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Módosítás 7
Marek Siwiec

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 
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 és 
sérülékeny fogyasztó 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.

Or. en

Indokolás

Megfontolás tárgyát képezi, 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.
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Módosítás 8
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 
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. Annak érdekében, hogy a 
belső gázpiac még ellátási zavarok 
közepette is működhessen, szükséges 
rendelkezni az ellátási zavarokra adott 
válaszok összehangolásáról mind a 
megelőző intézkedések, mind pedig a 
konkrét ellátási zavarhelyzetben 
alkalmazott megoldások tekintetében.
Rendkívül fontos azonban, hogy ne 
kerüljön veszélybe a tagállamok –saját 
külön követelményeiknek megfelelő –
képessége, hogy intézkedéseket 
dolgozzanak ki. 

Or. en

Módosítás 9
Toine Manders

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 

(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 
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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 
összehangolásáról mind a megelőző 
intézkedések, mind pedig a konkrét ellátási 
zavarhelyzetben alkalmazott megoldások 
tekintetében.

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 
összehangolásáról mind a megelőző 
intézkedések, mind pedig a konkrét ellátási 
zavarhelyzetben alkalmazott megoldások 
tekintetében. Az e rendelet által 
létrehozandó gázkoordinációs csoportnak 
kell az ellátási zavarokra összehangolt 
választ nyújtania, megelőző intézkedéseket 
hoznia és konkrét ellátási zavarhelyzetben 
fellépnie.

Or. en

Módosítás 10
Rareş-Lucian Niculescu

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 földgázellátási
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.

Or. ro
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Módosítás 11
Rareş-Lucian Niculescu

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 
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.

(9) Elegendő gázinfrastruktúra megléte az 
egyes tagállamokon belül és a Közösség 
egészében, valamint a vészhelyzetekben 
alkalmazandó előkészítés és a koordináció 
képességének hangsúlyozása alapvető
tényezők az ellátási zavarok kezeléséhez. A 
gázellátási biztonság közös minimum 
kritériumai 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.

Or. ro

Módosítás 12
Rareş-Lucian Niculescu

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 

(10) Az új gázinfrastruktúrába való 
befektetést erőteljesen támogatni kell
politikai és intézményi szempontból és a 
nemzeti és közösségi szinten meglévő 
különböző eszközök révén kell
finanszírozni. Amennyiben egy 
infrastruktúra-beruházás határokon átnyúló 
jelleggel bír a(z) .../.../EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott 
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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.

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. ro

Módosítás 13
Toine Manders

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. 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. Az ENTSO-G-nek 
döntéshozatali jogkörrel kell rendelkeznie, 
és össze kell hangolnia a nemzeti 
szállításirendszer-üzemeltetők rendszerét.  
Amennyiben a gázipari cégek nem 
hajlandók véghezvinni az 
infrastruktúrához szükséges 
beruházásokat, az ENTSO-G-nek 
hatáskörrel kell rendelkeznie más, akár 
intézményi beruházók – például 
nyugdíjalapok stb.– keresésére. 

Or. en
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Módosítás 14
Rareş-Lucian Niculescu

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.  

Or. ro

Módosítás 15
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 

(12) E rendeletnek emellett rendelkeznie 
kell válságmechanizmusokról, amelyeket 
akkor kell alkalmazni, amikor a piacok már 
nem képesek a gázellátási zavart 
megfelelően kezelni. Vészhelyzet esetén a 
fogyasztóvédelem biztonságáért felelős 
eszközöket az ellátási zavarok enyhítése 
céljából célszerű előnyben részesíteni.
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enyhítése céljából még vészhelyzet esetén 
is célszerű a piaci alapú eszközöket
előnyben részesíteni.

Or. en

Indokolás

Az EKSz. 153. cikke ((2) bekezdés) kifejezetten meghatározza, hogy "a fogyasztóvédelmi 
követelményeket figyelembe kell venni az egyéb közösségi politikák és tevékenységek 
meghatározásakor és végrehajtásakor”.

