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RÖVID INDOKOLÁS

A fosszilis tüzelőanyagok közül a gáz jár a legkevesebb szén-dioxid-kibocsátással, ezért 
kulcsszerepet játszik Európa alacsony szén-dioxid-kibocsátású rendszerekre való áttérésében. 
Jelenleg Európa elsődleges energiafogyasztásának egynegyedét látják el gázzal, e gáznak 
pedig csaknem 60%-a származik importból1. Noha a megújuló energiaforrásokra, 
energiahatékonyságra és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésére vonatkozó 2020-as 
uniós célkitűzések hozzájárulnak a gáz iránti növekvő kereslet stabilizálásához, az unión 
belüli előállítás csökkenése következtében előálló helyzetben az EU gázimporttól való 
függősége változatlan maradna, vagy éppenséggel tovább növekedne. A 2009. januári orosz-
ukrán gázválság – amely során az európai import 30%-a szünetelt két héten keresztül –
nyomán világossá vált, hogy a behozataltól való növekvő függőség, az utánpótlást és tranzitot 
fenyegető fokozódó kockázat körülményei közepette a földgázellátás biztonságáról szóló 
jelenlegi irányelv2 már nem nyújt kellő védelmet és felülvizsgálatra szorul. Sőt, ki kell emelni 
azt, hogy a földgázellátás 2009. januári megszakítása egyes tagállamok Oroszországból 
származó behozatalának 100 %-át függesztette fel, és még mindig van egy tagállam, 
amelynek helyzete a gázellátás megszakítása óta még mindig nem rendeződött.  

E körülményekből az derül ki, hogy még nem ért véget a teljesen liberalizált belső energiapiac 
kiépítésének folyamata, és egyre sürgetőbb igény mutatkozik az Unión belül földgázellátás 
biztonságát fokozó intézkedések meghozatalára.

A környezetvédelmi kérdések figyelembevétele mellett az előadó azt a nézetet vallja, hogy az 
ellátás biztonságát a környezet védelmével egyeztetve kell szavatolni, hogy Európa 
fenntartható energiához jusson:

 megfelelően figyelembe kell venni a javasolt keresleti és kínálati oldali intézkedések 
környezeti hatását; a környezetre a legkisebb mértékben hatást gyakorló 
intézkedéseket kell előnyben részesíteni még vészhelyzetekben is; 

 megjegyzendő, hogy a gázról a fosszilis tüzelőanyagokra való átállás növelné az 
üvegházhatást előidéző gázkibocsátások mértékét, amennyiben gáz helyett például 
szenet vagy olajat használnánk; 

 az energiatakarékosság és energiahatékonyság szerepe döntő fontosságú a 
válságmegelőzésben és -kezelésben, ezért fokozni kell az erre irányuló intézkedéseket; 
e tekintetben különös figyelmet érdemelnek azok a jelenleg folyó tárgyalások, 
amelyek tárgya az ún. energiahatékonysági jogszabálycsomag, vagyis az épületek 
energiateljesítményéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslat3 és a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek 
tekintetében történő címkézéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslat4;

 jobban ki kell hangsúlyozni az Unión belüli fenntartható energiaforrások szerepét. elő 
kell segíteni a megújuló energiaforrásokból származó gáz gázhálózat-infrastruktúrába 
való integrációját; 

                                               
1 a 27 tagállamos Európai Unió átlaga, 2007-es adat
2 A Tanács 2004/67/EK irányelve (2004. április 26.) a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló 

intézkedésekről; HL L 127., 2004.4.29., 92. o.
3 2008/0223(COD)
4 2008/0221 (COD)
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 az új energiastruktúra kibontakoztatására csakis a megfelelő környezetvédelmi 
hatásvizsgálat elkészülte után kerülhet sor – amennyiben ezt külön jogszabály követeli 
meg, különösen a 2001/42/EC irányelv, és a 85/337/EGK tanácsi irányelv – és a 
természet kellő tiszteletben tartása mellett, különösen a Natura 2000 keretében védett 
természetvédelmi területek esetében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A legfontosabb gázinfrastruktúra, 
illetve gázellátási forrás kiesése, az 
úgynevezett N-1 elv, reális lehetőség.  Az 
ilyen infrastruktúra, illetve ellátási forrás
kieséséből adódó helyzet összehasonlítási 
alapul vétele annak meghatározásában, 
hogy a tagállamoknak mekkora hiány 
ellensúlyozására kell felkészülniük, 
érvényes kiindulási pontot képez 
ellátásbiztonságuk biztosításához.

