”. Az előadó úgy véli, hogy 
ez a szolidaritás elengedhetetlen a közös uniós energiapolitika kiépítéséhez, és 
meggyőződése, hogy ezt politikai szinten az EU-n belül és kívül is fejleszteni kell, 
párbeszédet folytatva a harmadik országokkal az ellátási válsághelyzetek idején és 
azokon kívül. 

- A földgázellátás biztonságára vonatkozó felelősséget közösségi szinten is szavatolni 
kell. Az Európai Bizottságnak ezért a nemzeti tervek alapján közösségi megelőzési és 
vészhelyzeti terveket kell készítenie. Továbbá a Bizottság különleges felelőssége, 
hogy nyomon kövesse a belső piacra irányadó szabályok harmadik országbeli 
vállalatok általi alkalmazását az energiaágazatban. 

- A főképviselőt/alelnököt a rendelet végrehajtásának valamennyi szakaszába be kell 
vonni. Felelősnek kell lennie különösen a válsághelyzetekben a tagállamok nevében 
harmadik országokkal folytatott közvetítésért és tárgyalásért.
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- A váratlan ellátási zavarok megelőzése érdekében az Európai Uniónak – a szállító és a 
tranzitországokkal közösen – egy olyan korai előrejelző mechanizmust kell 
létrehoznia, amelyet világos politikai garanciák támasztanak alá. Az EU és a szállító, 
illetve tranzitországok közötti minden jövőbeni kereskedelmi, társulási és partnerségi 
és együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell egy „energiabiztonsági 
záradékot”, amely megállapít egy magatartási kódexet, és körvonalazza a 
vészhelyzetben meghozandó intézkedéseket. 

- A Bizottságnak meg kell fontolnia az Energia Charta Egyezmény rendelkezésein 
alapuló Európai Energiaközösség harmadik országokra való kiterjesztését és új 
regionális energiapiacok létrehozását, valamint az integrált euro-mediterrán 
energiapiac létrehozásához nyújtott támogatásának aktív folytatását.

- Közép- és hosszú távon az energiaellátás biztonságára vonatkozó minden stratégia 
szükségessé fogja tenni a szállítók, az ellátási források és az ellátási útvonalak 
nagyobb fokú diverzifikálását. Ebbe a stratégiába be kell vonni az érintett harmadik 
országokat, különösen az európai szomszédságpolitika körébe tartozókat. A közösségi 
beruházásoknak kiemelten azokra a létfontosságú infrastruktúrákra kell 
összpontosulniuk, amelyek hozzájárulnak az ellátás biztonságának megőrzéséhez. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Európa gázfogyasztása az utóbbi tíz 
évben gyorsan növekedett. Mivel egyúttal 
a belső termelés is csökkent, a gázimport 
még gyorsabb ütemben nőtt, ezért 
fokozódott az importfüggőség és az 
ellátásbiztonsági szempontok kezelésének 
szükségessége.

(2) Európa gázfogyasztása az utóbbi tíz 
évben gyorsan növekedett. Mivel egyúttal 
a belső termelés is csökkent, a gázimport 
még gyorsabb ütemben nőtt, ezért 
fokozódott az importfüggőség és az 
ellátásbiztonsági szempontok kezelésének 
szükségessége. Néhány tagállam, mivel 
energiaellátásának összetételében a 
földgáz játszik domináns szerepet, 
energetikailag elszigetelt helyzetben van, 
és erősen függ a harmadik országokból 
származó gázimporttól, illetve 
infrastruktúrája sincs kapcsolatban az EU 
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többi országával.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Felismerve a nemzetközi 
együttműködés központi szerepét az EU-
tagállamok állampolgárai számára 
történő gázellátás biztosításában, minden 
vonatkozó EU-politikának és cselekvési 
tervnek a szóban forgó harmadik 
országokkal való kölcsönös tisztelet elvén 
kell alapulnia; az esetlegesen felmerülő 
problémákat politikai párbeszéd és 
tárgyalások útján kell megoldani.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Különféle közösségi finanszírozási 
forrásokkal segíthetők a nehéz pénzügyi és 
gazdasági helyzetben lévő tagállamok 
abban, hogy az egyelőre hiányos termelés 
és infrastruktúra tekintetében végrehajtsák 
a szükséges beruházásokat: ilyen források 
különösen az Európai Beruházási Bank 
által nyújtott kölcsönök és 
kezességvállalás, valamint regionális, 
strukturális és kohéziós alapok. Az
Európai Beruházási Bank, valamint a 
Közösség olyan, külső beavatkozási 
eszközei, mint az ENPI, az IPA és a DCI 
harmadik országokban is finanszírozhatnak 
az energiaellátási biztonságot növelő 
intézkedéseket.