Módosítás 16
Marek Siwiec

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.

Or. en

Indokolás

Megfontolás tárgyát képezi, 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.
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Módosítás 17
Marek Siwiec

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.

Or. en

Indokolás

Megfontolás tárgyát képezi, 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 18
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 

(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 
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zavarok és válsághelyzet esetén való 
fenntartásában.

zavarok és válsághelyzet esetén való 
fenntartásában. A tagállamok és az 
illetékes hatóságok szerepe a 
földgázellátás biztosításának 
kulcsfontosságú eleme, különösen az 
ellátási zavarok és a válsághelyzetek 
idején.

Or. en

Módosítás 19
Marek Siwiec

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 közszolgálati kötelezettségekre és a 
fogyasztóvédelemre (ahogy arra a földgáz 
belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról szóló, 2009. július 13-i 
2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1 3. cikkében is szerepel 
hivatkozás), hogy anélkül hogy ésszerűtlen 
és aránytalan terheket hárítanának a 
földgázvállalkozásokra, beleértve az új 
piaci belépőket és kisvállalkozásokat is.
_____
1HL L 211., 2009.8.14., 94. o.

Or. en

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 
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előkészítése során.

Módosítás 20
Rareş-Lucian Niculescu

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, 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.
Tekintettel a piac vészhelyzetben történő 
megfelelő működéséhez szükséges 
egyensúly biztosítására, a tagállamoknak 
képesnek kell lenniük azon projektek 
társfinanszírozására, amelyek alapvető 
fontosságúak a lehetséges fennakadások 
megelőzésére a Bizottság által végzett 
válogatás alapján.  

Or. ro

Módosítás 21
Rareş-Lucian Niculescu

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 

(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 
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biztosítani. Fontos még a válsághelyzet 
előtt meghatározni, hogy a válság során 
milyen intézkedéseket kell hozni.

biztosítani. Fontos még a válsághelyzet 
előtt meghatározni, hogy a válság során 
milyen intézkedéseket kell hozni, 
mégpedig egy (a Bizottság, a Tanács és az 
Európai Parlament képviselőiből álló) 
közös képviseleti bizottság keretében, 
amely az egyetlen olyan hatóság lenne, 
amely felhatalmazással rendelkezne a 
követelmények központilag történő 
meghatározására, illetve olyan 
intézkedések javasolására, amelyeket 
uniós szinten hoznának az ellátási 
biztonság zavarainak esetén.

Or. ro

Módosítás 22
Marek Siwiec

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 gázellátás tagállam által 
történő fenntartása és biztosítása
különösen a lakossági fogyasztók, a 
sérülékeny fogyasztók és a 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 
közszolgáltatási kötelezettségek, a 
fogyasztóvédelem, az árszabályozás és a 
kártérítés tekintetében.

Or. en

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy a tagállamok felelőssége a gázt biztosítani abban az esetben, ha a 
piac nem tudja folytatni az ellátást, különösen a háztartások, a sérülékeny és védett fogyasztók 
részére.  A polgárok jóléte a tagállam felelőssége. A közszolgáltatási kötelezettségeket, a 
sérülékeny fogyasztók védelmét, az energiaszegénységgel való küzdelmet, a jólétet és a 
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polgárok egészségét meg kell vizsgálni az ellátás biztonságára vonatkozó stratégiai tervek 
előkészítése során.

Módosítás 23
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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 gázellátás fenntartása 
különösen a lakossági fogyasztók és más 
védett fogyasztók, így háztartások, 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.

Or. en

Módosítás 24
Zuzana Roithová

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 gázellátás fenntartása 
különösen a lakossági fogyasztók és
kórházak, valamint más védett fogyasztók 
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.

Or. en



AM\796426HU.doc 15/40 PE430.633v02-00

HU

Indokolás

A lakossági fogyasztókat és a kórházakat, valamint más védett fogyasztókat gázválság idején 
el kell látni.

