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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság rendeletre irányuló javaslatot nyújt be a földgázellátás biztonságának megőrzését 
szolgáló intézkedések vonatkozásában. A rendelet hatályon kívül helyezi a jelenleg hatályos 
2004/67/EK irányelvet, melyről úgy tartják, hogy már nem alkalmas az Európai Unió 
földgázellátásának biztosítására, mivel a tagállamok egyre növekvő mértékben függenek a 
földgázbehozataltól, nőttek a harmadik országokból vagy azokon keresztül (tranzit) történő 
beszerzéssel összefüggő kockázatok, nagyobb a szállított földgáz mennyisége, és a földgáz 
belső piaca is átalakult. 

A földgázellátásban felmerült rövid és hosszú távú zavarok elhárítása érdekében az új 
rendeletben a Bizottság javaslatot tesz a gázipari ágazat, a tagállamok és a közösségi 
intézmények szerepének egyértelmű lehatárolására. A Bizottság egyrészt azért részesítette 
előnyben az irányelv helyett a rendeleti formát, mert a tagállamok illetékes hatóságai és a 
földgázipari vállalatok ennek rendelkezéseit azonnal alkalmazhatják, másrészt mivel a 
rendeletből eredő szabályok és kötelezettségek közösségi szintű egyértelműségét és 
egységességét is ez mozdítja jobban elő.

A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló rendeletre irányuló 
javaslat fő célja, hogy „ösztönzőket teremtsen az N-1 mutató teljesítéséhez és az ellenirányú 
áramlás lehetővé tételéhez szükséges rendszerösszekötőkbe való beruházásokhoz, és ezáltal 
fokozza az ellátás biztonságát”. N-1 mutatón a Bizottság a „legnagyobb infrastruktúra kiesése 
esetén fennmaradó összes gázellátási infrastruktúra technikai kapacitását” érti, amelynek „el 
kell érnie azt a teljes gázkeresletet, amely a számítási területen egy olyan, hatvannapos 
időszakban jelentkezik, amelyet rendkívül magas gázkereslet és statisztikailag húszévenként 
előforduló hidegrekord jellemez”. 

A javaslat tárgyát képező rendelet  hangsúlyozza (i) azon rendelkezéseket, melyek előírják, 
hogy a földgázipari vállalatok az egész Közösség területén, nemzeti szintű korlátozások 
nélkül a lehető leghosszabb ideig képesek legyenek biztosítani ügyfeleiknek a gázellátást, (ii) 
azt a lehetőséget, hogy olyan válsághelyzetekben, amikor már minden piaci alapú intézkedés 
hatástalannak bizonyult, az illetékes hatóság végső esetben nem piaci alapú intézkedések 
használatához folyamodhasson, és (iii) a Bizottságnak fenntartott, kibővített szerepkört annak 
érdekében, hogy képes legyen garantálni a belső piac zökkenőmentes működését.

Az előadó méltányolja a Bizottság annak érdekében tett erőfeszítéseit, hogy olyan rendelet 
szülessen, amely garantálja az Európai Unió földgázellátásának biztonságát, tekintettel többek 
között az orosz-ukrán kapcsolatok közelmúltbeli válságára, amely súlyos problémákat idézett 
elő a tagállamok gázellátása tekintetében. Üdvözlendőnek tartja továbbá a földgázellátás 
biztonságára összpontosító intézkedések közösségi szintű koordinálásának szándékát.

Az előadó úgy véli, hogy az illetékes hatóságoknak kibővített hatáskörre van szüksége a 
földgázellátás biztonságának garantálásához, ugyanakkor árpolitikájukra való tekintettel nem 
ért egyet azzal, hogy válsághelyzetben a magánkézben lévő földgázipari vállalatok is jelentős 
jogosítványokat kapjanak.

Szeretné ezért tudni, hogy a javasolt rendelet előírja-e azokat az intézkedéseket, amelyek 
elengedhetetlenül szükségesek annak érdekében, hogy a magánkézben lévő földgázipari 
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vállalatok válsághelyzetekben ne alkalmazzanak haszonszerző célokat követő árpolitikát.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az EU gázpiacának hosszú távú 
fenntarthatósága érdekében alapvető 
fontosságú, hogy a gázellátás 
biztonságának megőrzését szolgáló 
intézkedések ne torzítsák indokolatlanul a 
versenyt, illetve a belső piac hatékony 
működését.

