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Módosítás 44
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A földgáz (a továbbiakban: gáz) a 
Közösség energiaellátásának alapvető 
alkotóeleme, amely az elsődleges 
energiaellátás egynegyedét teszi ki, és 
főleg a villamosenergia-termelésben, a 
fűtésben, valamint ipari alapanyagként és 
közlekedési üzemanyagként hasznosítják.

(1) A földgáz (a továbbiakban: gáz) a 
Közösség energiaellátásának alapvető 
alkotóeleme, amely az elsődleges 
energiaellátás egynegyedét teszi ki, és 
főleg a villamosenergia-termelésben, a 
fűtésben, valamint ipari alapanyagként és 
közlekedési üzemanyagként hasznosítják. 
A földgáz a leginkább környezetbarát 
fosszilis tüzelőanyag, és megbízható, 
kipróbált és jól bevált megoldást jelent a 
megújuló energiaforrásokra épülő 
technológiák kiegészítésére a fokozott 
kereslettel járó időszakokban.

Or. el

Módosítás 45
Takis Hadjigeorgiou

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.

(4) A gázellátás biztonságával 
kapcsolatban eddig meghozott uniós 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 
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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.

alkalmazott megoldások tekintetében. 
Rendkívül fontos azonban, hogy ne 
kerüljön veszélybe a tagállamok 
képessége, hogy egyedi körülményeiknek 
megfelelő intézkedéseket dolgozzanak ki.

Or. en

Módosítás 46
Silvia-Adriana Ţicău

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. 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 főleg az olyan megelőző 
intézkedések, mint a fogyasztás
csökkentése vagy a megújuló 
energiaforrások integrációja és 
összekapcsolása az energiahálózattal,
mind pedig a konkrét ellátási 
zavarhelyzetben alkalmazott megoldások 
tekintetében.

Or. ro
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Indokolás

A megelőző intézkedések kevésbé költségesek, és alapvető fontosságú a fogyasztás 
csökkentése, illetve alternatív források keresése minden körülmények között. Utóbbi 
elősegítése éppen ezért kötelességgé kell, hogy váljon.

Módosítás 47
Zigmantas Balčytis

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. 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, szolidaritáson 
alapuló válaszok összehangolásáról mind a 
megelőző intézkedések, mind pedig a 
konkrét ellátási zavarhelyzetben 
alkalmazott megoldások tekintetében.

Or. lt
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Módosítás 48
Takis Hadjigeorgiou

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Felismerve a nemzetközi 
együttműködés központi szerepét az EU-
tagállamok állampolgárai számára 
történő gázellátás biztosításában, minden 
vonatkozó EU-politikának és cselekvési 
tervnek a szóban forgó harmadik 
országokkal való kölcsönös elismerés 
elvén kell alapulnia; az esetlegesen 
felmerülő problémákat politikai párbeszéd 
és tárgyalások útján kell megoldani.

Or. en

Módosítás 49
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Közösségbe irányuló gázszállítási 
útvonalak és ellátási források az egész 
Közösség, valamint külön-külön az egyes 
tagállamok ellátásbiztonságát kell, hogy 
szolgálják. Az ellátásbiztonság a jövőben 
az energiahordozói összetétel alakulásától, 
a közösségi és a Közösséget ellátó 
harmadik országokbeli termelés 
fejlődésétől, a tárolói kapacitásokba és a 
Közösségen belüli, illetve kívüli szállítási 
útvonalakba – beleértve a cseppfolyósított 
földgázlétesítményeket is – való 
befektetésektől fog függeni.

(5) A Közösségbe irányuló gázszállítási 
útvonalak és ellátási források 
diverzifikálása az egész Közösség, 
valamint külön-külön az egyes tagállamok 
ellátásbiztonságának megerősítése 
szempontjából alapvető fontosságú. Az 
ellátásbiztonság a jövőben az 
energiahatékonyság fokozásától, az 
energiahordozói összetétel alakulásától, a 
közösségi és a Közösséget ellátó harmadik 
országokbeli termelés fejlődésétől, a tárolói 
kapacitásokba és a Közösségen belüli, 
illetve kívüli szállítási útvonalakba –
beleértve a cseppfolyósított 
földgázlétesítményeket is – való 
befektetésektől, illetve az útvonalak és az 
ellátási források diverzifikálásától fog 
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függeni. 

Or. ro

Indokolás

A gázfogyasztás csökkentésének és a gázt elsődleges forrásként helyettesítő alternatíváknak 
állandó elsőbbséget kell biztosítani.

Módosítás 50
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Közösségbe irányuló gázszállítási 
útvonalak és ellátási források az egész 
Közösség, valamint külön-külön az egyes 
tagállamok ellátásbiztonságát kell, hogy 
szolgálják. Az ellátásbiztonság a jövőben 
az energiahordozói összetétel alakulásától, 
a közösségi és a Közösséget ellátó 
harmadik országokbeli termelés 
fejlődésétől, a tárolói kapacitásokba és a 
Közösségen belüli, illetve kívüli szállítási 
útvonalakba – beleértve a cseppfolyósított 
földgázlétesítményeket is – való 
befektetésektől fog függeni.

(5) Az Unióba irányuló gázszállítási 
útvonalak és ellátási források az egész 
Unió, valamint külön-külön az egyes 
tagállamok ellátásbiztonságát kell, hogy 
szolgálják. Az ellátásbiztonság a jövőben 
az energiahordozói összetétel alakulásától, 
a közösségi és az Uniót ellátó harmadik 
országokbeli termelés fejlődésétől, a tárolói 
kapacitásokba és az Unión belüli, illetve 
kívüli szállítási útvonalakba – beleértve a 
cseppfolyósított földgázlétesítményeket is 
– való befektetésektől, illetve az útvonalak 
és az ellátási források diverzifikálásától
fog függeni. 

Or. en

Módosítás 51
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A legfontosabb gázinfrastruktúra, 
illetve gázellátási forrás kiesése, az 
úgynevezett N-1 elv, reális lehetőség. Az 

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

infrastruktúra kieséséből adódó helyzet az 
egyik olyan forgatókönyv, amely segíthet a 
tagállamoknak ellátásbiztonságuk 
értékelésében.

Or. en

Indokolás

Annak ellenére, hogy a rendelettervezet külön e célt szolgáló cikkekben (6. cikk, I. melléklet és 
7 cikk) meghatározza az infrastruktúrára és az ellátásra vonatkozó mutatókat, még mindig 
vannak kereszthivatkozások és kapcsolódások a javasolt mutatók között. Ez zavart okoz, így 
éppen ezért a rendelettervezetet úgy kellene módosítani, hogy világosan különbséget tegyen a 
kétféle mutató között. A kockázat- és hatásvizsgálatnak magában kell foglalnia a kivételesen 
magas keresletre és/vagy az ellátási zavarokra vonatkozó különböző forgatókönyveket, 
figyelembe véve az összes érintett nemzeti és regionális körülményt.

Módosítás 52
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) A legfontosabb gázinfrastruktúra 
kiesése, az úgynevezett N-1 elv igencsak
reális lehetőség lehet. Az ilyen 
infrastruktúra kieséséből adódó helyzet az 
egyik olyan forgatókönyv, amely segíthet a 
tagállamoknak ellátásbiztonságuk 
értékelésében.

Or. en

Indokolás

Annak ellenére, hogy a rendelettervezet külön e célt szolgáló cikkekben (6. cikk, I. melléklet és 
7 cikk) meghatározza az infrastruktúrára és az ellátásra vonatkozó mutatókat, még mindig 
vannak kereszthivatkozások és kapcsolódások a javasolt mutatók között. Ez zavart okoz, így 
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éppen ezért a rendelettervezetet úgy kellene módosítani, hogy világosan különbséget tegyen a 
kétféle mutató között. A kockázat- és hatásvizsgálatnak magában kell foglalnia a kivételesen 
magas keresletre és/vagy az ellátási zavarokra vonatkozó különböző forgatókönyveket, 
figyelembe véve az összes érintett nemzeti és regionális körülményt.

Módosítás 53
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) A legfontosabb gázinfrastruktúra, 
illetve gázellátási forrás kiesése, az 
úgynevezett N-1 elv, reális lehetőség. Az 
ilyen infrastruktúra, illetve ellátási forrás 
kieséséből adódó helyzet összehasonlítási 
alapul vétele annak meghatározásában, 
hogy az EU-nak, mint egésznek és a 
tagállamoknak egyénileg mekkora hiány 
ellensúlyozására kell felkészülniük, jó 
mérték a gázellátás biztonságának 
felmérésére mind az EU egésze, mind az 
egyes tagállamok számára.

Or. es

Indokolás

Mivel szokás szerint a különböző tagállamok ugyanazon földrajzi forrásból vagy ugyanazon 
infrastruktúra igénybevételével elégítik ki szükségleteiket, ezek bármelyikében bekövetkező 
zavar mindannyiuk számára súlyosbítaná a következményeket, mivel nem tudnának a 
szomszédos tagállamtól segítséget kérni. Szükséges tehát az N-1 kritérium EU-szintű/uniós 
szintű értékelése. 

Módosítás 54
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

kiesése, az úgynevezett N-1 elv reális 
lehetőség. Az ilyen infrastruktúra 
kieséséből adódó helyzet összehasonlítási 
alapul vétele annak meghatározásában, 
hogy a tagállamoknak mekkora hiány 
ellensúlyozására kell felkészülniük, 
érvényes kiindulási pontot képez az egyes 
tagállamok ellátásbiztonságának 
elemzéséhez.

Or. en

Indokolás

A rendeletben meghatározottak szerint az N-1 elv csak az infrastruktúrákra vonatkozik.

Módosítás 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik

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 az Unió
egészében alapvető feltétele az ellátási 
zavarok kezelésének. A közös 
módszertanon alapuló kockázat- és 
hatásvizsgálatok biztosítják a gázellátási 
biztonság minimum kritériumainak 
hatékony és eredményes végrehajtását, és
azonos feltételeket biztosítanak e téren 
figyelembe véve a nemzeti és regionális 
jellemzőket, 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 a gáz iránti jelentős 
keresletcsökkentés érhető el velük. 
Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a 



AM\801609HU.doc 11/113 PE438.187v01-00

HU

fosszilis tüzelőanyagokra való átállás 
növelné az üvegházhatást előidéző 
gázkibocsátást. Még inkább ösztönözni 
kell az energia hatékony felhasználását, 
mint keresletoldali intézkedést. 
Megfelelően figyelembe kell venni a 
javasolt keresleti és kínálati oldali 
intézkedések környezeti hatását, és a 
környezetre a legkisebb mértékben hatást 
gyakorló intézkedéseket kell előnyben 
részesíteni. Az infrastruktúrát érintő 
befektetések tekintetében kellő módon 
figyelembe kell venni a környezetet és a 
kapcsolódó közösségi vívmányokat.

Or. en

Indokolás

Ahelyett, hogy az EU összes tagországa számára kötelező előírásokat fogalmazna meg, a 
rendeletnek inkább arra a követelményre kellene összpontosítania, melynek értelmében a 
tagállamoknak megfelelő közös módszertan alapján alapos kockázatértékelést és 
hatásvizsgálatot kell végezniük, s eközben adott esetben lehetővé kellene tennie a különleges 
nemzeti körülmények és sajátosságok figyelembevételét.  Az eredmények alapján megelőző 
intézkedéseket hoznak és a vészhelyzeti terveket készítenek, melyeket, minőségük biztosítása 
érdekében, felülvizsgálnak. Hasonló tervek készülhetnének regionális szinten is.

Módosítás 56
Fiorello Provera, Lara Comi

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 

(9) Elegendő gázinfrastruktúra megléte az 
egyes tagállamokon belül és az Unió
egészében alapvető feltétele az ellátási 
zavarok kezelésének. A közös
módszertanon alapuló kockázat- és 
hatásvizsgálatok biztosítják a gázellátási 
biztonság minimum kritériumainak 
hatékony és hatásos végrehajtását, és
azonos feltételeket biztosítanak e téren 
figyelembe véve a nemzeti és regionális 
jellemzőket, és jelentős ösztönzőket 
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tüzelőanyag-váltás, komoly szerepet 
játszhatnak az energiabiztonság 
megvalósításában, feltéve, hogy ellátási 
zavar esetén gyorsan alkalmazhatók és 
jelentős keresletcsökkentés érhető el velük. 

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 a gáz iránti jelentős 
keresletcsökkentés érhető el velük.

Or. en

Indokolás

Ahelyett, hogy az EU összes tagországa számára kötelező előírásokat fogalmazna meg, a 
rendeletnek inkább arra a követelményre kellene összpontosítania, melynek értelmében a 
tagállamoknak megfelelő közös módszertan alapján alapos kockázatértékelést és 
hatásvizsgálatot kell végezniük, s eközben adott esetben lehetővé kellene tennie a különleges 
nemzeti körülmények és sajátosságok figyelembevételét.  Az eredmények alapján megelőző 
intézkedéseket hoznak és a vészhelyzeti terveket készítenek, melyeket, minőségük biztosítása 
érdekében, felülvizsgálnak. Hasonló tervek készülhetnének regionális szinten is.

Módosítás 57
Patrizia Toia, Anni Podimata

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 

(9) Elegendő gázinfrastruktúra megléte az 
egyes tagállamokon belül és az Unió
egészében alapvető feltétele az ellátási 
zavarok kezelésének. A közös 
módszertanon alapuló kockázat- és 
hatásvizsgálatok biztosítják a gázellátási 
biztonság minimum kritériumainak 
hatékony és hatásos végrehajtását, és
azonos feltételeket biztosítanak e téren 
figyelembe véve a nemzeti és regionális 
jellemzőket, és jelentős ösztönzőket 
teremtenek a szükséges infrastruktúra 
megépítéséhez, valamint a gázellátási 
válságra való felkészültség szintjének 
javításához Az olyan, keresletoldali 
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jelentős keresletcsökkentés érhető el velük. intézkedések, mint a tüzelőanyag-váltás, 
komoly szerepet játszhatnak az 
energiabiztonság megvalósításában, 
feltéve, hogy ellátási zavar esetén gyorsan 
alkalmazhatók és a gáz iránti jelentős 
keresletcsökkentés érhető el velük.

Or. en

Indokolás

Ahelyett, hogy az EU összes tagországa számára kötelező előírásokat fogalmazna meg, a 
rendeletnek inkább arra a követelményre kellene összpontosítania, melynek értelmében a 
tagállamoknak megfelelő közös módszertan alapján alapos kockázatértékelést és 
hatásvizsgálatot kell végezniük, s eközben adott esetben lehetővé kellene tennie a különleges 
nemzeti körülmények és sajátosságok figyelembevételét.  Az eredmények alapján megelőző 
intézkedéseket hoznak és a vészhelyzeti terveket készítenek, melyeket, minőségük biztosítása 
érdekében, felülvizsgálnak. Hasonló tervek készülhetnének regionális szinten is.

Módosítás 58
Silvia-Adriana Ţicău

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 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. 
A hatékony 
energiahasználatnak/energiafelhasználás
nak? (mint pl. az épületek és ipari 
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fogyasztók jobb energiahatékonysága) 
mint keresletoldali intézkedésnek állandó 
elsőbbséget kell élvezzen.

Or. ro

Indokolás

A keresletoldali intézkedésekkel folyamatosan foglalkozni kell. A hatékony 
energiafelhasználással, csakúgy, mint az energiaforrások diverzifikálásával, nem csak válság 
idején kell törődni. 

Módosítás 59
Ioannis A. Tsoukalas

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 az Unió
egészében alapvető feltétele az ellátási 
zavarok kezelésének. A gázellátási 
biztonság közös minimum kritériumai 
azonos feltételeket biztosítanak e téren 
figyelembe véve a nemzeti és regionális 
jellemzőket, 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. en
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Módosítás 60
Zigmantas Balčytis

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 és diverzifikált
gázinfrastruktúra megléte a 
tagállamokban, különösen az 
energiaellátás forrásaitól elszigetelt 
régiókban 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.

Or. lt

Módosítás 61
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Fokozottan elő kell segíteni az 
energiahatékonyságba történő befektetést 
az ellátó- és tranzitországokban, valamint 
az EU-n belül.

Or. en
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Módosítás 62
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A Kelet-Európai 
Energiahatékonysági és Környezetvédelmi 
Partnerség elindításának ösztönzőleg kell 
hatnia a gázkereslet csökkentését 
energiahatékonysági fejlesztésekkel (mint 
például a távfűtés korszerűsítése 
Ukrajnában) célzó konkrét javaslatok 
kidolgozására, hozzájárulva ezzel a 
gázellátás biztonságához az EU-ban.

Or. en

Módosítás 63
Zigmantas Balčytis

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, 
különösen az energiaellátás forrásaitól 
elszigetelt régiókban. E befektetések 
mérsékelnék az egyetlen ellátótól való 
függőséget, és fokozottabban biztosítanák 
a földgázellátás biztonságát, miközben 
biztosítanák a belső földgázpiac jobb
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 
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érdekében.

Or. lt

Módosítás 64
Silvia-Adriana Ţicău

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

Or. ro

Indokolás

A Bizottságnak és a Tanácsnak európai rendeletekkel kellene ösztönöznie az alternatív 
energiaforrások használatát és megadnia a kezdeti lendületet az új befektetésekhez.   
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Módosítás 65
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Különféle közösségi finanszírozási 
forrásokkal segíthetők a nehéz pénzügyi és 
gazdasági helyzetben lévő tagállamok 
abban, hogy az egyelőre hiányos termelés 
és infrastruktúra tekintetében végrehajtsák 
a szükséges beruházásokat: ilyen források 
különösen az Európai Beruházási Bank 
által nyújtott kölcsönök és 
kezességvállalás, valamint regionális, 
strukturális és kohéziós alapok. Az Európai 
Beruházási Bank, valamint a Közösség 
olyan, külső beavatkozási eszközei, mint az 
ENPI, az IPA és a DCI harmadik 
országokban is finanszírozhatnak az 
energiaellátási biztonságot növelő 
intézkedéseket.

(11) Különféle közösségi finanszírozási 
forrásokkal segíthetők a nehéz pénzügyi és 
gazdasági helyzetben lévő tagállamok 
abban, hogy a termelés, az infrastruktúra és 
az energiahatékonysággal kapcsolatos 
regionális és helyi szintű intézkedések 
tekintetében végrehajtsák a szükséges 
beruházásokat: ilyen források különösen az 
Európai Beruházási Bank által nyújtott 
kölcsönök és kezességvállalás, valamint 
regionális, strukturális és kohéziós alapok.

Or. ro

Indokolás

A hatékonyabb energiafogyasztásba és az alternatív energiaforrásokba történő befektetések 
nem csupán a CO2-kibocsátás csökkentését eredményezik, hanem csökkentik a 
gázbehozataltól való függőséget és a válsághelyzetek kezelésébe történő befektetéseket is.   

Módosítás 66
Takis Hadjigeorgiou

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 

(12) E rendeletnek tekintetbe kell vennie 
az egyes tagállamok nemzeti sajátosságait 
a gázellátás területén, és rendelkeznie kell 
olyan, a fogyasztók védelmének 
biztosítására alapuló eszközökről, amelyek 
elsőbbséget biztosítanának az ellátási 
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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. 

zavarok hatásai enyhítésének. A 
tagállamok mindazonáltal továbbra is 
felelősek saját biztonságukért, és 
meglehetős rugalmasságot élveznek az 
ellátás biztonságát szolgáló intézkedések 
és eszközök kiválasztásában.

Or. en

Módosítás 67
Fiorello Provera, Lara Comi

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 
önmagukban már nem képesek a 
gázellátási zavart megfelelően kezelni. Az 
ellátási zavarok enyhítése céljából még 
vészhelyzet esetén is célszerű a piaci alapú 
eszközöket előnyben részesíteni.

Or. en

Indokolás

A válság első két szakaszában a piacnak teljes mértékben képesnek kell lennie a probléma 
megoldására, azonban egy valódi válság/vészhelyzet esetén, amikor a piaci mechanizmusok 
önmagukban már nem elegendők a válság leküzdésére, a tagállamokat is be kell vonni. A 
vészhelyzeti szakaszban a piaci alapú és a nem piaci alapú mechanizmusok egymással 
párhuzamosan működhetnek.
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Módosítás 68
Amalia Sartori, Lara Comi

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 
önmagukban már nem képesek a 
gázellátási zavart megfelelően kezelni. Az 
ellátási zavarok enyhítése céljából még 
vészhelyzet esetén is célszerű a piaci alapú 
eszközöket előnyben részesíteni.

