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RÖVID INDOKOLÁS

Az elmúlt években nagymértékben változott Európa gázellátásának biztonsága, nőtt az 
importtól való függés és fokozódtak az ellátással és szállítással kapcsolatos kockázatok. A 
2009. januári orosz-ukrán gázválság során kiderült, hogy továbbra is szükség van az 
infrastrukturális befektetésekre egész Európában és a piac további integrációja javítaná az 
ellátás biztonságát. 

A határokon átnyúló kapacitásokat és más infrastruktúrákat elegendő mennyiségben létrehozó 
beruházások hosszú távú tervezésének ellátásbiztonsági vonatkozásait, amelyek biztosítják, 
hogy a rendszer hosszú távon képes az ellátásbiztonságot garantálni és az ésszerű keresletet 
kielégíteni, a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK irányelv 
szabályozza.

Ez a javaslat biztosítani kívánja, hogy elégséges infrastruktúra áll rendelkezésre és megfelelő 
a felkészültség a gázellátás hirtelen zavarainak megelőzéséhez és az azokkal való 
megbirkózáshoz. Biztosítani kívánja továbbá, hogy a belső gázpiac ilyen események 
közepette is a lehető legtovább hatékonyan működjön, valamint hogy olyan egyértelmű 
mechanizmusok álljanak rendelkezésre, amelyekkel a konkrét ellátási zavarokra összehangolt 
választ lehet adni.

A gázellátás biztonsága tekintetében néhány intézkedést meghatározó 2004/67/EK irányelv 
helyébe a hatékonyabb válaszadás érdekében egy olyan rendeletnek – a közvetlen 
alkalmazhatóság miatt ez már önmagában is hatékonyabb – kell lépnie, amely pontosabb 
ellátásbiztonsági előírásokat és vészhelyzetekre való felkészülési tervet tartalmaz. 

A vélemény előadója ugyan üdvözli a javaslatot, de úgy véli, hogy azt tovább lehet javítani, 
különösen a fogyasztóvédelmi kérdések, valamint a piacalapú eszközök gázválság esetén 
történő alkalmazása tekintetében.  Ezért az alábbiak szerint javasol módosításokat:

 A vélemény előadója kiemelt prioritásként kezeli, hogy az energiához valamennyi 
európai polgár megfizethető módon és könnyen hozzáférhessen. Ezt 
válsághelyzetekben is biztosítani kell, különösen a védett fogyasztók számára, akiknek 
körét egyértelműen és pragmatikusan kell meghatározni. A fogyasztókat megfelelően 
kell tájékoztatni arról, hogy válság esetén is folyamatos ellátásra jogosultak.

 Az ellátási zavarokra lépcsőzetes és összehangolt választ kell adni a gázvállalkozások, 
a tagállamok és a Közösség szintjén. A gázellátás biztonságának garantálására 
vonatkozó feladat megoszlik e szereplők között, de szerepüket és hatáskörüket 
egyértelműen meg kell határozni.

 Az ellátási zavarra választ adó piaci alapú eszközöket egyértelműen előnyben kell 
részesíteni a nem piaci alapú intézkedésekkel szemben, melyeket csak végső esetben 
szabad alkalmazni.



PE428.268v02-00 4/17 AD\797988HU.doc

HU

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő 
módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gázellátás biztonságával
kapcsolatban eddig meghozott közösségi 
szintű intézkedések értelmében azonban a 
tagállamok még mindig nagy önállóságot 
élveznek az eszközök megválasztása 
tekintetében. Amikor egy tagállam 
ellátásbiztonsága veszélybe kerül, nagy a 
kockázata annak, hogy az e tagállam által 
egyoldalúan meghozott intézkedések 
veszélyeztetik a belső gázpiac megfelelő 
működését. A legújabb tapasztalatok 
bebizonyították e kockázat valódiságát. 
Annak érdekében, hogy a belső gázpiac 
még ellátási zavarok közepette is 
működhessen, szükséges rendelkezni az 
ellátási zavarokra adott válaszok jobb
összehangolásáról mind a megelőző 
intézkedések, mind pedig a konkrét ellátási 
zavarhelyzetben alkalmazott megoldások 
tekintetében.