(8) A legfontosabb gázinfrastruktúra 
kiesése, az úgynevezett N-1 elv reális 
lehetőség.  Az n-1 elv alapján az ilyen 
infrastruktúra kieséséből adódó helyzet 
összehasonlítási alapul vétele annak 
meghatározásában, hogy a tagállamoknak 
mekkora hiány ellensúlyozására kell 
felkészülniük, érvényes kiindulási pontot 
képez ellátásbiztonságuk biztosításához.

Indokolás
A 2009 elején bekövetkezett gázválság tapasztalatai megmutatták, hogy a vállalkozások 
vannak abban a helyzetben, hogy a földgázforrások kiesése esetén biztosítsák az ellátást.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Elegendő gázinfrastruktúra megléte az 
egyes tagállamokon belül és a Közösség 
egészében alapvető feltétele az ellátási 
zavarok kezelésének. A gázellátási 
biztonság közös minimum kritériumai 

(9) Elegendő gázinfrastruktúra megléte az 
egyes tagállamokon belül és a Közösség 
egészében alapvető feltétele az ellátási 
zavarok kezelésének. A gázellátási 
biztonság közös minimum kritériumai 
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azonos feltételeket biztosítanak e téren és 
jelentős ösztönzőket teremtenek a 
szükséges infrastruktúra megépítéséhez, 
valamint a gázellátási válságra való 
felkészültség szintjének javításához. Az 
olyan, keresletoldali intézkedések, mint a 
tüzelőanyag-váltás, komoly szerepet 
játszhatnak az energiabiztonság 
megvalósításában, feltéve, hogy ellátási 
zavar esetén gyorsan alkalmazhatók és 
jelentős keresletcsökkentés érhető el velük.

azonos feltételeket biztosítanak e téren és 
jelentős ösztönzőket teremtenek a 
szükséges infrastruktúra megépítéséhez, 
valamint a gázellátási válságra való 
felkészültség szintjének javításához. Az 
olyan, keresletoldali intézkedések, mint a 
tüzelőanyag-váltás, komoly szerepet 
játszhatnak az energiabiztonság 
megvalósításában, feltéve, hogy ellátási 
zavar esetén gyorsan alkalmazhatók és 
jelentős keresletcsökkentés érhető el velük.
Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a
fosszilis tüzelőanyagokra való átállás 
növelné az üvegházhatást előidéző 
gázkibocsátások mértékét. Még inkább 
ösztönözni kell az energia hatékony 
felhasználását, mint keresletoldali 
intézkedést. Megfelelően figyelembe kell 
venni a javasolt keresleti és kínálati oldali 
intézkedések környezeti hatását, és a 
környezetre a legkisebb mértékben hatást 
gyakorló intézkedéseket kell előnyben 
részesíteni. Az infrastruktúrát érintő 
befektetések tekintetében kellő módon 
figyelembe kell venni a környezetet és a 
kapcsolódó közösségi vívmányokat.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az új gázinfrastruktúrába való 
befektetést erőteljesen támogatni kell. E 
befektetéseknek fokozniuk kell a 
földgázellátás biztonságát, miközben 
biztosítják a belső földgázpiac megfelelő 
működését is. Amennyiben egy 
infrastruktúra-beruházás határokon átnyúló 
jelleggel bír a(z) .../.../EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott 
Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökséget (Ügynökség) és a gázpiaci 
szállításirendszer-üzemeltetők európai 
hálózatát (földgázpiaci ENTSO) szorosan 