Or. en

Indokolás

A válság első két szakaszában a piacnak teljes mértékben képesnek kell lennie a probléma 
megoldására, azonban egy valódi válság/vészhelyzet esetén, amikor a piaci mechanizmusok 
önmagukban már nem elegendők a válság leküzdésére, a tagállamokat is be kell vonni. A 
vészhelyzeti szakaszban a piaci alapú és a nem piaci alapú mechanizmusok egymással 
párhuzamosan működhetnek.

Módosítás 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

(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 
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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. 

akkor kell alkalmazni, amikor a piacok 
önmagukban már nem képesek a 
gázellátási zavart megfelelően kezelni. Az 
ellátási zavarok enyhítése céljából még 
vészhelyzet esetén is célszerű a piaci alapú 
eszközöket előnyben részesíteni.

Or. en

Indokolás

A válság első két szakaszában a piacnak teljes mértékben képesnek kell lennie a probléma 
megoldására, azonban egy valódi válság/vészhelyzet esetén, amikor a piaci mechanizmusok 
önmagukban már nem elegendők a válság leküzdésére, a tagállamokat is be kell vonni. A 
vészhelyzeti szakaszban a piaci alapú és a nem piaci alapú mechanizmusok egymással 
párhuzamosan működhetnek.

Módosítás 70
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 
önmagukban már nem képesek a 
gázellátási zavart megfelelően kezelni. Az 
ellátási zavarok enyhítése céljából még 
vészhelyzet esetén is célszerű a piaci alapú 
eszközöket előnyben részesíteni.

Or. en

Indokolás

A válság első két szakaszában a piacnak teljes mértékben képesnek kell lennie a probléma 
megoldására, azonban egy valódi válság/vészhelyzet esetén, amikor a piaci mechanizmusok 
önmagukban már nem elegendők a válság leküzdésére, a tagállamokat is be kell vonni. A 
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vészhelyzeti szakaszban a piaci alapú és a nem piaci alapú mechanizmusok egymással 
párhuzamosan működhetnek.

Módosítás 71
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A belföldi termelésbe és 
infrastruktúrába történő uniós beruházást 
ki kell egészíteniük a tagállamok és a 
Bizottság azon erőfeszítéseinek, amelyek a 
belső piac Energia Charta Egyezményben 
lefektetett alapelvei és normái uniós 
szomszédságon belüli – harmadik 
országokkal folytatott együttműködésben 
zajló – kiterjesztésének előmozdítására 
irányulnak. A Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia az Európai Uniót és Délkelet-
Európa országait magában foglaló 
Európai Energiaközösség további 
harmadik országokra történő 
kiterjesztésének lehetőségét, valamint az 
ellátás biztonsága érdekében olyan új 
regionális energiapiacok létrehozását 
szomszédos országokkal e modell alapján, 
mint az euromediterrán energiaközösség;

Or. en

Módosítás 72
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A földgázellátás biztonságának 
fokozása érdekében szintén szükséges 
annak biztosítása, hogy a tagállamok 
stratégiai földgázkészletetekkel 
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rendelkezzenek. A piaci alapú 
eszközöknek biztosított elsőbbség 
következtében e készletek fenntartásának 
a köz- és magánszféra partnersége 
keretében kell történnie.

Or. de

Indokolás

Az ellátás biztonságának érdekében nem elengedő csupán annak biztosítása: a köz- és 
magánszféra partnersége független és piaci alapú ellátást kell, hogy eredményezzen.

Módosítás 73
Takis Hadjigeorgiou

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 kínálja a legnagyobb 
fokú ellátásbiztonságot a Közösség minden 
tagállamára kiterjedően, feltéve hogy 
megvan a lehetősége annak, hogy a piac 
teljes körűen működjön és óvja a 
fogyasztók érdekeit 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 az 
igényekkel és a válság idején a csökkent 
ellátás és megnövekedett kereslet 
(kereslet-kínálat szabálya) miatt hirtelen 
emelkedésre hajlamos árak ellenőrzésén 
keresztüli fogyasztóvédelemmel
összeegyeztethető, átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes ellátási 
politika révén.

Or. el
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Módosítás 74
Fiorello Provera, Lara Comi

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 az 
Unió minden tagállamára kiterjedően, 
feltéve hogy megvan a lehetősége annak, 
hogy a piac teljes körűen működjön az 
Unió 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 belső piac működésével
összeegyeztethető, átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes ellátási 
politika révén, amely elkerülhetővé teszi a 
piac torzulását és a zavarokra adott piaci 
válaszok gyengítését.

Or. en

Indokolás

A módosítás tisztázza, hogy a szakpolitikáknak a piac követelményei helyett a belső piac 
működésével kell összeegyeztethetőnek lenniük.

Módosítás 75
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 

(14) A belső gázpiac létrehozása és e 
piacon belül a valódi verseny kínálja a 
legnagyobb fokú ellátásbiztonságot az 
Unió minden tagállamára kiterjedően, 
feltéve hogy megvan a lehetősége annak, 
hogy a piac teljes körűen működjön az 
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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. 

Unió 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 belső piac működésével
összeegyeztethető, átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes ellátási 
politika révén, amely elkerülhetővé teszi a 
piac torzulását és a zavarokra adott piaci 
válaszok gyengítését.

Or. en

Indokolás

A módosítás tisztázza, hogy a szakpolitikáknak a piac követelményei helyett a belső piac 
működésével kell összeegyeztethetőnek lenniük.

Módosítás 76
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A 2004. évi irányelvben meghatározott háromszintű megközelítést (I: vállalatok; II: 
tagállamok; III: a Bizottság) már nem tükrözi egyértelműen a rendelettervezet. A különböző 
felelősségek ütközésének elkerülése érdekében ezt az elvet vissza kell állítani a 
rendelettervezetben.
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Módosítás 77
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A 2004. évi irányelvben meghatározott háromszintű megközelítést (I: vállalatok; II: 
tagállamok; III: a Bizottság) már nem tükrözi egyértelműen a rendelettervezet. A különböző 
felelősségek ütközésének elkerülése érdekében ezt az elvet vissza kell állítani a 
rendelettervezetben.

Módosítás 78
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en



AM\801609HU.doc 27/113 PE438.187v01-00

HU

Indokolás

A 2004. évi irányelvben meghatározott háromszintű megközelítést (I: vállalatok; II: 
tagállamok; III: a Bizottság) már nem tükrözi egyértelműen a rendelettervezet. A különböző 
felelősségek ütközésének elkerülése érdekében ezt az elvet vissza kell állítani a 
rendelettervezetben.

Módosítás 79
Algirdas Saudargas

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 –
különösen az európai uniós gázhálózathoz 
való csatlakozást biztosítók –, 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. 
Amennyiben a szükséges 
rendszerösszekötők a földgázvállalkozások 
számára pénzügyileg nem 
megvalósíthatók, de egyértelmű 
hozzáadott értékkel rendelkeznek a 
földgázellátás biztonsága tekintetében, a 
Bizottság megfelelő pénzügyi ösztönzőket 
javasol annak biztosítására, hogy 
valamennyi tagállam fizikailag 
csatlakozzon az európai uniós 
földgázhálózathoz.

Or. en
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Módosítás 80
Hannes Swoboda

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 
korlátozott számú egyéb fogyasztók, 
különösen a fontos közszolgáltatást végző 
fogyasztók - melyeket a szóban forgó 
tagállam határozhat meg – 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 81
Amalia Sartori, Lara Comi

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 önmagában a piac már nem képes 
ellátásukat biztosítani. Fontos még a 
válsághelyzet előtt meghatározni, hogy a 
válság során milyen intézkedéseket kell 
hozni.

Or. en

Indokolás

Míg a lakossági fogyasztók természetesen védelemre szorulnak, a védett fogyasztók körének 
esetleges uniós szintű kiterjesztése nagyon összetett és érzékeny téma, amely alapos 
hatástanulmányokat igényel. Ezenkívül a védett fogyasztók köre kiterjesztésének nemzeti 
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előjognak kell maradnia, mivel annak helytállóságát és megfelelőségét a nemzeti 
körülmények, nevezetesen az energiaellátás összetételének és a földgáz ezen összetételben 
játszott jelentőségének fényében kell értékelni. Ennélfogva a rendelettervezetnek nem szabad a 
lakossági fogyasztókon túlra kiterjesztenie a kötelező uniós védelmet.

Módosítás 82
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Gaston Franco

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 önmagában a piac már nem képes 
ellátásukat biztosítani. Fontos még a 
válsághelyzet előtt meghatározni, hogy a 
válság során milyen intézkedéseket kell 
hozni.

Or. en

Indokolás

Míg a lakossági fogyasztók természetesen védelemre szorulnak, a védett fogyasztók körének 
esetleges uniós szintű kiterjesztése nagyon összetett és érzékeny téma, amely alapos 
hatástanulmányokat igényel. Ezenkívül a védett fogyasztók köre kiterjesztésének nemzeti 
előjognak kell maradnia, mivel annak helytállóságát és megfelelőségét a nemzeti
körülmények, nevezetesen az energiaellátás összetételének és a földgáz ezen összetételben 
játszott jelentőségének fényében kell értékelni. Ennélfogva a rendelettervezetnek nem szabad a 
lakossági fogyasztókon túlra kiterjesztenie a kötelező uniós védelmet.

Módosítás 83
Takis Hadjigeorgiou

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az ellátásbiztonsági kötelezettségek 
teljesítéséhez számos eszköz áll 
rendelkezésre. Ezeket az eszközöket a 

(19) Az ellátásbiztonsági kötelezettségek 
teljesítéséhez számos eszköz áll 
rendelkezésre. Ezeket az eszközöket a 
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helyzetnek megfelelően nemzeti, regionális 
és közösségi összefüggésben kell 
használni, hogy következetes és 
költséghatékony eredményeket hozzanak.

helyzetnek megfelelően nemzeti, regionális 
és közösségi összefüggésben kell 
használni, hogy elsősorban a fogyasztók 
részére biztonságot nyújtsanak, és hogy 
következetes és költséghatékony 
eredményeket hozzanak.

Or. el

Módosítás 84
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A 2004. évi irányelvben meghatározott háromszintű megközelítést (I: vállalatok; II: 
tagállamok; III: a Bizottság) már nem tükrözi egyértelműen a rendelettervezet. A különböző 
felelősségek ütközésének elkerülése érdekében ezt az elvet vissza kell állítani a 
rendelettervezetben. Az illetékes hatóságok felelősek a tervek elkészítéséért, de konzultálniuk 
kell a földgázvállalkozásokkal.
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Módosítás 85
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A 2004. évi irányelvben meghatározott háromszintű megközelítést (I: vállalatok; II: 
tagállamok; III: a Bizottság) már nem tükrözi egyértelműen a rendelettervezet. A különböző 
felelősségek ütközésének elkerülése érdekében ezt az elvet vissza kell állítani a 
rendelettervezetben. Az illetékes hatóságok felelősek a tervek elkészítéséért, de konzultálniuk 
kell a földgázvállalkozásokkal. 

Módosítás 86
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A földgázvállalkozásoknak az
illetékes hatóságokkal együtt vészhelyzeti 
terveket kell készíteniük annak érdekében, 
hogy ellátási zavar esetén biztosítva legyen 
a legmagasabb készültségi szint. E 

(22) Az illetékes hatóságoknak a
földgázvállalkozásokkal való konzultációt 
követően vészhelyzeti terveket kell 
készíteniük annak érdekében, hogy ellátási 
zavar esetén biztosítva legyen a 
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terveknek kölcsönösen összehangoltnak 
kell lenniük. Tartalmukban követniük kell 
a meglévő terveknél legjobban bevált 
gyakorlatot, és világosan meg kell 
határozniuk az érintett 
földgázvállalkozások és illetékes hatóságok 
feladatait és felelősségi köreit. 
Amennyiben lehetséges és szükséges, 
regionális szinten közös vészhelyzeti 
terveket kell létrehozni. 

legmagasabb készültségi szint. E terveknek 
kölcsönösen összehangoltnak kell lenniük. 
Tartalmukban követniük kell a meglévő 
terveknél legjobban bevált gyakorlatot, és 
világosan meg kell határozniuk az érintett 
földgázvállalkozások és illetékes hatóságok 
feladatait és felelősségi köreit. 
Amennyiben lehetséges és szükséges, 
regionális szinten közös vészhelyzeti 
terveket kell létrehozni.

Or. en

Indokolás

A 2004. évi irányelvben meghatározott háromszintű megközelítést (I: vállalatok; II: 
tagállamok; III: a Bizottság) már nem tükrözi egyértelműen a rendelettervezet. A különböző 
felelősségek ütközésének elkerülése érdekében ezt az elvet vissza kell állítani a 
rendelettervezetben. Az illetékes hatóságok felelősek a tervek elkészítéséért, de konzultálniuk 
kell a földgázvállalkozásokkal. 

Módosítás 87
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Ez a preambulumbekezdés nem áll összhangban a rendelet többi részével. A vészhelyzeti 
tervek elkészítése az illetékes hatóságok feladata. 

Módosítás 88
Amalia Sartori, Lara Comi

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) Az uniós vészhelyzet esetén 
tanúsítandó kölcsönös tagállami 
szolidaritás megerősítése, és különösen a 
legkedvezőtlenebb földrajzi, illetve 
geológiai adottságokkal rendelkező 
tagállamok támogatása érdekében indokolt, 
hogy a tagállamok intézkedéseket 
dolgozzanak ki a szolidaritás gyakorlására.
A földgázvállalkozásoknak olyan 
intézkedéseket kellene kidolgozniuk, mint 
a kereskedelmi megállapodások, amelyek 
magukban foglalhatják a gázexport 
növelését vagy a tárolt készletek 
értékesítésének fokozását. Fontos 
ösztönözni a földgázvállalkozások közötti 
előzetes megállapodások kötését. A 
földgázvállalkozások számára mindig 
tisztességes és méltányos ellentételezést 
kell nyújtani a vészhelyzetre való 
felkészülés érdekében tőlük kért 
intézkedésekért. A kötelező szolidaritási 
intézkedéseket a lakossági fogyasztók 
ellátására kell korlátozni. 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
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Indokolás

A 2004. évi irányelvben meghatározott háromszintű megközelítést (I: vállalatok; II: 
tagállamok; III: a Bizottság) már nem tükrözi egyértelműen a rendelettervezet. A különböző 
felelősségek ütközésének elkerülése érdekében ezt az elvet vissza kell állítani a 
rendelettervezetben.

Módosítás 89
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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) Az uniós vészhelyzet esetén 
tanúsítandó kölcsönös tagállami 
szolidaritás megerősítése, és különösen a 
legkedvezőtlenebb földrajzi, illetve 
geológiai adottságokkal rendelkező 
tagállamok támogatása érdekében indokolt, 
hogy a tagállamok intézkedéseket 
dolgozzanak ki a szolidaritás gyakorlására.
A földgázvállalkozásoknak olyan 
intézkedéseket kellene kidolgozniuk, mint 
a kereskedelmi megállapodások, amelyek 
magukban foglalhatják a gázexport 
növelését vagy a tárolt készletek 
értékesítésének fokozását. Fontos 
ösztönözni a földgázvállalkozások közötti 
előzetes megállapodások kötését. A 
földgázvállalkozások számára mindig 
tisztességes és méltányos ellentételezést 
kell nyújtani a vészhelyzetre való 
felkészülés érdekében tőlük kért 
intézkedésekért. A kötelező szolidaritási 
intézkedéseket a lakossági fogyasztókra 
kell korlátozni. 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
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Indokolás

A 2004. évi irányelvben meghatározott háromszintű megközelítést (I: vállalatok; II: 
tagállamok; III: a Bizottság) már nem tükrözi egyértelműen a rendelettervezet. A különböző 
felelősségek ütközésének elkerülése érdekében ezt az elvet vissza kell állítani a 
rendelettervezetben.

Módosítás 90
Fiorello Provera, Lara Comi

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) Az uniós vészhelyzet esetén 
tanúsítandó kölcsönös tagállami 
szolidaritás megerősítése, és különösen a 
legkedvezőtlenebb földrajzi, illetve 
geológiai adottságokkal rendelkező 
tagállamok támogatása érdekében indokolt, 
hogy a tagállamok intézkedéseket 
dolgozzanak ki a szolidaritás gyakorlására.
A földgázvállalkozásoknak olyan 
intézkedéseket kellene kidolgozniuk, mint 
a kereskedelmi megállapodások, amelyek 
magukban foglalhatják a gázexport 
növelését vagy a tárolt készletek 
értékesítésének fokozását. Fontos 
ösztönözni a földgázvállalkozások közötti 
előzetes megállapodások kötését. A 
földgázvállalkozások számára mindig 
tisztességes és méltányos ellentételezést 
kell nyújtani a vészhelyzetre való 
felkészülés érdekében tőlük kért 
intézkedésekért. 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
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Indokolás

A 2004. évi irányelvben meghatározott háromszintű megközelítést (I: vállalatok; II: 
tagállamok; III: a Bizottság) már nem tükrözi egyértelműen a rendelettervezet. A különböző 
felelősségek ütközésének elkerülése érdekében ezt az elvet vissza kell állítani a 
rendelettervezetben.

Módosítás 91
Silvia-Adriana Ţicău

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) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés előírja a közösségi vészhelyzet 
esetén tanúsítandó kölcsönös tagállami 
szolidaritás megerősítését, 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. 

Or. ro

Indokolás

Fontos, hogy hivatkozzunk a Lisszaboni Szerződés 194. cikkére, amely előírja, hogy az uniós 
energiapolitikát a szolidaritás szellemében kell alkalmazni.  
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Módosítás 92
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A földgázellátás biztonságának 
megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló, 
2004. április 26-i 2004/67/EK irányelvvel 
létrehozott gázkoordinációs csoportnak a 
Bizottság tanácsadójaként kell működnie, 
hogy közösségi válsághelyzet esetén 
elősegítse a földgázellátási intézkedések 
összehangolását. Nyomon kell követnie az 
e rendelet értelmében hozott intézkedések 
megfelelőségét és helyénvalóságát is.

(28) A földgázellátás biztonságának 
megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló, 
2004. április 26-i 2004/67/EK irányelvvel 
létrehozott gázkoordinációs csoportnak a 
Bizottság tanácsadójaként kell működnie, 
amikor azt vizsgálja, hogy fennáll-e 
közösségi vészhelyzet, és hogy közösségi 
válsághelyzet esetén elősegítse a 
földgázellátási intézkedések 
összehangolását. Nyomon kell követnie az 
e rendelet értelmében hozott intézkedések 
megfelelőségét és helyénvalóságát is.

Or. de

Indokolás

Összetételénél fogva az uniós tagállamok, az energiaipar és a fogyasztók képviselőiből álló 
gázkoordinációs csoport tudja leginkább értékelni az ellátási helyzetet és közösségi 
vészhelyzet esetén fórumként szolgálni az ipar, az állam és a Bizottság közötti 
együttműködéshez. Ezért szakértelme alapján a gázkoordinációs csoporttal is konzultálni kell 
egy korábbi szakaszban arról, hogy fennáll-e közösségi vészhelyzet.

Módosítás 93
Takis Hadjigeorgiou

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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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 94
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(29) E rendelet célja, hogy a 
földgázvállalkozásokat és a tagállamok 
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 önmagában már 
nem képes a szükséges ellátást biztosítani, 
intézkedéseket nem hoznak. E kivételes 
intézkedéseknek teljes mértékben meg kell 
felelniük az uniós szabályoknak, és azokról 
a Bizottságot és a gázkoordinációs 
csoportot értesíteni kell.

Or. en

Indokolás

A vészhelyzeti szakaszban a piaci alapú és a nem piaci alapú mechanizmusok is működhetnek. 
Mint a különböző érdekelt felek alkotta testület, a gázkoordinációs csoport tűnik a legjobb 
fórumnak a vitákra, a tapasztalatmegosztásra, valamint az érintett felekkel való hivatalos 
konzultációkra és egyeztetésre. Ennélfogva a gázkoordinációs csoport megkönnyíti majd a 
földgázellátás biztonságával kapcsolatos intézkedések összehangolását. Ennek erejéig a 
Bizottságnak rendszeresen konzultálnia kell a gázkoordinációs csoporttal, az e rendeletben 
foglalt rendelkezésekkel összhangban.
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Módosítás 95
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(29) E rendelet célja, hogy a 
földgázvállalkozásokat és a tagállamok 
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 önmagában már 
nem képes a szükséges ellátást biztosítani, 
intézkedéseket nem hoznak. E kivételes 
intézkedéseknek teljes mértékben meg kell 
felelniük az uniós szabályoknak, és azokról 
a Bizottságot és a gázkoordinációs 
csoportot értesíteni kell.