Módosítás 2

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 
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 

(23) Az uniós 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, 
az Európai Unió Működéséről szóló 
Szerződésben megfogalmazott előírások 
szerint, beleértve olyan intézkedéseket is, 
mint a földgázipari vállalkozások közötti 
kereskedelmi megállapodások, az 
ellentételezési mechanizmusok, a 
gázexport növelése vagy a tárolt készletek 
értékesítésének fokozása. A szolidaritás 
különösen célszerűnek bizonyulhat azon 
tagállamok között, amelyek esetében a 
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létrehozását ajánlja. Bizottság közös megelőző cselekvési 
tervek vagy vészhelyzeti tervek regionális 
szintű létrehozását ajánlja.

Indokolás

December 1-jén a Lisszaboni Szerződés hatályba lépett, az EU most új jogalapon működik. 
Ezért utalni kell a Lisszaboni Szerződés 176. cikkére, amely kimondja: „Az Unió 
energiapolitikájának célja – a tagállamok közötti szolidaritás szellemében –az energiaellátás 
biztonságának garantálása az Unión belül”.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) Az Európai Unió intézményeinek 
különös prioritást kell biztosítaniuk a 
Nabucco földgázvezeték projekt számára.

Módosítás 4

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 a tagállamok közötti 
szolidaritás szellemében az ellátási 
zavarokra mind megelőző intézkedések, 
mind konkrét megoldások formájában
adott válaszok tagállami és uniós szintű 
összehangolásával megőrizze a 
földgázellátás biztonságát, és ezzel 
biztosítsa a földgáz belső piacának 
megfelelő és folyamatos működését, 
továbbá hogy olyan rendkívüli 
intézkedéseket hozzon, melyek akkor 
alkalmazandók, ha a piac nem képes a 
gázellátásra irányuló igények 
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kielégítésére. 

Indokolás

December 1-jén a Lisszaboni Szerződés hatályba lépett, az EU most új jogalapon működik. 
Ezért utalni kell a Lisszaboni Szerződés 176. cikkére, amely kimondja: „Az Unió 
energiapolitikájának célja – a tagállamok közötti szolidaritás szellemében –az energiaellátás 
biztonságának garantálása az Unión belül”.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „védett fogyasztó”: a földgázelosztó 
hálózathoz már csatlakoztatott lakossági 
fogyasztók, továbbá – ha az illető tagállam 
úgy határoz – a kis- és középvállalkozások, 
az iskolák és a kórházak, feltéve hogy már 
csatlakoztak a földgázelosztó hálózathoz;

(1) „védett fogyasztó”: a földgázelosztó 
hálózathoz már csatlakoztatott lakossági 
fogyasztók, továbbá, ha az illető tagállam –
az általa a 8. cikkel összhangban elvégzett 
kockázat- és hatásvizsgálatot követően, 
figyelembe véve a műszaki 
megvalósíthatóságot és egy költség-haszon 
elemzést is – úgy határoz, akkor ebbe a 
kategóriába tartozhatnak kis- és 
középvállalkozások, iskolák és kórházak is, 
feltéve, hogy már csatlakoztak a 
földgázelosztó hálózathoz;

Indokolás

A lakossági fogyasztók mint „védett fogyasztók” számára gázválság idején is biztosítani kell a 
folyamatos ellátást. Ha egy tagállam úgy dönt, hogy a védett fogyasztóknak számító lakossági 
fogyasztókon kívül e kategóriába másokat is bevon, e döntését alapos hatásvizsgálatra kell 
alapoznia, amely értékeli a piaci költségeket és előnyöket is, mivel a meghatározás 
kiterjesztése jelentős költségeket gerjeszthet, amelyeket a végfogyasztóknak kell viselniük.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A gázellátás biztonságának biztosítása a 
földgázvállalkozások, a tagállamok 

1. A gázellátás biztonságának biztosítása a 
földgázipari vállalkozások, a tagállamok 
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illetékes hatóságai, az ipari gázfogyasztók 
és a Bizottság feladata az őket illető 
felelősségi körökön belül. E feladat ellátása 
nagyfokú együttműködést tesz szükségessé 
közöttük.

illetékes hatóságai, az ipari gázfogyasztók 
és a Bizottság feladata az őket illető 
felelősségi körökön belül. E feladat ellátása 
nagyfokú együttműködést tesz szükségessé 
közöttük, továbbá az átláthatóság és a 
hatékony információcsere is alapvető 
fontosságú.