Módosítás 25
Toine Manders

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 különösen a 
lakossági fogyasztók, más védett 
fogyasztók, így az iskolák és kórházak, 
valamint a sérülékeny fogyasztók 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.

Or. en

Módosítás 26
Toine Manders

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.

(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.
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Az ellátásbiztonsági előírások teljesítése 
átmeneti időszakot tehet szükségessé, 
amely lehetővé teszi a szükséges 
beruházások elvégzését. A földgázpiaci 
ENTSO által készített és az Ügynökség 
által felügyelt 10 éves hálózatfejlesztési 
terv a közösségi szinten szükséges 
beruházások meghatározásának alapvető 
eszköze.

Mivel ez a rendelet a 2009/73/EK 
irányelvre épít, a 2009/73/EK irányelvet e 
rendelet hatályba lépése előtt kell 
végrehajtani. A földgázpiaci ENTSO által 
készített és az Ügynökség által felügyelt 10 
éves hálózatfejlesztési terv a közösségi 
szinten szükséges beruházások 
meghatározásának alapvető eszköze.

Or. en

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 lépnie, 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 27
Rareş-Lucian Niculescu

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A földgázpiaci ENTSO-t és az 
Ügynökséget a gázkoordinációs csoport 
tagjaként teljes mértékben be kell vonni a 
közösségi szintű együttműködési és
konzultációs folyamatba.

(21) A földgázpiaci ENTSO-t és az 
Ügynökséget a gázkoordinációs csoport 
tagjaként teljes mértékben be kell vonni a 
közösségi szintű együttműködési, 
megoldás-azonosítási és -kialakítási
folyamatba, valamint a konzultációkba.

Or. ro
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Módosítás 28
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 29
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) E rendelet célja, hogy a 
földgázvállalkozásokat és a tagállamok 

törölve
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illetékes hatóságait felhatalmazza arra, 
hogy a belső piac hatékony működését 
ellátási zavar esetén a lehető leghosszabb 
ideig fenntartsák mindaddig, amíg az 
illetékes hatóságok az olyan helyzet 
orvoslására, amikor a piac már nem képes 
a szükséges ellátást biztosítani, 
intézkedéseket nem hoznak. E kivételes
intézkedéseknek teljes mértékben meg kell 
felelniük a közösségi szabályoknak, és 
azokról a Bizottságot értesíteni kell.

Or. en

Módosítás 30
Sandra Kalniete, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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 
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.

Or. en

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.
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Módosítás 31
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
2009/73/EK irányelv

Valamennyi tagállam köteles végrehajtani 
a földgáz belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról szóló 2009/73/EK irányelvet 
e rendelet hatályba lépése előtt.

Or. en

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 32
Zuzana Roithová

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 és kórházak, továbbá – ha az 
illető tagállam úgy határoz a tagállam által 
a 8. cikk szerint végrehajtott kockázat- és 
hatásvizsgálatot követően a műszaki 
megvalósíthatóság, valamint a piac 
számára várható előnyök és valamennyi 
költség gazdasági értékelésére 
figyelemmel, – más fogyasztók, feltéve 
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hogy már csatlakoztak a földgázelosztó 
hálózathoz;

Or. en

Indokolás

A lakossági fogyasztókat és a kórházakat mint védett fogyasztókat gázválság idején valóban el 
kell látni. Ha egy tagállam úgy dönt, hogy a védett fogyasztónak számító lakossági 
fogyasztókon és kórházakon kívül e kategóriába másokat is bevon, ennek egy olyan szilárd 
hatásvizsgálaton kell alapulnia, amely értékeli a költségeket és a piac számára várható
előnyöket, mivel egy ilyen kiterjesztett definíció hatalmas beruházási igényeket támaszthat, és 
a költségeket a végfogyasztóknak kell viselniük.

