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Módosítás 23
Thomas Ulmer 

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó
szerződésre és különösen annak 95. 
cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 122. 
cikkére,

Or. de

Indokolás

A javaslat fő célja a földgázellátás biztosítása válsághelyzetekben. A „bizonyos árucikkek” 
beszerzésében jelentkező ilyesfajta nehézségekhez az EK-Szerződés 100. cikkének (1) 
bekezdése a legjobb kompetenciaalap. A tervezett módosítások a meglévő irányelvhez képest a 
jogalapot nem szándékoznak módosítani.

Módosítás 24
Thomas Ulmer 

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.  

Or. de

Indokolás

A 2009 elején bekövetkezett gázválság tapasztalatai megmutatták, hogy a vállalkozások 
vannak abban a helyzetben, hogy a földgázforrások kiesése esetén biztosítsák az ellátást.
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Módosítás 25
Thomas Ulmer 

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 
be kell vonni a határokon átnyúló 
vonatkozások jobb figyelembe vétele 
érdekében.

(10) Az új gázinfrastruktúrába való 
befektetést erőteljesen támogatni kell. E 
befektetéseknek 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. 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.

Or. de

Indokolás

Az európai szabályozási gyakorlatnak ösztönzőket kellene kínálnia a vállalkozások számára az új 
befektetésekhez.

Módosítás 26
Justas Vincas Paleckis 

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 

(11) Különféle közösségi finanszírozási 
forrásokkal segíthetők a nehéz pénzügyi és 
gazdasági helyzetben lévő tagállamok 
abban, hogy az egyelőre hiányos termelés, 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 27
Justas Vincas Paleckis 

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.

Or. en
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Módosítás 28
Thomas Ulmer 

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A jól működő piac számára 
alapvetően fontos, hogy a hazai 
termeléshez és infrastruktúrához szükséges 
befektetéseket, így a rendszerösszekötők, a 
vezetékekben a kétirányú fizikai áramlást 
lehetővé tévő felszerelések, a tárolók és a 
cseppfolyósított földgáz újragázosításához 
szükséges létesítmények létrehozását a 
földgázvállalkozások időben elvégezzék, 
tekintettel az olyan ellátási zavarokra, mint 
amilyen 2009. januárjában történt.

(17) A jól működő piac számára 
alapvetően fontos, hogy a hazai 
termeléshez és infrastruktúrához szükséges 
befektetéseket, így a rendszerösszekötők
vagy a vezetékekben a kétirányú fizikai 
áramlást lehetővé tévő felszerelések 
létrehozását a földgázvállalkozások időben 
elvégezzék, tekintettel az olyan ellátási 
zavarokra, mint amilyen 2009 januárjában 
történt.

Or. de

Indokolás

Az áramlás megfordítását kivéve nem szabad meghatározni, hogy milyen befektetéseket kell 
alkalmazni az infrastruktúrában. Ez aránytalan és túlzott terhet róna az új szolgáltatókra és a 
kisvállalkozásokra.

Módosítás 29
Justas Vincas Paleckis 

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 

(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 
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feladatait és felelősségi köreit.
Amennyiben lehetséges és szükséges, 
regionális szinten közös vészhelyzeti 
terveket kell létrehozni.

földgázvállalkozások és illetékes hatóságok 
feladatait és felelősségi köreit.
Amennyiben lehetséges és szükséges, 
regionális szinten közös vészhelyzeti 
terveket kell létrehozni.

Or.   en

Módosítás 30
Thomas Ulmer

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 
létrehozását ajánlja.

(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 vagy a gázexport 
növelése. 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.

Or. de

Indokolás

A szolidaritási intézkedésekkel vagy a kompenzációs mechanizmusokkal kapcsolatosan nem 
szabad kötelező előírásokat szabni.
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Módosítás 31
Bogusław Sonik 

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 
létrehozását ajánlja.

(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,
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.

Or. en

Indokolás

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően és e kiigazítás keretében a gázellátás 
biztonságáról szóló javaslat (COM(2009)0363) jogalapja megváltozott a „régi” 95. cikkről 
(jogszabályok közelítése) az „új” 194. cikk (2) bekezdésére (energia). 