(11) Különféle közösségi finanszírozási 
forrásokkal segíthetők a nehéz pénzügyi és 
gazdasági helyzetben lévő tagállamok 
abban, hogy az egyelőre hiányos termelés 
és infrastruktúra tekintetében végrehajtsák 
a szükséges beruházásokat: ilyen források 
különösen az Európai Beruházási Bank
(EBB) és az Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank (EBRD) által nyújtott 
kölcsönök és kezességvállalás, valamint
regionális, strukturális és kohéziós alapok. 
Az EBB, az EBRD, valamint a Közösség 
olyan, külső beavatkozási eszközei, mint az 
ENPI, az IPA és a DCI harmadik 
országokban is (különösen az európai 
szomszédságpolitika körébe tartozó 
országokban) finanszírozhatnak az 
energiaellátási biztonságot növelő 
intézkedéseket.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az infrastruktúrába és megújítható 
termelésbe történő uniós beruházást ki 
kell egészíteniük a tagállamok és a 
Bizottság azon erőfeszítéseinek, amelyek a 
belső piac Energia Charta Egyezményben 
lefektetett alapelvei és normái uniós 
szomszédságon belüli – harmadik 
országokkal folytatott együttműködésben 
zajló – kiterjesztésének előmozdítására 
irányulnak. A Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia az Európai Uniót és Délkelet-
Európa országait magában foglaló 
Európai Energiaközösség további 
harmadik országokra történő 
kiterjesztésének lehetőségét, valamint az 
ellátás biztonsága érdekében olyan új 
regionális energiapiacok létrehozását 
szomszédos országokkal e modell alapján, 
mint az euromediterrán energiaközösség.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A közösségi vészhelyzet esetén 
tanúsítandó kölcsönös tagállami 
szolidaritás megerősítése, és különösen a 
legkedvezőtlenebb földrajzi, illetve 
geológiai adottságokkal rendelkező 
tagállamok támogatása érdekében indokolt, 
hogy a tagállamok sajátos intézkedéseket 
dolgozzanak ki a szolidaritás gyakorlására, 
beleértve olyan intézkedéseket is, mint a 
földgázvállalkozások közötti kereskedelmi 

(23) A közösségi vészhelyzet esetén 
tanúsítandó kölcsönös tagállami 
szolidaritás megerősítése, és különösen a 
legkedvezőtlenebb földrajzi, geopolitikai,
illetve geológiai adottságokkal rendelkező 
tagállamok támogatása érdekében indokolt, 
hogy a tagállamok sajátos intézkedéseket 
dolgozzanak ki a szolidaritás Lisszaboni 
Szerződésben meghatározott módon 
történő gyakorlására, beleértve olyan 
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megállapodások, az ellentételezési 
mechanizmusok, a gázexport növelése 
vagy a tárolt készletek értékesítésének 
fokozása. A szolidaritás különösen
célszerűnek bizonyulhat azon tagállamok 
között, amelyek esetében a Bizottság közös 
megelőző cselekvési tervek vagy 
vészhelyzeti tervek regionális szintű 
létrehozását ajánlja.

intézkedéseket is, mint a 
földgázvállalkozások közötti kereskedelmi 
megállapodások, az ellentételezési 
mechanizmusok, műszaki kapcsolódási 
pontok kiépítése, a gázexport növelése 
vagy a tárolt készletek értékesítésének 
fokozása. A szolidaritás különösen 
célszerűnek bizonyulhat azon tagállamok 
között, amelyek esetében a Bizottság közös 
megelőző cselekvési tervek vagy 
vészhelyzeti tervek regionális szintű 
létrehozását ajánlja.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Mivel a harmadik országoktól történő 
gázbeszerzések kulcsfontosságúak a 
Közösség gázellátásának biztonsága 
szempontjából, indokolt, hogy a Bizottság 
összehangolja a harmadik országokat 
érintő cselekvéseket, arra törekedve, hogy 
a termelő és a közvetítő országokkal 
megállapodás szülessék a válsághelyzetek 
kezeléséről és a Közösségbe irányuló 
gázáram stabilitásáról. Indokolt a 
Bizottságot felhatalmazni, hogy 
munkacsoportot szervezzen a Közösségen 
belüli és – az érintett harmadik országokkal 
konzultálva – kívüli gázáramlás 
válsághelyzeti nyomon követésére, 
valamint hogy – amennyiben egy harmadik 
országban felmerülő nehézség miatt támad 
válság – közvetítői és előmozdítói 
szerepben lépjen fel.