Or. en

Indokolás

A vészhelyzeti szakaszban a piaci alapú és a nem piaci alapú mechanizmusok is működhetnek. 
Mint a különböző érdekelt felek alkotta testület, a gázkoordinációs csoport tűnik a legjobb 
fórumnak a vitákra, a tapasztalatmegosztásra, valamint az érintett felekkel való hivatalos 
konzultációkra és egyeztetésre. Ennélfogva a gázkoordinációs csoport megkönnyíti majd a 
földgázellátás biztonságával kapcsolatos intézkedések összehangolását. Ennek erejéig a 
Bizottságnak rendszeresen konzultálnia kell a gázkoordinációs csoporttal, az e rendeletben 
foglalt rendelkezésekkel összhangban.

Módosítás 96
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) E rendelet célja, hogy a 
földgázvállalkozásokat és a tagállamok 
illetékes hatóságait felhatalmazza arra, 
hogy a belső piac hatékony működését 

(29) E rendelet célja, hogy a 
földgázvállalkozásokat és a tagállamok 
illetékes hatóságait felhatalmazza arra, 
hogy a belső piac hatékony működését 
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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.

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 az uniós szabályoknak, és azokról 
a Bizottságot és a gázkoordinációs 
csoportot értesíteni kell.

Or. en

Módosítás 97
Zigmantas Balčytis

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(29) E rendelet célja, hogy a 
földgázvállalkozásokat és a tagállamok 
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 és a gázkoordinációs 
csoportot értesíteni kell.

Or. lt
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Módosítás 98
Takis Hadjigeorgiou

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Mivel a harmadik országoktól történő 
gázbeszerzések kulcsfontosságúak a 
Közösség gázellátásának biztonsága 
szempontjából, indokolt, hogy a Bizottság 
összehangolja a harmadik országokat 
érintő cselekvéseket, arra törekedve, hogy 
a termelő és a közvetítő országokkal 
megállapodás szülessék a válsághelyzetek 
kezeléséről és a Közösségbe irányuló 
gázáram stabilitásáról. Indokolt a 
Bizottságot felhatalmazni, hogy 
munkacsoportot szervezzen a Közösségen
belüli és – az érintett harmadik országokkal 
konzultálva – kívüli gázáramlás 
válsághelyzeti nyomon követésére, 
valamint hogy – amennyiben egy 
harmadik országban felmerülő nehézség 
miatt támad válság – közvetítői és 
előmozdítói szerepben lépjen fel. 

(30) Mivel a harmadik országoktól történő 
gázbeszerzések kulcsfontosságúak az Unió
gázellátásának biztonsága szempontjából, 
indokolt a Bizottságot felhatalmazni, hogy 
az érintett tagállammal konzultálva és 
annak engedélyét követően tanácsadó 
csoportot szervezzen az Unión belüli és –
az érintett harmadik országokkal 
konzultálva és azok engedélyét követően –
kívüli gázáramlás válsághelyzeti nyomon 
követésére. 

Or. en

Módosítás 99
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Mivel a harmadik országoktól történő 
gázbeszerzések kulcsfontosságúak a 
Közösség gázellátásának biztonsága 
szempontjából, indokolt, hogy a Bizottság 
összehangolja a harmadik országokat 
érintő cselekvéseket, arra törekedve, hogy 
a termelő és a közvetítő országokkal 
megállapodás szülessék a válsághelyzetek 

(30) Mivel a harmadik országoktól történő 
gázbeszerzések kulcsfontosságúak az Unió
gázellátásának biztonsága szempontjából, 
indokolt, hogy a Bizottság 
„energiabiztonsági záradékkal” lássa el a 
termelő és közvetítő országokkal kötött 
kereskedelmi, társulási, valamint 
partnerségi és együttműködési 
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kezeléséről és a Közösségbe irányuló 
gázáram stabilitásáról. Indokolt a 
Bizottságot felhatalmazni, hogy 
munkacsoportot szervezzen a Közösségen
belüli és – az érintett harmadik országokkal 
konzultálva – kívüli gázáramlás 
válsághelyzeti nyomon követésére, 
valamint hogy – amennyiben egy harmadik 
országban felmerülő nehézség miatt támad 
válság – közvetítői és előmozdítói 
szerepben lépjen fel. 

megállapodásokat. A Bizottság
összehangolja a harmadik országokat 
érintő cselekvéseket, arra törekedve, hogy 
a termelő és a közvetítő országokkal 
megállapodás szülessék a válsághelyzetek 
kezeléséről és az Unióba irányuló gázáram 
stabilitásáról. Indokolt a Bizottságot 
felhatalmazni, hogy munkacsoportot 
szervezzen az Unión belüli és – az érintett 
harmadik országokkal konzultálva – kívüli 
gázáramlás válsághelyzeti nyomon 
követésére, valamint hogy – amennyiben 
egy harmadik országban felmerülő 
nehézség miatt támad válság – a Bizottság 
alelnöke / a főképviselő révén közvetítői 
és előmozdítói szerepben lépjen fel.

Or. en

Módosítás 100
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Mivel a harmadik országoktól történő 
gázbeszerzések kulcsfontosságúak a 
Közösség gázellátásának biztonsága 
szempontjából, indokolt, hogy a Bizottság 
összehangolja a harmadik országokat 
érintő cselekvéseket, arra törekedve, hogy 
a termelő és a közvetítő országokkal 
megállapodás szülessék a válsághelyzetek 
kezeléséről és a Közösségbe irányuló 
gázáram stabilitásáról. Indokolt a 
Bizottságot felhatalmazni, hogy 
munkacsoportot szervezzen a Közösségen
belüli és – az érintett harmadik országokkal 
konzultálva – kívüli gázáramlás 
válsághelyzeti nyomon követésére, 
valamint hogy – amennyiben egy harmadik 
országban felmerülő nehézség miatt támad 
válság – közvetítői és előmozdítói 
szerepben lépjen fel. 

(30) Mivel a harmadik országoktól történő 
gázbeszerzések kulcsfontosságúak az Unió
gázellátásának biztonsága szempontjából, 
különösen uniós vészhelyzet esetén, 
indokolt, hogy a Bizottság a 
gázkoordinációs csoporttal folytatott 
konzultációt követően összehangolja a 
harmadik országokat érintő cselekvéseket, 
arra törekedve, hogy a termelő és a 
közvetítő országokkal megállapodás 
szülessék a válsághelyzetek kezeléséről és 
az Unióba irányuló gázáram stabilitásáról. 
Indokolt a Bizottságot felhatalmazni, hogy 
a gázkoordinációs csoporttal folytatott 
konzultációt követően munkacsoportot 
szervezzen az Unión belüli és – az érintett 
harmadik országokkal konzultálva – kívüli 
gázáramlás válsághelyzeti nyomon 
követésére, valamint hogy – amennyiben 
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egy harmadik országban felmerülő 
nehézség miatt támad válság – közvetítői 
és előmozdítói szerepben lépjen fel. 

Or. en

Módosítás 101
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Mivel a harmadik országoktól történő 
gázbeszerzések kulcsfontosságúak a 
Közösség gázellátásának biztonsága 
szempontjából, indokolt, hogy a Bizottság 
összehangolja a harmadik országokat 
érintő cselekvéseket, arra törekedve, hogy 
a termelő és a közvetítő országokkal 
megállapodás szülessék a válsághelyzetek 
kezeléséről és a Közösségbe irányuló 
gázáram stabilitásáról. Indokolt a 
Bizottságot felhatalmazni, hogy 
munkacsoportot szervezzen a Közösségen
belüli és – az érintett harmadik országokkal 
konzultálva – kívüli gázáramlás 
válsághelyzeti nyomon követésére, 
valamint hogy – amennyiben egy harmadik 
országban felmerülő nehézség miatt támad 
válság – közvetítői és előmozdítói 
szerepben lépjen fel. 

(30) Mivel a harmadik országoktól történő 
gázbeszerzések kulcsfontosságúak az Unió
gázellátásának biztonsága szempontjából, 
uniós vészhelyzet esetén, indokolt, hogy a 
Bizottság a gázkoordinációs csoporttal 
folytatott konzultációt követően 
összehangolja a harmadik országokat 
érintő cselekvéseket, arra törekedve, hogy 
a termelő és a közvetítő országokkal 
megállapodás szülessék a válsághelyzetek 
kezeléséről és az Unióba irányuló gázáram 
stabilitásáról. Indokolt a Bizottságot 
felhatalmazni, hogy a gázkoordinációs 
csoporttal folytatott konzultációt követően 
munkacsoportot szervezzen az Unión
belüli és – az érintett harmadik országokkal 
konzultálva – kívüli gázáramlás 
válsághelyzeti nyomon követésére, 
valamint hogy – amennyiben egy harmadik 
országban felmerülő nehézség miatt támad 
válság – közvetítői és előmozdítói 
szerepben lépjen fel. 

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport, mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti szervezetei, 
az ENTSO-G, a fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) alkotta testület tűnik a 
legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatmegosztásra, valamint az érintett felekkel való 
hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ezért a gázkoordinációs csoport megkönnyíti majd a 
földgázellátás biztonságával kapcsolatos intézkedések összehangolását is. Ennek erejéig a 
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Bizottságnak rendszeresen konzultálnia kell a gázkoordinációs csoporttal, az e rendeletben 
foglalt rendelkezésekkel összhangban.

Módosítás 102
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Mivel a harmadik országoktól történő 
gázbeszerzések kulcsfontosságúak a 
Közösség gázellátásának biztonsága 
szempontjából, indokolt, hogy a Bizottság 
összehangolja a harmadik országokat 
érintő cselekvéseket, arra törekedve, hogy 
a termelő és a közvetítő országokkal 
megállapodás szülessék a válsághelyzetek 
kezeléséről és a Közösségbe irányuló 
gázáram stabilitásáról. Indokolt a 
Bizottságot felhatalmazni, hogy 
munkacsoportot szervezzen a Közösségen
belüli és – az érintett harmadik országokkal 
konzultálva – kívüli gázáramlás 
válsághelyzeti nyomon követésére, 
valamint hogy – amennyiben egy harmadik 
országban felmerülő nehézség miatt támad 
válság – közvetítői és előmozdítói 
szerepben lépjen fel. 

(30) Mivel a harmadik országoktól történő 
gázbeszerzések kulcsfontosságúak az Unió
gázellátásának biztonsága szempontjából, 
uniós vészhelyzet esetén, indokolt, hogy a 
Bizottság a gázkoordinációs csoporttal 
folytatott konzultációt követően 
összehangolja a harmadik országokat 
érintő cselekvéseket, arra törekedve, hogy 
a termelő és a közvetítő országokkal 
megállapodás szülessék a válsághelyzetek 
kezeléséről és az Unióba irányuló gázáram 
stabilitásáról. Indokolt a Bizottságot 
felhatalmazni, hogy a gázkoordinációs 
csoporttal folytatott konzultációt követően 
munkacsoportot szervezzen az Unión
belüli és – az érintett harmadik országokkal 
konzultálva – kívüli gázáramlás 
válsághelyzeti nyomon követésére, 
valamint hogy – amennyiben egy harmadik 
országban felmerülő nehézség miatt támad 
válság – közvetítői és előmozdítói 
szerepben lépjen fel. 

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport, mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti szervezetei, 
az ENTSO-G, a fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) alkotta testület tűnik a 
legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatmegosztásra, valamint az érintett felekkel való 
hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ezért a gázkoordinációs csoport megkönnyíti majd a 
földgázellátás biztonságával kapcsolatos intézkedések összehangolását is. Ennek erejéig a 
Bizottságnak rendszeresen konzultálnia kell a gázkoordinációs csoporttal, az e rendeletben 
foglalt rendelkezésekkel összhangban.
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Módosítás 103
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Mivel a harmadik országoktól történő 
gázbeszerzések kulcsfontosságúak a 
Közösség gázellátásának biztonsága 
szempontjából, indokolt, hogy a Bizottság 
összehangolja a harmadik országokat 
érintő cselekvéseket, arra törekedve, hogy 
a termelő és a közvetítő országokkal 
megállapodás szülessék a válsághelyzetek 
kezeléséről és a Közösségbe irányuló 
gázáram stabilitásáról. Indokolt a 
Bizottságot felhatalmazni, hogy 
munkacsoportot szervezzen a Közösségen
belüli és – az érintett harmadik országokkal 
konzultálva – kívüli gázáramlás
válsághelyzeti nyomon követésére, 
valamint hogy – amennyiben egy harmadik 
országban felmerülő nehézség miatt támad 
válság – közvetítői és előmozdítói 
szerepben lépjen fel. 

(30) Mivel a harmadik országoktól történő 
gázbeszerzések kulcsfontosságúak az Unió
gázellátásának biztonsága szempontjából, 
uniós vészhelyzet esetén, indokolt, hogy a 
Bizottság a gázkoordinációs csoporttal 
folytatott konzultációt követően 
összehangolja a harmadik országokat 
érintő cselekvéseket, arra törekedve, hogy 
a termelő és a közvetítő országokkal 
megállapodás szülessék a válsághelyzetek 
kezeléséről és az Unióba irányuló gázáram 
stabilitásáról. Indokolt a Bizottságot 
felhatalmazni, hogy a gázkoordinációs 
csoporttal folytatott konzultációt követően 
munkacsoportot szervezzen az Unión
belüli és – az érintett harmadik országokkal 
konzultálva – kívüli gázáramlás 
válsághelyzeti nyomon követésére, 
valamint hogy – amennyiben egy harmadik 
országban felmerülő nehézség miatt támad 
válság – közvetítői és előmozdítói 
szerepben lépjen fel.

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport, mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti szervezetei, 
az ENTSO-G, a fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) alkotta testület tűnik a 
legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatmegosztásra, valamint az érintett felekkel való 
hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ezért a gázkoordinációs csoport megkönnyíti majd a 
földgázellátás biztonságával kapcsolatos intézkedések összehangolását is. Ennek erejéig a 
Bizottságnak rendszeresen konzultálnia kell a gázkoordinációs csoporttal, az e rendeletben 
foglalt rendelkezésekkel összhangban.
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Módosítás 104
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Mivel a harmadik országoktól történő 
gázbeszerzések kulcsfontosságúak a 
Közösség gázellátásának biztonsága 
szempontjából, indokolt, hogy a Bizottság 
összehangolja a harmadik országokat 
érintő cselekvéseket, arra törekedve, hogy 
a termelő és a közvetítő országokkal 
megállapodás szülessék a válsághelyzetek 
kezeléséről és a Közösségbe irányuló 
gázáram stabilitásáról. Indokolt a 
Bizottságot felhatalmazni, hogy 
munkacsoportot szervezzen a Közösségen
belüli és – az érintett harmadik országokkal 
konzultálva – kívüli gázáramlás 
válsághelyzeti nyomon követésére, 
valamint hogy – amennyiben egy harmadik 
országban felmerülő nehézség miatt támad 
válság – közvetítői és előmozdítói 
szerepben lépjen fel. 

(30) Mivel a harmadik országoktól történő 
gázbeszerzések kulcsfontosságúak az Unió
gázellátásának biztonsága szempontjából, 
uniós vészhelyzet esetén, indokolt, hogy a 
Bizottság a gázkoordinációs csoporttal 
folytatott konzultációt követően 
összehangolja a harmadik országokat 
érintő cselekvéseket, arra törekedve, hogy 
a termelő és a közvetítő országokkal 
megállapodás szülessék a válsághelyzetek 
kezeléséről és az Unióba irányuló gázáram 
stabilitásáról. Indokolt a Bizottságot 
felhatalmazni, hogy a gázkoordinációs 
csoporttal folytatott konzultációt követően 
munkacsoportot szervezzen az Unión
belüli és – az érintett harmadik országokkal 
konzultálva – kívüli gázáramlás 
válsághelyzeti nyomon követésére, 
valamint hogy – amennyiben egy harmadik 
országban felmerülő nehézség miatt támad 
válság – közvetítői és előmozdítói 
szerepben lépjen fel.

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport, mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti szervezetei, 
az ENTSO-G, a fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) alkotta testület tűnik a 
legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatmegosztásra, valamint az érintett felekkel való 
hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ezért a gázkoordinációs csoport megkönnyíti majd a 
földgázellátás biztonságával kapcsolatos intézkedések összehangolását is. Ennek erejéig a 
Bizottságnak rendszeresen konzultálnia kell a gázkoordinációs csoporttal, az e rendeletben 
foglalt rendelkezésekkel összhangban.



AM\801609HU.doc 47/113 PE438.187v01-00

HU

Módosítás 105
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Mivel a harmadik országoktól történő 
gázbeszerzések kulcsfontosságúak a 
Közösség gázellátásának biztonsága 
szempontjából, indokolt, hogy a Bizottság 
összehangolja a harmadik országokat 
érintő cselekvéseket, arra törekedve, hogy 
a termelő és a közvetítő országokkal 
megállapodás szülessék a válsághelyzetek 
kezeléséről és a Közösségbe irányuló 
gázáram stabilitásáról. Indokolt a 
Bizottságot felhatalmazni, hogy 
munkacsoportot szervezzen a Közösségen
belüli és – az érintett harmadik országokkal 
konzultálva – kívüli gázáramlás 
válsághelyzeti nyomon követésére, 
valamint hogy – amennyiben egy harmadik 
országban felmerülő nehézség miatt támad 
válság – közvetítői és előmozdítói 
szerepben lépjen fel. 

(30) Mivel a harmadik országoktól történő 
gázbeszerzések kulcsfontosságúak az Unió
gázellátásának biztonsága szempontjából, 
uniós vészhelyzet esetén, indokolt, hogy a 
Bizottság a gázkoordinációs csoporttal 
folytatott konzultációt követően 
összehangolja a harmadik országokat 
érintő cselekvéseket, arra törekedve, hogy 
a termelő és a közvetítő országokkal 
megállapodás szülessék a válsághelyzetek 
kezeléséről és az Unióba irányuló gázáram 
stabilitásáról. Indokolt a Bizottságot 
felhatalmazni, hogy a gázkoordinációs 
csoporttal folytatott konzultációt követően 
munkacsoportot szervezzen az Unión
belüli és – az érintett harmadik országokkal 
konzultálva – kívüli gázáramlás 
válsághelyzeti nyomon követésére, 
valamint hogy – amennyiben egy harmadik 
országban felmerülő nehézség miatt támad 
válság – közvetítői és előmozdítói 
szerepben lépjen fel.

Or. en

Módosítás 106
Christian Ehler, Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Mivel a harmadik országoktól történő 
gázbeszerzések kulcsfontosságúak a 
Közösség gázellátásának biztonsága 
szempontjából, indokolt, hogy a Bizottság 
összehangolja a harmadik országokat 

(30) Mivel a harmadik országoktól történő 
gázbeszerzések kulcsfontosságúak az Unió
gázellátásának biztonsága szempontjából, 
indokolt, hogy a Bizottság összehangolja a 
harmadik országokat érintő vészhelyzeti
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érintő cselekvéseket, arra törekedve, hogy 
a termelő és a közvetítő országokkal 
megállapodás szülessék a válsághelyzetek 
kezeléséről és a Közösségbe irányuló 
gázáram stabilitásáról. Indokolt a 
Bizottságot felhatalmazni, hogy 
munkacsoportot szervezzen a Közösségen
belüli és – az érintett harmadik országokkal 
konzultálva – kívüli gázáramlás 
válsághelyzeti nyomon követésére, 
valamint hogy – amennyiben egy harmadik 
országban felmerülő nehézség miatt támad 
válság – közvetítői és előmozdítói 
szerepben lépjen fel. 

cselekvéseket, arra törekedve, hogy a 
termelő és a közvetítő országokkal 
megállapodás szülessék a válsághelyzetek 
kezeléséről és az Unióba irányuló gázáram 
stabilitásáról. Indokolt a Bizottságot 
felhatalmazni, hogy munkacsoport
szervezését kérelmezze az Unión belüli és –
az érintett harmadik országokkal 
konzultálva – kívüli gázáramlás 
válsághelyzeti nyomon követésére, 
valamint hogy – amennyiben egy harmadik 
országban felmerülő nehézség miatt támad 
válság – az energiaügyi biztos és a 
Bizottság alelnöke / a főképviselő révén
közvetítői és előmozdítói szerepben lépjen 
fel.

Or. en

Indokolás

A főképviselőt/alelnököt és az energiaügyi biztost a rendelet végrehajtásának valamennyi 
szakaszába be kell vonni. Felelősnek kell lennie különösen a válsághelyzetekben a tagállamok 
nevében harmadik országokkal és az ágazat képviselőivel folytatott közvetítésért és 
tárgyalásért. Az energiaügyi biztosnak különösen a gázkoordinációs csoport tevékenységét 
kell koordinálnia, e csoporttal kötelezően konzultálni kell válsághelyzet esetén.

Módosítás 107
Takis Hadjigeorgiou

Rendeletre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30α) felkéri a Bizottságot, hogy az 
érintett gazdasági szervek közötti 
bármiféle ármegállapodást megelőzendő, 
dolgozzon ki javaslatot a fogyasztók 
hatékony védelmére. 