Módosítás 33
Sandra Kalniete, Andreas Schwab

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”: valamennyi 
lakossági fogyasztó, köztük a sérülékeny
fogyasztók, iskola és kórház, feltéve, hogy 
már csatlakoztak a földgázelosztó 
hálózathoz, valamint a kis- és 
középvállalkozások, feltéve hogy már 
olyan mértékben csatlakoztak a 
földgázelosztó hálózathoz, hogy további 
készlet áll rendelkezésre;

Or. en

Módosítás 34
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „védett fogyasztó”: a földgázelosztó (1) „védett fogyasztó”: a földgázelosztó 
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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;

hálózathoz már csatlakoztatott lakossági 
fogyasztók, kis- és középvállalkozások, 
iskolák és kórházak, továbbá – ha az illető 
tagállam úgy határoz – a közérdeknek 
megfelelően más fogyasztók, feltéve hogy 
már csatlakoztak a földgázelosztó 
hálózathoz;

Or. en

Indokolás

A rendelet hatályának kiterjesztése az értékes fogyasztókra.

Módosítás 35
Adam Bielan

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 – más fogyasztók, mint 
például a kis- és középvállalkozások, az 
iskolák és a kórházak, feltéve hogy már 
csatlakoztak a földgázelosztó hálózathoz;

Or. en

Indokolás

Fontos a tagállamoknak játékteret hagyni arra, hogy a "védett fogyasztók" definíciójáról 
dönthessenek. Ezt a felsorolást nem szabad kizárólag konkrét fogyasztókra korlátozni.
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Módosítás 36
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „illetékes hatóság”: a tagállam által 
kijelölt, a gázellátás biztonságáért felelős 
nemzeti szabályozó hatóság vagy nemzeti 
kormányzati hatóság. Ez nem sérti a 
tagállamok azon lehetőségét, hogy az 
illetékes hatóságtól eltérő hatóságok 
jogkörébe utaljanak egyes, e rendeletben 
foglalt feladatokat. Ezeket a feladatokat az 
illetékes hatóság felügyelete alatt kell 
elvégezni, és a 4. cikk szerinti tervekben 
meg kell jelölni.

(2) „illetékes hatóság”: a tagállam által 
kijelölt, a gázellátás biztonságáért felelős 
nemzeti szabályozó hatóság vagy nemzeti 
kormányzati hatóság. Ezeket a feladatokat 
az illetékes hatóság felügyelete alatt kell 
elvégezni, és a 4. cikk szerinti tervekben 
meg kell jelölni.

Or. en

Indokolás

Az „illetékes hatóság” mindig a nemzeti szabályozó hatóságot kell, hogy jelentse. Minden 
eltérés torzítja a független testületi hatóságként való lét alapvető funkcióját és célját, illetve 
biztosítja a fogyasztók érdekeit.  

Módosítás 37
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 
elsősorban a tagállamok és a tagállamok 
illetékes hatóságainak feladata. A 
gázellátás biztonságának biztosítása a 
földgázvállalkozások, és az ipari 
gázfogyasztók feladata is az őket illető 
felelősségi körökön belül. E feladat ellátása 
nagyfokú együttműködést tesz szükségessé 
közöttük.
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Or. en

Indokolás

Minden állam szuverén joga annak biztosítása, hogy gazdasági érdekei ne kerüljenek az 
Európai Bizottság védnöksége alá.

Módosítás 38
Marek Siwiec

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.

Or. en

Indokolás

Megfontolás tárgyát képezi, 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 39
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ellátás biztonságát biztosító 
intézkedéseknek egyértelműen 
meghatározottnak, átláthatónak, 
arányosnak, megkülönböztetéstől
mentesnek és ellenőrizhetőnek kell 
lenniük, és indokolatlanul nem 

(5) Az ellátás biztonságát biztosító 
intézkedéseknek egyértelműen 
meghatározottnak, átláthatónak, 
arányosnak, megkülönböztetéstől 
mentesnek és ellenőrizhetőnek kell 
lenniük, továbbá figyelembe kell venniük 
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korlátozhatják a versenyt, valamint a 
belső piac hatékony működését.

a fogyasztók gazdasági érdekeit.