(10) Az új gázinfrastruktúrába való 
befektetést erőteljesen támogatni kell, és 
csak a megfelelő környezeti hatásvizsgálat 
elvégzését követően szabad végrehajtani.
Ezeknek az új infrastruktúráknak
fokozniuk kell a földgázellátás biztonságát, 
miközben biztosítják a belső földgázpiac 
megfelelő működését is. A befektetéseket 
alapvetően a vállalkozásokon keresztül 
kell eszközölni, és gazdasági ösztönzőkre 
kell alapozni. Elő kell segíteni a megújuló 
energiaforrásokból származó gáz 
gázhálózat-infrastruktúrába való 
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be kell vonni a határokon átnyúló 
vonatkozások jobb figyelembe vétele 
érdekében.

integrációját. Amennyiben egy 
infrastruktúra-beruházás határokon átnyúló 
jelleggel bír a(z) .../.../EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott 
Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökséget (Ügynökség) és a gázpiaci 
szállításirendszer-üzemeltetők európai 
hálózatát (földgázpiaci ENTSO) szorosan 
be kell vonni a határokon átnyúló 
vonatkozások jobb figyelembe vétele 
érdekében.

Módosítás 4

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, 
az infrastruktúra és az 
energiahatékonysággal kapcsolatos 
intézkedések 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. A közösségi támogatás 
különösen fontos az „energiaszigeteknek” 
tekintett régiók és tagállamok 
összekapcsolhatóságának javítása 
érdekében.

Módosítás 5
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Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A földgázpiaci vállalkozások és az 
illetékes hatóságok feladatainak és 
felelősségi köreinek pontos meghatározása 
ezért alapvető jelentőséggel bír a belső piac 
megfelelő működésének különösen ellátási 
zavarok és válsághelyzet esetén való 
fenntartásában.

(15) A földgázpiaci vállalkozások és az 
illetékes hatóságok és a Bizottság
feladatainak és felelősségi köreinek pontos 
meghatározása ezért alapvető jelentőséggel 
bír a belső piac megfelelő működésének 
különösen ellátási zavarok és válsághelyzet 
esetén való fenntartásában.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A földgázvállalkozásoknak az 
illetékes hatóságokkal együtt vészhelyzeti 
terveket kell készíteniük annak érdekében, 
hogy ellátási zavar esetén biztosítva legyen 
a legmagasabb készültségi szint. E 
terveknek kölcsönösen összehangoltnak 
kell lenniük. Tartalmukban követniük kell 
a meglévő terveknél legjobban bevált 
gyakorlatot, és világosan meg kell 
határozniuk az érintett 
földgázvállalkozások és illetékes hatóságok 
feladatait és felelősségi köreit.
Amennyiben lehetséges és szükséges, 
regionális szinten közös vészhelyzeti 
terveket kell létrehozni.

(22) A földgázvállalkozásoknak az 
illetékes hatóságokkal együtt vészhelyzeti 
terveket kell készíteniük annak érdekében, 
hogy ellátási zavar esetén biztosítva legyen 
a legmagasabb készültségi szint. E 
terveknek kölcsönösen összehangoltnak 
kell lenniük mind nemzeti, mind 
regionális és közösségi szinten.
Tartalmukban követniük kell a meglévő 
terveknél legjobban bevált gyakorlatot, és 
világosan meg kell határozniuk az érintett 
földgázvállalkozások és illetékes hatóságok 
feladatait és felelősségi köreit.
Amennyiben lehetséges és szükséges, 
regionális szinten közös vészhelyzeti 
terveket kell létrehozni.

Módosítás 7

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 

(23) A közösségi vészhelyzet esetén 
tanúsítandó kölcsönös tagállami 
szolidaritás megerősítése, és különösen a 
legkedvezőtlenebb földrajzi, illetve 
geológiai adottságokkal rendelkező 
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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 
létrehozását ajánlja.

tagállamok – például azok a tagállamok, 
amelyek „energiaszigetek” – támogatása 
érdekében indokolt, hogy a tagállamok 
sajátos intézkedéseket dolgozzanak ki a 
szolidaritás gyakorlására, az Európai Unió 
Működéséről szóló Szerződés 194. 
cikkének (2) bekezdésében 
megfogalmazottak szerint, 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 
létrehozását ajánlja. A vállalkozások 
közötti, közös megelőzési és vészhelyzeti 
forgatókönyvek létrehozásán alapuló 
üzleti megállapodásokat támogatni kell.