Or. el



AM\801609HU.doc 49/113 PE438.187v01-00

HU

Módosítás 108
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) A harmadik országokból származó 
gázellátásról szóló szerződéseknél 
előfordulhat, hogy nem tartalmaznak az 
EU belső piaci szabályait sértő 
rendelkezéseket, nevezetesen az 
újraexportálásra vonatkozó 
korlátozásokat vagy a rendeltetési helyre 
vonatkozó záradékkal azonos hatású 
záradékokat. 

Or. en

Módosítás 109
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Rafał 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 olyan intézkedéseket állapít 
meg, melyek a földgázellátás 
biztonságának megőrzését célozzák a 
belső földgázpiac megfelelő és folyamatos 
működésének biztosítása, valamint olyan 
rendkívüli intézkedések megállapítása 
révén, melyek akkor alkalmazandók, ha a 
piac már nem képes a gázellátásra 
irányuló igények kielégítésére, továbbá a 
felelősségi körök egyértelmű 
meghatározásával és kiosztásával, valamint 
mind a megelőző intézkedések, mind a 
konkrét ellátási zavarokra vagy ilyen 
zavarok komoly és valós fenyegetéseire 
adott reakciók tekintetében a tagállamok 
közti szolidaritás szellemében adott
válaszok tagállami és uniós szintű 
összehangolásával.
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Or. en

Indokolás

Ne csupán a tényleges ellátási zavarok adjanak okot reagálásra; azt az ellátási zavarok 
komoly és valós fenyegetése is ki kell, hogy váltsa. A szolidaritás szellemét az Európai Tanács 
2009. márciusi következtetéseinek és a Lisszaboni Szerződés 176a. cikkének megfelelően 
hangsúlyozni kell a rendeletben. Ez a szolidaritás elengedhetetlen a közös uniós 
energiapolitika kiépítéséhez, és ezt politikai szinten az EU-n belül és kívül is fejleszteni kell, 
párbeszédet folytatva a harmadik országokkal az ellátási válsághelyzetek idején és azokon 
kívül.

Módosítás 110
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
1. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 111
Takis Hadjigeorgiou

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 mindig a fogyasztók 
érdekeit tartva szem előtt és a felelősségi 
körök egyértelmű meghatározásával és 
kiosztásával, valamint az ellátási zavarokra 
mind megelőző intézkedések, mind konkrét 
megoldások keretében adott, átlátható 
eljárások révén született válaszok 
tagállami és közösségi szintű 
összehangolásával megőrizze a 
földgázellátás biztonságát, és ezzel 
biztosítsa a földgáz belső piacának 
megfelelő és folyamatos működését. 

Or. el

Módosítás 112
Werner Langen

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, megfelelő 
régiós együttműködési szervezeti és 
közösségi szintű összehangolásával 
megőrizze a földgázellátás biztonságát, és 
ezzel biztosítsa a földgáz belső piacának 
megfelelő és folyamatos működését.

Or. de
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Indokolás

Statt der vorgeschlagenen zentralen Rolle der Kommission als Koordinator im Krisenfall, 
sollte ein mehrstufiger bottom-up Ansatz (1. Industrie 2. Mitgliedstaaten 3. regionale 
Kooperationen 4. im äußersten Notfall die EU) mit stärkerer Unternehmensbeteiligung 
gewählt werden. Letztendlich Handelnde werden bei einer Versorgungsstörung die 
Erdgasunternehmen sein, da bei diesen Transportkapazitäten, Gasmengen und Kenntnisse 
über Verbrauchsmengen vorhanden sind. Ein solcher Ansatz ist effizienter, weniger 
bürokratisch und sorgt für die Wahrung des Subsidiaritätsprinzips.

Módosítás 113
Fiorello Provera, Lara Comi

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 uniós szintű 
összehangolásával megőrizze a 
földgázellátás biztonságát, és ezzel 
biztosítsa a földgáz belső piacának 
megfelelő és folyamatos működését. 

Or. en

Indokolás

A 2004. évi irányelvben meghatározott háromszintű megközelítést (I: vállalatok; II: 
tagállamok; III: a Bizottság) már nem tükrözi egyértelműen a rendelettervezet. A különböző 
felelősségek ütközésének elkerülése érdekében ezt az elvet vissza kell állítani a 
rendelettervezetben.
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Módosítás 114
Fiorello Provera, Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben említett intézkedések 
csak olyan súlyos válsághelyzetekben 
alkalmazandók, amelyekre a tagállamok 
megfelelő nemzeti keretet dolgoznak ki a 
gázellátás biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottságnak csak a minimális közös követelményeket kellene uniós szinten 
meghatároznia, lehetővé téve, hogy a tagállamok megfelelő nemzeti kereteket dolgozzanak ki, 
figyelembe véve az egyedi jellemzőket és az aktuális helyzetet. Az ellátás biztonságát 
valójában regionális szinten kellene kezelni, hogy összeegyeztethető legyen a harmadik 
energialiberalizációs csomag rendelkezéseivel.

Módosítás 115
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 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 csatlakoztatott lakossági 
fogyasztók;

Or. en

Indokolás

Az 5. és a 8. cikkhez fűzött módosításokkal együtt vizsgálandó módosítás. A védett fogyasztók 
fogalma közvetlenül kapcsolódik a szolidaritás terén valamennyi tagállamra háruló 
kötelezettségekhez. Átfogó meghatározás esetén fennáll a belső piaci torzulás és a potyázás 
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veszélye, amennyiben az egyik tagállam számos ágazatot védett fogyasztónak tekint, míg egy 
másik csak a lakossági fogyasztókat. Egységes meghatározásra van szükség. Ha azonban egy 
tagállam egyéb ágazatokra vonatkozóan további intézkedéseket kíván hozni, azt lehetővé kell 
tenni (lásd az 5. és a 8. cikkhez fűzött módosítást).

Módosítás 116
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 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 csatlakoztatott lakossági 
fogyasztók;

Or. en

Indokolás

A védett fogyasztók definíciójának a lehető legegyértelműbbnek és legszűkebb értelműnek kell 
lennie. Sem az ellátás biztonságának, sem a fogyasztóknak nem használ, ha túl nagy 
fogyasztói csoportot véd.

Módosítás 117
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 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 

(1) „védett fogyasztó”: a földgázelosztó 
hálózathoz már csatlakoztatott lakossági 
fogyasztók;
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földgázelosztó hálózathoz;

Or. en

Indokolás

Míg a lakossági fogyasztók természetesen védelemre szorulnak, a védett fogyasztók körének 
esetleges uniós szintű kiterjesztése nagyon összetett és érzékeny téma, amely alapos 
hatástanulmányokat igényel. Ezenkívül a védett fogyasztók köre kiterjesztésének nemzeti 
előjognak kell maradnia, mivel annak helytállóságát és megfelelőségét a nemzeti 
körülmények, nevezetesen az energiaellátás összetételének és a földgáz ezen összetételben 
játszott jelentőségének fényében kell értékelni. Ennélfogva a rendelettervezetnek nem szabad a 
lakossági fogyasztókon túlra kiterjesztenie a kötelező uniós védelmet.

Módosítás 118
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 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 csatlakoztatott lakossági 
fogyasztók. Az illető tagállam határozhat
úgy, hogy korlátozott számú egyéb 
fogyasztó, különösen a fontos 
közszolgáltatást végző fogyasztó; e 
kivételek azonban semmiképpen nem 
ütközhetnek az ellátási problémákkal 
küzdő országok iránti európai vagy 
regionális szolidaritás elveivel.

Or. en

Módosítás 119
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „védett fogyasztó”: a földgázelosztó 
hálózathoz már csatlakoztatott lakossági 

(1) „védett fogyasztó”: a földgázelosztó 
hálózathoz csatlakoztatott lakossági 
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fogyasztók, továbbá – ha az illető tagállam 
úgy határoz – a kis- és 
középvállalkozások, az iskolák és a 
kórházak, feltéve hogy már csatlakoztak a 
földgázelosztó hálózathoz;

fogyasztók;

Or. de

Indokolás

A Közösségre kiterjedő szabályozásnak azon fogyasztói csoportokra kell korlátozódnia, 
amelyek egy ellátási zavar esetén nem rendelkeznének alternatívával, illetve a gázellátásra az 
alapvető szükségletek biztosítása érdekében rá vannak utalva. A „védett fogyasztó” minden 
kiterjesztése aláássa az ellátási előírás értelmét, amely megelőző cselekvési tervek vagy 
vészhelyzeti tervek esetében keresletoldali intézkedéseket is engedélyez. Egy túl tág definíció 
ahhoz vezet, hogy a védelmi mechanizmus elveszti hatékonyságát, a keresletoldali 
intézkedések lehetősége pedig korlátozódik.

Módosítás 120
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 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 – az iskolák, a kórházak és 
más, sürgősségi szolgáltatást vagy orvosi, 
szociális és oktatási közszolgáltatást 
nyújtó létesítmények, valamint alapvető 
élelmiszeri közszükségleteket ellátó 
vállalkozások, feltéve hogy már 
csatlakoztak a földgázelosztó hálózathoz;

Or. ro

Indokolás

A lakossági fogyasztókat és a kórházakat, valamint más védett fogyasztókat válság idején is el 
kell látni gázzal.
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Módosítás 121
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 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 csatlakoztatott lakossági 
fogyasztók, továbbá – ha az illető tagállam 
úgy határoz – azon fogyasztók, amelyek 
esetében a gáz alapvető közszolgáltatás 
ellátásához szükséges, például a kis- és 
középvállalkozások, az iskolák vagy a 
kórházak;

Or. en

Módosítás 122
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 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 csatlakoztatott valamennyi 
ügyfél, amelyekről az illető tagállam 
határoz, a konkrét energiapiaci jellemzők 
figyelembe vételével és a megállapított 
kritériumoknak megfelelően;

Or. en

Indokolás

A védett fogyasztó definíciója némi rugalmasságot kell, hogy biztosítson a tagállamoknak, 
hogy egyértelműen meghatározott kritériumokkal igazodjanak saját nemzeti körülményeikhez. 
Spanyolország esetében például a gázzal előállított energiának jelentős szerepe van, a 
spanyol gázrendszert pedig úgy tervezték, hogy megfelelő képességekkel rendelkezzen a 
megújuló fejlesztések és integráció által megkövetelt termál tartalékenergia támogatására.
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Módosítás 123
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 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 csatlakoztatott lakossági 
fogyasztók, valamint a biztosított ellátás 
szempontjából releváns erőművek, hőt és 
villamos energiát kapcsoltan termelő 
(KHV) erőművek és távhőellátó rendszer,
továbbá – ha az illető tagállam úgy határoz 
– a kis- és középvállalkozások, az iskolák 
és a kórházak, feltéve hogy már 
csatlakoztak a földgázelosztó hálózathoz;

Or. de

Indokolás

A fogyasztók alapszolgáltasainak fenntartása érdekében a meleget és az áramot a releváns 
ellátó egységek figyelembe vételével biztosítják.

Módosítás 124
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 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 csatlakoztatott lakossági 
fogyasztók, továbbá – ha az illető tagállam 
úgy határoz – a kis- és középvállalkozások, 
az iskolák és a kórházak, feltéve hogy 
csatlakoztak a földgázelosztó hálózathoz, 
valamint gázzal hajtott termál erőművek, 
ha azok szigorúan szükségesek az ilyen 
fogyasztók elektromos árammal való 
ellátásához;

Or. it
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Indokolás

Szükséges a gázzal hajtott termál erőművekre utaló hivatkozást beilleszteni annak biztosítása 
érdekében, hogy paradox módon ne alakuljon ki olyan helyzet, amelyben a védett fogyasztókat 
gázzal ellátják, elektromos árammal viszont nem; a „már” szót törölni kell, mivel a rendeletet 
nem csak azon fogyasztókra kell alkalmazni, akik a rendelet hatályba lépése idején vannak 
egy hálózathoz kapcsolva, hanem azokra is, akik válság kialakulása esetén kapcsolódnak 
hozzá.

Módosítás 125
Takis Hadjigeorgiou

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 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, kis- és középvállalkozások, 
iskolák és kórházak, továbbá – ha az illető 
tagállam úgy határoz – közérdekű 
tevékenységet folytató egyéb fogyasztók,
feltéve hogy már csatlakoztak a 
földgázelosztó hálózathoz;

Or. en

Módosítás 126
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „védett fogyasztó”: a földgázelosztó 
hálózathoz már csatlakoztatott lakossági 
fogyasztók, továbbá – ha az illető tagállam 
úgy határoz – a kis- és középvállalkozások,
az iskolák és a kórházak, feltéve hogy már 
csatlakoztak a földgázelosztó hálózathoz;

(1) „védett fogyasztó”: a földgázelosztó 
hálózathoz már csatlakoztatott lakossági 
fogyasztók, továbbá – ha az illető tagállam 
úgy határoz – a kis- és középvállalkozások,
a közintézmények, feltéve hogy már 
csatlakoztak a földgázelosztó hálózathoz;

Or. hu



PE438.187v01-00 60/113 AM\801609HU.doc

HU

Indokolás

A védettség lehetőségét minden közintézmény számára célszerű biztosítani.

Módosítás 127
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „védett fogyasztó”: a földgázelosztó 
hálózathoz már csatlakoztatott lakossági 
fogyasztók, továbbá – ha az illető tagállam 
úgy határoz – a kis- és középvállalkozások, 
az iskolák és a kórházak, feltéve hogy már 
csatlakoztak a földgázelosztó hálózathoz;

(1) „védett fogyasztó”: a földgázelosztó 
hálózathoz már csatlakoztatott lakossági 
fogyasztók, továbbá – ha az illető tagállam 
úgy határoz:

a) kis- és középvállalkozások, iskolák és 
kórházak, feltéve hogy már csatlakoztak a 
földgázelosztó hálózathoz, és 
b) áramfejlesztő telepek - a nemzeti 
szükségletek alapján az illetékes hatóság 
által megállapított - korlátozott 
mennyiségben, ami ahhoz szükséges, hogy 
a gázellátás zavara esetén elkerülhető 
legyen a fogyasztóknak biztosított 
villamosáram-szolgáltatás megszakítása;

Or. en

Módosítás 128
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 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 

(2) „illetékes hatóság”: a nemzeti 
szabályozó hatóság. Ez nem sérti a földgáz 
belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról szóló, 2009. július 13-i 
európai parlamenti és tanácsi 2009/73/EK 
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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.

irányelv1 41. cikke alapján fennálló 
szabályozási hatáskörökkel és 
feladatokkal nem kapcsolatos, a kormány 
által kiadott általános politikai 
iránymutatásokat és a tagállamok azon 
lehetőségét, hogy az illetékes hatóságtól 
eltérő jogalanyok 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.

_______________________
1 HL L 211., 2009.8.14., 94. o.

Or. en

Indokolás

The national regulatory authorities should be the competent authorities in the MS as they are 
already set up for the energy market, are independent and have the necessary knowledge to 
deal with the issues at stake. However, the final responsibility still lies with the MS 
Government which will have to bear the political responsibility, which is in line with the 
wording of Art. 39(4) (b)(ii) of the above mentioned Directive 2009/73/EC. National entities 
could be governmental authorities, system operators as established under Article 1 last 
subparagraph of the Gas Regulation No. 715/2009.

Módosítás 129
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 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 és/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. Az ügyvitel a nemzeti 
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kormányzati hatóságnál marad. 

Or. de

Indokolás

Válsághelyzetben a földgázellátás biztosítása az állam alapvető feladata. Egyébként olyan 
hatóság ne kaphasson hatásköröket, amelyet az ellátásbiztonsággal szembeni érdekek 
vezérelnek.

Módosítás 130
Takis Hadjigeorgiou

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.

Or. en

Módosítás 131
Paul Rübig

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 

1. A gázellátás biztonságának biztosítása a 
földgázvállalkozások, illetékes hatóságok,
a tagállamok, a Bizottság, és adott esetben 
a védett fogyasztókon kívüli fogyasztók 
közös feladata az őket illető felelősségi 
körökön belül. E feladat ellátása nagyfokú 
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közöttük. együttműködést tesz szükségessé közöttük.

Or. en

Indokolás

A 2004. évi irányelvben meghatározott, az ellátásbiztonság biztosítására irányuló 
háromszintű megközelítést (I: vállalatok; II: a tagállamok; III: a Bizottság) már nem tükrözi 
egyértelműen a rendelettervezet. Ezt az elvet vissza kell állítani a rendelettervezetben.

Módosítás 132
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 földgázvállalkozások
feladata. A tagállamok illetékes hatóságai 
és a Bizottság támogatják a 
földgázvállalkozásokat az őket illető 
felelősségi körökön belül. Ez nagyfokú 
együttműködést tesz szükségessé közöttük.

Or. en

Indokolás

A 2004. évi irányelvben meghatározott, az ellátásbiztonság biztosítására irányuló 
háromszintű megközelítést (I: vállalatok; II: a tagállamok; III: a Bizottság) már nem tükrözi 
egyértelműen a rendelettervezet. Ezt az elvet vissza kell állítani a rendelettervezetben.

Módosítás 133
Francisco Sosa Wagner

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

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

az őket illető felelősségi körökön belül. E 
feladat ellátása nagyfokú együttműködést 
tesz szükségessé közöttük.

Or. en

Módosítás 134
Arturs Krišjānis Kariņš

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 és a belső 
piac megfelelő működésének 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.

Or. en

Indokolás

A gázellátás biztonságának előfeltétele a belső piac megfelelő működése.

Módosítás 135
Werner Langen

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 

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



AM\801609HU.doc 65/113 PE438.187v01-00

HU

közöttük. gázellátásban nagyobb zavarra kerülne 
sor, ez a rendelet egy olyan 
mechanizmusról rendelkezik, amely egy 
alulról felfelé irányuló koncepcióra 
támaszkodik. Az első fázisban az egyes 
földgázvállalkozások, illetve 
földgázvállalkozás-csoportok 
ellátászavarra adott reakciójára kerül sor; 
amennyiben ez nem bizonyul 
elegendőnek, a tagállamoknak kell 
intézkedéseket hozniuk az ellátászavar 
elhárítására. Megfelelő közösségi szintű 
intézkedésekre csak akkor kell sort 
keríteni, ha az első két fázisban hozott 
intézkedések nem kecsegtetnek 
eredménnyel. Prioritásként kell kezelni a 
határokon átnyúló regionális 
megoldásokat.

Or. de

Indokolás

A módosítás a válsághelyzetekre való reagálás egyértelműsítésre törekszik a többfokozatú, 
alulról felfelé irányuló megközelítésnek (1. ipar, 2. tagállamok, 3. regionális 
együttműködések, 4. súlyos vészhelyzetben végső megoldásként az EU) megfelelően. Egy 
ellátási zavar esetén végeredményben a földgázvállalkozások fognak cselekedni, mivel e 
vállalkozások rendelkeznek szállítási kapacitással, gázmennyiséggel és a fogyasztási 
mennyiségekre vonatkozó ismeretekkel. Ez a megközelítés hatékonyabb, kevésbé bürokratikus, 
és a szubszidiaritás elvét szolgálja.

Módosítás 136
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Minden tagállam kijelöli az e
rendeletben előírt, a gázellátás biztonságát 
szolgáló intézkedések végrehajtásáért 
felelős illetékes hatóságot. Az intézkedések 
szabályozzák a kétévenkénti 
kockázatelemzést, a megelőző cselekvési 
tervek és a vészhelyzeti terv létrehozását, 

2. Minden tagállam átlátható feltételek 
mellett kijelöli az e rendelet 
rendelkezéseivel összhangban a gázellátás 
biztonságát szolgáló intézkedések 
végrehajtásáért felelős független illetékes 
hatóságot. Az intézkedések szabályozzák a
geopolitikai kockázatokat is magában 
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valamint a gázellátás biztonságának 
folyamatos nyomon követését nemzeti 
szinten. Az illetékes hatóságok 
együttműködnek egymással, hogy 
megelőzzék az ellátás zavarát, vagy ha az
mégis bekövetkezne, mérsékeljék a 
károkat.

foglaló kétévenkénti kockázatelemzést és 
hatásvizsgálatot, a megelőző cselekvési 
tervek és a vészhelyzeti terv létrehozását, 
valamint a gázellátás biztonságának 
folyamatos nyomon követését nemzeti 
szinten. Az illetékes hatóságok 
együttműködnek egymással, hogy 
megelőzzék az ellátás zavarát, vagy ha az 
mégis bekövetkezne, mérsékeljék a 
károkat.