Or. en

Indokolás

Az EKSz. 153. cikke ((2) bekezdés) kifejezetten meghatározza, hogy „a fogyasztóvédelmi 
követelményeket figyelembe kell venni az egyéb közösségi politikák és tevékenységek 
meghatározásakor és végrehajtásakor.”

Módosítás 40
Toine Manders

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Annak érdekében, hogy a gázhoz az 
ellátás megszakítása idején fizikailag 
optimálisan hozzá lehessen férni, a 
szállítási útvonalak és gázellátó források 
lehető legnagyobb változatosságára kell 
törekednie minden tagállamnak.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy Európában biztonságos gázellátás és igazi belső gázpiac alakuljon ki, nagyon 
fontos, hogy a tagállamok ne csak a gázra, hanem más energiaforrásokra is koncentráljanak.

Módosítás 41
Marek Siwiec

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a vonatkozó közszolgálati (d) információ a vonatkozó közszolgálati 
kötelezettségről és a fogyasztóvédelemről 
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kötelezettségről szóló információ. (ahogy arra a 2009/73/EK irányelv 3.
cikkében is szerepel hivatkozás), többek 
között a tagállam által a fogyasztók túlzott 
áremeléstől való védelmében hozott 
intézkedésekről.

Or. en

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 42
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A referenciaidőszak nem haladhatja meg a mindenképpen szükséges időt, az aránytalan 
költségek, illetve annak elkerülése érdekében, hogy a gáz mint alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó fűtőanyag versenyképessége gyengüljön. Az elmúlt kb. negyven év során, 
mióta megépült a földgáz Európába szállításának infrastruktúrája, az egyetlen nagy 
ellátásmegszakítás 13 napig tartott. Ha ezt szem előtt tartjuk, egy harminc napos ellátási 
előírás több mint elég lenne minden eshetőségre, és a költségeket is jelentősen csökkentené. 
Egy harminc napos időszak arra is elégnek tűnik, hogy a gázellátás visszaálljon, vagy hogy 
további intézkedésekre kerüljön sor, mint például az ellenirányú áramlások útján történő 
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ellátás.

Módosítás 43
Toine Manders

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 döntéshozói hatáskörrel ellátott 
ENTSO (a gázpiaci szállításirendszer-
üzemeltetők európai hálózata) által 
koordinált nemzeti 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.

Or. en
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Módosítás 44
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az illetékes hatóság intézkedéseket hoz 
a tagállam védett fogyasztói és a 
sérülékeny fogyasztók gázellátása 
érdekében a következő esetekben:

Or. en

Módosítás 45
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

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 kötelezi a gázellátó 
vállalatokat a tagállam védett 
fogyasztóinak gázellátására a következő 
esetekben:

a) valamely hétnapos csúcsidőszakban 
tapasztalt rendkívül hideg hőmérséklet, 
amely statisztikailag minden húsz évben 
egyszer fordul elő; valamint

a) valamely hétnapos csúcsidőszakban 
tapasztalt rendkívül hideg hőmérséklet, 
amely statisztikailag minden húsz évben 
egyszer fordul elő; valamint

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

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

Or. en

Indokolás

A földgázellátó vállalatok elsődleges kötelessége kell, hogy legyen az ellátásbiztonsági 
előírásoknak megfelelő mennyiség biztosítása. 
Az ellátási előírások többletköltséggel járnak, amit a védett fogyasztóknak kell fedezni. A 
referenciaidőszak nem haladhatja meg a mindenképpen szükséges időt, az aránytalan 
költségek, illetve annak elkerülése érdekében, hogy a gáz mint alacsony szén-dioxid-
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kibocsátással járó fűtőanyag versenyképessége gyengüljön. Az elmúlt kb. negyven év során, 
mióta megépült a földgáz Európába szállításának infrastruktúrája, az egyetlen nagy 
ellátásmegszakítás 13 napig tartott. Ha ezt szem előtt tartjuk, egy harminc napos ellátási 
előírás több mint elég lenne minden eshetőségre, és a költségeket is jelentősen csökkentené. 
Egy harminc napos időszak arra is elégnek tűnik, hogy a gázellátás visszaálljon, vagy hogy 
további intézkedésekre kerüljön sor, mint például az ellenirányú áramlások útján történő 
ellátás.