Indokolás

Mivel a gázellátás politikafüggő kérdés, egységes megközelítésre van szükség az Unión belül.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az illetékes hatóság legkésőbb [2011 
március 31-ig; e rendelet hatálybalépése 
után tizenkét hónappal] a 
földgázvállalkozásokkal, a lakossági és az 
ipari fogyasztók érdekeit képviselő 
illetékes szervezetekkel és – abban az 
esetben, ha az illetékes hatóság más, mint a 
szabályozó hatóság – a szabályozó 
hatósággal folytatott konzultáció után 
elkészíti a következőket: 

1. Az illetékes hatóság ...* -ig a 8. cikkel 
összhangban elvégzett kockázat- és 
hatásvizsgálat alapján, a földgázipari 
vállalkozásokkal, a lakossági és az ipari 
fogyasztók érdekeit képviselő illetékes 
szervezetekkel és – abban az esetben, ha az
illetékes hatóság más, mint a szabályozó 
hatóság – a szabályozó hatósággal 
folytatott konzultáció után elkészíti a 
következőket: 
*HL: kérjük az időpont beillesztését: e rendelet 
hatálybalépése után tizenkét hónappal.

Indokolás

A közös uniós módszereken alapuló megelőző intézkedések és vészhelyzeti terv előkészítésével 
kapcsolatban minden tagállamnak kockázat- és hatásvizsgálatot kell készítenie, amely adott 
esetben lehetővé teszi számára sajátos nemzeti körülményeinek figyelembevételét.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A (2) bekezdésben említett folyamat 3. A (2) bekezdésben említett folyamat 
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során a Bizottság ajánlatot tehet arra nézve, 
hogy az információcserét és konzultációt 
milyen regionális szinten kell lefolytatni. A 
Bizottság a gázpiaci szállításirendszer-
üzemeltetők európai hálózatával 
(földgázpiaci ENTSO) és az 
Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökséggel (Ügynökség) folytatott 
konzultáció után ajánlhatja regionális 
szinten közös terv készítését is. 

során a Bizottság ajánlatot tehet arra nézve, 
hogy az információcserét és konzultációt 
milyen regionális szinten kell lefolytatni. A 
Bizottság a gázpiaci szállításirendszer-
üzemeltetők európai hálózatával 
(földgázpiaci ENTSO), az 
Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökséggel (Ügynökség) és a 
gázkoordinációs csoporttal folytatott 
konzultáció után ajánlhatja regionális 
szinten közös terv készítését is. 

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A tervnek az illetékes hatóságok által 
való bejelentése után hat hónappal a 
Bizottság értékeli a tagállamok terveit. A 
Bizottság konzultál a tervekről a 
földgázpiaci ENTSO-val, az 
Ügynökséggel, a gázkoordinációs 
csoporttal és más érintett felekkel. A 
Bizottság a terv felülvizsgálatára szólít fel, 
amennyiben úgy véli, hogy a terv nem 
alkalmas a hatásvizsgálat szerinti 
kockázatok hatékony csökkentésére, nem 
egyeztethető össze a kockázati 
forgatókönyvekkel vagy más tagállamok 
terveivel, vagy nem felel meg e rendelet 
előírásainak vagy a közösségi jog más 
rendelkezéseinek. 

6. A tervnek az illetékes hatóságok által 
való bejelentése után hat hónappal a 
Bizottság értékeli a tagállamok terveit és 
valamennyi közös regionális tervet. A 
Bizottság konzultál a tervekről a 
földgázpiaci ENTSO-val, az 
Ügynökséggel, a gázkoordinációs 
csoporttal és más érintett felekkel. A 
Bizottság a terv felülvizsgálatára szólít fel, 
amennyiben úgy véli, hogy a terv nem 
alkalmas a hatásvizsgálat szerinti 
kockázatok hatékony csökkentésére, nem 
egyeztethető össze a kockázati 
forgatókönyvekkel, más tagállamok 
terveivel vagy egyéb regionális tervekkel, 
illetve nem felel meg e rendelet 
előírásainak vagy a közösségi jog más 
rendelkezéseinek. 

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

veszi a költséghatékonyságot, a gazdasági 
hatékonyságot, a tisztességes versenyt, a 
belső energiapiac működésére gyakorolt 
hatásokat és a környezetvédelmi hatást.