Or. en

Indokolás

A jövőbeli rendeletnek arra a követelményre kellene összpontosítania, melynek értelmében a 
tagállamoknak alapos kockázatértékelést és hatásvizsgálatot kell végezniük, és helyzetüket 
megbízható, közös módszertan alapján kell elemezniük, adott esetben a sajátos nemzeti 
körülmények és jellegzetességek figyelembevételével. Az eredmények alapján megelőző 
intézkedéseket hoznak és vészhelyzeti terveket készítenek, melyeket, minőségük biztosítása 
érdekében, felülvizsgálnak. Hasonló tervek készülhetnének regionális szinten is.

Módosítás 137
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Minden tagállam kijelöli az e 
rendeletben előírt, a gázellátás biztonságát 
szolgáló intézkedések végrehajtásáért 
felelős illetékes hatóságot. Az intézkedések 
szabályozzák a kétévenkénti 
kockázatelemzést, a megelőző cselekvési 
tervek és a vészhelyzeti terv létrehozását, 
valamint a gázellátás biztonságának 
folyamatos nyomon követését nemzeti 
szinten. Az illetékes hatóságok 
együttműködnek egymással, hogy 
megelőzzék az ellátás zavarát, vagy ha az 
mégis bekövetkezne, mérsékeljék a 
károkat.

2. Minden tagállam átlátható feltételek 
mellett kijelöli az e rendeletben előírt, a 
gázellátás biztonságát szolgáló 
intézkedések végrehajtásáért felelős, a 
piaci szereplőktől független illetékes 
hatóságot. Az intézkedések szabályozzák a 
kétévenkénti kockázatelemzést, a 
megelőző cselekvési tervek és a 
vészhelyzeti terv létrehozását, valamint a 
gázellátás biztonságának folyamatos 
nyomon követését nemzeti szinten. Az 
illetékes hatóságok együttműködnek 
egymással, hogy megelőzzék az ellátás 
zavarát, vagy ha az mégis bekövetkezne, 
mérsékeljék a károkat.
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Or. en

Indokolás

Az EU gázellátását több tagállam állami előjogként kezeli. Ezért lehetségesnek kell maradnia, 
hogy a gázellátás irányítását és ellenőrzését az állam szolgálataira bízzák, és ezen 
hatásköröket ne ruházzák át eseti alapon nemzeti hatóságra.

Módosítás 138
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Minden tagállam kijelöli az e
rendeletben előírt, a gázellátás biztonságát 
szolgáló intézkedések végrehajtásáért 
felelős illetékes hatóságot. Az intézkedések 
szabályozzák a kétévenkénti 
kockázatelemzést, a megelőző cselekvési 
tervek és a vészhelyzeti terv létrehozását, 
valamint a gázellátás biztonságának 
folyamatos nyomon követését nemzeti 
szinten. Az illetékes hatóságok 
együttműködnek egymással, hogy 
megelőzzék az ellátás zavarát, vagy ha az 
mégis bekövetkezne, mérsékeljék a 
károkat.

2. Minden tagállam kijelöli az e rendelet 
rendelkezéseivel összhangban, a gázellátás 
biztonságát szolgáló intézkedések 
végrehajtásáért felelős illetékes hatóságot.
Az intézkedések szabályozzák a 
kétévenkénti kockázatelemzést és 
hatásvizsgálatot, a megelőző cselekvési 
tervek és a vészhelyzeti terv létrehozását, 
valamint a gázellátás biztonságának 
folyamatos nyomon követését nemzeti 
szinten. Az illetékes hatóságok 
együttműködnek egymással, hogy 
megelőzzék az ellátás zavarát, vagy ha az 
mégis bekövetkezne, mérsékeljék a 
károkat.

Or. en

Indokolás

Ahelyett, hogy az EU összes tagországa számára kötelező előírásokat fogalmazna meg, a 
rendeletnek inkább arra a követelményre kellene összpontosítania, melynek értelmében a 
tagállamoknak megfelelő közös módszertan alapján alapos kockázatértékelést és 
hatásvizsgálatot kell végezniük, s eközben adott esetben lehetővé kellene tennie a különleges 
nemzeti körülmények és sajátosságok figyelembevételét.  Az eredmények alapján megelőző 
intézkedéseket hoznak és vészhelyzeti terveket készítenek, melyeket, minőségük biztosítása 
érdekében, felülvizsgálnak. Hasonló tervek készülhetnének regionális szinten is.
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Módosítás 139
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Minden tagállam kijelöli az e 
rendeletben előírt, a gázellátás biztonságát 
szolgáló intézkedések végrehajtásáért
felelős illetékes hatóságot. Az 
intézkedések szabályozzák a kétévenkénti 
kockázatelemzést, a megelőző cselekvési 
tervek és a vészhelyzeti terv létrehozását, 
valamint a gázellátás biztonságának 
folyamatos nyomon követését nemzeti 
szinten. Az illetékes hatóságok 
együttműködnek egymással, hogy 
megelőzzék az ellátás zavarát, vagy ha az 
mégis bekövetkezne, mérsékeljék a 
károkat.

2. Az illetékes hatóság felelős az e 
rendeletben előírt, a gázellátás biztonságát 
szolgáló intézkedések végrehajtásáért. Az 
intézkedések szabályozzák a kétévenkénti 
kockázatelemzést, a megelőző cselekvési 
tervek és a vészhelyzeti terv létrehozását, 
valamint a gázellátás biztonságának 
folyamatos nyomon követését nemzeti 
szinten. Az illetékes hatóságok 
együttműködnek egymással, hogy 
megelőzzék az ellátás zavarát, vagy ha az 
mégis bekövetkezne, mérsékeljék a 
károkat.

Or. en

Indokolás

A 2. cikk (2) bekezdésének nyomon követése. Ha egyértelműen szerepel a 
fogalommeghatározásban, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok az illetékes hatóságok, a 3. 
cikk (2) bekezdéséből törölni kell, hogy a tagállam jelöli ki az illetékes hatóságot.

Módosítás 140
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az e rendeletben foglaltaknak 
megfelelően és tekintettel a Szerződés 
176a. cikkére, a Bizottság és a tagállamok 
fokozzák a harmadik országokból 
származó gázellátás biztonságának 
nyomon követését, és konkrét vészhelyzeti 
intézkedéseket javasolnak bárminemű 
ellátási zavar esetében. A Bizottság 
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koordinálja a vitarendezési 
mechanizmusokat a harmadik 
országokkal, és fokozza az energetikai 
párbeszédet, többek között az Energia 
Charta és az Energiaközösség keretében.

Or. nl

Módosítás 141
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A (2) bekezdésben említett felelősségi 
körök nem érintik a tagállamok azon 
felelősségét, hogy vészhelyzeti szintet 
hirdessenek ki a 9. cikk (2)-(3) bekezdése 
alapján, vagy pedig vészhelyzet esetén a 9. 
cikk szerint létrehozott vészhelyzeti 
tervben foglaltak szerint elrendeljék a 
vészhelyzeti intézkedéseket. 

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóság, azaz a nemzeti szabályozó hatóság illetékes az e rendeletben előírt 
feladatok többségének végrehajtásáért. Válság esetén azonban az adott tagállam illetékes 
miniszterének vagy kormányának politikai felelőssége marad, hogy a vészhelyzeti tervben 
szereplő meghatározott intézkedésekkel összhangban vészhelyzetet nyilvánítson ki vagy 
konkrét vészhelyzeti intézkedéseket rendeljen el. 

Módosítás 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság a gázkoordinációs csoporton 
keresztül közösségi szinten összehangolja

4. A Bizottság a gázkoordinációs csoporton 
keresztül uniós szinten biztosítja az
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az illetékes hatóságok működését, 
különösen közösségi vészhelyzet esetén.

összehangolást az illetékes hatóságok
között, különösen uniós vészhelyzet esetén.

Or. en

Indokolás

A Bizottságra ruházott hatáskörökkel a leghatékonyabb fellépés a cél, anélkül azonban, hogy 
az befolyásolná a tagállamok azon lehetőségét, hogy megállapítsák a saját nemzeti 
helyzetüknek legmegfelelőbb intézkedéseket. El kell kerülni a versenytorzulásokat, valamint a 
tagállamok és az európai vállalkozások projektjeinek és infrastrukturális kezdeményezéseinek 
korlátozását. Végezetül pedig a gázkoordinációs csoport szerepét teljes mértékben el kell 
ismerni.

Módosítás 143
Patrizia Toia, Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A Bizottság a gázkoordinációs csoporton 
keresztül uniós szinten biztosítja az
összehangolást az illetékes hatóságok
között, különösen uniós vészhelyzet esetén.

Or. en

Indokolás

A Bizottságra ruházott hatáskörökkel a leghatékonyabb fellépés a cél, anélkül azonban, hogy 
az befolyásolná a tagállamok azon lehetőségét, hogy megállapítsák a saját nemzeti 
helyzetüknek legmegfelelőbb intézkedéseket. El kell kerülni a versenytorzulásokat, valamint a 
tagállamok és az európai vállalkozások projektjeinek és infrastrukturális kezdeményezéseinek 
korlátozását. Végezetül pedig a gázkoordinációs csoport szerepét teljes mértékben el kell 
ismerni.
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Módosítás 144
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A Bizottság a gázkoordinációs csoporton 
keresztül uniós szinten biztosítja az
összehangolást az illetékes hatóságok
között, különösen uniós vészhelyzet esetén.

Or. en

Indokolás

A Bizottságra ruházott hatáskörökkel a leghatékonyabb fellépés a cél, anélkül azonban, hogy 
az befolyásolná a tagállamok azon lehetőségét, hogy megállapítsák a saját nemzeti 
helyzetüknek legmegfelelőbb intézkedéseket. El kell kerülni a versenytorzulásokat, valamint a 
tagállamok és az európai vállalkozások projektjeinek és infrastrukturális kezdeményezéseinek 
korlátozását. Végezetül pedig a gázkoordinációs csoport szerepét teljes mértékben el kell 
ismerni.

Módosítás 145
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A Bizottság végrehajtja az e 
rendeletben foglalt intézkedéseket. Az 
intézkedések szabályozzák a kétévenkénti 
kockázatelemzést, a földgázellátás 
biztonságának folyamatos nyomon 
követését, valamint a megelőzési és a 
vészhelyzeti cselekvési terv uniós szintű 
létrehozását.

Or. en
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Módosítás 146
Ioan Enciu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A Bizottság a vonatkozó közösségi 
szintű hatóságokkal együtt minden olyan 
intézkedést meghoz, amely szükséges 
ahhoz, hogy a lehető leggyorsabban 
gyakorlatba ültessék és befejezzék az 
Európai Unió által jóváhagyott meglévő 
projekteket a gázforrások és útvonalak 
diverzifikációja érdekében.

Or. ro

Indokolás

Ez közvetlenül a Nabucco Prjektre vonatkozik, amely az egyetlen olyan európai uniós projekt, 
amely ezek közül valamennyi feltételnek megfelel.

Módosítás 147
Takis Hadjigeorgiou

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 
korlátozhatják a versenyt, valamint a 
belső piac hatékony működését.

5. Az ellátás biztonságát biztosító 
intézkedéseknek egyértelműen 
meghatározottnak, átláthatónak, 
arányosnak, megkülönböztetéstől 
mentesnek és ellenőrizhetőnek kell 
lenniük, továbbá figyelembe kell venniük 
a fogyasztók gazdasági érdekeit.

Or. en
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Módosítás 148
Fiorello Provera, Lara Comi

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 
korlátozhatják a versenyt, valamint a belső 
piac hatékony működését.

5. Az ellátás biztonságát biztosító 
intézkedéseknek a 8. cikk szerint
végrehajtott kockázatelemzésen és 
hatásvizsgálaton kell alapulnia,
egyértelműen meghatározottnak, 
átláthatónak, arányosnak, 
megkülönböztetéstől mentesnek és 
ellenőrizhetőnek kell lenniük, és 
indokolatlanul nem korlátozhatják a 
versenyt, valamint a belső piac hatékony 
működését.

Or. en

Indokolás

Ahelyett, hogy az EU összes tagországa számára kötelező előírásokat fogalmazna meg, a 
rendeletnek inkább arra a követelményre kellene összpontosítania, melynek értelmében a 
tagállamoknak megfelelő közös módszertan alapján alapos kockázatértékelést és 
hatásvizsgálatot kell végezniük, s eközben adott esetben lehetővé kellene tennie a különleges 
nemzeti körülmények és sajátosságok figyelembevételét.  Az eredmények alapján megelőző 
intézkedéseket hoznak és vészhelyzeti terveket készítenek, melyeket, minőségük biztosítása 
érdekében, felülvizsgálnak. Hasonló tervek készülhetnének regionális szinten is.

Módosítás 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 
korlátozhatják a versenyt, valamint a belső 

5. Az ellátás biztonságát biztosító 
intézkedéseknek a 8. cikk szerint 
végrehajtott kockázatelemzésen és 
hatásvizsgálaton kell alapulnia,
egyértelműen meghatározottnak, 
átláthatónak, arányosnak, 
megkülönböztetéstől mentesnek és 
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piac hatékony működését. ellenőrizhetőnek kell lenniük, és 
indokolatlanul nem korlátozhatják a 
versenyt, valamint a belső piac hatékony 
működését.

Or. en

Indokolás

Ahelyett, hogy az EU összes tagországa számára kötelező előírásokat fogalmazna meg, a 
rendeletnek inkább arra a követelményre kellene összpontosítania, melynek értelmében a 
tagállamoknak megfelelő közös módszertan alapján alapos kockázatértékelést és 
hatásvizsgálatot kell végezniük, s eközben adott esetben lehetővé kellene tennie a különleges 
nemzeti körülmények és sajátosságok figyelembevételét.  Az eredmények alapján megelőző 
intézkedéseket hoznak és vészhelyzeti terveket készítenek, melyeket, minőségük biztosítása 
érdekében, felülvizsgálnak. Hasonló tervek készülhetnének regionális szinten is.

Módosítás 150
Arturs Krišjānis Kariņš

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 
korlátozhatják a versenyt, valamint a belső 
piac hatékony működését.

5. Az ellátás biztonságát biztosító 
intézkedéseknek egyértelműen 
meghatározottnak, átláthatónak, 
arányosnak, megkülönböztetéstől 
mentesnek és ellenőrizhetőnek kell 
lenniük, indokolatlanul nem korlátozhatják 
a versenyt és a belső piac hatékony 
működését, hanem ellenkezőleg, elősegítik 
azokat.

Or. en

Indokolás

A belső piac és a verseny a biztonságos gázellátás garanciája. 
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Módosítás 151
Claude Turmes

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 
korlátozhatják a versenyt, valamint a belső 
piac hatékony működését.

5. Az ellátás biztonságát biztosító 
intézkedéseknek egyértelműen 
meghatározottnak, átláthatónak, 
arányosnak, megkülönböztetéstől 
mentesnek és ellenőrizhetőnek kell 
lenniük, és indokolatlanul nem 
korlátozhatják a versenyt, valamint a belső 
piac hatékony működését.  A Bizottság az 
illetékes hatósággal együtt biztosítja, hogy 
a tagállamok vagy földgázvállalkozásaik 
és harmadik országok közötti 
földgázszerződésekben nem szerepelnek 
rendeltetési helyre vonatkozó záradékkal 
azonos hatású záradékok. Ez nem érinti 
az illetékes hatóságok hatásköreit.
Az intézkedések nem érintik továbbá az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátására 
vonatkozó jelenlegi uniós piaci 
mechanizmusokat az ilyen 
mechanizmusok alá tartozó ipari ágazatok 
esetében.

Or. en

Módosítás 152
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A gázszállítmányok megszakadása 
által kiváltott potenciális válságok 
hatásának csökkentése érdekében a 
tagállamok közös stratégiát fejlesztenek ki 
az energiaforrások, gázszállítási 
útvonalak és ellátási források 
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diverzifikációjának biztosítására. 

Or. ro

Indokolás

A tagállamok nem koncentrálhatnak kizárólag a gázra, hanem más energiaforrásokat is 
figyelembe kell venniük, ha csökkenteni szeretnék a külső gázforrásoktól való függésüket. 

Módosítás 153
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Az ellátási intézkedések hosszú távú 
biztonsága
Legkésőbb egy évvel e rendelet 
hatálybalépését követően a Bizottság 
jelentést terjeszt elő azon javasolt 
szabályozási intézkedésekről, amelyek 
végrehajtása révén uniós szinten lehetővé 
válhat az EU ellátási útvonalainak és 
földrajzi forrásainak diverzifikációja. A 
jelentésnek a gázellátás biztonságának 
javítását célzó tevékenységekre és 
intézkedésekre vonatkozó javaslatokat kell 
tartalmaznia a tagállamok számára. A 
jelentésnek különösen ki kell térnie az 
LNG-berendezések szerepére. A jelentést 
ki kell egészíteni a tagállamok 
vonatkozásában és a különböző 
tagállamokban található gáztárolási 
kapacitásokról szóló áttekintéssel.
Emellett a jelentés javaslatokat tesz az 
erőteljesebb regionális együttműködésre a 
regionális megelőző intézkedések és 
vészhelyzeti tervek kialakítása során. Az e 
rendelet végrehajtásának céljából végzett 
regionális együttműködést a tagállamok 
illetékes hatóságai végzik, a 
földgázvállalkozások, a szabályozó 
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hatóságok és az ipari fogyasztók 
részvételével, valamint a Bizottsággal való 
szoros együttműködésben. Ez a regionális 
együttműködés támogatja az általános 
európai szolidaritási kötelezettségeket, és 
azokkal nem ütközik.

Or. en

Módosítás 154
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Az ellátási intézkedések hosszú távú 

biztonsága
1. A Bizottság [2010. szeptember 30-ig; 6 
hónappal a hatálybalépést követően] 
előkészíti a gázágazat korai előrejelző 
mechanizmusának alapjait. Ezt a 
mechanizmust az EU és a harmadik 
országok közötti, vészhelyzetre vagy 
vészhelyzeti fenyegetésre adott közös 
megelőző és gyors válaszról szóló 
kétoldalú megállapodások révén kell 
létrehozni.
2. A Bizottság átfogó tervet vezet be, amely 
a 6. cikkből eredő kötelezettség teljesítését 
lehetővé tevő megfelelő ösztönzőket 
tartalmaz.

Or. en
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Módosítás 155
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Az ellátási intézkedések hosszú távú 

biztonsága
Legkésőbb egy évvel e rendelet 
hatálybalépését követően a Bizottság az 
alábbi jelentéseket terjeszti elő:
(i) jelentés azon javasolt szabályozási 
intézkedésekről, amelyek végrehajtása 
révén uniós szinten lehetővé válhat az EU 
földrajzi forrásainak és ellátási 
útvonalainak diverzifikációja. A 
jelentésnek különösen ki kell térnie az 
LNG-berendezések szerepére.
(ii) jelentés, amely javaslatokat tartalmaz 
a gáz iránti kereslet csökkentésére az 
ellátó és a tranzitországokban, mégpedig 
energiahatékonysági intézkedések 
végrehajtásán keresztül. 

Or. en

Módosítás 156
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
1. A tagállamok 60 napos időtartamra 
kötelesek PPP keretében stratégiai 
földgázkészleteket kialakítani legkésőbb 
(12 hónappal e rendelet hatálybalépését 
követően).
2. A készletezés költségeit a mindenkori 
gázimportőrök és előállítók vállalják át és 
azokat a végfogyasztókra hárítják.
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Or. de

Indokolás

A megelőzési és vészhelyzeti tervek kialakítása mellett az Európai Unióban a biztos 
energiaellátáshoz a tagállamokban kötelező földgázkészletek felépítése szükséges.

Módosítás 157
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Legkésőbb egy évvel e rendelet hatályba 
lépését követően a Bizottságnak egy 
hosszú távú ellátási stratégia 
kidolgozásának keretében jelentést kell 
előterjesztenie azon eszközökről és 
intézkedésekről, amellyel az EU számára 
a gázellátási források és a Közösségben 
vezető gázellátási útvonalak erőteljesebb 
diverzifikációját biztosítják. A jelentésnek 
különösen az LNG-létesítmények 
szerepére kell kitérnie. 

Or. de

Indokolás

A rendelet hatályán túlmenően uniós szinten hosszú távú gázellátási stratégiát kell kidolgozni.