(4) A gázellátás biztonságával 
kapcsolatban eddig meghozott közösségi 
szintű intézkedések értelmében azonban a 
tagállamok még mindig nagy önállóságot 
élveznek az eszközök megválasztása 
tekintetében. Amikor egy tagállam 
ellátásbiztonsága veszélybe kerül, nagy a 
kockázata annak, hogy az e tagállam által 
egyoldalúan meghozott intézkedések 
veszélyeztetik a belső gázpiac megfelelő 
működését, valamint a védett – beleértve a 
sérülékeny – fogyasztók biztonságát. A 
legújabb tapasztalatok bebizonyították e 
kockázat valódiságát. Annak érdekében, 
hogy a belső gázpiac még ellátási zavarok 
közepette is működhessen, szükséges 
rendelkezni az ellátási zavarokra adott 
válaszok szolidaritásáról és
összehangolásáról mind a megelőző 
intézkedések, mind pedig a konkrét ellátási 
zavarhelyzetben alkalmazott megoldások 
tekintetében.

Indokolás

Úgy véljük, hogy a fogyasztóvédelem és szolidaritás koncepciója nem teljesen vált e javaslat 
részévé. Mivel ez a rendelet a földgázellátás biztonságáról szól, a fogyasztóvédelem és a 
tagállamok közötti szolidaritás figyelembe vétele alapvetően szükséges az ellátási zavarokra 
adott válaszok előkészítéséhez.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Közösség súlyos ellátási zavara 
érinthet minden tagállamot és az 
energiaközösség szerződő feleit, és komoly 
gazdasági károkat okozhat az egész 
Közösség gazdaságának. Hasonlóképpen a 
gázellátás zavara súlyos társadalmi 
következményekkel járhat különösen a 
sérülékeny fogyasztói csoportok esetében.

(6) A Közösség súlyos gázellátási zavara 
hatással lehet az EU stratégiai érdekeire, 
illetve érinthet minden tagállamot és az 
energiaközösség szerződő feleit, és komoly 
gazdasági károkat okozhat az egész 
Közösség gazdaságának, illetve közvetetten 
érintheti a mellékágazatokat. 
Hasonlóképpen a gázellátás zavara súlyos 
társadalmi következményekkel járhat 
különösen a sérülékeny fogyasztói 
csoportok esetében.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) E rendeletnek lehetővé kell tennie, 
hogy a földgázvállalkozások és a 
fogyasztók az ellátási zavarokra adott 
megoldásaikban, amíg csak lehetséges, a 
piaci mechanizmusokra támaszkodjanak. 
Emellett rendelkeznie kell 
válságmechanizmusokról is, amelyeket 
akkor kell alkalmazni, amikor a piacok már 
nem képesek a gázellátási zavart 
megfelelően kezelni. Az ellátási zavarok 
enyhítése céljából még vészhelyzet esetén 
is célszerű a piaci alapú eszközöket 
előnyben részesíteni. 

(12) E rendeletnek lehetővé kell tennie, 
hogy a földgázvállalkozások és a 
fogyasztók az ellátási zavarokra adott 
megoldásaikban, amíg csak lehetséges, a 
piaci mechanizmusokra támaszkodjanak. 
Emellett rendelkeznie kell 
válságmechanizmusokról is, amelyeket 
akkor kell alkalmazni, amikor a piacok már 
nem képesek a gázellátási zavart 
megfelelően kezelni. Az ellátási zavarok 
enyhítése céljából még vészhelyzet esetén 
is célszerű a piaci alapú eszközöket 
előnyben részesíteni, feltéve, hogy az 
érintett tagállamokban a fogyasztók 
általános érdekét ez nem érinti.