Módosítás 46
Zuzana Roithová

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 kötelezi a gázellátó 
vállalatokat a védett fogyasztók 
gázellátásának harmincnapos időszakon 
keresztül való biztosítására a 9. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott vészhelyzet 
esetében is. A gázellátó vállalat az illetékes
hatósággal együttműködve törekszik a 
védett fogyasztók ellátásának fenntartására 
mindaddig, amíg a gázellátási 
intézkedések piaci biztonsága alapján 
lehetséges.

Or. en

Indokolás

A földgázellátó vállalatok elsődleges kötelessége kell, hogy legyen az ellátásbiztonsági 
előírásoknak megfelelő mennyiség biztosítása. Egy harminc napos időszak elég, lásd a 7. cikk 
(1) bekezdését. A piacnak addig kell működnie, ameddig lehetséges, és a piaci alapú 
mechanizmusoknak ki kell fejleszteniük a védett fogyasztók ellátásának fenntartására szolgáló 
fizikai és szerződéses eszközöket.  
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Módosítás 47
Toine Manders

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 és 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 és sérülékeny
fogyasztók ellátásának fenntartására 
mindaddig, amíg szükséges.

Or. en

Módosítás 48
Marek Siwiec

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 és 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 
háztartás, a védett és sérülékeny 
fogyasztók által fizetendő gázárak túlzott 
emelését megelőző intézkedéseket.

Or. en

Indokolás
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Módosítás 49
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 fogyasztók ellátásának feltételei a 
belső gázpiac megfelelő működésének 
sérelme, a fogyasztók gazdasági érdekei 
védelmének csökkenése nélkül, az árak 
pedig a tisztességes piaci érték
tükrözésével kerüljenek megállapításra.

Or. en

Indokolás

Az EKSz. 153. cikke ((2) bekezdés) kifejezetten meghatározza, hogy "a fogyasztóvédelmi 
követelményeket figyelembe kell venni az egyéb közösségi politikák és tevékenységek 
meghatározásakor és végrehajtásakor.”

Módosítás 50
Toine Manders

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 és sérülékeny fogyasztók 
ellátásának feltételei a belső gázpiac 
megfelelő működésének sérelme nélkül, az 
árak pedig a piaci érték figyelembe 
vételével kerülnek megállapításra.

Or. en
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Módosítás 51
Sandra Kalniete

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.

Or. en

Módosítás 52
Toine Manders

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A tagállamok állják a szükséges 
gázmennyiségnek a sérülékeny 
fogyasztókhoz való eljuttatása költségeit 
az (1) és (2) fejezetekben említett 
helyzetekben. A sérülékeny fogyasztók 
meghatározása a tagállamok feladata, 
ahogyan azt a 2009/73/EK irányelv
megköveteli. 

Or. en

Módosítás 53
Zuzana Roithová

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 

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

belül] teljes körűen értékelnie kell a 
gázellátás biztonságát tagállamában érintő 
kockázatokat és a javasolt intézkedések 
hatását, azáltal, hogy kockázatfelmérést és 
hatásvizsgálatot hajt végre:

Or. en

Indokolás

The proposed Regulation sets up strong structural obligations for Member States, as for 
instance the N-1 rule for infrastructure standard. These rules, designed to ensure sufficient 
gas infrastructure capacities in the event of disruption, may, if not interpreted correctly, 
generate huge investment needs in new capacities, generating significant costs and strongly 
impacting gas prices for final customers.
Moreover, official prospective scenarios presented by the Commission, notably in its Second 
Strategic Energy Review in November 2008, highlight a moderate decrease of the EU natural 
gas consumption by 2020 due to energy efficiency measures, to the development of renewable 
energy sources, etc. 
A careful assessment is required in order to avoid a situation where new capacities would 
remain unused, generating sunk costs and thus leading to excessive additional price increases 
for final customers and impeding the competitiveness of the gas industry as a whole. This 
does not appear to have been the case at this stage.
For the above mentioned reasons, in particular before extending the group of protected 
customers, a prior impact assessment should be carried out analysing whether these 
measures are effective and technically and/ or economically possible or necessary.