(30) Mivel a harmadik országoktól történő 
gázbeszerzések kulcsfontosságúak a 
Közösség gázellátásának biztonsága 
szempontjából, indokolt, hogy a Bizottság
„energiabiztonsági záradékkal” lássa el a 
termelő és közvetítő országokkal kötött 
kereskedelmi, társulási, valamint 
partnerségi és együttműködési 
megállapodásokat. Ennek az 
„energiabiztonsági záradéknak” olyan 
intézkedéseket kell tartalmaznia, amelyek 
révén megelőzhetők az ellátási zavarok 
vagy amelyek segítenek ezek 
elhárításában. A Bizottság összehangolja a 
harmadik országokat érintő cselekvéseket, 
arra törekedve, hogy a termelő és a 
közvetítő országokkal megállapodás 
szülessék a válsághelyzetek kezeléséről és 
a Közösség egészébe, valamint minden, 
válsághelyzetben lévő tagállamba irányuló 
gázáram stabilitásáról. Indokolt a 
Bizottságot felhatalmazni, hogy 
munkacsoportot szervezzen a Közösségen 
belüli és – az érintett harmadik országokkal 
konzultálva – kívüli gázáramlás
válsághelyzeti nyomon követésére, 
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valamint hogy – amennyiben egy harmadik 
országban felmerülő nehézség miatt támad 
válság – a Bizottság alelnöke/az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 
révén, szoros együttműködésben a 
biztosok testületében a kapcsolódó 
feladatkörök betöltőivel, közvetítői és 
előmozdítói szerepben lépjen fel.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet intézkedéseket állapít meg, 
amelyek célja, hogy a felelősségi körök 
egyértelmű meghatározásával és 
kiosztásával, valamint az ellátási zavarokra 
mind megelőző intézkedések, mind konkrét 
megoldások keretében adott válaszok 
tagállami és közösségi szintű 
összehangolásával megőrizze a 
földgázellátás biztonságát, és ezzel 
biztosítsa a földgáz belső piacának 
megfelelő és folyamatos működését.

E rendelet intézkedéseket állapít meg, 
amelyek célja, hogy a felelősségi körök 
egyértelmű meghatározásával és 
kiosztásával, valamint az ellátási 
zavarokra, vagy a földgázellátást érintő 
súlyos vészhelyzetekre mind megelőző 
intézkedések, mind konkrét megoldások 
keretében adott válaszok – a tagállamok 
közötti szolidaritás elvét tekintetbe véve –
tagállami és közösségi szintű 
összehangolásával megőrizze a 
földgázellátás biztonságát, és ezzel 
biztosítsa a földgáz belső piacának 
megfelelő és folyamatos működését, 
továbbá hogy olyan rendkívüli 
intézkedéseket állapítson meg, melyek 
akkor alkalmazandók, ha a piac már nem 
képes a gázellátásra irányuló igények 
kielégítésére.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Minden tagállam kijelöli az e 
rendeletben előírt, a gázellátás biztonságát 

2. Minden tagállam kijelöli az e 
rendeletben előírt, a gázellátás biztonságát 
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szolgáló intézkedések végrehajtásáért 
felelős illetékes hatóságot. Az intézkedések 
szabályozzák a kétévenkénti 
kockázatelemzést, a megelőző cselekvési 
tervek és a vészhelyzeti terv létrehozását, 
valamint a gázellátás biztonságának 
folyamatos nyomon követését nemzeti 
szinten. Az illetékes hatóságok 
együttműködnek egymással, hogy 
megelőzzék az ellátás zavarát, vagy ha az 
mégis bekövetkezne, mérsékeljék a
károkat.