Indokolás

A szolidaritási intézkedésekkel vagy a kompenzációs mechanizmusokkal kapcsolatosan nem 
szabad kötelező előírásokat szabni.

Módosítás 8

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 olyan intézkedéseket állapít 
meg, melyek a földgázellátás 
biztonságának megőrzését célozzák a 
belső földgázpiac megfelelő és folyamatos 
működésének biztosítása, valamint olyan 
rendkívüli intézkedések megállapítása 
révén, melyek akkor alkalmazandók, ha a 
piac már nem képes a gázellátásra 
irányuló igények kielégítésére, továbbá a
felelősségi körök egyértelmű 
meghatározásával és kiosztásával, valamint 
mind a megelőző intézkedések, mind a
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konkrét ellátási zavarokra vagy ilyen 
zavarok komoly és valós fenyegetéseire
adott reakciók tekintetében a tagállamok 
közti szolidaritás szellemében adott
válaszok tagállami és közösségi szintű 
összehangolásával.

Indokolás

Ne csupán a tényleges ellátási zavarok adjanak okot reagálásra;  azt az ellátási zavarok 
komoly és valós fenyegetése is ki kell, hogy váltsa. A szolidaritás szellemét az Európai Tanács 
2009. márciusi következtetéseinek megfelelően hangsúlyozni kell a rendeletben.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 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 
úgy határoz – egyéb fogyasztók, például a 
kis- és középvállalkozások, az iskolák, a 
kórházak és más, orvosi, szociális és 
oktatási közszolgáltatást nyújtó 
intézmények, feltéve hogy már 
csatlakoztak a földgázelosztó hálózathoz;

Indokolás

A tagállamokat fel kell jogosítani arra, hogy nemzeti szinten igényeiknek megfelelően 
összeállíthassák a védett fogyasztók jegyzékét, és ha jónak látják, tovább bővíthessék az e
körbe tartozók sorát.

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság végrehajtja az e 
rendeletben megállapított, hatáskörébe 
tartozó intézkedéseket. Az intézkedések 
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tartalmazzák a 8. cikk (1a) bekezdésében 
említett éves kockázatelemzést, valamint a 
gázellátás biztonságának folyamatos, 
közösségi szintű nyomon követését.

Indokolás

Tekintettel a gázellátási válságok határokon átnyúló természetére, a megelőzést és az 
előkészítést szintén a Bizottság/Közösség szintjén kell megszervezni.

Módosítás 11

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 [2011. március 
31-ig; e rendelet hatálybalépése után 
tizenkét hónappal] a 
földgázvállalkozásokkal, a lakossági,  az 
ipari fogyasztók és más érdekelt felek
érdekeit képviselő illetékes szervezetekkel 
és – abban az esetben, ha az illetékes 
hatóság más, mint a szabályozó hatóság – a 
szabályozó hatósággal folytatott 
konzultáció után, és a (2) bekezdéssel 
összhangban elkészíti a következőket:

Indokolás

Tekintettel a gázellátási válságok határokon átnyúló természetére, jobb, ha a válságmegelőzés 
és az előkészítés koordinálására közösségi szinten kerül sor. A más tagállamok illetékes 
hatóságaival és a Bizottsággal való konzultációra vonatkozó kötelezettség még inkább 
hangsúlyozandó.

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 

(2) A tervek elfogadása előtt az illetékes 
hatóságok információt cserélnek és 
konzultálnak egymással és a Bizottsággal 
annak biztosítása érdekében, hogy terveik 
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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.

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 
kell vonatkozniuk, továbbá a határokon 
átnyúló készletek biztosítására vonatkozó 
szerződéses korlátozásokra. A konzultáció 
közben biztosítani kell a gazdasági 
szempontból érzékeny adatok 
bizalmasságát. 

