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Módosítás 208
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A megelőzési cselekvési tervnek a 
következőket kell tartalmaznia:

1. A megelőzési cselekvési tervnek a 
következőket kell tartalmaznia:

a) a 6. és 7. cikkben említett 
infrastruktúra- és ellátási előírások 
teljesítésére szolgáló intézkedések; az 
intézkedéseknek tartalmazniuk kell 
legalább az N-1 előírás teljesítésére 
vonatkozó terveket, a védett fogyasztók 
ellátásához a meghatározott magas 
fogyasztási időszakokban szükséges
mennyiségeket és kapacitásokat, valamint 
a földgázvállalkozásokra és más érintett 
testületekre rótt keresletoldali 
intézkedéseket és kötelezettségeket;

a) a gázellátás biztonságát szavatoló 
intézkedések, amelyeknek tartalmazniuk 
kell legalább a védett fogyasztók 
ellátásához a meghatározott magas 
fogyasztási időszakokban a 
kockázatértékelés és hatásvizsgálat szerint
szükséges mennyiségek és kapacitások 
biztosítására szolgáló tervekről szóló 
tájékoztatást, valamint a 
földgázvállalkozásokra és más érintett 
testületekre rótt keresletoldali 
intézkedéseket és kötelezettségeket;

b) a 8. cikkben meghatározott 
kockázatelemzés;

b) a 8. cikkben említett kockázatértékelés 
és hatásvizsgálat eredménye.

c) a beazonosított kockázatok kezelésére 
szolgáló megelőző intézkedések;
d) a vonatkozó közszolgálati 
kötelezettségről szóló információ.

Or. en

Indokolás

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.
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Módosítás 209
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A megelőzési cselekvési tervnek a 
következőket kell tartalmaznia:

1. A megelőzési cselekvési tervnek
nemzeti, regionális és uniós szinten a 
következőket kell tartalmaznia:

a) a 6. és 7. cikkben említett infrastruktúra-
és ellátási előírások teljesítésére szolgáló 
intézkedések; az intézkedéseknek 
tartalmazniuk kell legalább az N-1 előírás 
teljesítésére vonatkozó terveket, a védett 
fogyasztók ellátásához a meghatározott 
magas fogyasztási időszakokban szükséges
mennyiségeket és kapacitásokat, valamint 
a földgázvállalkozásokra és más érintett 
testületekre rótt keresletoldali 
intézkedéseket és kötelezettségeket;

a) a 6. és 7. cikkben említett infrastruktúra-
és ellátási előírások teljesítésére szolgáló 
intézkedések;  az intézkedéseknek 
tartalmazniuk kell legalább a védett 
fogyasztók ellátásához a meghatározott 
magas fogyasztási időszakokban a 
kockázatértékelés és hatásvizsgálat szerint
szükséges mennyiségek és kapacitások 
biztosítására szolgáló tervekről szóló 
tájékoztatást, valamint a 
földgázvállalkozásokra és más érintett 
testületekre rótt keresletoldali 
intézkedéseket és kötelezettségeket;

b) a 8. cikkben meghatározott 
kockázatelemzés;

b) a 8. cikkben említett kockázatértékelés 
és hatásvizsgálat eredménye

c) a beazonosított kockázatok kezelésére 
szolgáló megelőző intézkedések;

c) a beazonosított kockázatok kezelésére 
szolgáló megelőző intézkedések;

d) a vonatkozó közszolgálati 
kötelezettségről szóló információ.

d) a vonatkozó közszolgálati 
kötelezettségről szóló információ.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottságnak nagy szerepet kell vállalnia a tagállamok nemzeti és regionális 
szinten végzett tevékenységének koordinátoraként és támogatójaként. Ugyanakkor 
nyilvánvaló, hogy a megfelelő intézkedések hiányában az Európai Bizottságnak meg kell 
próbálnia uniós szintű megelőzési cselekvési tervet kidolgozni.
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Módosítás 210
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A megelőzési cselekvési tervnek a 
következőket kell tartalmaznia:

1. A megelőzési cselekvési tervnek, 
nemzeti vagy regionális szinten a 
következőket kell tartalmaznia:

Or. en

Indokolás

Az eredeti módosítás javítása a jelentéstervezetben (lásd az 5. cikkhez fűzött módosítással –
(5) bekezdés (új) – együtt.