szolgáló intézkedések végrehajtásáért 
felelős illetékes hatóságot. Az intézkedések 
szabályozzák a geopolitikai kockázatok 
értékelését is magában foglaló
kétévenkénti kockázatelemzést, a 
megelőző cselekvési tervek és a 
vészhelyzeti terv létrehozását, valamint a 
gázellátás biztonságának folyamatos 
nyomon követését nemzeti szinten. Az 
illetékes hatóságok együttműködnek 
egymással, hogy megelőzzék az ellátás 
zavarát, vagy ha az mégis bekövetkezne, 
mérsékeljék a kárt.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A Bizottság végrehajtja az e 
rendeletben foglalt intézkedéseket. Az 
intézkedések szabályozzák a kétévenkénti 
kockázatelemzést, a földgázellátás 
biztonságának folyamatos nyomon
követését, valamint a megelőzési és a 
vészhelyzeti cselekvési terv közösségi 
szintű létrehozását.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Az ellátási intézkedések hosszú távú 

biztonsága
1. Az e rendeletben foglaltaknak 
megfelelően és tekintettel az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 194. cikkére, 
a Bizottság és a tagállamok fokozzák a 
harmadik országokból származó 
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gázellátás biztonságának nyomon 
követését, és sajátos vészhelyzeti 
intézkedéseket javasolnak bárminemű 
ellátási zavar esetében. A Bizottság 
koordinálja a vitarendezési 
mechanizmusokat a harmadik 
országokkal, és fokozza az energetikai 
párbeszédet, többek között az Energia 
Charta és az Energiaközösség keretében.
2. A Bizottság előkészíti a gázágazat korai 
előrejelző mechanizmusának alapjait, 
amelyet az EU és a harmadik országok 
közötti kétoldalú megállapodások révén 
kell létrehozni. Ez a mechanizmus a 
földgázellátáshoz és -kereslethez 
kapcsolódó lehetséges kockázatok korai 
értékelésére, valamint vészhelyzet vagy 
ilyen helyzet veszélyének a megelőzésére, 
illetve az arra való gyors reagálásra 
szolgál.
3. Legkésőbb egy évvel e rendelet 
hatálybalépését követően a Bizottság 
jelentést terjeszt elő azon javasolt 
szabályozási intézkedésekről, amelyek 
végrehajtása révén közösségi szinten 
lehetővé válhat az EU ellátási 
útvonalainak és földrajzi forrásainak 
diverzifikációja. A jelentésnek 
tartalmaznia kell az LNG-berendezések 
szerepének értékelését, amely 
hozzájárulhat az energiaellátás 
diverzifikációjához. Ebben áttekintést kell 
adni a különböző tagállamok 
földgáztárolási kapacitásáról is.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
Article 4 –heading

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megelőzési cselekvési terv és a 
vészhelyzeti terv létrehozása

A megelőzési cselekvési terv és a 
vészhelyzeti terv létrehozása nemzeti, 
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közösségi és regionális szinten

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tervek elfogadása előtt az illetékes 
hatóságok információt cserélnek és 
konzultálnak egymással és a Bizottsággal 
annak biztosítása érdekében, hogy terveik 
és intézkedéseik a megfelelő regionális 
szinten egymással össze legyenek 
hangolva. E konzultációknak minimálisan 
a rendszerösszekötőkre, a határkeresztező 
ellátásra, a határokon átnyúló tárolásra és a 
gáz mindkét irányban való szállítását 
szolgáló fizikai kapacitásra kell 
vonatkozniuk.

2. A tervek elfogadása előtt az illetékes 
hatóságok információt cserélnek és 
konzultálnak egymással és a Bizottsággal 
annak biztosítása érdekében, hogy terveik 
és intézkedéseik a megfelelő regionális és 
közösségi szinten egymással össze 
legyenek hangolva. E konzultációknak 
minimálisan a rendszerösszekötőkre, a 
határkeresztező ellátásra, a határokon 
átnyúló tárolásra és a gáz mindkét irányban 
való szállítását szolgáló fizikai kapacitásra, 
valamint a transzregionális, a határokon 
átnyúló földgázellátási rendszerekre és 
azok kijelölt tárolási létesítményeire, 
platformjaira és felszereléseire kell 
vonatkozniuk.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Legkésőbb …-ig* a Bizottság 
létrehozza a közösségi szinten 
meghozandó intézkedéseket tartalmazó 
közösségi megelőzési cselekvési tervet és 
közösségi végrehajtási tervet.
___________
*2011.  szeptember 30-ig, vagy e rendelet 
hatálybalépése után 18 hónappal]
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A megelőzési cselekvési terv figyelembe 
veszi a gazdasági hatékonyságot, a belső 
energiapiac működésére gyakorolt 
hatásokat és a környezetvédelmi hatást.