Módosítás 4
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Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A harmadik energiapiaci 
jogszabálycsomag elfogadását követően a 
gázágazatra új rendelkezések vonatkoznak, 
amelyek világosabban meghatározzák a 
tagállamok, a szabályozó hatóságok, a 
szállításirendszer-üzemeltetők és az 
Ügynökség feladatait és felelősségi köreit, 
továbbá javítják az átláthatóságot a piac 
megfelelő működése és az ellátásbiztonság 
érdekében.

(13) A harmadik energiapiaci 
jogszabálycsomag elfogadását követően a 
gázágazatra új rendelkezések vonatkoznak, 
amelyek világosabban meghatározzák a 
tagállamok, a szabályozó hatóságok, a 
szállításirendszer-üzemeltetők és az 
Ügynökség feladatait és felelősségi köreit, 
továbbá javítják az átláthatóságot a piac 
megfelelő működése és az ellátásbiztonság, 
valamint a fogyasztók védelme érdekében.

Indokolás

Úgy véljük, hogy a fogyasztóvédelem és szolidaritás koncepciója nem teljesen vált e javaslat 
részévé. Mivel ez a rendelet a földgázellátás biztonságáról szól, a fogyasztóvédelem és a 
tagállamok közötti szolidaritást alapvetően figyelembe kell venni az ellátási zavarokra adott 
válaszok előkészítéséhez.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A belső gázpiac létrehozása és e 
piacon belül a valódi verseny kínálja a 
legnagyobb fokú ellátásbiztonságot a 
Közösség minden tagállamára kiterjedően, 
feltéve hogy megvan a lehetősége annak, 
hogy a piac teljes körűen működjön a 
Közösség egy részét érintő ellátási zavar 
esetében, bármi legyen is e zavar oka. E cél 
érdekében az ellátásbiztonság átfogó és 
hatékony közös koncepciójára van szükség, 
különösen a piac követelményeivel 
összeegyeztethető, átlátható és
megkülönböztetéstől mentes ellátási 
politika révén, amely elkerülhetővé teszi a 
piac torzulását és a zavarokra adott piaci 
válaszok gyengítését. 

(14) A belső gázpiac létrehozása és e 
piacon belül a valódi verseny kínálja a 
legnagyobb fokú ellátásbiztonságot a 
Közösség minden tagállamára kiterjedően, 
feltéve hogy megvan a lehetősége annak, 
hogy a piac teljes körűen működjön a 
Közösség egy részét érintő ellátási zavar 
esetében, bármi legyen is e zavar oka. E cél 
érdekében az ellátásbiztonság átfogó és 
hatékony közös koncepciójára van szükség, 
különösen átláthatóság, szolidaritás és a 
piac követelményeivel összeegyeztethető, 
megkülönböztetéstől mentes ellátási 
politika révén, amely elkerülhetővé teszi a 
piac torzulását és a zavarokra adott piaci 
válaszok gyengítését. 
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Indokolás

Úgy véljük, hogy a fogyasztóvédelem és szolidaritás koncepciója nem teljesen vált e javaslat 
részévé. Mivel ez a rendelet a földgázellátás biztonságáról szól, a fogyasztóvédelem és a 
tagállamok közötti szolidaritást alapvetően figyelembe kell venni az ellátási zavarokra adott 
válaszok előkészítéséhez.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Meg kell határozni olyan elegendő 
mértékben harmonizált ellátásbiztonsági 
előírásokat, amelyek legalább a 2009. 
januári helyzethez hasonló helyzeteket 
szabályozzák a tagállamok közötti 
eltérések figyelembevételével, anélkül 
hogy ésszerűtlen és aránytalan terheket 
hárítanának a földgázvállalkozásokra, 
beleértve az új piaci belépőket és 
kisvállalkozásokat is.