Módosítás 54
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tekintetbe véve minden vonatkozó 
országos és regionális körülményt;

b) tekintetbe véve minden vonatkozó 
országos és regionális körülményt és 
hatást;

Or. en
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Módosítás 55
Zuzana Roithová

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) figyelembe véve a javasolt intézkedés 
műszaki megvalósíthatóságát, valamint a 
piac számára várható előnyök és 
valamennyi költség gazdasági értékelését.

Or. en

Módosítás 56
Zuzana Roithová

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 tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a tárolási létesítményekhez való, 
határokon átnyúló hozzáférés vészhelyzet 
esetén is fennmaradjon. A tagállamok nem 
vezethetnek be olyan intézkedést, amely 
indokolatlanul korlátozná a határokon 
átnyúló gázáramlást.

Or. en

Indokolás

Világossá kell tenni, hogy nemcsak a vészhelyzeti terv, de a hatóságok, és tagállami 
jogalkotók is kötelesek biztosítani a tárolási létesítményekhez való, határokon átnyúló 
hozzáférés fenntartását. A tagállamok általános jelleggel nem vezethetnek be semmilyen olyan 
intézkedést, amely indokolatlanul korlátozná a gázáramlást, lezárva ezzel a belső piacot.
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Módosítás 57
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 58
Marek Siwiec

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

Or. en
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Indokolás

Lehetőséget kell biztosítani a közösségi vészhelyzet kihirdetésére, akkor is, ha egyetlen 
tagállam küzd ellátási válsággal. Ez az eljárás gyorsabb reakciót tesz lehetővé, ezáltal pedig 
azonnali segítséget az adott tagállam számára, amellett, hogy az információ és megfelelő 
tudás cseréje is gyorsabban zajlik.

Módosítás 59
Adam Bielan

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 
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 a 9. cikk (2) 
bekezdésében meghatározottak szerint 
kihirdeti a releváns válságszintet, ha
legalább egy illetékes hatóság kéri, és
miután megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése 
szerinti ellenőrzés. Közösségi 
vészhelyzetet hirdethet ki különösen 
érintett földrajzi térségek vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve, hogy egy tagállam vagy egy adott földrajzi térség nehéz helyzetbe kerülhet, 
meg kell teremteni egy ilyen esetben a megfelelő szintű válsághelyzet kihirdetésének 
lehetőségét is. Előtte megfelelő módon ellenőrizni kell a körülményeket. 
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Módosítás 60
Adam Bielan

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 9. cikk 
(2) bekezdésében meghatározottak szerinti 
válságszintet, összehívja a gázkoordinációs 
csoportot.

Or. en

Indokolás

Ha közösségi vészhelyzet kihirdetésére került sor, késő lehet bizonyos lépések megtételére, a 
gázkoordinációs csoportnak megelőző szerepet is kellene játszania.  

Módosítás 61
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Ha a Bizottság úgy véli, hogy közösségi 
vészhelyzetben az egyik illetékes hatóság 
vagy földgázvállalkozás olyan intézkedést 
hozott, amely alkalmatlan a vészhelyzet 
kezelésére, vagy amely súlyosan 
veszélyezteti egy másik tagállam helyzetét, 
a Bizottság felszólítja a szóban forgó 
illetékes hatóságot, illetve 
földgázvállalkozást, hogy módosítsa 
intézkedését.