Indokolás

A költséghatékonyság fogalma jobban meghatározza, hogy a megelőzési cselekvési tervnek 
figyelembe kell vennie a legalacsonyabb költségre vonatkozó célkitűzést.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az illetékes hatóság(ok) legkésőbb
[2014. március 31-ig; e rendelet 
hatálybalépése után három évvel]
biztosítja (biztosítják), hogy a legnagyobb 
gázellátási infrastruktúra kiesése esetén a 
fennmaradó infrastruktúra (N-1) alkalmas 
a számítási terület teljes gázigényének 
kielégítéséhez szükséges gázmennyiség 
leszállítására egy olyan, hatvannapos 
időszakban, amelyet rendkívül magas 
gázkereslet és statisztikailag húszévenként 
előforduló hidegrekord jellemez. 

1. Az illetékes hatóság ...*-ig biztosítja, 
hogy a gázáramlásnak a legnagyobb 
beléptetési ponton történő megszakadása
esetén a rendelkezésre álló infrastruktúra 
(N-1) alkalmas legyen a számítási területen 
található védett fogyasztók gázigényének 
kielégítéséhez szükséges gázmennyiség 
leszállítására olyan napon, amelyet 
rendkívül magas gázkereslet és 
statisztikailag húszévenként előforduló 
hidegrekord jellemez. 

*HL: kérjük az időpont beillesztését: e rendelet 
hatálybalépése után hat évvel.

Indokolás

The deadline of 3 years proposed in the draft regulation is unrealistic. Significant investments 
in new infrastructure to meet N-1, as will have to be carried out in particular in Central and 
South-Eastern European countries, require at least 5 to 6 years, depending on their scope. 
Article 6 paragraph 1 will generate huge investment needs in new capacities and as a result 
increasing prices for final customers, if not restricted to the absolutely necessary. In order to 
be consistent with the supply standard in Article 7, the N-1 rule should reflect the gas demand 
of the protected customers only.

Módosítás 12
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított két 
éven belül alkalmassá kell tenniük az 
állandó fizikai kapacitást a kétirányú 
gázszállításra minden rendszerösszekötőn, 
kivéve abban az esetben, ha egy illetékes 
hatóság kérésére a Bizottság úgy dönt, 
hogy a kétirányú áramlási kapacitással való 
kiegészítés egyetlen tagállam ellátásának
biztonságát sem növelné. Az ilyen döntés
felülvizsgálható, ha a körülmények 
megváltoznak. A kétirányú áramlási 
kapacitás szintjét költséghatékony módon 
kell elérni, és e szintnek figyelembe kell 
vennie legalább a 7. cikkben 
meghatározott ellátási előírás 
teljesítéséhez szükséges kapacitást. A 
szállításirendszer-üzemeltető a szállítási 
rendszer egészének működésén az említett 
kétéves határidőn belül végrehajtja a 
kétirányú földgázáramlás lehetővé 
tételéhez szükséges módosításokat.

5. Ha a 8. cikkel összhangban elvégzett 
kockázat- és hatásvizsgálat fényében –
figyelembe véve a műszaki 
megvalósíthatóságot és egy költség-haszon 
elemzést is – szükséges, akkor a
szállításirendszer-üzemeltetőknek ...*-ig 
alkalmassá kell tenniük az állandó fizikai 
kapacitást a kétirányú gázszállításra 
azokon a rendszerösszekötőkön, ahol a 
kétirányú áramlási kapacitással való 
kiegészítés – különösen válsághelyzetek 
idején – növelné az ellátás biztonságát. Az
értékelés felülvizsgálható, ha a 
körülmények megváltoznak. A 
szállításirendszer-üzemeltető a 8. cikkel 
összhangban elvégzett kockázat- és 
hatásvizsgálat szerint, és figyelembe véve 
a műszaki megvalósíthatóságot és egy 
költség-haszon elemzést is, a szállítási 
rendszer egészének működésén az említett 
hároméves határidőn belül végrehajtja a 
kétirányú földgázáramlás lehetővé 
tételéhez szükséges módosításokat.
*HL: kérjük az időpont beillesztését: e rendelet 
hatálybalépése után három évvel.