(16) Meg kell határozni olyan elegendő 
mértékben harmonizált ellátásbiztonsági 
előírásokat, amelyek legalább a 2009. 
januári helyzethez hasonló helyzeteket 
szabályozzák a tagállamok közötti 
eltérések figyelembevételével –
figyelemmel a földgáz belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló 2009. 
július 13-i 2009/73/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 3. 
cikkében hivatkozott közszolgálati 
kötelezettségekre és a fogyasztóvédelemre 
–, anélkül hogy ésszerűtlen és aránytalan 
terheket hárítanának a 
földgázvállalkozásokra, beleértve az új 
piaci belépőket és kisvállalkozásokat is. 
_____
1 HL L 211., 2009.8.14., 94. o.

Indokolás

Kulcsfontosságú biztosítani, hogy a tagállamok intézkedéseket hozzanak a különféle 
fogyasztói kategóriák összességének védelmére. Közszolgáltatási kötelezettségeket, a 
sérülékeny fogyasztók védelmét, az energiaszegénységgel való küzdelmet, a jólétet és a 
polgárok egészségét kell megfontolni az ellátás biztonságára vonatkozó stratégiai tervek 
előkészítése során.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Fontos a gázellátás fenntartása 
különösen a lakossági fogyasztók és más 
védett fogyasztók, így az iskolák és 
kórházak számára olyan esetekben, amikor 
a piac már nem képes ellátásukat 
biztosítani. Fontos még a válsághelyzet 
előtt meghatározni, hogy a válság során 
milyen intézkedéseket kell hozni.

(18) Fontos a gázellátásnak a tagállamok 
által történő fenntartása és biztosítása,
különösen a lakossági fogyasztók – többek 
között a sérülékeny fogyasztók – és más 
védett fogyasztók, így az iskolák és 
kórházak számára olyan esetekben, amikor 
a piac már nem képes ellátásukat 
biztosítani. Fontos még a válsághelyzet 
előtt meghatározni, hogy a válság során 
milyen intézkedéseket kell hozni, 
különösen a 2009/73/EK irányelvben 
hivatkozott közszolgálati kötelezettségek és 
fogyasztóvédelmi intézkedések, a túlzott 
áremelés megelőzése és a sérülékeny 
fogyasztóknak nyújtott kártérítés 
tekintetében.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A határkeresztező kapacitásokat és 
más infrastruktúrákat elegendő 
mennyiségben létrehozó beruházások 
hosszú távú tervezésének ellátásbiztonsági 
vonatkozásait, amelyek biztosítják, hogy a 
rendszer hosszú távon képes az 
ellátásbiztonságot garantálni és az ésszerű 
keresletet kielégíteni, a földgáz belső 
piacára vonatkozó közös szabályokról és a 
2003/55/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló .../…/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv szabályozza. 
Az ellátásbiztonsági előírások teljesítése 
átmeneti időszakot tehet szükségessé, 
amely lehetővé teszi a szükséges 
beruházások elvégzését. A földgázpiaci 

(20) A határkeresztező kapacitásokat és 
más infrastruktúrákat elegendő 
mennyiségben létrehozó beruházások 
hosszú távú tervezésének ellátásbiztonsági 
vonatkozásait, amelyek biztosítják, hogy a 
rendszer hosszú távon képes az 
ellátásbiztonságot garantálni és az ésszerű 
keresletet kielégíteni, a földgáz belső 
piacára vonatkozó közös szabályokról és a 
2003/55/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2009/73/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv szabályozza. 
A földgázpiaci ENTSO által készített és az 
Ügynökség által felügyelt 10 éves 
hálózatfejlesztési terv a közösségi szinten 
szükséges beruházások meghatározásának 
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ENTSO által készített és az Ügynökség 
által felügyelt 10 éves hálózatfejlesztési 
terv a közösségi szinten szükséges 
beruházások meghatározásának alapvető 
eszköze.

alapvető eszköze. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy e rendelet 
megfelelő alkalmazása érdekében a 
2009/73/EK irányelv végrehajtásához 
szükséges valamennyi intézkedést e 
rendelet hatálybalépésének időpontjáig 
elfogadják.