Módosítás 158
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az illetékes hatóság legkésőbb [2011. 
március 31-ig; e rendelet hatálybalépése 
után tizenkét hónappal] a 

1. Az illetékes hatóság legkésőbb [2011. 
szeptember 30-ig; e rendelet 
hatálybalépése után tizennyolc hónappal],
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földgázvállalkozásokkal, a lakossági és az 
ipari fogyasztók érdekeit képviselő 
illetékes szervezetekkel és – abban az 
esetben, ha az illetékes hatóság más, mint a 
szabályozó hatóság – a szabályozó 
hatósággal folytatott konzultáció után 
elkészíti a következőket:

a 8. cikk szerint elvégzett kockázat- és 
hatásvizsgálat alapján, a 
földgázvállalkozásokkal, a lakossági és az 
ipari fogyasztók érdekeit képviselő 
illetékes szervezetekkel és – abban az 
esetben, ha az illetékes hatóság más, mint a 
szabályozó hatóság – a szabályozó 
hatósággal folytatott konzultáció után 
elkészíti a következőket:

Or. en

Indokolás

A tervek elkészítése jelentős koordinációs erőfeszítéseket igényel, különösen azon tagállamok 
részéről, amelyek sok más tagállammal szomszédosak. A tervek mindössze egy év alatt történő 
elkészítése veszélyeztetné a szomszédos országok szerveivel történő átfogó konzultációt és 
hatékony koordinációt.

Módosítás 159
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az illetékes hatóság legkésőbb [2011. 
március 31-ig; e rendelet hatálybalépése 
után tizenkét hónappal], a 8. cikk szerint 
elvégzett kockázat- és hatásvizsgálat 
alapján, a földgázvállalkozásokkal,
földgáztüzelésű villamosenergia-termelő 
létesítményekkel, a lakossági és az ipari 
fogyasztók érdekeit képviselő illetékes 
szervezetekkel és – abban az esetben, ha az 
illetékes hatóság más, mint a szabályozó 
hatóság – a szabályozó hatósággal 
folytatott konzultáció után elkészíti a 
következőket:

Or. en

Indokolás

A jövőbeli rendeletnek arra a követelményre kellene összpontosítania, melynek értelmében a 
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tagállamoknak alapos kockázatértékelést és hatásvizsgálatot kell végezniük, és helyzetüket 
megbízható, közös módszertan alapján kell elemezniük. 

A kockázatelemzést és hatásvizsgálatot minden tagállamnak közös módszertan alapján kell 
elvégeznie, emellett lehetőséget kell biztosítani számukra, hogy figyelembe vehessék az egyéni 
nemzeti körülményeket és sajátosságokat. Az eredménynek megfelelően készülnek a megelőző 
intézkedések és a vészhelyzeti tervek. E terveket időről időre felül kell vizsgálni, hogy mindig 
megfelelőek legyenek.

Módosítás 160
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az illetékes hatóság legkésőbb [2011. 
március 31-ig; e rendelet hatálybalépése 
után tizenkét hónappal], a 8. cikk szerint 
elvégzett kockázat- és hatásvizsgálat 
alapján, a földgázvállalkozásokkal,
földgáztüzelésű villamosenergia-termelő 
létesítményekkel, a lakossági és az ipari 
fogyasztók érdekeit képviselő illetékes 
szervezetekkel és – abban az esetben, ha az 
illetékes hatóság más, mint a szabályozó 
hatóság – a szabályozó hatósággal 
folytatott konzultáció után elkészíti a 
következőket:

Or. en

Indokolás

A jövőbeli rendeletnek arra a követelményre kellene összpontosítania, melynek értelmében a 
tagállamoknak alapos kockázatértékelést és hatásvizsgálatot kell végezniük, és helyzetüket 
megbízható, közös módszertan alapján kell elemezniük. 

A kockázatelemzést és hatásvizsgálatot minden tagállamnak közös módszertan alapján kell 
elvégeznie, emellett lehetőséget kell biztosítani számukra, hogy figyelembe vehessék az egyéni 
nemzeti körülményeket és sajátosságokat. Az eredménynek megfelelően készülnek a megelőző 
intézkedések és a vészhelyzeti tervek. E terveket időről időre felül kell vizsgálni, hogy mindig 
megfelelőek legyenek.



PE438.187v01-00 82/113 AM\801609HU.doc

HU

Módosítás 161
Patrizia Toia, Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az illetékes hatóság legkésőbb [2011. 
március 31-ig; e rendelet hatálybalépése 
után tizenkét hónappal], a 8. cikk szerint 
elvégzett kockázat- és hatásvizsgálat 
alapján, a földgázvállalkozásokkal,
földgáztüzelésű villamosenergia-termelő 
létesítményekkel, a lakossági és az ipari 
fogyasztók érdekeit képviselő illetékes 
szervezetekkel és – abban az esetben, ha az 
illetékes hatóság más, mint a szabályozó 
hatóság – a szabályozó hatósággal 
folytatott konzultáció után elkészíti a 
következőket:

Or. en

Indokolás

Ahelyett, hogy az EU összes tagországa számára kötelező előírásokat fogalmazna meg, a 
rendeletnek inkább arra a követelményre kellene összpontosítania, melynek értelmében a 
tagállamoknak megfelelő közös módszertan alapján alapos kockázatértékelést és 
hatásvizsgálatot kell végezniük, s eközben adott esetben lehetővé kellene tennie a különleges 
nemzeti körülmények és sajátosságok figyelembevételét.  Az eredmények alapján megelőző 
intézkedéseket hoznak és vészhelyzeti terveket készítenek, melyeket, minőségük biztosítása 
érdekében, felülvizsgálnak. Hasonló tervek készülhetnének regionális szinten is.

Módosítás 162
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az illetékes hatóság legkésőbb [2011. 
március 31-ig; e rendelet hatálybalépése 
után tizenkét hónappal] a 

1. Az illetékes hatóság legkésőbb [2011. 
március 31-ig; e rendelet hatálybalépése 
után tizenkét hónappal], a 8. cikk szerint 
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földgázvállalkozásokkal, a lakossági és az 
ipari fogyasztók érdekeit képviselő 
illetékes szervezetekkel és – abban az 
esetben, ha az illetékes hatóság más, mint a 
szabályozó hatóság – a szabályozó 
hatósággal folytatott konzultáció után 
elkészíti a következőket:

elvégzett kockázat- és hatásvizsgálat 
alapján, a földgázvállalkozásokkal, a 
lakossági és az ipari fogyasztók érdekeit 
képviselő illetékes szervezetekkel és –
abban az esetben, ha az illetékes hatóság 
más, mint a szabályozó hatóság – a 
szabályozó hatósággal folytatott 
konzultáció után elkészíti a következőket:

Or. en

Indokolás

Ahelyett, hogy az EU összes tagországa számára kötelező előírásokat fogalmazna meg, a 
rendeletnek inkább arra a követelményre kellene összpontosítania, melynek értelmében a 
tagállamoknak megfelelő közös módszertan alapján alapos kockázatértékelést és 
hatásvizsgálatot kell végezniük, s eközben adott esetben lehetővé kellene tennie a különleges 
nemzeti körülmények és sajátosságok figyelembevételét.  Az eredmények alapján megelőző 
intézkedéseket hoznak és vészhelyzeti terveket készítenek, melyeket, minőségük biztosítása 
érdekében, felülvizsgálnak. Hasonló tervek készülhetnének regionális szinten is.

Módosítás 163
Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az illetékes hatóság legkésőbb [2011. 
március 31-ig; e rendelet hatálybalépése
után tizenkét hónappal], a 8. cikk szerint 
elvégzett kockázat- és hatásvizsgálat 
alapján, a földgázvállalkozásokkal, a 
lakossági és az ipari fogyasztók érdekeit 
képviselő illetékes szervezetekkel és –
abban az esetben, ha az illetékes hatóság 
más, mint a szabályozó hatóság – a 
szabályozó hatósággal folytatott 
konzultáció után elkészíti a következőket:

Or. en

Indokolás

A közös uniós módszereken alapuló megelőző intézkedések és vészhelyzeti terv előkészítésével 
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kapcsolatban minden tagállamnak kockázat- és hatásvizsgálatot kell készítenie, amely adott 
esetben lehetővé teszi számára sajátos nemzeti körülményeinek figyelembevételét.

Módosítás 164
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az illetékes hatóság legkésőbb [2011. 
március 31-ig; e rendelet hatálybalépése 
után tizenkét hónappal], a 
földgázvállalkozásokkal, a lakossági és az 
ipari fogyasztók érdekeit képviselő 
illetékes szervezetekkel folytatott 
konzultáció után elkészíti a következőket:

Or. en

Indokolás

Az ellátásbiztonsági intézkedések és a nemzeti szabályozó hatóságok hatáskörébe tartozó 
hálózati szabályozás közötti összhang biztosítása érdekében meg kell erősíteni a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak a megelőző cselekvési tervek és a vészhelyzeti tervek kidolgozása 
során játszott szerepét.

Módosítás 165
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az illetékes hatóság legkésőbb [2011. 
március 31-ig; e rendelet hatálybalépése 
után tizenkét hónappal] a 
földgázvállalkozásokkal, a lakossági és az 
ipari fogyasztók érdekeit képviselő 
illetékes szervezetekkel és – abban az 

1. Az illetékes hatóság legkésőbb [2011. 
március 31-ig; e rendelet hatálybalépése 
után tizenkét hónappal], a 
földgázvállalkozásokkal, a lakossági és az 
ipari fogyasztók érdekeit képviselő 
illetékes szervezetekkel folytatott 
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esetben, ha az illetékes hatóság más, mint 
a szabályozó hatóság – a szabályozó 
hatósággal folytatott konzultáció után 
elkészíti a következőket:

konzultáció után elkészíti a következőket:

Or. en

Módosítás 166
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az illetékes hatóság legkésőbb [2011 
március 31-ig; e rendelet hatálybalépése 
után tizennyolc hónappal] a 
földgázvállalkozásokkal, a lakossági és az 
ipari fogyasztók érdekeit képviselő 
illetékes szervezetekkel és – abban az 
esetben, ha az illetékes hatóság más, mint a 
szabályozó hatóság – a szabályozó 
hatósággal folytatott konzultáció után 
elkészíti a következőket:

Or. en

Módosítás 167
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a szabályozó hatóság nem 
azonos az illetékes hatósággal, a 
szabályozó hatóságot hivatalosan be kell 
vonni a megelőzési cselekvési terv és a 
vészhelyzeti terv kidolgozásának 
folyamatába. Az illetékes hatóság a 
legteljesebb mértékben figyelembe veszi a 
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szabályozó hatóság értékeléseit, 
amennyiben azok a hálózattal kapcsolatos 
szabályozási kérdésekre vonatkoznak, 
elsősorban a 6. cikk szerinti 
infrastruktúra-előírások teljesítésére 
vonatkozó hatásvizsgálatoknak a díjak 
jövőbeli jóváhagyása és a 
hálózatfejlesztési tervekkel való összhang 
tekintetében történő fejlesztése 
vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

Az ellátásbiztonsági intézkedések és a nemzeti szabályozó hatóságok hatáskörébe tartozó 
hálózati szabályozás közötti összhang biztosítása érdekében fontos megerősíteni a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak a megelőző cselekvési tervek és a vészhelyzeti tervek kidolgozása 
során játszott szerepét.

Módosítás 168
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a szabályozó hatóság nem 
azonos az illetékes hatósággal, a 
szabályozó hatóságot hivatalosan be kell 
vonni a megelőzési cselekvési terv és a 
vészhelyzeti terv kidolgozásának 
folyamatába. Az illetékes hatóság a 
legteljesebb mértékben figyelembe veszi a 
szabályozó hatóság értékeléseit, 
amennyiben azok a hálózattal kapcsolatos 
szabályozási kérdésekre vonatkoznak, 
elsősorban a 6. cikk szerinti 
infrastruktúra-előírások teljesítésére 
vonatkozó hatásvizsgálatoknak a díjak 
jövőbeli jóváhagyása és a 
hálózatfejlesztési tervekkel való összhang 
tekintetében történő fejlesztése 
vonatkozásában.
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Or. en

Módosítás 169
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) olyan vészhelyzeti terv, amely
tartalmazza a gázellátási zavar hatását 
enyhítő intézkedéseket.

(b) olyan vészhelyzeti terv, amely 
tartalmazza a gázellátási zavar hatását 
enyhítő intézkedéseket, elsősorban a 
legkiszolgáltatottabb fogyasztók számára.

Or. el

Módosítás 170
Algirdas Saudargas

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tervek elfogadása előtt az illetékes 
hatóságok információt cserélnek és 
konzultálnak egymással és a Bizottsággal 
annak biztosítása érdekében, hogy terveik 
és intézkedéseik a megfelelő regionális 
szinten egymással össze legyenek 
hangolva. E konzultációknak minimálisan 
a rendszerösszekötőkre, a határkeresztező 
ellátásra, a határokon átnyúló tárolásra és a 
gáz mindkét irányban való szállítását 
szolgáló fizikai kapacitásra kell 
vonatkozniuk.

2. A tervek elfogadása előtt az illetékes 
hatóságok információt cserélnek és 
konzultálnak egymással és a Bizottsággal 
annak biztosítása érdekében, hogy terveik 
és intézkedéseik a megfelelő regionális 
szinten egymással össze legyenek 
hangolva. E konzultációknak minimálisan 
a rendszerösszekötőkre – különösen az 
Európai Unió gázhálózatához való 
hozzáférést biztosítókra –, a 
határkeresztező ellátásra, a határokon 
átnyúló tárolásra és a gáz mindkét irányban 
való szállítását szolgáló fizikai kapacitásra 
kell vonatkozniuk. A gázkoordinációs 
csoportot tájékoztatni kell e 
konzultációkról és azok eredményeiről.

Or. en
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Módosítás 171
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tervek elfogadása előtt az illetékes 
hatóságok információt cserélnek és 
konzultálnak egymással és a Bizottsággal 
annak biztosítása érdekében, hogy terveik 
és intézkedéseik a megfelelő regionális 
szinten egymással össze legyenek 
hangolva. E konzultációknak minimálisan 
a rendszerösszekötőkre, a határkeresztező 
ellátásra, a határokon átnyúló tárolásra és 
a gáz mindkét irányban való szállítását 
szolgáló fizikai kapacitásra kell 
vonatkozniuk.

2. A tervek elfogadása előtt az illetékes 
hatóságok információt cserélnek és 
konzultálnak egymással és a Bizottsággal 
annak biztosítása érdekében, hogy terveik 
és intézkedéseik a megfelelő regionális 
szinten egymással össze legyenek 
hangolva. E konzultációknak minimálisan 
a rendszerösszekötőkre, a határkeresztező 
ellátásra, a határokon átnyúló stratégiai és 
kereskedelmi tárolókhoz való hozzáférés 
szabályaira és a gáz mindkét irányban való 
szállítását szolgáló fizikai kapacitásra kell 
vonatkozniuk.

Or. en

Módosítás 172
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tervek elfogadása előtt az illetékes 
hatóságok információt cserélnek és
konzultálnak egymással és a Bizottsággal 
annak biztosítása érdekében, hogy terveik 
és intézkedéseik a megfelelő regionális 
szinten egymással össze legyenek 
hangolva. E konzultációknak minimálisan 
a rendszerösszekötőkre, a határkeresztező 
ellátásra, a határokon átnyúló tárolásra és a 
gáz mindkét irányban való szállítását 
szolgáló fizikai kapacitásra kell 
vonatkozniuk.

2. A tervek elfogadása előtt az illetékes 
hatóságok információt cserélnek és 
konzultálnak egymással, a Bizottsággal és 
a gázkoordinációs csoporttal annak 
biztosítása érdekében, hogy terveik és 
intézkedéseik a megfelelő regionális 
szinten egymással össze legyenek 
hangolva. E konzultációknak minimálisan 
a rendszerösszekötőkre, a határkeresztező 
ellátásra, a határokon átnyúló tárolásra és a 
gáz mindkét irányban való szállítását 
szolgáló fizikai kapacitásra kell 
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vonatkozniuk.

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport, mint az érdekelt felek (a gázipar képviseleti szervezetei, a 
földgázpiaci ENTSO, az érintett fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) 
alkotta szakértő testület tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatmegosztásra, 
valamint az érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ennélfogva a 
gázkoordinációs csoport minden bizonnyal megkönnyíti majd az ellátás biztonságával 
kapcsolatos intézkedések összehangolását. Ennyiben a gázkoordinációs csoporttal 
rendszeresen konzultálni kell.

Módosítás 173
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tervek elfogadása előtt az illetékes 
hatóságok információt cserélnek és 
konzultálnak egymással és a Bizottsággal 
annak biztosítása érdekében, hogy terveik 
és intézkedéseik a megfelelő regionális 
szinten egymással össze legyenek 
hangolva. E konzultációknak minimálisan 
a rendszerösszekötőkre, a határkeresztező 
ellátásra, a határokon átnyúló tárolásra és a 
gáz mindkét irányban való szállítását 
szolgáló fizikai kapacitásra kell 
vonatkozniuk.

2. A tervek elfogadása előtt az illetékes 
hatóságok információt cserélnek és 
konzultálnak egymással, a Bizottsággal és 
a gázkoordinációs csoporttal annak 
biztosítása érdekében, hogy terveik és 
intézkedéseik a megfelelő regionális 
szinten egymással össze legyenek 
hangolva. E konzultációknak minimálisan 
a rendszerösszekötőkre, a határkeresztező 
ellátásra, a határokon átnyúló tárolásra és a 
gáz mindkét irányban való szállítását 
szolgáló fizikai kapacitásra kell 
vonatkozniuk.

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport, mint az érdekelt felek (a gázipar képviseleti szervezetei, a 
földgázpiaci ENTSO, az érintett fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) 
alkotta szakértő testület tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatmegosztásra, 
valamint az érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ennélfogva a 
gázkoordinációs csoport minden bizonnyal megkönnyíti majd az ellátás biztonságával 
kapcsolatos intézkedések összehangolását. Ennyiben a gázkoordinációs csoporttal 
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rendszeresen konzultálni kell.

Módosítás 174
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tervek elfogadása előtt az illetékes 
hatóságok információt cserélnek és 
konzultálnak egymással és a Bizottsággal 
annak biztosítása érdekében, hogy terveik 
és intézkedéseik a megfelelő regionális 
szinten egymással össze legyenek 
hangolva. E konzultációknak minimálisan 
a rendszerösszekötőkre, a határkeresztező 
ellátásra, a határokon átnyúló tárolásra és a 
gáz mindkét irányban való szállítását 
szolgáló fizikai kapacitásra kell 
vonatkozniuk.

2. A tervek elfogadása előtt az illetékes 
hatóságok információt cserélnek és 
konzultálnak egymással, a Bizottsággal és 
a gázkoordinációs csoporttal annak 
biztosítása érdekében, hogy terveik és 
intézkedéseik a megfelelő regionális 
szinten egymással össze legyenek 
hangolva. E konzultációknak minimálisan 
a rendszerösszekötőkre, a határkeresztező 
ellátásra, a határokon átnyúló tárolásra és a 
gáz mindkét irányban való szállítását 
szolgáló fizikai kapacitásra kell 
vonatkozniuk.

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport, mint az érdekelt felek (a gázipar képviseleti szervezetei, a 
földgázpiaci ENTSO, az érintett fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) 
alkotta szakértő testület tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatmegosztásra, 
valamint az érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ennélfogva a 
gázkoordinációs csoport minden bizonnyal megkönnyíti majd az ellátás biztonságával 
kapcsolatos intézkedések összehangolását. Ennyiben a gázkoordinációs csoporttal 
rendszeresen konzultálni kell.

Módosítás 175
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tervek elfogadása előtt az illetékes 2. A tervek elfogadása előtt az illetékes 



AM\801609HU.doc 91/113 PE438.187v01-00

HU

hatóságok információt cserélnek és 
konzultálnak egymással és a Bizottsággal 
annak biztosítása érdekében, hogy terveik 
és intézkedéseik a megfelelő regionális 
szinten egymással össze legyenek 
hangolva. E konzultációknak minimálisan 
a rendszerösszekötőkre, a határkeresztező 
ellátásra, a határokon átnyúló tárolásra és a 
gáz mindkét irányban való szállítását 
szolgáló fizikai kapacitásra kell 
vonatkozniuk.

hatóságok információt cserélnek és 
konzultálnak egymással, a Bizottsággal és 
a gázkoordinációs csoporttal annak 
biztosítása érdekében, hogy terveik és 
intézkedéseik a megfelelő regionális 
szinten egymással össze legyenek 
hangolva. E konzultációknak minimálisan 
a rendszerösszekötőkre, a határkeresztező 
ellátásra, a határokon átnyúló tárolásra és a 
gáz mindkét irányban való szállítását 
szolgáló fizikai kapacitásra kell 
vonatkozniuk.

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport, mint az érdekelt felek (a gázipar képviseleti szervezetei, a 
földgázpiaci ENTSO, az érintett fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) 
alkotta szakértő testület tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatmegosztásra, 
valamint az érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ennélfogva a 
gázkoordinációs csoport minden bizonnyal megkönnyíti majd az ellátás biztonságával 
kapcsolatos intézkedések összehangolását. Ennyiben a gázkoordinációs csoporttal 
rendszeresen konzultálni kell.