Módosítás 211
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 6. és 7. cikkben említett infrastruktúra-
és ellátási előírások teljesítésére szolgáló 
intézkedések; az intézkedéseknek 
tartalmazniuk kell legalább az N-1 előírás 
teljesítésére vonatkozó terveket, a védett 
fogyasztók ellátásához a meghatározott 
magas fogyasztási időszakokban szükséges 
mennyiségeket és kapacitásokat, valamint a 
földgázvállalkozásokra és más érintett 
testületekre rótt keresletoldali 
intézkedéseket és kötelezettségeket;

a) a 6. és 7. cikkben említett infrastruktúra-
és ellátási előírások teljesítésére szolgáló 
intézkedések; az intézkedéseknek 
tartalmazniuk kell legalább az N-1 előírás 
teljesítésére vonatkozó terveket, a védett 
fogyasztók ellátásához a meghatározott 
magas fogyasztási időszakokban szükséges 
mennyiségeket és kapacitásokat, valamint a
keresletoldali intézkedéseket és az ellátási 
források diverzifikációját, a
földgázvállalkozásokra és más érintett 
testületekre rótt kötelezettségeket;

Or. it

Indokolás

Az ellátási források diverzifikációját elő kell mozdítani, az egyik forrás kiesésével járó 
kockázat csökkentése érdekében.
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Módosítás 212
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) amennyiben a 8. cikkben említett 
kockázatértékelés alapján a tagállam úgy 
dönt, ellátási kötelezettség olyan, a 
földgázelosztó hálózathoz már 
csatlakoztatott, a védett fogyasztók közé 
nem tartozó fogyasztók részére, mint az 
iskolák, kórházak, feltéve, ha ez a 
kötelezettség nem befolyásolja a 7. 
cikkben rögzítetteknek megfelelő 
válsághelyzet esetén a védett fogyasztók 
ellátásához szükséges kapacitást.
Uniós vagy regionális szintű vészhelyzet 
esetén e további fogyasztók gázellátása 
kizárólag az érintett tagállam felelőssége;

Or. en

Indokolás

A 2. és a 8. cikkhez fűzött módosításokkal együtt vizsgálandó módosítás. A védett fogyasztók 
fogalma közvetlenül kapcsolódik az összes tagállam kötelezettségeihez, a szolidaritás terén.
Amennyiben egy tagállamnak lehetősége van további intézkedéseket tenni más fogyasztók 
érdekében, erre lehetőséget kell biztosítani számára (lásd a 2. és 8. cikkhez fűzött 
módosításokat), feltéve, hogy a további kötelezettségvállalások kizárólag az érintett tagállam 
felelősségét képezik.

Módosítás 213
Algirdas Saudargas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a regionális megelőzési cselekvési terv 
kidolgozása érdekében egyéb 
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tagállamokkal folytatott együttműködés 
mechanizmusa;

Or. en

Módosítás 214
Francisco Sosa Wagner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A megelőzési cselekvési terv a 
Bizottság által megállapított, egyenlő 
versenyfeltételeket biztosító közös
minimumkövetelményeken alapul;

Or. en

Módosítás 215
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megelőzési cselekvési terv, 
különösen a 6. cikkben meghatározott 
infrastruktúra előírások teljesítésére 
szolgáló intézkedések a földgázpiaci 
ENTSO által elkészítendő tíz éves hálózati 
fejlesztési terven alapul, és azzal 
összhangban áll.

(2) A megelőzési cselekvési terv
összhangban áll a földgázpiaci ENTSO 
által elkészítendő tízéves hálózati 
fejlesztési tervvel.

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 
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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 216
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megelőzési cselekvési terv,
különösen a 6. cikkben meghatározott
infrastruktúra előírások teljesítésére 
szolgáló intézkedések a földgázpiaci 
ENTSO által elkészítendő tíz éves hálózati 
fejlesztési terven alapul, és azzal 
összhangban áll.

(2) A megelőzési cselekvési terv –
különösen a 6. cikkben meghatározott
infrastruktúra-előírások teljesítésére 
szolgáló intézkedések – a földgázpiaci 
ENTSO által elkészítendő tízéves hálózati 
fejlesztési terven alapul, azzal összhangban 
áll, valamint a szállításirendszer-
üzemeltetőkre nézve kötelező.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek pontosan meg kell határoznia, hogy az illetékes hatóság hogyan biztosíthatja az 
N-1 előírás teljesítését. Az illetékes hatóságoknak rendszerint nincs hatáskörük arra, hogy a 
szállításirendszer-üzemeltetőket beruházásokra kötelezzék. Ez a nemzeti jogszabályoktól függ.
Ezért a szöveget ki kell egészíteni annak érdekében, hogy a megelőzési cselekvési tervben 
meghatározott, az infrastruktúra-előírások teljesítére szolgáló intézkedések kötelezőek 
legyenek a szállításirendszer-üzemeltetőkre nézve. 

Módosítás 217
Takis Hadjigeorgiou

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A megelőzési cselekvési terv 
figyelembe veszi a gazdasági 
hatékonyságot, a belső energiapiac 
működésére gyakorolt hatásokat és a

(3) A megelőzési cselekvési terv 
figyelembe veszi a tagállamok sajátos 
jellemzőit, a fogyasztók életére gyakorolt
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környezetvédelmi hatást. hatást és a környezeti hatást.