3. A megelőzési cselekvési terv figyelembe 
veszi a költséghatékonyságot, a gazdasági 
hatékonyságot, a belső energiapiac 
működésére gyakorolt hatásokat, a 
környezetvédelmi hatást és az összes 
lényeges nemzetközi fejleményt, 
különösen a nagyobb szállító és közvetítő 
országokban.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A nemzeti szabályozó hatóságok a díjak 
jóváhagyásakor az […/…/EK] irányelv 41. 
cikkének (8) bekezdésével összhangban 
figyelembe veszik az N-1 előírás 
teljesítésével járó költségeket, valamint az 
állandó fizikai kapacitásnak a gáz 
kétirányú szállítására való alkalmassá 
tételéhez szükséges költségeket. Az egynél 
több tagállamban jelentkező költségek 
esetében az érintett tagállamok nemzeti 
szabályozó hatóságai közösen határoznak a 
költségek elosztásáról. A(z) …/…/EK 
rendelet 8. cikkének (1) bekezdését 
alkalmazni kell.

7. A nemzeti szabályozó hatóságok a díjak 
jóváhagyásakor átlátható és részletekre 
kitérő módon, a jelentkező költségeket 
egyértelműen és azonosíthatóan 
átgondolva, valamint az […/…/EK] 
irányelv 41. cikkének (8) bekezdésével 
összhangban kellően figyelembe veszik az 
N-1 előírás teljesítésével járó költségeket, 
valamint az állandó fizikai kapacitásnak a 
gáz kétirányú szállítására való alkalmassá 
tételéhez szükséges költségeket. Az egynél 
több tagállamban jelentkező költségek 
esetében az érintett tagállamok nemzeti 
szabályozó hatóságai és az 
Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökség közösen határoznak a 
költségek elosztásáról. A(z) …/…/EK 
rendelet 8. cikkének (1) bekezdését 
alkalmazni kell.

Indokolás
Az ellátásbiztonsági és infrastrukturális előírások végrehajtásakor jelentkező költségek a 
lehető legátláthatóbb és legegyértelműbb módon kerülnek be a nemzeti és határokon átnyúló 
költségekbe. A költségeket igazságosan kell elosztani az intézkedéseket végrehajtó és az 
azokból részesülő rendszerek között.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tekintetbe véve minden vonatkozó 
országos és regionális körülményt;

b) tekintetbe véve minden vonatkozó 
országos, regionális és nemzetközi
körülményt;

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A földgázvállalkozások, a lakossági és 
az ipari fogyasztók érdekeit képviselő 
vonatkozó szervezetek és a szabályozási 
hatóság – ha nem azonos az illetékes 
hatósággal – együttműködnek és minden, a 
kockázatértékeléshez szükséges 
információt rendelkezésre bocsátanak.

2. A földgázvállalkozások, a lakossági és 
az ipari fogyasztók érdekeit képviselő 
vonatkozó szervezetek és a szabályozási 
hatóság – ha nem azonos az illetékes 
hatósággal – együttműködnek, és minden, 
a geopolitikai kockázatokat is magában 
foglaló kockázatértékeléshez szükséges 
információt rendelkezésre bocsátanak.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A kockázatértékelést kétévente meg kell 
ismételni az adott év szeptember 30. előtt.

3. A kockázatértékelést kétévente meg kell 
ismételni az adott év szeptember 30. előtt.
A közösségi értékelést jelentős és váratlan 
kockázat felmerülése esetén felül kell 
vizsgálni.
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) leírja az érintett harmadik 
országokkal zajló közvetítést kiváltó 
mechanizmusokat;

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Vészhelyzeti szint (vészhelyzet): ha 
rendkívül magas a kereslet, vagy ha a 
legnagyobb infrastruktúrából vagy 
forrásból érkező ellátás zavara áll fenn, és
valós annak a kockázata, hogy a védett 
fogyasztókra vonatkozó ellátási előírás 
nem teljesíthető kizárólag piaci alapú 
eszközökkel.