Módosítás 176
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tervek elfogadása előtt az illetékes 
hatóságok információt cserélnek és 
konzultálnak egymással és a Bizottsággal 
annak biztosítása érdekében, hogy terveik 
és intézkedéseik a megfelelő regionális 
szinten egymással össze legyenek 
hangolva. E konzultációknak minimálisan 
a rendszerösszekötőkre, a határkeresztező 
ellátásra, a határokon átnyúló tárolásra és a 
gáz mindkét irányban való szállítását 
szolgáló fizikai kapacitásra kell 
vonatkozniuk.

2. A tervek elfogadása előtt az illetékes 
hatóságok információt cserélnek és 
konzultálnak egymással, a Bizottsággal és 
a gázkoordinációs csoporttal annak 
biztosítása érdekében, hogy terveik és 
intézkedéseik a megfelelő regionális 
szinten egymással össze legyenek 
hangolva. E konzultációknak minimálisan 
a rendszerösszekötőkre, a határkeresztező 
ellátásra, a határokon átnyúló tárolásra és a 
gáz mindkét irányban való szállítását 
szolgáló fizikai kapacitásra kell 
vonatkozniuk.
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Or. en

Módosítás 177
Zigmantas Balčytis

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tervek elfogadása előtt az illetékes 
hatóságok információt cserélnek és 
konzultálnak egymással és a Bizottsággal 
annak biztosítása érdekében, hogy terveik 
és intézkedéseik a megfelelő regionális 
szinten egymással össze legyenek 
hangolva. E konzultációknak minimálisan 
a rendszerösszekötőkre, a határkeresztező 
ellátásra, a határokon átnyúló tárolásra és a 
gáz mindkét irányban való szállítását 
szolgáló fizikai kapacitásra kell 
vonatkozniuk.

2. A tervek elfogadása előtt az illetékes 
hatóságok a gázkoordinációs csoportot 
bevonásával információt cserélnek és 
konzultálnak egymással és a Bizottsággal 
annak biztosítása érdekében, hogy terveik 
és intézkedéseik a megfelelő regionális 
szinten egymással össze legyenek 
hangolva. E konzultációknak minimálisan 
a rendszerösszekötőkre, a határkeresztező 
ellátásra, a határokon átnyúló tárolásra és a 
gáz mindkét irányban való szállítását 
szolgáló fizikai kapacitásra kell 
vonatkozniuk.

Or. lt

Módosítás 178
Arturs Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tervek elfogadása előtt az illetékes 
hatóságok információt cserélnek és 
konzultálnak egymással és a Bizottsággal 
annak biztosítása érdekében, hogy terveik 
és intézkedéseik a megfelelő regionális 
szinten egymással össze legyenek 
hangolva. E konzultációknak minimálisan 
a rendszerösszekötőkre, a határkeresztező 
ellátásra, a határokon átnyúló tárolásra és a 
gáz mindkét irányban való szállítását 
szolgáló fizikai kapacitásra kell 

2. A tervek elfogadása előtt az illetékes 
hatóságok információt cserélnek és 
konzultálnak egymással és a Bizottsággal 
annak biztosítása érdekében, hogy terveik 
és intézkedéseik a megfelelő regionális 
szinten egymással össze legyenek 
hangolva. E konzultációknak minimálisan 
a létező és a jövőben szükséges
rendszerösszekötőkre, határkeresztező 
ellátásra, határokon átnyúló tárolásra és a 
gáz mindkét irányban való szállítását 
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vonatkozniuk. szolgáló fizikai kapacitásra kell 
vonatkozniuk.

Or. en

Indokolás

Az ellátás biztonságának javítása érdekében a megelőzési cselekvési tervről és a vészhelyzeti 
tervről folytatott konzultációknak a jövőbeli infrastrukturális projektekre is ki kell terjedniük.

Módosítás 179
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A (2) bekezdésben említett folyamat 
során a Bizottság ajánlatot tehet arra nézve, 
hogy az információcserét és konzultációt 
milyen regionális szinten kell lefolytatni. A 
Bizottság a gázpiaci szállításirendszer-
üzemeltetők európai hálózatával
(földgázpiaci ENTSO), az 
Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökséggel (Ügynökség) és a 
gázkoordinációs csoporttal folytatott 
konzultáció után ajánlhatja regionális 
szinten közös terv készítését is, konkrét 
utasításokat adva a költségek 
megosztásával és az esetleges 
támogatásokkal kapcsolatban.

Or. it

Indokolás

A következőket kielégítőbb módon kell meghatározni: az egyik ország által a másiknak 
fizetendő támogatások bevezetésének lehetősége egyazon területen; az ilyen támogatások 
intézményesítése oly módon, hogy annak részleteit ne az egyéni kezdeményezések alapján 
döntsék el; a rugalmasságból eredő költségek megosztása vagy a megfelelő intézkedések 
végrehajtása szolidaritás alapján.
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Módosítás 180
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A (2) bekezdésben említett folyamat 
során a Bizottság ajánlatot tehet arra nézve, 
hogy az információcserét és konzultációt 
milyen regionális szinten kell lefolytatni. A 
Bizottság a gázpiaci szállításirendszer-
üzemeltetők európai hálózatával
(földgázpiaci ENTSO) és az 
Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökséggel (Ügynökség) folytatott 
konzultáció után ajánlhatja regionális 
szinten közös terv készítését is, a régiók 
kijelölésénél figyelembe véve 
földgázellátás biztonsága szempontjából
lényeges infrastruktúrát.

Or. de

Indokolás

Amennyiben régiókat akarunk kialakítani, kijelölésükkor figyelembe kell venni a földgáz-
infrastruktúrát és a gázáramlásokat. A már létező régiók (regionális kezdeményezések), 
amelyeket eredetileg a szabályozó hatóságok alakítottak ki, nem feltétlenül felelnek meg az 
ellátásbiztonság követelményeinek.

Módosítás 181
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A (2) bekezdésben említett folyamat 
során a Bizottság ajánlatot tehet arra nézve, 
hogy az információcserét és konzultációt 
milyen regionális szinten kell lefolytatni. A 
Bizottság a gázpiaci szállításirendszer-
üzemeltetők európai hálózatával 
(földgázpiaci ENTSO) és az 

3. A (2) bekezdésben említett folyamat 
során a szállításirendszer-üzemeltetők 
európai hálózatával („földgázpiaci 
ENTSO”), a szabályozó hatóságokkal és a 
földgázvállalkozásokkal folytatott 
konzultációt követően a Bizottság ajánlatot 
tehet arra nézve, hogy az információcserét 
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Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökséggel (Ügynökség) folytatott 
konzultáció után ajánlhatja regionális 
szinten közös terv készítését is.

és konzultációt milyen regionális szinten 
kell lefolytatni. A Bizottság a földgázpiaci
ENTSO-val, a szabályozó hatóságokkal és 
a földgázvállalkozásokkal folytatott 
konzultáció után ajánlhatja regionális 
szinten közös terv készítését is.

Or. en

Indokolás

Az együttműködő regionális területek meghatározásában részt vevő valamennyi érintett 
szereplőt fel kell sorolni.

Módosítás 182
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A (2) bekezdésben említett folyamat 
során a Bizottság a gázkoordinációs 
csoporttal történő konzultációt követően
ajánlatot tehet arra nézve, hogy az 
információcserét és konzultációt milyen 
regionális szinten kell lefolytatni. A 
Bizottság a gázkoordinációs csoporttal
folytatott konzultáció után ajánlhatja 
regionális szinten közös terv készítését is.

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport, mint az érdekelt felek (a gázipar képviseleti szervezetei, a 
földgázpiaci ENTSO, az érintett fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) 
alkotta szakértő testület tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatmegosztásra, 
valamint az érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ennélfogva a 
gázkoordinációs csoport minden bizonnyal megkönnyíti majd az ellátás biztonságával 
kapcsolatos intézkedések összehangolását. Ennyiben a gázkoordinációs csoporttal 
rendszeresen konzultálni kell.
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Módosítás 183
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A (2) bekezdésben említett folyamat 
során a Bizottság a gázkoordinációs 
csoporttal történő konzultációt követően
ajánlatot tehet arra nézve, hogy az 
információcserét és konzultációt milyen 
regionális szinten kell lefolytatni. A 
Bizottság a gázkoordinációs csoporttal
folytatott konzultáció után ajánlhatja 
regionális szinten közös terv készítését is.

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport, mint az érdekelt felek (a gázipar képviseleti szervezetei, a 
földgázpiaci ENTSO, az érintett fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) 
alkotta szakértő testület tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatmegosztásra, 
valamint az érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ennélfogva a 
gázkoordinációs csoport minden bizonnyal megkönnyíti majd az ellátás biztonságával 
kapcsolatos intézkedések összehangolását. Ennyiben a gázkoordinációs csoporttal 
rendszeresen konzultálni kell.

Módosítás 184
Ioan Enciu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A tagállamok növelik gáztárolási 
kapacitásukat. A Bizottság megteszi a 
szükséges lépéseket, és tárgyalásokat 
folytat a geológiailag alkalmas 
tagállamokkal olyan regionális tárolási 
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létesítmények építésére irányuló projektek 
beindításáról, amelyek válság esetén az 
Unió stratégiai készleteként szolgálnak. A 
Bizottság közvetlenül nyomon követi az 
ezen létesítményekben tárolt földgáz 
fogyasztását. Az ilyen létesítmények 
építését a közösségi költségvetésből kell 
finanszírozni.

Or. ro

Indokolás

A földgáztározó létesítmények kiemelten fontosak az energiaválság esetén fennálló helyzet 
javítása érdekében. A módosítás ezen verziója akkor alkalmazható, ha a létesítményeket a 
közösségi költségvetésből finanszírozzák.

Módosítás 185
Ioan Enciu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A tagállamok növelik gáztárolási 
kapacitásukat. A Bizottság megteszi a 
szükséges lépéseket, és tárgyalásokat 
folytat a geológiailag alkalmas 
tagállamokkal olyan regionális tárolási 
létesítmények építésére irányuló projektek 
beindításáról, amelyek válság esetén az 
Unió stratégiai készleteként szolgálnak. 
Regionális tagállami bizottságokat kell 
felállítani a projektek irányítására, 
valamint a létesítményekben tárolt gáz 
fogyasztásának ellenőrzésére. Azon, 
régiók szerint csoportokba tömörülő
tagállamok, amelyek ellátása e 
létesítményekből történik majd, 
megteremtik a szükséges anyagi 
eszközöket azok felépítéséhez.

Or. ro
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Indokolás

A földgáztározó létesítmények kiemelten fontosak az energiaválság esetén fennálló helyzet 
javítása érdekében. A módosítás ezen verziója akkor alkalmazható, ha a létesítményeket a 
tagállami költségvetésekből finanszírozzák.

Módosítás 186
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy 
külön nemzeti tervek helyett vagy azokon 
felül regionális szinten közös terveket 
készítenek.

4. A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy az 
illetékes hatóságok között kötött kötelező 
érvényű megállapodások révén külön 
nemzeti tervek helyett vagy azokon felül 
regionális szinten közös terveket 
készítenek. Az ilyen közös tervekre 
ugyanazok a rendelkezések vonatkoznak, 
mint a nemzeti tervekre, valamint azokkal 
megegyező joghatállyal bírnak.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az illetékes (nemzeti) hatóságokra, valamint az egyéb érdekelt felekre a 
regionális megelőző cselekvési tervek vagy vészhelyzeti tervek ugyanúgy kötelező erővel 
bírjanak, mint a nemzeti tervek elfogadása esetén.

Módosítás 187
Amalia Sartori, Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A (3) vagy (4) bekezdés szerint 
regionális szinten létrehozott közös tervet 
az érintett illetékes hatóságok a 
gázkoordinációs csoporton belüli, 
regionális érdekekkel kapcsolatos 
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kérdésekről szóló konzultációt követően 
dolgozhatják ki.

Or. en

Indokolás

Az ellátásbiztonsággal kapcsolatos aggályok kezelésére leginkább alkalmas régióhatárok 
megállapítása nem lesz egyszerű. A tagállamok közötti kapcsolódás helyszíne és szintje nem 
állandó, és az energiapiacok sem mindig tükrözik a politikai határokat. Ezért fel kelleme 
tárni, hogy a gázkoordinációs csoport a gáziparral történő konzultációt követően milyen
mértékben tudná e régiókat a legjobban kijelölni. A regionális szinten létrehozott közös terv 
kidolgozásának folyamatát tisztázni kell.

Módosítás 188
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A (3) vagy (4) bekezdés szerint 
regionális szinten létrehozott közös tervet 
az érintett illetékes hatóságok a 
gázkoordinációs csoporton belüli 
regionális érdekekről szóló konzultációt 
követően dolgozhatják ki.

Or. en

Indokolás

Az ellátásbiztonsággal kapcsolatos aggályok kezelésére leginkább alkalmas régióhatárok 
megállapítása nem lesz egyszerű. A tagállamok közötti kapcsolódás helyszíne és szintje nem 
állandó, és az energiapiacok sem mindig tükrözik a politikai határokat. Ezért fel kelleme 
tárni, hogy a gázkoordinációs csoport a gáziparral történő konzultációt követően milyen 
mértékben tudná e régiókat a legjobban kijelölni. A regionális szinten létrehozott közös terv 
kidolgozásának folyamatát tisztázni kell.
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Módosítás 189
Miloslav Ransdorf

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A (3) vagy (4) bekezdés szerint 
regionális szinten létrehozott közös tervet 
az érintett illetékes hatóságok a 
gázkoordinációs csoporton belüli 
regionális érdekekről szóló konzultációt 
követően dolgozhatják ki.

Or. en

Indokolás

A regionális szinten létrehozott közös terv kidolgozásának folyamatát tisztázni kell, 
figyelembe véve a gázkoordinációs csoporton – mint az összes érdekelt felet képviselő 
szakértői testületen – belüli regionális érdekeket.

Módosítás 190
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. Az illetékes hatóság közzé teszi
terveinek nem bizalmas jellegű változatát, 
beleértve a (6) bekezdés szerinti módosított 
változatokat is, és ezekről haladéktalanul 
értesíti a Bizottságot és a gázkoordinációs 
csoportot.

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport, mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti szervezetei, 
az ENTSO-G, az érintett fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) alkotta 
szakértő testület a legjobb fórum a vitákra, a tapasztalatmegosztásra, valamint az érintett 
felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ezért a gázkoordinációs csoportot be 
kell vonni az együttműködő regionális területek meghatározásába.
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Módosítás 191
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. Az illetékes hatóság közzé teszi
terveinek nem bizalmas jellegű változatát, 
beleértve a (6) bekezdés szerinti módosított 
változatokat is, és ezekről haladéktalanul 
értesíti a Bizottságot és a gázkoordinációs 
csoportot.

Or. en

Indokolás

A megelőző cselekvési terv és vészhelyzeti terv nyilvános verziója nem tartalmazhat bizalmas 
jellegű információkat. A bizalmas információk megadása esetleg súlyosan gátolná 
szerződések teljesítését, a piac torzulásához vezetne, sőt veszélyeztetné magát az ellátás 
biztonságát is (különös tekintettel arra, hogy meg kell őrizni az EU gázszolgáltatóinak 
alkutárgyalási pozícióit a külső termelőkkel folytatott tárgyalásaik tekintetében).

Módosítás 192
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. Az illetékes hatóság közzé teszi
terveinek nem bizalmas jellegű változatát, 
beleértve a (6) bekezdés szerinti módosított 
változatokat is, és ezekről haladéktalanul 
értesíti a Bizottságot és a gázkoordinációs 
csoportot.

Or. en

Indokolás

A megelőző cselekvési terv és vészhelyzeti terv nyilvános verziója nem tartalmazhat bizalmas 
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jellegű információkat. A bizalmas információk megadása esetleg súlyosan gátolná 
szerződések teljesítését, a piac torzulásához vezetne, sőt veszélyeztetné magát az ellátás 
biztonságát is (különös tekintettel arra, hogy meg kell őrizni az EU gázszolgáltatóinak 
alkutárgyalási pozícióit a külső termelőkkel folytatott tárgyalásaik tekintetében).

Módosítás 193
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport, mint az érdekelt felek (a gázipar képviseleti szervezetei, a 
földgázpiaci ENTSO, az érintett fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) 
alkotta szakértő testület tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatmegosztásra, 
valamint az érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ennélfogva a 
gázkoordinációs csoport minden bizonnyal megkönnyíti majd az ellátás biztonságával 
kapcsolatos intézkedések összehangolását. Ennyiben a gázkoordinációs csoporttal 
rendszeresen konzultálni kell.

Módosítás 194
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A gázkoordinációs csoport, mint az érdekelt felek (a gázipar képviseleti szervezetei, a 
földgázpiaci ENTSO, az érintett fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) 
alkotta szakértő testület tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatmegosztásra, 
valamint az érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ennélfogva a 
gázkoordinációs csoport minden bizonnyal megkönnyíti majd az ellátás biztonságával 
kapcsolatos intézkedések összehangolását. Ennyiben a gázkoordinációs csoporttal 
rendszeresen konzultálni kell.

Módosítás 195
Zigmantas Balčytis

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. lt

Módosítás 196
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A tervnek az illetékes hatóságok által 
való bejelentése után hat hónappal a 
Bizottság értékeli a tagállamok terveit. A 
Bizottság konzultál a tervekről a 
földgázpiaci ENTSO-val, az 
Ügynökséggel, a gázkoordinációs 
csoporttal és más érintett felekkel. A 
Bizottság a terv felülvizsgálatára szólít fel, 
amennyiben úgy véli, hogy a terv nem 

6. A tervnek az illetékes hatóságok által 
való bejelentése után legfeljebb hat 
hónappal a Bizottság konzultál a tervekről 
a földgázpiaci ENTSO-val, az 
Ügynökséggel, a gázkoordinációs 
csoporttal és más érintett felekkel. A 
Bizottság a terv felülvizsgálatát javasolja, 
amennyiben úgy véli, hogy a terv nem 
alkalmas a kockázatok hatékony 
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alkalmas a hatásvizsgálat szerinti
kockázatok hatékony csökkentésére, nem 
egyeztethető össze a kockázati 
forgatókönyvekkel vagy más tagállamok 
terveivel, vagy nem felel meg e rendelet 
előírásainak vagy a közösségi jog más 
rendelkezéseinek.

csökkentésére, vagy nem felel meg e 
rendelet előírásainak vagy az uniós jog más 
rendelkezéseinek.

A Bizottság felszólításáról szóló 
értesítéstől számított két hónapon belül az 
érintett illetékes hatóság módosítja a tervét 
és a módosított tervről értesíti a 
Bizottságot, vagy indokolást nyújt be a 
Bizottsághoz arról, hogy miért nem ért 
egyet a felszólítással. Ebben az esetben a 
Bizottság módosíthatja vagy 
visszavonhatja felszólítását.

A Bizottság felszólításáról szóló 
értesítéstől számított két hónapon belül az 
érintett illetékes hatóság módosíthatja a 
tervét és a módosított tervről értesítheti a 
Bizottságot.

Ha két hónapon belül a Bizottság úgy 
határoz, hogy nem módosítja vagy nem 
vonja vissza felszólítását, a Bizottság 
határozatáról szóló értesítéstől számított 
három hónapon belül az illetékes 
hatóságnak eleget kell tennie a Bizottság 
felszólításának. 

Or. en

Indokolás

A gázellátási vészhelyzet megelőzése érdekében a megelőző cselekvési terveket és vészhelyzeti 
terveket a nemzeti és a regionális piaci helyzethez igazítják. A Bizottságnak nem lehet 
túlságosan széleskörű hatásköre az ilyen tervek értékelésében, és nem utasíthatja az illetékes 
nemzeti hatóságokat intézkedéseik módosítására. A hatáskörnek a Bizottságra történő ilyen 
átruházása nem összeegyeztethető a 2009/73/EK irányelv 5. és 6. cikkeivel, melyek a 
gázellátás biztonságának felügyeletében a tagállamokra osztják a főszerepet.

Módosítás 197
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A tervnek az illetékes hatóságok által 
való bejelentése után hat hónappal a 

6. A tervnek az illetékes hatóságok által 
való bejelentése után hat hónappal a 
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Bizottság értékeli a tagállamok terveit. A 
Bizottság konzultál a tervekről a 
földgázpiaci ENTSO-val, az 
Ügynökséggel, a gázkoordinációs 
csoporttal és más érintett felekkel. A 
Bizottság a terv felülvizsgálatára szólít fel, 
amennyiben úgy véli, hogy a terv nem 
alkalmas a hatásvizsgálat szerinti 
kockázatok hatékony csökkentésére, nem 
egyeztethető össze a kockázati 
forgatókönyvekkel vagy más tagállamok 
terveivel, vagy nem felel meg e rendelet 
előírásainak vagy a közösségi jog más 
rendelkezéseinek.