Or. el

Módosítás 218
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A megelőzési cselekvési terv 
figyelembe veszi a gazdasági 
hatékonyságot, a belső energiapiac 
működésére gyakorolt hatásokat és a
környezetvédelmi hatást.

(3) A megelőzési cselekvési terv alapjául 
elsősorban a belső biztonság 
megteremtésére irányuló piaci 
intézkedések szolgálnak, a terv figyelembe 
veszi a gazdasági hatékonyságot és az 
elfogadott intézkedések hatékonyságát, ez 
utóbbiaknak a belső energiapiac 
működésére gyakorolt hatását és a
környezeti hatást.

Or. it

Indokolás

A módosítás hangsúlyozza, hogy a gazdasági hatékonyság feltételével összhangban az ellátási 
biztonság megőrzésének fő feladatát meg kell hagyni a piacnak.

Módosítás 219
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A megelőzési cselekvési terv 
figyelembe veszi a gazdasági 
hatékonyságot, a belső energiapiac 
működésére gyakorolt hatásokat és a 
környezetvédelmi hatást.

(3) A megelőzési cselekvési terv 
figyelembe veszi a gazdasági 
hatékonyságot, a belső energiapiac 
működésére gyakorolt hatásokat, a 
környezeti hatást és az összes lényeges 
nemzetközi fejleményt, különösen a 
nagyobb szállító és közvetítő országokban.
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Or. en

Módosítás 220
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A megelőzési cselekvési terv 
figyelembe veszi a gazdasági 
hatékonyságot, a belső energiapiac 
működésére gyakorolt hatásokat és a 
környezetvédelmi hatást.

(3) A megelőzési cselekvési terv 
figyelembe veszi a gazdasági 
hatékonyságot, a belső energiapiac 
működésére gyakorolt hatásokat és a 
környezeti hatást. A terv nem ró 
indokolatlan és aránytalan terhet a piaci 
szereplőkre.

Or. en

Indokolás

A liberalizált gázpiac elveivel és bármely kockázatelemzés és hatásvizsgálat alapelveivel 
összhangban a megelőzési cselekvési terv nem róhat indokolatlan és aránytalan terhet a piaci 
szereplőkre.

Módosítás 221
Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság gondoskodik arról, hogy 
egy uniós vészhelyzet esetén szükséges 
fellépések hatékony összehangolása 
érdekében a nemzeti vagy regionális 
megelőzési cselekvési tervek összhangban 
álljanak egymással.

Or. en
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Indokolás

A jelentéstervezetben szereplő eredeti módosítás javítása. A Bizottságnak kifejezetten 
feladatul kell szabni annak biztosítását, hogy valamennyi terv összeegyeztethető és 
összehangolt legyen, mivel egy uniós vészhelyzet esetén ezek alapján történik a fellépés.

Módosítás 222
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.
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Módosítás 223
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az illetékes hatóság(ok) legkésőbb
[2016. március 31-ig; e rendelet 
hatálybalépése után öt évvel] biztosítja
(biztosítják), hogy a legnagyobb gázellátási 
infrastruktúra kiesése esetén a fennmaradó 
infrastruktúra (N-1) alkalmas legyen a 
számítási terület teljes napi gázigényének 
kielégítéséhez szükséges gázmennyiség 
leszállítására egy olyan napon, amelyet 
rendkívül magas, statisztikailag 
húszévenként egyszer előforduló
gázkereslet jellemez.

Or. en

Módosítás 224
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az illetékes hatóság(ok) legkésőbb
[2016. március 31-ig; e rendelet 
hatálybalépése után öt évvel] biztosítja
(biztosítják), hogy a legnagyobb gázellátási 
infrastruktúra kiesése esetén a fennmaradó 
infrastruktúra (N-1) alkalmas legyen a 
számítási terület teljes gázigényének 
kielégítéséhez szükséges gázmennyiség 
leszállítására egy olyan hatvannapos 
időszakban, amelyet rendkívül magas 
gázkereslet és statisztikailag húszévenként 
előforduló hidegrekord jellemez. A 
hatálybalépés után három évvel a 
legfontosabb beruházásoknak el kell 
készülniük, a róluk szóló jelentést pedig az 
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illetékes hatóságoknak be kell nyújtaniuk 
a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 225
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az illetékes hatóság(ok) legkésőbb
[2013. március 31-ig; e rendelet 
hatálybalépése után két évvel] megteszi(k)
az 5. cikkel összefüggő szükséges 
lépéseket annak biztosítására, hogy a 
legnagyobb gázellátási infrastruktúra 
kiesése esetén a fennmaradó infrastruktúra
(N-1) alkalmas legyen a számítási terület 
teljes gázigényének kielégítéséhez 
szükséges gázmennyiség leszállítására egy 
olyan hatvannapos időszakban, amelyet 
rendkívül magas gázkereslet és 
statisztikailag húszévenként előforduló 
hidegrekord jellemez.