(3) Vészhelyzeti szint (vészhelyzet): ha 
rendkívül magas a kereslet, vagy ha a 
legnagyobb infrastruktúrából vagy 
forrásból érkező ellátás zavara áll fenn,
vagy valós annak a kockázata, hogy a 
védett fogyasztókra vonatkozó ellátási 
előírás nem teljesíthető kizárólag piaci 
alapú eszközökkel.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Amennyiben az illetékes hatóság 
értesíti a Bizottságot, hogy egy 
tagállamban geopolitikai okok miatt korai 
előrejelzési szintet jelentettek be, vagy 
amennyiben geopolitikai okok miatt a 
földgázellátás zavarának veszélyét jelezték 
esetlegesen a korai előrejelző 
mechanizmus által, a Bizottság 
alelnöke/az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője 
személyében a Közösség megteszi a 
megfelelő diplomáciai lépéseket. Az 
alelnök/a külügyi és biztonságpolitikai 
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főképviselő fellépései nem 
befolyásolhatják a belső piac működését.

Indokolás

A lehető legkorábban meg kell tenni a megfelelő diplomáciai lépéseket a szállító- vagy 
tranzitországként működő harmadik országokkal szemben, amikor geopolitikai okok miatt a 
gázellátás zavarának veszélye áll fenn. Ezek a fellépések nem befolyásolhatják a belső piac 
működését.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A Bizottság egy héten belül ellenőrzi, 
hogy a vészhelyzet kihirdetése indokolt-e, 
és hogy nem ró-e túlzott terhet a 
földgázvállalkozásokra és a belső piac 
működésére. A Bizottság különösen 
felszólíthatja az illetékes hatóságot a 
földgázvállalkozásokra túlzott terhet rovó 
intézkedések módosítására, és a kihirdetett 
vészhelyzet feloldására, ha a Bizottság úgy 
véli, hogy az már nem indokolt.

6. A Bizottság három napon belül 
ellenőrzi, hogy a vészhelyzet kihirdetése
megfelel-e a (2) bekezdésben foglalt 
feltételeknek, és hogy nem ró-e túlzott 
terhet a földgázvállalkozásokra és a belső 
piac működésére. A Bizottság különösen 
felszólíthatja az illetékes hatóságot a 
földgázvállalkozásokra túlzott terhet rovó 
intézkedések módosítására, és a kihirdetett 
vészhelyzet feloldására, ha a Bizottság úgy 
véli, hogy az már nem indokolt.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság közösségi vészhelyzetet
hirdethet ki valamelyik illetékes hatóság 
kérésére, vagy akkor, ha a Közösségbe a 
harmadik országokból érkező – a 
földgázpiaci ENTSO számítása szerinti –
napi gázimportnak több mint 10 %-a
kiesik. A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdet ki, ha egynél több illetékes hatóság 
hirdetett ki vészhelyzetet, miután 
megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése szerinti 
ellenőrzés. A Bizottság közösségi 

1. A Bizottság közösségi vészhelyzetet
hirdet ki valamelyik illetékes hatóság 
kérésére, vagy akkor, ha a Közösségbe a 
harmadik országokból érkező – a 
földgázpiaci ENTSO számítása szerinti –
napi gázimport jelentős hányada kiesik. A 
Bizottság közösségi vészhelyzetet hirdet ki, 
ha egynél több illetékes hatóság hirdetett ki 
vészhelyzetet, miután megtörtént a 9. cikk
(6) bekezdése szerinti ellenőrzés. A 
Bizottság közösségi vészhelyzetet hirdet ki 
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vészhelyzetet hirdethet ki különösen 
érintett, egynél több tagállamot magában 
foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

különösen érintett, egynél több tagállamot 
magában foglaló földrajzi térségek 
vonatkozásában.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Közösségi vészhelyzet esetén a 
Bizottság összehangolja az illetékes 
hatóságok cselekvéseit. A Bizottság 
különösen biztosítja az információcserét, 
biztosítja a tagállami és regionális szintű 
intézkedések közösségi szintű 
egységességét és eredményességét, és a 
harmadik országok tekintetében 
összehangolja az intézkedéseket. A 
Bizottság összehívhat egy, különösen a 
vészhelyzetben érintett iparágak és 
tagállamok képviselőit magában foglaló 
válságkezelő csoportot.