Indokolás

Az állandó fizikai kapacitás követelménye a kétirányú gázszállításra valamennyi 
rendszerösszekötőn csak akkor írható elő, ha előzőleg értékelték, hogy műszakilag 
megvalósítható-e és/vagy gazdaságilag lehetséges-e, illetve az egyedi körülmények között 
helyénvaló-e. Az előzetes kockázat- és hatástanulmányt a végfogyasztókat terhelő 
szükségtelen költségek elkerülése érdekében kell megkövetelni. 

Az állandó fizikai kapacitás két éven belüli lehetővé tétele csak akkor teljesíthető, ha az 
infrastruktúra tekintetében csupán kisebb változtatásokat kell végrehajtani. Nagyobb 
módosítások elvégzése – például új kompressziós egység telepítése – hosszabb ideig tart.

Módosítás 13
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az illetékes hatóság intézkedéseket hoz
a tagállam védett fogyasztóinak 
gázellátása érdekében a következő 
esetekben:

1. Az illetékes hatóság megköveteli a 
gázellátó vállalatoktól a tagállam védett 
fogyasztóinak gázellátását a következő 
esetekben:

Indokolás

A földgázellátó vállalatok elsődleges kötelessége az ellátásbiztonsági előírásoknak megfelelő 
mennyiség biztosítása. Az ellátásbiztonsági előírásoknak való megfelelés többletköltséggel 
jár, amit a védett fogyasztóknak kell fedezni. Az ellátásbiztonsági előírásokban említett 
áthidalandó időszak, amelyben a szolgáltatót ellátási kötelezettség terheli, nem haladhatja 
meg a mindenképpen szükséges időt, az aránytalan költségek, illetve annak elkerülése 
érdekében, hogy a gáz mint alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó fűtőanyag 
versenyképessége gyengüljön. Az elmúlt kb. negyven év során, mióta megépült a földgáz 
Európába szállításának infrastruktúrája, az egyetlen nagy ellátásmegszakítás 13 napig 
tartott. Az ellátásbiztonsági előírások céljaira egy harmincnapos áthidalandó időszak ezért 
több mint elegendő biztosítékot nyújtana minden eshetőségre, ugyanakkor jelentős 
költségcsökkentést vonna maga után. Egy harmincnapos időszak elegendőnek tűnik továbbá a 
gázellátás normalizálására, vagy további intézkedések megtételére, például az ellenirányú 
áramlások útján történő ellátás elrendelésére és megszervezésére is.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) valamely hatvannapos időszakban 
tapasztalt kivételesen nagy gázigény a 
statisztikailag minden húsz évben
előforduló leghidegebb időjárási 
időszakban.

b) valamely harmincnapos időszakban 
tapasztalt kivételesen nagy gázigény a 
statisztikailag húszévenként előforduló 
leghidegebb időjárási időszakban.

Indokolás

A földgázellátó vállalatok elsődleges kötelessége az ellátásbiztonsági előírásoknak megfelelő 
mennyiség biztosítása. Az ellátásbiztonsági előírásoknak való megfelelés többletköltséggel 
jár, amit a védett fogyasztóknak kell fedezni. Az ellátásbiztonsági előírásokban említett 
áthidalandó időszak, amelyben a szolgáltatót ellátási kötelezettség terheli, nem haladhatja 
meg a mindenképpen szükséges időt, az aránytalan költségek, illetve annak elkerülése 
érdekében, hogy a gáz mint alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó fűtőanyag 
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versenyképessége gyengüljön. Az elmúlt kb. negyven év során, mióta megépült a földgáz 
Európába szállításának infrastruktúrája, az egyetlen nagy ellátásmegszakítás 13 napig 
tartott. Az ellátásbiztonsági előírások céljaira egy harmincnapos áthidalandó időszak ezért 
több mint elegendő biztosítékot nyújtana minden eshetőségre, ugyanakkor jelentős 
költségcsökkentést vonna maga után. Egy harmincnapos időszak elegendőnek tűnik továbbá a 
gázellátás normalizálására, vagy további intézkedések megtételére, például az ellenirányú 
áramlások útján történő ellátás elrendelésére és megszervezésére is.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az illetékes hatóság intézkedéseket hoz
a védett fogyasztók gázellátásának 
hatvannapos időszakon keresztül való 
biztosítása érdekében a 9. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott vészhelyzet 
esetében is. Az illetékes hatóság törekszik
a védett fogyasztók ellátásának 
fenntartására mindaddig, amíg szükséges. 