Indokolás

Ösztönzőt kell kialakítani a tagállamok számára, hogy a lehető leghamarabb hajtsák végre a 
korábban elfogadott gázirányelvet a gáz belső piacának jó működése érdekében. Ezért a 
javasolt rendeletnek csak akkor kell hatályba lépne, amikor valamennyi tagállam 
végrehajtotta a gázirányelvet. Egyébként két, egymáshoz közel álló jogi eszköz lesz 
párhuzamosan, egyrészt a rendelet azonnali foganatosíthatóságával, másrészt a 
gázirányelvvel, amely továbbra is végrehajtásra vár. Az irányelv a rendelet hatályba lépése 
előtt történő végrehajtásának az lesz az előnye, hogy megszűnhet az összes érdekelt fél 
számára a jogbizonytalanság, és ezáltal a belső piac optimalizálódik.

Módosítás 9

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 
Szerződésben 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.
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Indokolás

Érdemes emlékeztetni arra, hogy a Lisszaboni Szerződés arra szólít fel, hogy az Unió 
energiapolitikáját a szolidaritás szellemében folytassuk.  

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

E rendelet intézkedéseket állapít meg, 
amelyek célja, hogy a felelősségi körök 
egyértelmű meghatározásával és 
kiosztásával, valamint az ellátási zavarokra 
mind megelőző intézkedések, mind konkrét 
megoldások keretében adott válaszok 
földgázvállalati, tagállami és közösségi 
szintű összehangolásával megőrizze a 
földgázellátás biztonságát, és ezzel 
biztosítsa a földgáz belső piacának 
megfelelő és folyamatos működését, 
valamint hogy gyakorlati kifejezését 
nyújtsa az Európai Unió Működéséről 
szóló Szerződésben foglalt szolidaritási 
szellemnek. 

Indokolás

Tükrözi a tagállamok közötti szolidaritás szellemét, amelynek – a Lisszaboni Szerződésben 
foglaltak szerint – minden intézkedés velejárójának kell lennie, amennyiben bizonyos 
termékek ellátásában nehézségek merülnek fel az energia területén.

Módosítás 11

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 

1. „védett fogyasztó”: valamennyi 
lakossági fogyasztó, köztük a sérülékeny
fogyasztók – amelyek meghatározása a 
2009/73/EK rendelettel összhangban a 
tagállamok hatáskörébe tartozik –, iskola 
és kórház, feltéve, hogy már csatlakoztak a 
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csatlakoztak a földgázelosztó hálózathoz; földgázelosztó hálózathoz, valamint a kis-
és középvállalkozások, feltéve hogy már a 
rendelkezésre álló további ellátás 
mértékében csatlakoztak a földgázelosztó 
hálózathoz;

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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. 

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 és szolidaritást
tesz szükségessé közöttük.

Indokolás

Úgy véljük, hogy a fogyasztóvédelem és szolidaritás koncepciója nem teljesen vált e javaslat 
részévé. Mivel ez a rendelet a földgázellátás biztonságáról szól, a fogyasztóvédelem és a 
tagállamok közötti szolidaritás figyelembe vétele alapvetően szükséges az ellátási zavarokra 
adott válaszok előkészítéséhez.

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A földgázvállalkozások 
hozzájárulnak e rendelet céljainak 
megvalósításához, különös tekintettel az 
annak 6. cikkében meghatározott 
infrastruktúra-előírásokra, illetve a 7. 
cikkében meghatározott ellátási 
előírásokra. 

Módosítás 14
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Annak érdekében, hogy a földgázhoz 
az ellátás megszakítása idején fizikailag 
optimálisan hozzá lehessen férni, a 
szállítási útvonalak és földgázellátó 
források lehető legnagyobb 
változatosságára kell törekednie a 
tagállamoknak.