Módosítás 32
Justas Vincas Paleckis 

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A közösségi vészhelyzet esetén (23) A közösségi vészhelyzet esetén 
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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 
létrehozását ajánlja.

tanúsítandó kölcsönös tagállami 
szolidaritás megerősítése, és különösen a 
legkedvezőtlenebb földrajzi, illetve 
geológiai adottságokkal rendelkező 
tagállamok érdekében – például azok
támogatása érdekében, amelyek 
„energiaszigetek” – 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.

Or. en

Módosítás 33
Justas Vincas Paleckis 

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) és ezért az intézkedés mértékére és 
hatásaira tekintettel azt közösségi szinten 
jobban meg lehet valósítani, a Közösség a 
Szerződés 5. cikkében megállapított 
szubszidiaritási elvnek megfelelően 
intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben 
foglalt arányossági elvvel összhangban a 
rendelet nem lépi túl a szóban forgó 
célkitűzések eléréséhez szükséges 
mértéket.

(32) és ezért az intézkedés mértékére és 
hatásaira tekintettel azt regionális vagy
közösségi szinten jobban meg lehet 
valósítani, a Közösség a Szerződés 5. 
cikkében megállapított szubszidiaritási 
elvnek megfelelően intézkedéseket hozhat.
Az említett cikkben foglalt arányossági 
elvvel összhangban a rendelet nem lépi túl 
a szóban forgó célkitűzések eléréséhez 
szükséges mértéket.

Or. en
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Módosítás 34
Thomas Ulmer 

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 háztartások.

Or. de

Indokolás

A „védett fogyasztó” kifejezés az energiagazdálkodási törvény értelmében lényegében a 
háztartásokat, illetve adott esetben esetleg az iskolákat és a kórházakat jelenti. A kör tagállam 
által történő kibővítése esetén (ahogy ez ebben a választható szabályban megengedett) arra 
kell ügyelni, hogy ez ne jelentsen terhelést harmadik felek számára (itt szükség lenne egy 
ellenőrzési mechanizmusra, pl. a gázkoordinációs csoport bevonásával). A választható 
szabály így az irányelv érdekében de a rendelet ellen foglal állást, mivel a szabályozás nagy 
átültetési teret hagy a tagállam számára. 

Módosítás 35
Justas Vincas Paleckis 

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 – a kis- és középvállalkozások, 
az iskolák, a kórházak és más, orvosi, 
szociális és oktatási közszolgáltatást 
nyújtó intézmények, feltéve hogy már 
csatlakoztak a földgázelosztó hálózathoz;

Or. en
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Módosítás 36
Thomas Ulmer 

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A gázellátás biztonságának biztosítása a 
földgázvállalkozások, a tagállamok 
illetékes hatóságai, az ipari gázfogyasztók 
és a Bizottság feladata az őket illető 
felelősségi körökön belül. E feladat ellátása 
nagyfokú együttműködést tesz szükségessé 
közöttük. Abban az esetben, ha a 
gázellátásban nagyobb zavarra kerülne 
sor, ez a rendelet egy olyan 
mechanizmusról rendelkezik, amely egy 
háromfázisú koncepcióra támaszkodik. Az 
első fázisban az egyes vállalkozások, ill. 
vállalkozáscsoportok ellátászavarra adott 
reakciójára kerül sor; amennyiben ez nem 
bizonyul elegendőnek, a tagállamoknak 
kell intézkedéseket hozniuk az 
ellátászavar elhárítására. Megfelelő 
közösségi szintű intézkedésekre csak 
akkor kell sort keríteni, ha az első két 
fázisban hozott intézkedések nem 
kecsegtetnek eredménnyel. Prioritásként 
kell kezelni a határokon átnyúló 
regionális megoldásokat.

Or. de

Indokolás

Az egyes szereplők rangsorát ehelyütt határozottabban kell hangsúlyozni. Egy olyan 
rendeletbe, amelyben az érintettek szerepét és a felelősségi körét felsorolják, a háromlépcsős 
közösségi mechanizmust is fel kell venni. (vö. az eddigi 2004/67/EK rendelet 18. pontja)
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Módosítás 37
Thomas Ulmer 

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a gázkoordinációs 
csoporton keresztül közösségi szinten 
összehangolja az illetékes hatóságok 
működését, különösen közösségi 
vészhelyzet esetén.