2. Az illetékes hatóság megköveteli a 
gázellátó vállalatoktól a védett fogyasztók 
gázellátásának harmincnapos időszakon 
keresztül való biztosítását a 9. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott vészhelyzet 
esetében is. A gázellátó vállalatok az
illetékes hatósággal együttműködve, piaci 
alapú ellátásbiztonsági eszközökkel 
törekszenek a védett fogyasztók 
ellátásának fenntartására mindaddig, amíg 
lehetséges.

Indokolás

A földgázellátó vállalatok elsődleges kötelessége az ellátásbiztonsági előírásoknak megfelelő 
mennyiség biztosítása. Egy harmincnapos időszak csökkentené a fogyasztók költségeit, ld. 7. 
cikk (1) bekezdés.

A piacnak addig kell működnie, ameddig lehetséges, és a piaci alapú mechanizmusoknak ki 
kell fejleszteniük a védett fogyasztók ellátásának fenntartására szolgáló fizikai és szerződéses 
eszközöket.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott 
ellátási előírások teljesítése érdekében a 
földgázvállalkozásokra megállapított

3. Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott 
ellátási előírások teljesítése érdekében a 
földgázipari vállalkozásokra rótt
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kötelezettségeknek megkülönböztetéstől 
menteseknek kell lenniük, és nem róhatnak 
indokolatlan terheket az újonnan belépő 
piaci szereplőkre és a kisvállalkozásokra. 

kötelezettségeknek megkülönböztetéstől 
menteseknek kell lenniük, és nem róhatnak 
indokolatlan terhet e vállalkozásokra. 

Indokolás

A rendelettervezetben foglalt célok csak akkor érhetők el, ha az egyes szereplők szerepe és 
felelőssége egyértelműen meg van határozva olyan szabványok alapján, amelyek valamennyi 
piaci szereplőre egyenlő mértékben vonatkoznak, ideértve az újonnan belépő piaci szereplőket 
és a kisvállalkozásokat is.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Minden illetékes hatóságnak [legkésőbb 
2010. szeptember 30-ig; e rendelet 
hatálybalépésétől számítva hat hónapon 
belül] teljes körűen értékelnie kell a 
gázellátás biztonságát tagállamában 
érintő kockázatokat:

1. Minden illetékes hatóságnak ...*-ig
kockázat- és hatásvizsgálatot kell 
készítenie, amely a következők alapját 
képezi:

a) a 6. és a 7. cikkben meghatározott 
előírások használatával;

a) az érintett tagállam kockázati 
profiljának kidolgozása, tekintetbe véve 
minden releváns országos és regionális 
körülményt;

b) tekintetbe véve minden vonatkozó
országos és regionális körülményt; 

b) az érintett tagállam megelőző cselekvési 
tervének kidolgozása;

c) különböző olyan, rendkívül magas 
kereslettel és ellátási zavarral jellemzett 
forgatókönyvek alapulvételével, mint a fő 
szállítási infrastruktúrák, készletek, LNG-
terminálok kiesése, valamint a harmadik 
országbeli szállítóktól érkező ellátás 
zavara;

c) az érintett tagállam vészhelyzeti 
tervének kidolgozása;

d) a más tagállamokban fennálló 
kockázatokkal való kölcsönhatások és 
korrelációk azonosításával. 

A kockázat- és hatásvizsgálatnak a 6. és 7. 
cikkben meghatározott szabványokon kell 
alapulnia, és ki kell terjednie különböző 
olyan, rendkívül magas kereslettel és/vagy
ellátási zavarral jellemzett 
forgatókönyvekre, mint a fő szállítási 
infrastruktúrák, készletek, LNG-terminálok 
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kiesése, valamint a harmadik országbeli 
termelőktől érkező ellátás zavara. A más 
tagállamokban fennálló kockázatokkal való 
kölcsönhatásokat és korrelációkat 
figyelembe kell venni.
*HL: kérjük az időpont beillesztését: e rendelet 
hatálybalépése után 12 hónappal.

Indokolás

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the 
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member 
State to take into account particular national circumstances and specificities where 
appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
plans could also be prepared at the regional level.

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kockázat- és hatásvizsgálatnak 
tekintetbe kell vennie a technikai 
megvalósíthatóságot és a költség–haszon 
elemzést is. Erre különösen a védett 
fogyasztók körének háztartási 
fogyasztókon túli esetleges nemzeti szintű 
kiterjesztése előtt kell sort keríteni.