Indokolás

Ahhoz, hogy Európában biztonságos földgázellátás és igazi belső földgázpiac alakuljon ki, 
nagyon fontos, hogy a tagállamok ne csak a földgázra, hanem más energiaforrásokra is 
összpontosítsanak.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a vonatkozó közszolgálati 
kötelezettségről szóló információ.

d) a vonatkozó közszolgálati 
kötelezettségről és a 2009/73/EK irányelv 
3. cikkében hivatkozott fogyasztóvédelmi 
intézkedésekről, többek között a 
fogyasztók túlzott áremeléstől való 
védelmében hozott nemzeti 
intézkedésekről szóló információ.

Indokolás
A tagállamoknak intézkedéseket kell meghatározniuk a fogyasztók túlzott áremeléstől való
védelme érdekében.  Az itt idézhető 2009/73/EK irányelv részletesen meghatározza a 
közszolgálati kötelezettségeket és fogyasztóvédelmet.

Módosítás 16
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető szavak

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 intézkedéseket hoz 
a tagállam védett fogyasztói – többek 
között a sérülékeny fogyasztók –
földgázellátása érdekében a következő 
esetekben:

Módosítás 17

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

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a 
védett fogyasztók ellátásának feltételei a 
belső gázpiac megfelelő működésének 
sérelme nélkül, az árak pedig a piaci érték 
figyelembe vételével kerülnek 
megállapításra.

(5) Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a 
védett – többek között a sérülékeny –
fogyasztók ellátásának feltételei a belső 
gázpiac megfelelő működésének sérelme 
nélkül, az árak pedig a piaci érték és a 
tagállamok közötti szolidaritás, valamint a 
megfelelő közszolgálati kötelezettségek
figyelembe vételével kerülnek 
megállapításra. Válság esetén a 
tagállamok meghozzák a védett – többek 
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között a sérülékeny – fogyasztók által 
fizetendő gázárak túlzott emelésének 
megelőzéséhez szükséges valamennyi 
intézkedést.

Indokolás

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok biztosítják valamennyi 
fogyasztó tájékoztatását az (1) és (2) 
bekezdésben meghatározott ellátási 
előírásról, valamint a 2009/73/EK 
irányelvben hivatkozott fogyasztóvédelmi 
intézkedésekről. A tagállamok fedezik a 
földgáz sérülékeny fogyasztókhoz való 
eljuttatásának többletköltségeit a 9. cikk 
(2) bekezdésében említett vészhelyzetek 
esetén.

Módosítás 20

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 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; 
nem piaci alapú intézkedéseket csak 
legvégső esetben szabad alkalmazni a 
gázellátás biztonságának garantálása 
érdekében;
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Módosítás 21

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 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, 
vagy valamelyik illetékes hatóság 
kérésére, miután megtörtént a 9. cikk (6) 
bekezdése szerinti ellenőrzés, vagy ha 
egynél több illetékes hatóság hirdetett ki 
vészhelyzetet. A Bizottság közösségi 
vészhelyzetet hirdethet ki különösen 
érintett, egy vagy több tagállamot magában 
foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy egy adott közösségi vészhelyzetben az 
illetékes hatóságok vagy földgázvállalatok 
fellépése elégtelen, a Bizottság közvetlenül 
végrehajthatja a II. és III. mellékletekben 
felsorolt intézkedéseket, az érintett piacok 
földgázellátásának visszaállítása 
érdekében. 

Indokolás

Amennyiben a gázellátás zavara esetén a nemzeti szintű intézkedések elégtelennek 
bizonyulnak, akkor az EU egésze ellátásbiztonságának garantálása érdekében szükség van az 
Európai Bizottság közbelépésére. A Bizottságnak kell összehangolnia a földgázvállalkozások 
és a nemzeti illetékes hatóságok fellépéseit, egészen addig, amíg a piac rendes működése 
helyreáll.  Ha viszont a nemzeti illetékes hatóságok és a földgázvállalkozások Európai 
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Bizottság által összehangolt fellépései hatástalanok, akkor a Bizottságnak legvégső esetben 
jogában áll saját felelősségére előre meghatározott intézkedéseket alkalmazni. Ezeket a belső 
piac működésének helyreállításához feltétlenül szükséges intézkedésekre kell korlátozni.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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