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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.
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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
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 védett fogyasztók 
számára való fenntartása 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 2

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. 
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Or. en

Módosítás 3

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, iskola és kórház, 
feltéve hogy már csatlakoztak a 
földgázelosztó hálózathoz, valamint a 
rendelkezésre álló további ellátás 
függvényében a kis- és 
középvállalkozások, feltéve hogy már 
csatlakoztak a földgázelosztó hálózathoz;

Or. en

Módosítás 4

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. 

Or. en
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Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztókat tájékoztassák az (1) 
bekezdésben meghatározott ellátási 
előírásról. valamint a 2009/73/EK 
irányelv szerinti fogyasztóvédelmi 
jogaikról. 

Or. en

Módosítás 6

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;

Or. en