Indokolás

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the 
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
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each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member 
State to take into account particular national circumstances and specificities where 
appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
plans could also be prepared at the regional level.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A Bizottság 4. cikk (3) bekezdése 
szerinti ajánlása alapján vagy a 4. cikk (4) 
bekezdése szerinti közös regionális terv 
kidolgozása esetén az e cikkben 
meghatározott kötelezettségeknek 
regionális szinten is eleget lehet tenni.

Indokolás

The deadline for the risk and impact assessment according to Article 8 paragraph 1 should be 
the same as in Article 4 paragraph 1. The proposed Regulation sets up strong structural 
obligations for Member States, as for instance the N-1 rule for infrastructure standard or 
binding provisions relating to reverse flows. It is necessary to carefully assess the measures 
proposed in order to avoid that new capacities would remain unused, generating sunk costs 
and leading to price increases for final customers and impeding the competitiveness of the 
gas industry as a whole. A risk and impact assessment should therefore be carried out by 
each Member State in accordance with a common methodology, whilst allowing the Member 
State to take into account particular national circumstances and specificities where 
appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency plans. Similar 
plans could also be prepared at the regional level.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A 4. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott közös regionális tervek 
mindegyikébe ...*-ig bele kell foglalni az 
adott régió gázellátásának biztonságát 
érintő kockázatokról szóló átfogó 
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értékelést, figyelembe véve a részt vevő 
országok által korábban készített 
kockázatértékeléseket.
*HL: kérjük az időpont beillesztését: e rendelet 
hatálybalépése után kilenc hónappal.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A Bizottság ...*-ig átfogó értékelést 
készít az Európai Unió gázellátásának 
biztonságát érintő kockázatokról, 
figyelembe véve a tagállamok által 
korábban készített és az esetleges közös 
regionális tervekbe korábban beépített 
kockázatértékeléseket.
*HL: kérjük az időpont beillesztését: e rendelet 
hatálybalépése után 12 hónappal.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) megállapítja a III. mellékletben 
felsorolt, a vészhelyzeti szint esetében 
tervezett vagy végrehajtandó nem piaci 
alapú intézkedések hozzájárulását, és 
értékeli, hogy a válság megoldásához 
milyen mértékben van szükség nem piaci 
alapú intézkedések meghozatalára, értékeli 
ezen intézkedések hatását, és meghatározza 
a végrehajtásukhoz szükséges eljárásokat;

(7) megállapítja, hogy a III. mellékletben 
felsorolt, a vészhelyzeti szint esetében 
tervezett vagy végrehajtandó, nem piaci 
alapú intézkedések milyen mértékben 
járulnak hozzá a helyzet megoldásához, és 
költség-haszon elemzés alapján értékeli, 
hogy a válság megoldásához – és kizárólag 
a gázellátás folytonosságának szavatolását 
célzó végső megoldásként – milyen 
mértékben van szükség nem piaci alapú 
intézkedések meghozatalára, értékeli ezen 
intézkedések hatását, és meghatározza a 
végrehajtásukhoz szükséges eljárásokat;
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1)Korai előrejelzési szint (korai 
előrejelzés): ha konkrét, komoly és 
megbízható – adott esetben a korai 
előrejelző mechanizmus révén szerzett –
információ áll rendelkezésre arról, hogy 
olyan eseményre kerülhet sor, amely 
ronthat az ellátási körülményeken;

(1)Korai előrejelzési szint (korai 
előrejelzés): ha konkrét, komoly és 
megbízható információ utal arra, hogy az 
ellátási feltételek rövidtávon romolhatnak. 
A piacnak a problémát az illetékes 
hatóság beavatkozása nélkül kell 
megoldania;

Indokolás

Each crisis level should be explained in detail and clearly distinguished one from the other to 
avoid any confusion in the event of an emergency. The three-level-approach defined in 
Directive 2004/67/EC to ensure security of supply (I: companies; II: Member States; III: the 
Commission), is no longer clearly reflected in the draft Regulation. This principle should be 
reinstated in the draft Regulation. During the first two crisis stages, the market is fully 
expected to solve the problem, but during a real crisis/emergency, when market mechanisms 
alone are insufficient to cope with the crisis, the Member States should be involved.