Indokolás

Tekintettel a gázellátási válságok határokon átnyúló természetére, a válságmegelőzést és az 
előkészítést is közösségi szinten kell megszervezni. E tekintetben az Európai Bizottságnak 
kellene az illetékes hatóság szerepét betöltenie.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett folyamat 
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.

(3) A (2) bekezdésben említett folyamat 
során a Bizottság ajánlatot tehet arra nézve, 
hogy az információcserét és konzultációt 
milyen regionális szinten kell lefolytatni. A 
Bizottság szükség esetén a gázpiaci 
szállításirendszer-üzemeltetők európai 
hálózatával (földgázpiaci ENTSO) és az 
Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökséggel (Ügynökség) folytatott 
konzultáció után ajánlhatja vagy kérheti
regionális szinten közös terv készítését is.
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 6. és 7. cikkben említett infrastruktúra-
és ellátási előírások teljesítésére szolgáló 
intézkedések; az intézkedéseknek 
tartalmazniuk kell legalább az N-1 előírás 
teljesítésére vonatkozó terveket, a védett 
fogyasztók ellátásához a meghatározott 
magas fogyasztási időszakokban szükséges 
mennyiségeket és kapacitásokat, valamint
a földgázvállalkozásokra és más érintett 
testületekre rótt keresletoldali 
intézkedéseket és kötelezettségeket;

a) a 6. és 7. cikkben említett infrastruktúra-
és ellátási előírások teljesítésére szolgáló 
intézkedések; az intézkedéseknek 
tartalmazniuk kell legalább az N-1 előírás 
teljesítésére vonatkozó terveket, a védett 
fogyasztók ellátásához a meghatározott 
magas fogyasztási időszakokban szükséges 
mennyiségeket és kapacitásokat,
ugyanakkor meg kell felelniük a bizonyos 
tervek és programok környezetre kifejtett 
hatásaira vonatkozó felmérésről szóló, 
2001. június 27-i 2001/42/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek1 és a 
bizonyos állami és magánprojektek 
környezetre kifejtett hatásainak 
felméréséről szóló, 1985. június 27-i 
85/337/EGK tanácsi irányelvnek2, továbbá 
tartalmazniuk kell a
földgázvállalkozásokra és más érintett 
testületekre rótt keresletoldali 
intézkedéseket és kötelezettségeket;
1. HL L 197., 2001.7.21., 30. o.
2. HL L 175., 1985.7. 5., 40. o.

Módosítás 15

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 

(1) Az illetékes hatóság [2016. március 
31-ig; e rendelet hatálybalépése után öt
évvel] biztosítja, 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 



AD\802946HU.doc 13/22 PE430.260v02-00

HU

leszállítására egy olyan, hatvannapos 
időszakban, amelyet rendkívül magas 
gázkereslet és statisztikailag húszévenként 
előforduló hidegrekord jellemez.

időszakban, amelyet rendkívül magas 
gázkereslet és statisztikailag húszévenként 
előforduló hidegrekord jellemez.

Indokolás

Technikai szempontból három év nem elegendő a szükséges infrastruktúra kiépítéséhez és 
teljes szállítási rendszerek átalakításához.

Módosítás 16

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) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított négy
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 négyéves határidőn belül 
végrehajtja a kétirányú földgázáramlás 
lehetővé tételéhez szükséges 
módosításokat. A gázszállítás 
üzemeltetőjének fel kell újítania az 
infrastruktúrát annak biztosítására, hogy 
a csővezetékekből és a 
kompresszorállomásokból a 
metánszivárgás a lehető legalacsonyabb 
szinten legyen tartva.
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Indokolás

Technikai szempontból kivitelezhetetlen komplett szállítási rendszerek kétirányú 
földgázáramlás lehetővé tételéhez szükséges módosítása.