(4) A „gázkoordinációs csoport” irányítja 
a közösségi szintű együttműködést a 11. 
cikknek megfelelően, különösen közösségi 
vészhelyzet esetén. Közösségi vészhelyzet 
esetén a „gázkoordinációs csoport” 
válságkezelő stábot hív össze a 10. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően. A résztvevők 
megnevezése az érintett tagállamokon 
keresztül történik. 

Or. de

Indokolás

A legutóbbi gázválság megmutatta, hogy a földgázágazat képviselői gyors és hatékony 
megoldást találtak az ellátászavarra. Ez okból válság esetén bevált szervezeti struktúra kell, 
hogy rendelkezésre álljon.

Módosítás 38
Justas Vincas Paleckis 

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 legkésőbb [2011 
március 31-ig; e rendelet hatálybalépése 
után tizenkét hónappal] a 
földgázvállalkozásokkal, a lakossági és 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 elkészíti a következőket:

Or. en
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Módosítás 39
Thomas Ulmer 

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 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. Közben biztosítani kell a 
gazdasági szempontból érzékeny adatok 
bizalmasságát. 

Or. de

Indokolás

A tájékoztatási kötelezettség a vállalkozások bizalmas adataira vonatkozik. Ezért, ahol csak 
lehetséges, az adatokat aggregált formában kell küldeni az üzleti titkok megóvása érdekében.

Módosítás 40
Justas Vincas Paleckis 

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 

(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 
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szolgáló fizikai kapacitásra kell 
vonatkozniuk.

szolgáló fizikai kapacitásra kell 
vonatkozniuk, továbbá a határokon 
átnyúló készletek biztosítására vonatkozó 
szerződéses korlátozásokra.

Or. en

Módosítás 41
Thomas Ulmer 

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

Or. de

Indokolás

A legutóbbi gázválság megmutatta, hogy a földgázágazat képviselői gyors és hatékony 
megoldást találtak az ellátászavarra. Ez okból válság esetén hiteles szervezeti struktúra kell, 
hogy rendelkezésre álljon.

Módosítás 42
Justas Vincas Paleckis 

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, 

(3) A (2) bekezdésben említett folyamat 
során a Bizottság ajánlatot tehet arra nézve, 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 43
Thomas Ulmer 

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóság közzé teszi terveit, 
beleértve a (6) bekezdés szerinti módosított 
változatokat is, és ezekről haladéktalanul 
értesíti a Bizottságot.

(5) Az illetékes hatóság közzé teszi terveit, 
beleértve a (6) bekezdés szerinti módosított 
változatokat is, és ezekről haladéktalanul 
értesíti a gázkoordinációs csoportot.

Or. de

Indokolás

A legutóbbi gázválság megmutatta, hogy a földgázágazat képviselői gyors és hatékony 
megoldást találtak az ellátászavarra. Ez okból válság esetén hiteles szervezeti struktúra kell, 
hogy rendelkezésre álljon.

Módosítás 44
Thomas Ulmer 

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 

(6) Az Ügynökséggel, a földgázpiaci 
ENTSO-val, a gázkoordinációs csoporttal 
és más érintettekkel egyetértésben a
tervnek az illetékes hatóságok által való 
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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.

bejelentése után hat hónappal a Bizottság
felülvizsgálja a tagállamok terveit. A 
Bizottság és a gázkoordinációs csoport 
együtt 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. A Bizottság 
felszólításról szóló értesítésétől számított 
két hónapon belül az érintett illetékes 
hatóság módosítja a tervet és a módosított 
tervről értesíti a Bizottságot, vagy 
indokolást nyújt be a Bizottsághoz arról, 
hogy miért nem ért egyet a felszólítással. 
Ebben az esetben a Bizottság módosíthatja 
vagy visszavonhatja felszólítását. Ha két 
hónapon belül a Bizottság úgy határoz, 
hogy nem módosítja vagy nem vonja 
vissza felszólítását, a Bizottság 
határozatáról szóló értesítéstől számított 
három hónapon belül az illetékes 
hatóságnak eleget kell tennie a Bizottság 
felszólításának.