3. Közösségi vészhelyzet esetén a 
Bizottság összehangolja az illetékes 
hatóságok cselekvéseit. A Bizottság 
különösen biztosítja az információcserét, 
biztosítja a tagállami és regionális szintű 
intézkedések közösségi szintű 
egységességét és eredményességét, és a 
harmadik országok tekintetében a 
Bizottság alelnökén/a főképviselőn 
keresztül összehangolja az intézkedéseket. 
A Bizottság összehívhat egy, különösen a 
vészhelyzetben érintett iparágak és 
tagállamok képviselőit magában foglaló 
válságkezelő csoportot.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A Bizottság az iparág szakértőiből és a 
Bizottság képviselőiből álló állandó 
tartaléklistát hoz létre egy nyomonkövetési 
munkacsoport kialakításának céljából. Ez a 
nyomonkövetési munkacsoport szükség 
esetén alkalmazható; a Közösségen belüli 
és kívüli gázáramlásokat követi nyomon, 
és azokról jelentést tesz, a szállító és a 
közvetítő országokkal együttműködésben.

7. A Bizottság az iparág szakértőiből, a 
Bizottság képviselőiből és a Bizottság
alelnöke/a főképviselő hivatalának
képviselőiből álló állandó tartaléklistát hoz 
létre egy nyomonkövetési munkacsoport 
kialakításának céljából. Ez a 
nyomonkövetési munkacsoport szükség 
esetén alkalmazható; a Közösségen belüli 
és kívüli gázáramlásokat követi nyomon, 
és azokról jelentést tesz, a szállító és a 
közvetítő országokkal együttműködésben.
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tagállamok benyújtják a Bizottsághoz 
az általuk harmadik országokkal kötött 
azon, létező kormányközi 
megállapodásokat, amelyek hatással 
vannak a gázinfrastruktúra és a gázellátás
fejlesztésére; újabb kormányközi 
megállapodások megkötése előtt a 
tagállamok értesítik a Bizottságot annak 
értékelése céljából, hogy e megállapodások 
összeegyeztethetők-e a belső piaci 
szabályozással;

a) a tagállamok benyújtják a Bizottsághoz 
az általuk harmadik országokkal kötött 
azon, létező kormányközi 
megállapodásokat, amelyek hatással 
vannak a gázinfrastruktúra és a gázellátás 
fejlesztésére; újabb kormányközi 
megállapodások megkötése előtt a 
tagállamok értesítik a Bizottságot és 
konzultációt folytatnak vele annak 
értékelése céljából, hogy e megállapodások 
összeegyeztethetők-e a belső piaci 
szabályozással, a nemzeti és közösségi 
energiabiztonsági hatásokkal, többek 
között a kritikus energiastruktúra 
védelmével és a geopolitikai 
kockázatokkal.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottság létrehozza a földgázellátás 
biztonságára vonatkozó folyamatos 
nyomon követés és beszámolás rendszerét, 
amely az alábbi intézkedéseket foglalja 
magában:

a) éves jelentések elkészítése az 
energiaszektor belső piacára vonatkozó 
szabályok betartása tekintetében, 
nevezetesen az átláthatóság és harmadik 
országbeli vállalatoknak, különösen a 
nagy szállítóknak és valamennyi 
leányvállalatuknak az uniós versenyjoggal 
való megfelelése tekintetében; 

b) a vertikálisan integrált, harmadik 
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országbeli vállalkozások belső piacra 
gyakorolt hatásainak értékelése, valamint 
a kölcsönösség elvének megvalósítása;

c) megfelelő lépések megtétele a külföldi 
állami tulajdonban lévő vállalatok 
részéről az EU energiaágazatában –
különösen a gáz- és villamosáram-
hálózatokban – végrehajtott ellenőrizetlen 
befektetések megelőzése érdekében; 

d) a tagállamok és harmadik országok 
közötti földgázszerződések nyomon 
követése, hogy azok megfelelnek-e az EU 
belső piacára vonatkozó szabályoknak. A 
Bizottság végrehajtja a rendeltetési helyre 
vonatkozó kikötést magával vonó 
bárminemű záradék eltörlését, mivel azt 
tiltja az EU-jog.
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