Módosítás 17

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 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. Az összekapcsolhatóság 
javításának közösségi forrásokból történő 
társfinanszírozását – különösen az 
„energiaszigetnek” tekintett régiók 
esetében – megvizsgálják.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

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) Az illetékes hatóság [2010. szeptember 
30-ig; e rendelet hatálybalépésétől 
számítva hat hónapon belül] értékelnie kell 
a gázellátás biztonságát tagállamában 
érintő kockázatokat:

Indokolás
A kockázatok teljes körű értékelésére vonatkozó kötelezettség az illetékes hatóságok számára 
nem támogatandó bürokráciát és igazgatási ráfordítást jelent anélkül, hogy egyértelműen 
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felismerhető lenne, hogy az információk egy közösségi szintű vészhelyzet esetén valóban 
tudnák-e javítani a helyzetet.

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az illetékes hatóság [2011. március 
30-ig; e rendelet hatálybalépésétől 
számítva hat hónapon belül] teljes körűen 
értékelnie kell a gázellátás biztonságát a 
Közösségen belül (közösségi szintű 
értékelés), figyelembe véve különösen az 
egyes tagállamok által készített 
kockázatfelméréseket, valamint az összes 
releváns nemzetközi körülményt.

Indokolás

A kockázatfelméréshez járuló közösségi szintű többlet. Jelentős vagy váratlan kockázat 
felmerülésekor mind az országos, mind pedig a nemzetközi szintű kockázatfelméréseket felül 
kell vizsgálni.

Módosítás 20

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, az 
ipari fogyasztók és más érdekelt felek
érdekeit képviselő vonatkozó szervezetek 
és a szabályozási hatóság – ha nem azonos 
az illetékes hatósággal – együttműködnek 
és minden, a kockázatértékeléshez 
szükséges információt rendelkezésre 
bocsátanak.
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Módosítás 21

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 évente meg kell 
ismételni az adott év szeptember 30. előtt.

Indokolás

A jobb előrelátás kedvéért, és a válságra való jobb felkészülés érdekében a 
kockázatfelméréseket rendszeresebb jelleggel kell ismételni. 

Módosítás 22

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.

Indokolás

A sürgős reagálás végrehajtását rugalmasabb módon kell ösztönözni. 

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk –4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság, ha bármelyik
válságszintet kihirdeti, azonnal értesíti a 
Bizottságot, és minden szükséges 
információt a Bizottság rendelkezésére 
bocsát. Olyan vészhelyzet esetén, 

(4) Az illetékes hatóság, ha bármelyik
riasztási vagy vészhelyzeti szintet kihirdeti, 
azonnal értesíti a Bizottságot, és minden 
szükséges információt a Bizottság 
rendelkezésére bocsát. Olyan vészhelyzet 
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amelynek eredményeképpen az Európai 
Uniót és tagállamait segítségnyújtásra 
szólíthatják fel, az érintett tagállam 
illetékes hatósága haladéktalanul értesíti a 
Bizottság Polgári Védelmi Megfigyelő és 
Információs Központját.

esetén, amelynek eredményeképpen az 
Európai Uniót és tagállamait 
segítségnyújtásra szólíthatják fel, az 
érintett tagállam illetékes hatósága 
haladéktalanul értesíti a Bizottság Polgári 
Védelmi Megfigyelő és Információs 
Központját.

Indokolás

Csak a riasztási vagy vészhelyzeti szintek esetén a tagállamok, illetve az EU kötelessége az 
ellátási biztonság visszaállítása. A korai figyelmeztető szinten a vállalkozások feladata az 
ellátás csorbulásának feloldása.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az illetékes hatóság vészhelyzetet 
hirdet ki, követnie kell a vészhelyzeti 
tervben előre meghatározott 
intézkedéseket, és haladéktalanul 
értesítenie kell a Bizottságot, különösen a 
9. cikk (1) bekezdése alapján általa 
meghozni kívánt intézkedésekről. A 
Bizottság összehívhatja a gázkoordinációs 
csoportot.