Or. de

Indokolás

A gázkoordinációs csoportot aktívabban bele kell vonni az európai koordinációs feladatokba 
és a határokon átnyúló információcserébe. A gázkoordinációs csoport koncepciója a 
legutóbbi orosz-ukrán gázválság során beigazolódott. 

Módosítás 45
Thomas Ulmer 

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 

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított három
éven belül alkalmassá kell tenniük az 
állandó fizikai kapacitást a kétirányú 



AM\798998HU.doc 17/27 PE430.952v01-00

HU

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.

gázszállításra minden rendszerösszekötőn; 
kivéve abban az esetben, ha az illetékes
hatóságok úgy döntenek, hogy az érintett 
tagállamokban a kiegészítő kétirányú
gázáram nem járul hozzá az n-1–norma 
teljesüléséhez. 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 hároméves határidőn belül 
végrehajtja a kétirányú földgázáramlás 
lehetővé tételéhez szükséges 
módosításokat.

Or. de

Indokolás

Az áramlás megfordításának kötelezővé tétele nem célravezető. Az áramlás megfordítását 
csak akkor szabadna eszközölni, ha az lehetséges és értelme van az n-1–kritérium 
teljesítéséhez (megjegyzés: az áramlás megfordítását eddig az n-1-ben nem vették figyelembe; 
adott esetben forgatókönyv-vizsgálatokra alapozva, gazdasági ösztönzések alapján). További 
pontok: költség-haszon-számítás, súlyosbodó következmények a benchmark-/ 
ösztönzésszabályozásban.

Módosítás 46
Justas Vincas Paleckis 

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 

(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 
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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.

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. A gázszállítás 
üzemeltetőjének fel kell újítania az 
infrastruktúrát annak biztosítására, hogy 
a csővezetékekből és a 
kompresszorállomásokból a 
metánszivárgás a lehető legalacsonyabb 
szinten legyen tartva.

Or. en

Módosítás 47
Justas Vincas Paleckis 

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 
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„energiaszigetnek” tekintett régiók 
esetében – meg kell vizsgálni.

Or. en

Módosítás 48
Thomas Ulmer 

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

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 49
Justas Vincas Paleckis 

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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Or. en

Módosítás 50
Thomas Ulmer 

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vészhelyzeti tervnek biztosítania kell, 
hogy a tárolási létesítményekhez való, 
határokon átnyúló hozzáférés vészhelyzet 
esetén is fennmaradjon. A vészhelyzeti 
tervben nem szerepelhet olyan intézkedés, 
amely indokolatlanul korlátozza a 
határokon átnyúló gázáramlást.

(3) A nemzeti vészhelyzeti tervnek 
biztosítania kell, hogy a tárolási 
létesítményekhez való, határokon átnyúló 
hozzáférés vészhelyzet esetén is 
fennmaradjon. A vészhelyzetben nem 
hozható olyan intézkedés, amely 
indokolatlanul korlátozza a határokon 
átnyúló gázáramlást.

Or. de

Indokolás

A tárolókhoz történő, határokon átnyúló hozzáférést az adott tagállamoknak kell 
biztosítaniuk.

Módosítás 51
Thomas Ulmer 

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, 
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.

(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 
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 
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Központját.

Or. de

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 52
Thomas Ulmer 

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.

Or. de

Indokolás

Ehelyütt egyértelmű viselkedési szabályoknak kell fennállniuk vészhelyzet esetére. Egy 
szabadon választható szabály túl nagy értelmezési teret engedne. 

Módosítás 53
Justas Vincas Paleckis 

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 

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

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.

Or. en

Módosítás 54
Thomas Ulmer 

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 kérésre  közösségi 
vészhelyzetet hirdethet ki vagy akkor, ha a 
Közösségbe a harmadik országokból 
érkező – a földgázpiaci ENTSO számítása 
szerinti – napi gázimportnak több mint
20%-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.