Bizottság értékeli a tagállamok terveit. A
Bizottság konzultál a tervekről a 
gázkoordinációs csoporttal és más érintett 
felekkel. A Bizottság a terv 
felülvizsgálatára szólít fel, amennyiben a 
gázkoordinációs csoport véleményének 
kellő figyelembevételét követően úgy véli, 
hogy a terv nem alkalmas a kockázat- és
hatásvizsgálat szerinti kockázatok 
hatékony csökkentésére, nem egyeztethető 
össze a kockázati forgatókönyvekkel, az 
uniós tervvel vagy más tagállamok 
terveivel, vagy nem felel meg e rendelet 
előírásainak vagy az uniós jog más 
rendelkezéseinek.

A Bizottság felszólításáról szóló 
értesítéstől számított két hónapon belül az 
érintett illetékes hatóság módosítja a tervét 
és a módosított tervről értesíti a 
Bizottságot, vagy indokolást nyújt be a 
Bizottsághoz arról, hogy miért nem ért 
egyet a felszólítással. Ebben az esetben a 
Bizottság módosíthatja vagy 
visszavonhatja felszólítását.

A Bizottság felszólításáról szóló 
értesítéstől számított két hónapon belül az 
érintett illetékes hatóság módosítja a tervét 
és a módosított tervről értesíti a Bizottságot
és a gázkoordinációs csoportot, vagy 
indokolást nyújt be a Bizottsághoz arról, 
hogy miért nem ért egyet a felszólítással.
Ebben az esetben a Bizottság módosíthatja 
vagy visszavonhatja felszólítását.

Ha két hónapon belül a Bizottság úgy 
határoz, hogy nem módosítja vagy nem 
vonja vissza felszólítását, a Bizottság 
határozatáról szóló értesítéstől számított 
három hónapon belül az illetékes 
hatóságnak eleget kell tennie a Bizottság 
felszólításának.

Ha két hónapon belül, a gázkoordinációs 
csoporttal történő konzultációt követően a 
Bizottság úgy határoz, hogy nem módosítja 
vagy nem vonja vissza felszólítását, a 
Bizottság határozatáról szóló értesítéstől 
számított három hónapon belül az illetékes 
hatóságnak eleget kell tennie a Bizottság 
felszólításának.

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport, mint az érdekelt felek (a gázipar képviseleti szervezetei, a 
földgázpiaci ENTSO, az érintett fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) 
alkotta szakértő testület tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatmegosztásra, 
valamint az érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ennélfogva a 
gázkoordinációs csoport minden bizonnyal megkönnyíti majd az ellátás biztonságával 
kapcsolatos intézkedések összehangolását. Ennyiben a gázkoordinációs csoporttal 
rendszeresen konzultálni kell.
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Módosítás 198
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A tervnek az illetékes hatóságok által 
való bejelentése után hat hónappal a 
Bizottság értékeli a tagállamok terveit. A 
Bizottság konzultál a tervekről a
földgázpiaci ENTSO-val, az 
Ügynökséggel, a gázkoordinációs 
csoporttal és más érintett felekkel. A 
Bizottság a terv felülvizsgálatára szólít fel, 
amennyiben úgy véli, hogy a terv nem 
alkalmas a hatásvizsgálat szerinti 
kockázatok hatékony csökkentésére, nem 
egyeztethető össze a kockázati 
forgatókönyvekkel vagy más tagállamok 
terveivel, vagy nem felel meg e rendelet 
előírásainak vagy a közösségi jog más 
rendelkezéseinek.

6. A tervnek az illetékes hatóságok által 
való bejelentése után hat hónappal a 
Bizottság értékeli a tagállamok terveit. A 
Bizottság konzultál a tervekről a 
gázkoordinációs csoporttal és más érintett 
felekkel. A Bizottság a terv 
felülvizsgálatára szólít fel, amennyiben a 
gázkoordinációs csoport véleményének 
kellő figyelembevételét követően úgy véli, 
hogy a terv nem alkalmas a hatásvizsgálat
szerinti kockázatok hatékony 
csökkentésére, nem egyeztethető össze a 
kockázati forgatókönyvekkel vagy más 
tagállamok terveivel, vagy nem felel meg e 
rendelet előírásainak vagy az uniós jog más 
rendelkezéseinek.

A Bizottság felszólításáról szóló 
értesítéstől számított két hónapon belül az 
érintett illetékes hatóság módosítja a tervét 
és a módosított tervről értesíti a 
Bizottságot, vagy indokolást nyújt be a 
Bizottsághoz arról, hogy miért nem ért 
egyet a felszólítással. Ebben az esetben a 
Bizottság módosíthatja vagy 
visszavonhatja felszólítását.

A Bizottság felszólításáról szóló 
értesítéstől számított négy hónapon belül 
az érintett illetékes hatóság módosítja a 
tervét és a módosított tervről értesíti a 
Bizottságot és a gázkoordinációs 
csoportot, vagy indokolást nyújt be a 
Bizottsághoz arról, hogy miért nem ért 
egyet a felszólítással. Ebben az esetben a 
Bizottság módosíthatja vagy 
visszavonhatja felszólítását.

Ha két hónapon belül a Bizottság úgy 
határoz, hogy nem módosítja vagy nem 
vonja vissza felszólítását, a Bizottság 
határozatáról szóló értesítéstől számított 
három hónapon belül az illetékes 
hatóságnak eleget kell tennie a Bizottság 
felszólításának.

Ha négy hónapon belül, a gázkoordinációs 
csoporttal történő konzultációt követően a 
Bizottság úgy határoz, hogy nem módosítja 
vagy nem vonja vissza felszólítását, a 
Bizottság határozatáról szóló értesítéstől 
számított három hónapon belül az illetékes 
hatóságnak eleget kell tennie a Bizottság 
felszólításának.

Or. en
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Indokolás

Az előirányzott haladékok túlságosan rövidek a Bizottság és a tagállamok közötti valódi 
egyeztetéshez.

Módosítás 199
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A tervnek az illetékes hatóságok által 
való bejelentése után hat hónappal a 
Bizottság értékeli a tagállamok terveit. A 
Bizottság konzultál a tervekről a
földgázpiaci ENTSO-val, az 
Ügynökséggel, a gázkoordinációs 
csoporttal és más érintett felekkel. A 
Bizottság a terv felülvizsgálatára szólít fel, 
amennyiben úgy véli, hogy a terv nem 
alkalmas a hatásvizsgálat szerinti 
kockázatok hatékony csökkentésére, nem 
egyeztethető össze a kockázati 
forgatókönyvekkel vagy más tagállamok 
terveivel, vagy nem felel meg e rendelet 
előírásainak vagy a közösségi jog más 
rendelkezéseinek.

6. A tervnek az illetékes hatóságok által 
való bejelentése után hat hónappal a 
Bizottság értékeli a tagállamok terveit. A 
Bizottság konzultál a tervekről a 
gázkoordinációs csoporttal és más érintett 
felekkel. A Bizottság a terv 
felülvizsgálatára szólít fel, amennyiben úgy 
véli, hogy a terv nem alkalmas a kockázat-
és hatásvizsgálat szerinti kockázatok 
hatékony csökkentésére, nem egyeztethető 
össze a kockázati forgatókönyvekkel vagy 
más tagállamok terveivel, vagy nem felel 
meg e rendelet előírásainak vagy az uniós
jog más rendelkezéseinek.

A Bizottság felszólításáról szóló 
értesítéstől számított két hónapon belül az 
érintett illetékes hatóság módosítja a tervét 
és a módosított tervről értesíti a 
Bizottságot, vagy indokolást nyújt be a 
Bizottsághoz arról, hogy miért nem ért 
egyet a felszólítással. Ebben az esetben a 
Bizottság módosíthatja vagy 
visszavonhatja felszólítását.

A Bizottság felszólításáról szóló 
értesítéstől számított két hónapon belül az 
érintett illetékes hatóság módosítja a tervét 
és a módosított tervről értesíti a Bizottságot
és a gázkoordinációs csoportot, vagy 
indokolást nyújt be a Bizottsághoz arról, 
hogy miért nem ért egyet a felszólítással.
Ebben az esetben a Bizottság módosíthatja 
vagy visszavonhatja felszólítását.

Ha két hónapon belül a Bizottság úgy 
határoz, hogy nem módosítja vagy nem 
vonja vissza felszólítását, a Bizottság 
határozatáról szóló értesítéstől számított 
három hónapon belül az illetékes 
hatóságnak eleget kell tennie a Bizottság 
felszólításának.

Ha két hónapon belül, a gázkoordinációs 
csoporttal történő konzultációt követően a 
Bizottság úgy határoz, hogy nem módosítja 
vagy nem vonja vissza felszólítását, a 
Bizottság határozatáról szóló értesítéstől 
számított három hónapon belül az illetékes 
hatóságnak eleget kell tennie a Bizottság 
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felszólításának.

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport, mint az érdekelt felek (a gázipar képviseleti szervezetei, a 
földgázpiaci ENTSO, az érintett fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) 
alkotta szakértő testület tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatmegosztásra, 
valamint az érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ennélfogva a 
gázkoordinációs csoport minden bizonnyal megkönnyíti majd az ellátás biztonságával 
kapcsolatos intézkedések összehangolását. Ennyiben a gázkoordinációs csoporttal 
rendszeresen konzultálni kell.

Módosítás 200
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A tervnek az illetékes hatóságok által 
való bejelentése után hat hónappal a 
Bizottság értékeli a tagállamok terveit. A 
Bizottság konzultál a tervekről a 
földgázpiaci ENTSO-val, az 
Ügynökséggel, a gázkoordinációs 
csoporttal és más érintett felekkel. A 
Bizottság a terv felülvizsgálatára szólít fel, 
amennyiben úgy véli, hogy a terv nem 
alkalmas a hatásvizsgálat szerinti 
kockázatok hatékony csökkentésére, nem 
egyeztethető össze a kockázati 
forgatókönyvekkel vagy más tagállamok 
terveivel, vagy nem felel meg e rendelet 
előírásainak vagy a közösségi jog más 
rendelkezéseinek.

6. A tervnek az illetékes hatóságok által 
való bejelentése után hat hónappal a 
Bizottság értékeli a tagállamok terveit. A 
Bizottság konzultál a tervekről a 
földgázpiaci ENTSO-val, az 
Ügynökséggel, a gázkoordinációs 
csoporttal és más érintett felekkel. A 
Bizottság a terv felülvizsgálatára szólít fel, 
amennyiben úgy véli, hogy a terv nem 
alkalmas a kockázat- és hatásvizsgálat 
szerinti kockázatok hatékony 
csökkentésére, nem egyeztethető össze a 
kockázati forgatókönyvekkel vagy más 
tagállamok terveivel, vagy nem felel meg e 
rendelet előírásainak vagy az uniós jog más 
rendelkezéseinek.

A Bizottság felszólításáról szóló 
értesítéstől számított két hónapon belül az 
érintett illetékes hatóság módosítja a tervét 
és a módosított tervről értesíti a 
Bizottságot, vagy indokolást nyújt be a 
Bizottsághoz arról, hogy miért nem ért 
egyet a felszólítással. Ebben az esetben a 
Bizottság módosíthatja vagy 

A Bizottság felszólításáról szóló 
értesítéstől számított két hónapon belül az 
érintett illetékes hatóság módosítja a tervét 
és a módosított tervről értesíti a Bizottságot
és a gázkoordinációs csoportot, vagy 
indokolást nyújt be a Bizottsághoz arról, 
hogy miért nem ért egyet a felszólítással.
Ebben az esetben a Bizottság módosíthatja 
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visszavonhatja felszólítását. vagy visszavonhatja felszólítását.
Ha két hónapon belül a Bizottság úgy 
határoz, hogy nem módosítja vagy nem 
vonja vissza felszólítását, a Bizottság 
határozatáról szóló értesítéstől számított 
három hónapon belül az illetékes 
hatóságnak eleget kell tennie a Bizottság 
felszólításának.

Ha két hónapon belül, a gázkoordinációs 
csoporttal történő konzultációt követően a 
Bizottság úgy határoz, hogy nem módosítja 
vagy nem vonja vissza felszólítását, a
Bizottság határozatáról szóló értesítéstől 
számított három hónapon belül az illetékes 
hatóságnak eleget kell tennie a Bizottság 
felszólításának.

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport, mint az érdekelt felek (a gázipar képviseleti szervezetei, a 
földgázpiaci ENTSO, az érintett fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) 
alkotta szakértő testület tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatmegosztásra, 
valamint az érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ennélfogva a 
gázkoordinációs csoport minden bizonnyal megkönnyíti majd az ellátás biztonságával 
kapcsolatos intézkedések összehangolását. Ennyiben a gázkoordinációs csoporttal 
rendszeresen konzultálni kell.

Módosítás 201
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A tervnek az illetékes hatóságok által 
való bejelentése után hat hónappal a 
Bizottság értékeli a tagállamok terveit. A 
Bizottság konzultál a tervekről a 
földgázpiaci ENTSO-val, az 
Ügynökséggel, a gázkoordinációs 
csoporttal és más érintett felekkel. A 
Bizottság a terv felülvizsgálatára szólít fel, 
amennyiben úgy véli, hogy a terv nem
alkalmas a hatásvizsgálat szerinti 
kockázatok hatékony csökkentésére, nem
egyeztethető össze a kockázati 
forgatókönyvekkel vagy más tagállamok 
terveivel, vagy nem felel meg e rendelet 
előírásainak vagy a közösségi jog más 

6. A tervnek az illetékes hatóságok által 
való bejelentése után hat hónappal a 
Bizottság értékeli a tagállamok terveit. A 
Bizottság konzultál a tervekről a 
földgázpiaci ENTSO-val, az 
Ügynökséggel, a gázkoordinációs 
csoporttal és más érintett felekkel.
Amennyiben a Bizottság úgy véli, hogy
valamely terv nem egyeztethető össze a 
kockázati forgatókönyvekkel vagy más 
tagállamok terveivel, felszólíthatja az 
érintett tagállamokat terveik 
összehangolására.
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rendelkezéseinek.

Or. de

Indokolás

A Bizottság felhatalmazása arra, hogy a megelőző cselekvési tervek és vészhelyzeti tervek 
módosítására szólítson fel, túlzás, és sérti mind a szubszidiaritás, mind az arányosság az 
EKSz. (Európai Közösségről szóló Szerződés) 5. cikkében meghatározott elveit. Enyhébb 
intézkedésként a Bizottság csak arra kaphat felhatalmazást, hogy terveik összehangolására 
szólítsa fel a tagállamokat.

Módosítás 202
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A tervnek az illetékes hatóságok által 
való bejelentése után hat hónappal a 
Bizottság értékeli a tagállamok terveit. A 
Bizottság konzultál a tervekről a 
földgázpiaci ENTSO-val, az 
Ügynökséggel, a gázkoordinációs 
csoporttal és más érintett felekkel. A 
Bizottság a terv felülvizsgálatára szólít fel, 
amennyiben úgy véli, hogy a terv nem 
alkalmas a hatásvizsgálat szerinti 
kockázatok hatékony csökkentésére, nem 
egyeztethető össze a kockázati 
forgatókönyvekkel vagy más tagállamok 
terveivel, vagy nem felel meg e rendelet 
előírásainak vagy a közösségi jog más 
rendelkezéseinek.

6. A tervnek az illetékes hatóságok által 
való bejelentése után hat hónappal a 
Bizottság értékeli a tagállamok terveit. A 
Bizottság konzultál a tervekről a 
földgázpiaci ENTSO-val, az 
Ügynökséggel, a gázkoordinációs 
csoporttal és más érintett felekkel, például 
a nagy ipari fogyasztókkal és egyéb 
gazdasági szereplőkkel. A Bizottság a terv 
felülvizsgálatára szólít fel, amennyiben úgy 
véli, hogy a terv nem alkalmas a 
hatásvizsgálat szerinti kockázatok 
hatékony csökkentésére, nem egyeztethető 
össze a kockázati forgatókönyvekkel vagy 
más tagállamok terveivel, vagy nem felel 
meg e rendelet előírásainak vagy az uniós
jog más rendelkezéseinek.

Or. en
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Módosítás 203
Takis Hadjigeorgiou

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A tervnek az illetékes hatóságok által 
való bejelentése után hat hónappal a 
Bizottság értékeli a tagállamok terveit. A 
Bizottság konzultál a tervekről a 
földgázpiaci ENTSO-val, az 
Ügynökséggel, a gázkoordinációs 
csoporttal és más érintett felekkel. A 
Bizottság a terv felülvizsgálatára szólít fel, 
amennyiben úgy véli, hogy a terv nem 
alkalmas a hatásvizsgálat szerinti 
kockázatok hatékony csökkentésére, nem 
egyeztethető össze a kockázati 
forgatókönyvekkel vagy más tagállamok 
terveivel, vagy nem felel meg e rendelet 
előírásainak vagy a közösségi jog más 
rendelkezéseinek.

6. A tervnek az illetékes hatóságok által 
való bejelentése után hat hónappal a 
Bizottság értékeli a tagállamok terveit. A 
Bizottság konzultál a tervekről a 
földgázpiaci ENTSO-val, az 
Ügynökséggel, a gázkoordinációs 
csoporttal és más érintett felekkel. A 
Bizottság a terv felülvizsgálatára szólít fel, 
amennyiben úgy véli, hogy a terv nem 
alkalmas a hatásvizsgálat szerinti 
kockázatok hatékony csökkentésére, nem 
egyeztethető össze a kockázati 
forgatókönyvekkel vagy más tagállamok 
terveivel, vagy nem felel meg e rendelet 
előírásainak vagy a közösségi jog más 
rendelkezéseinek. A végső döntés azonban 
a tagállamok kezében kell, hogy legyen.  

Or. el

Módosítás 204
Giles Chichester

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a tagállamoknak a gázellátás 
biztonságával kapcsolatos közszolgálati 
kötelezettségeik vannak, az illetékes 
hatóságok azokat az e rendelet 
hatálybalépését követő 2 hónapon belül 
közzéteszik, és megelőző cselekvési terveik 
és vési terveik elfogadását követően 
szükség szerint újrafogalmazzák.

Or. en
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Indokolás

Javulna az energiabiztonság, ha a gáztározás Európai Unió szerte elérhető lenne. 
Elengedhetetlen az új piaci belépők számára a tárolókhoz történő méltányosabb hozzáférés, 
ami javítaná a versenyhelyzetet és elősegítené az energiabiztonságot Európában. A 
gáztárolási politikák nagyobb átláthatóságára van szükség a nem kölcsönös megállapodások 
elkerülésére, amelyek további protekcionista reakciókat váltanának ki. A gázszállításhoz és a 
gáztározókhoz való kölcsönös hozzáférés elősegítése a létező infrastruktúra kihasználásának 
maximalizálásával javítja a gázellátás biztonságát.

Módosítás 205
Fiorello Provera, Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Az illetékes hatóság kétévente 
felülvizsgálja a megelőző cselekvési tervet 
és a vészhelyzeti tervet a gázellátás 
biztonságát érintő kockázatoknak a 8. 
cikkben említett, módosított értékelései 
alapján.

Or. it

Indokolás

Frissíteni kell a terveket, többek között a megváltozott kockázati helyzet fényében.

Módosítás 206
Sajjad Karim

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Amennyiben a tagállamoknak az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
közszolgálati kötelezettségeik vannak, az 
illetékes hatóságok azokat a rendelet 
hatálybalépését követő 2 hónapon belül 
közzéteszik, és megelőző cselekvési terveik 
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és vészhelyzeti terveik elfogadását 
követően szükség szerint újrafogalmazzák.

Or. en

Indokolás

A harmadik energiacsomag további átláthatóságára és korai végrehajtására való tekintettel 
elengedhetetlenek a már létező közszolgálati kötelezettségek korábbi közzétételére utaló 
hivatkozások.

Módosítás 207
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4 a. cikk
A (3) vagy (4) bekezdés szerint regionális 
szinten létrehozott közös tervet az érintett 
illetékes hatóságok a gázkoordinációs 
csoporton belüli regionális érdekekről 
szóló konzultációt követően dolgozhatják 
ki.

Or. en

Indokolás

Az ellátásbiztonsággal kapcsolatos aggályok kezelésére leginkább alkalmas régióhatárok 
megállapítása nem lesz egyszerű. A tagállamok közötti kapcsolódás helyszíne és szintje nem 
állandó, és az energiapiacok sem mindig tükrözik a politikai határokat. Ezért fel kelleme 
tárni, hogy a gázkoordinációs csoport a gáziparral történő konzultációt követően milyen 
mértékben tudná e régiókat a legjobban kijelölni. A regionális szinten létrehozott közös terv 
kidolgozásának folyamatát tisztázni kell.