4. Ha a Bizottság úgy véli, hogy közösségi 
vészhelyzetben az egyik illetékes hatóság 
vagy földgázvállalkozás olyan intézkedést 
hozott, amely alkalmatlan a vészhelyzet 
kezelésére, vagy amely súlyosan 
veszélyezteti egy másik tagállam helyzetét, 
a Bizottság felszólítja a szóban forgó 
illetékes hatóságot, hogy módosítsa 
intézkedését, vagy azt ajánlja az illetékes 
hatóságnak, hogy kérje a 
földgázvállalkozást intézkedésének 
módosítására.  

Or. en

Indokolás

From the text of the draft Regulation it is clear that the Competent Authority designated by 
each Member State shall be responsible for the implementation of the emergency measures 
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provided in the draft Regulation and the preventive action and emergency plans shall contain 
actions to be taken by, amongst others, natural gas undertakings.
Natural gas undertakings will be in direct relationship with national competent authorities 
and therefore should not receive instructions directly from the Commission because these 
instructions may not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the 
context of the applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and 
responsibilities and to ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in 
Article 10 paragraph 4 should be deleted.

Módosítás 62
Rafał Kazimierz Trzaskowski, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik

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 Bizottságnak 
jogában áll közvetlenül fellépni a II. és 
III. mellékletekben felsorolt intézkedések 
közvetlen végrehajtásával, az érintett 
területek gázellátásának visszaállítása 
érdekében. 

Or. en

Indokolás

In case of disruption of gas supply if the actions undertaken at national level turn out to be 
insufficient, the involvement of the European Commission is desired to ensure the security of 
supply to the EU as a whole. The Commission should coordinate the actions of the natural 
gas undertakings and national competent authorities until the normal functioning of the 
market is restored.  However, if the voluntary actions undertaken by the national competent 
authorities and the natural gas undertakings in a coordinated by the EC way turn out to be 
ineffective, the Commission should be entitled – as a last resort - to introduce the predefined 
measures on its own responsibility. Those measures should be precisely limited to those which 
are indispensible to restore the functioning of internal market.
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Módosítás 63
Toine Manders

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 
elnököl a csoport ülésein. A csoport 
eljárási szabályzatot fogad el.

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 
elnököl a csoport ülésein. A csoport 
eljárási szabályzatot fogad el, és közösségi 
vészhelyzetben kötelező intézkedéseket 
hozhat a nemzeti szállításirendszer-
üzemeltetőkkel szemben a belső piac jó
működésének szavatolása érdekében.

Or. en

Módosítás 64
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson, Cornelis de Jong

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 

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 után a 
tagállamok értesítik a Bizottságot;
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belső piaci szabályozással;

Or. en

Indokolás

Minden állam szuverén joga annak biztosítása, hogy gazdasági érdekei ne kerüljenek az 
Európai Bizottság védnöksége alá. Sőt, a kormányközi megállapodások szigorúan az állam 
ügyei, kizárólag nemzeti parlamentek köthetik őket.

Módosítás 65
Sandra Kalniete, Andreas Schwab, Rafał Kazimierz Trzaskowski

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;

Or. en

Módosítás 66
Zuzana Roithová

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a földgázvállalkozások értesítik a
Bizottságot az általuk harmadik országbeli 

b) az illetékes hatóság értesíti a 
Bizottságot a területén működő 
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beszállítókkal kötött szerződések 
következő részleteiről:

földgázvállalkozások által harmadik 
országbeli beszállítókkal kötött 
szerződések következő részleteiről
összesített formában:

Or. en

Indokolás

A kért információt a földgázvállalkozások eljuttatják az illetékes hatóságnak, amely a 
Bizottság céljainak megfelelő összesített formában továbbítja ezt a Bizottság felé.

Módosítás 67
Zuzana Roithová

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A földgázvállalkozások tájékoztatják 
az illetékes hatóságot a b) pont alapján 
kért információról.

Or. en

Indokolás

A kért információt a földgázvállalkozások eljuttatják az illetékes hatóságnak, amely a 
Bizottság céljainak megfelelő összesített formában továbbítja ezt a Bizottság felé.