Or. de

Indokolás

A közösségi vészhelyzet kihirdetésének küszöbét a harmadik országokból származó napi 
gázimport kiesésének több mint 20%-ában kell megállapítani. Ez az irányelv eddigi 
alkalmazásában már bevált.
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Módosítás 55
Justas Vincas Paleckis 

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 korai előrejelzést 
vagy közösségi riasztást adhat le az 
illetékes hatóságok kérésére. 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 
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.

Or. en

Módosítás 56
Justas Vincas Paleckis 

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 korai előrejelzést, közösségi 
riasztást, vagy közösségi vészhelyzetet, 
összehívhatja a gázkoordinációs 
csoportot. A Bizottság, amint kihirdette a 
közösségi vészhelyzetet, összehívja a 
gázkoordinációs csoportot.

Or. en
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Módosítás 57
Justas Vincas Paleckis 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 58
Thomas Ulmer 

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 
kereskedelmi megállapodások keretében 
történő fenntartását, és nem hozhatnak 
semmiféle olyan jogi rendelkezést, amely 
indokolatlanul korlátozza az érintett 
piacokra irányuló gázáramlást.

Or. de

Indokolás

Nem szabad kötelezettségeket előírni – a kereskedelmi megállapodásokon kívül – a tárolási 
létesítményekhez való hozzáféréssel kapcsolatban a tagállamok és földgázzal foglalkozó 
vállalkozásaik számára. 
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Módosítás 59
Thomas Ulmer 

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.

törölve

Or. de

Indokolás

A bürokrácialeépítési szándék keretében el kell kerülni az ellátási biztonságot felügyelő újabb 
csoportok alakítását és újabb jelentési kötelezettségek kirovását. Nincs szükség kiegészítő 
Monitoring Task Force-ra, hiszen ezeket a feladatokat már a gázvállalkozások és a hatóságok 
nemzeti szinten ellátják. Ezenkívül kérdéses, hogy mi a különbség a Task Force és a 
gázkoordinációs csoport között.

Módosítás 60
Thomas Ulmer 

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gázkoordinációs csoportot az ellátás 
biztonságát érintő intézkedések 
összehangolásának megkönnyítésére 
hozzák létre. A csoport az illetékes 
hatóságok, az Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökség és a 
földgázpiaci ENTSO képviselőiből, 
valamint az érintett iparágak és fogyasztók 
képviseleti szerveinek képviselőiből áll. A
Bizottság dönt a csoport összetételéről, 
biztosítva annak reprezentatív voltát, és 

(1) A gázkoordinációs csoportot az ellátás 
biztonságát érintő intézkedések 
összehangolásának megkönnyítésére 
hozzák létre. A csoport az illetékes 
hatóságok, az Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökség és a 
földgázpiaci ENTSO képviselőiből, 
valamint az érintett iparágak és fogyasztók 
képviseleti szerveinek képviselőiből áll. A
tagállamok döntenek a csoport 
összetételéről, biztosítva annak 
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elnököl a csoport ülésein. A csoport 
eljárási szabályzatot fogad el.

reprezentatív voltát, és elnököl a csoport 
ülésein. A csoport eljárási szabályzatot 
fogad el.

Or. de

Indokolás

A szakértői szerepet a vállalkozásoktól (elosztó, vállalatigazgatás stb.) egy (regionális) 
Emergency Task Force-ba kell átemelni. Vészhelyzet esetén, amikor gyors döntésre van 
szükség, fontosak a rövid kommunikációs csatornák e csoport és a koordináló hatóságok 
között (minisztériumok, regulátor, EU).

Módosítás 61
Thomas Ulmer 

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gázkoordinációs csoport a
Bizottságot különösen a következőkkel 
kapcsolatos kérdésekben segíti:

(2) A gázkoordinációs csoport a
Bizottságnak különösen a következőkkel 
kapcsolatos kérdésekben ad tanácsot:

Or. de

Indokolás

A gázkoordinációs csoport szerepét meg kell erősíteni.

Módosítás 62
Justas Vincas Paleckis 

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.

Or. en
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Módosítás 63
Thomas Ulmer 

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 a következő intézkedéseknek 
kizárólag vészhelyzet esetén történő 
alkalmazását és figyelembe veszi az 
intézkedések következő, nem teljes 
jegyzékét:

Or. de

Indokolás

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