Módosítás 24

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. cikk (3) bekezdésében 
foglalt feltételeknek, és hogy nem ró-e 
túlzott terhet a földgázvállalkozásokra és a 
belső piac működésére. A Bizottság 
különösen felszólíthatja az illetékes 
hatóságot a földgázipari vállalkozásokra
túlzott terhet rovó intézkedések 
módosítására, és a kihirdetett vészhelyzet 
feloldására, ha a Bizottság úgy véli, hogy 
az már nem indokolt.
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Indokolás

A határidőt rövidíteni kell, mivel az energiaválság következményei gyakran már néhány nap 
elteltével érzékelhetőek, és a gazdaságra már ekkorra kedvezőtlen hatást gyakorolhatnak.

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A vészhelyzeti tervet kétévenként 
frissíteni kell. 

Módosítás 26

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

1. A Bizottság uniós vészhelyzetet 
hirdethet ki valamelyik illetékes hatóság 
kérésére, vagy akkor, ha az Unióba a 
harmadik országokból érkező, a 
földgázpiaci ENTSO számítása szerinti 
napi gázimportnak több mint 10%-a –
vagyis egyes tagállamok napi 
fogyasztásának megfelelő mennyiség –
kiesik.  A Bizottság uniós vészhelyzetet 
hirdet ki, ha egynél több illetékes hatóság 
hirdetett ki vészhelyzetet, miután 
megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése szerinti 
ellenőrzés. A Bizottság uniós vészhelyzetet 
hirdethet ki különösen érintett, egynél több 
tagállamot magában foglaló földrajzi 
térségek vonatkozásában.

Indokolás

Emlékeztetni kell arra, hogy a napi gázimport 10%-os visszaesése már egy kisebb tagállam 
napi gázfogyasztásának felel meg, ezért lényeges ragaszkodni a 10%-os határértékhez.

Módosítás 27
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(g) a tervek végrehajtása; (g) megelőző cselekvési tervek és 
vészhelyzeti tervek, valamint az azokban 
meghatározott intézkedések végrehajtása;

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az illetékes hatóságok és a Bizottság 
gondoskodnak az üzleti szempontból 
érzékeny információk bizalmas 
kezeléséről.

3. Az illetékes hatóságok és a Bizottság 
rendszert dolgoznak ki az üzleti 
szempontból érzékeny információk 
bizalmas kezelésének és védelmének 
biztosítására.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
14. cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nyomon követés A Bizottság által végzett nyomon követés
A Bizottság, miután értékelte a bejelentett 
terveket és konzultált a gázkoordinációs 
csoporttal, legkésőbb […]-ig levonja az 
ellátásbiztonság közösségi szintű 
növelésének lehetséges módjait érintő 
következtetéseket, és jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé e 
rendelet végrehajtásáról. A jelentés adott 
esetben ajánlásokat tartalmaz e rendelet 
fejlesztésére nézve.

A Bizottság, miután értékelte a bejelentett 
terveket és konzultált a gázkoordinációs 
csoporttal, legkésőbb […]-ig levonja az 
ellátásbiztonság uniós szintű növelésének 
lehetséges módjait, valamint a 
kockázatelemzés, megelőzési cselekvési 
terv és uniós szintű vészhelyzeti terv
készítésének szükségességét érintő 
következtetéseket, és jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé e 
rendelet végrehajtásáról. A jelentés adott 
esetben ajánlásokat tartalmaz e rendelet 
fejlesztésére nézve.
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentésnek tartalmaznia kell egy 
SWOT-elemzést a gázellátás 
biztonságának szavatolását célzó, e 
rendelet szerinti intézkedések 
végrehajtására vonatkozó felelősségről. A 
Bizottság fontolóra veszi, hogy e 
felelősséget a tagállamok illetékes 
hatóságai helyett célszerűbb-e a 
villamosenergia- és gázipari szabályozó 
hatóságok európai csoportjára (ERGEG) 
ruházni.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
Nabucco földgázvezeték projekt

Az Európai Unió intézményeinek kiemelt 
prioritást kell biztosítaniuk a Nabucco 
földgázvezeték projekt számára annak 
politikai profilja és finanszírozása 
tekintetében.

Indokolás

A gázellátás biztonságával kapcsolatos rendeletben a gázellátás diverzifikációjának jelentős 
szerepet kellene betöltenie. E tekintetben a Nabucco földgázvezeték alternatívát jelenthet az 
Európai Unióba jelenleg szállított gáz forrásai mellett.
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