(5) Ha az illetékes hatóság vészhelyzetet 
hirdet ki, követnie kell a vészhelyzeti 
tervben előre meghatározott 
intézkedéseket, és haladéktalanul 
értesítenie kell a Bizottságot, különösen a 
9. cikk (1) bekezdése alapján általa 
meghozni kívánt intézkedésekről. A 
Bizottság összehívja a gázkoordinációs 
csoportot.

Indokolás

Pontosítani kell az Európai Bizottság válságkezelési hatáskörét közösségi vészhelyzet esetén.

Módosítás 25

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 

(6) A Bizottság három naptári napon
belül ellenőrzi, hogy a vészhelyzet 
kihirdetése indokolt-e, és hogy nem ró-e 
túlzott terhet a földgázvállalkozásokra és a 
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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.

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 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 közösségi riasztást hirdet, 
ha azt legalább egy illetékes hatóság kéri. 
A Bizottság közösségi vészhelyzetet hirdet
ki valamelyik illetékes hatóság kérésére, 
vagy akkor, ha a Közösségbe az Európai 
Gazdasági Terület tagjain kívüli 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.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság, amint kihirdette a 
közösségi vészhelyzetet, összehívja a 
gázkoordinációs csoportot.

(2) A Bizottság, amint kihirdette a 
közösségi riasztást vagy közösségi
vészhelyzetet, összehívja a 
gázkoordinációs csoportot.
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A közösségi riasztás során a Bizottság 
fellépéseik összehangolására kéri az 
illetékes hatóságokat a gázellátás 
esetleges megszakadásának megelőzése 
vagy a kivételesen nagy kereslet kezelése 
érdekében. 

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Közösségi vészhelyzetben a tagállamok 
biztosítják a tárolási létesítményekhez való, 
határokon átnyúló hozzáférés fenntartását, 
és nem hozhatnak semmiféle olyan jogi 
rendelkezést, amely indokolatlanul 
korlátozza az érintett piacokra irányuló 
gázáramlást.

(6) Közösségi vészhelyzetben a tagállamok 
biztosítják a tárolási létesítményekhez való,
határokon átnyúló hozzáférés fenntartását, 
és nem hozhatnak semmiféle olyan jogi 
rendelkezést, amely indokolatlanul 
korlátozza az érintett piacokra irányuló 
gázáramlást. A Bizottság megkönnyíti ezen 
intézkedések alkalmazását a belső piac 
megfelelő működésének különösen 
ellátási zavarok és válsághelyzet esetén 
való fenntartásában. 

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – b pont – 4 a francia bekezdés(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az újraexportálásra vonatkozó 
szerződéses korlátozások.
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megelőzési és a vészhelyzeti terv 
kidolgozása során az illetékes hatóság 
figyelembe veszi a következő, tájékoztató 
jellegű, nem kimerítő intézkedésjegyzéket:

A megelőzési és a vészhelyzeti terv 
kidolgozása során az illetékes hatóság 
figyelembe veszi a mellékletben található, 
tájékoztató jellegű, nem kimerítő 
intézkedésjegyzéket: Az illetékes hatóság a 
megelőző és a vészhelyzeti terv 
kidolgozásakor megfelelően figyelembe 
veszi a javasolt intézkedések környezetre 
gyakorolt hatását, és a lehetőségekhez 
képest a környezetre a legkisebb 
mértékben ártalmas intézkedéseket 
részesíti leginkább előnyben.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – „Kínálati oldal” cím – 2a számozatlan pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A megújuló energiaforrásokból 
származó gáz gázhálózat-
infrastruktúrába való integrációjának 
megkönnyítése 

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet– 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megelőzési és a vészhelyzeti terv 
kidolgozása során az illetékes hatóság 
mérlegeli a következő intézkedéseknek
kizárólag vészhelyzet esetén történő 
alkalmazását:

A megelőzési és a vészhelyzeti terv 
kidolgozása során az illetékes hatóság 
mérlegeli az alább a teljesség igénye 
nélkül felsorolt intézkedések kizárólag 
vészhelyzet esetén történő alkalmazását:

Indokolás
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A megelőzési és vészhelyzeti tervek kialakításában nem szabad kötelező intézkedéseket 
meghatározni.
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