Or. en

Indokolás

Az I. melléklet felülvizsgálatával összefüggésben a 6. cikk (1) bekezdését is ki kell igazítani.

Módosítás 226
Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóság(ok) legkésőbb
[2014. március 31-ig; e rendelet 
hatálybalépése után három évvel] 

(1) Az illetékes hatóság(ok) legkésőbb
[2017. március 31-ig; e rendelet 
hatálybalépése után hat évvel] biztosítja
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biztosítja (biztosítják), hogy a legnagyobb
gázellátási infrastruktúra kiesése esetén a
fennmaradó infrastruktúra (N-1) alkalmas 
a számítási terület teljes gázigényének 
kielégítéséhez szükséges gázmennyiség 
leszállítására egy olyan, hatvannapos 
időszakban, amelyet rendkívül magas 
gázkereslet és statisztikailag húszévenként 
előforduló hidegrekord jellemez.

(biztosítják), hogy a földgázszállítási 
hálózat legnagyobb betáplálási pontjának
kiesése esetén a rendelkezésre álló
infrastruktúra (N-1) alkalmas legyen a 
számítási területen található védett 
fogyasztók gázigényének kielégítéséhez 
szükséges gázmennyiség leszállítására egy 
olyan hatvannapos időszakban, amelyet 
rendkívül magas gázkereslet és 
statisztikailag húszévenként előforduló 
hidegrekord jellemez.

Or. en

Indokolás

A hároméves határidő irreális. Az N-1 előírás teljesítéséhez szükséges jelentős beruházások 
legalább 5-6 évet igényelnek. A 2009. januári válság alkalmával a gázáramlásnak egy egész 
betáplálási ponton történő megszakadására került sor, mivel gyakran több párhuzamos 
csővezeték létezik. A 6. cikk (1) bekezdése hatalmas, az új kapacitási szükségletek miatti 
beruházásokat tehet szükségessé, és kihatással lehet a végfogyasztók által fizetendő árakra.
Az N-1 előírásnak csak a védett fogyasztók gázigényét kell tükröznie, annak érdekében, hogy a 
7. cikk (2) bekezdésében rögzített ellátási előírásokkal összhangban legyen.

Módosítás 227
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az illetékes hatóság(ok) legkésőbb
[2017. március 31-ig; e rendelet 
hatálybalépése után hat évvel] biztosítja
(biztosítják), hogy a gázáramlásnak a
legnagyobb betáplálási ponton történő 
megszakadása esetén a rendelkezésre álló
infrastruktúra (N-1) alkalmas legyen a 
számítási területen található védett 
fogyasztók gázigényének kielégítéséhez 
szükséges gázmennyiség leszállítására 
olyan napon, amelyet rendkívül magas 
gázkereslet és statisztikailag húszévenként 
előforduló hidegrekord jellemez.
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Or. en

Indokolás

A jelentős beruházások, különösen Közép- és Kelet-Európában legalább 5-6 évet igényelnek.
Helyénvalóbb az N-1-et a gázáramlásnak a legnagyobb betáplálási ponton történő 
megszakadásaként meghatározni annak érdekében, hogy a 7. cikk (2) bekezdésében rögzített 
ellátási előírásokkal összhangban legyen, az N-1 előírásnak csak a védett fogyasztók igényét 
kell tükröznie. Az infrastruktúrának megfelelően teljesítőképesnek kell lennie egy kivételesen 
magas gázigényt mutató napra, míg az ellátási előírásnak kell rendelkeznie a magas 
gázigényű hosszabb időszakok alatti ellátásról.

Módosítás 228
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A módosítás egyértelműsítésre törekszik a többfokozatú alulról felfelé irányuló 
megközelítésnek (1. ipar, 2. tagállamok, 3. regionális együttműködések, 4. súlyos 
vészhelyzetben 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 elvének betartását 
biztosítja.
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Módosítás 229
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az illetékes hatóság(ok) legkésőbb
[2016. március 31-ig; e rendelet 
hatálybalépése után öt évvel] biztosítja
(biztosítják), hogy az egyetlen legnagyobb 
gázellátási infrastruktúra kiesése esetén a 
fennmaradó infrastruktúra (N-1)
műszakilag alkalmas legyen a számítási 
terület teljes napi gázigényének 
kielégítéséhez szükséges gázmennyiség 
leszállítására egy olyan napon, amelyet 
rendkívül magas, statisztikailag 
húszévenként egyszer előforduló
gázkereslet jellemez.

Or. en

Indokolás

Az új melléklet kiigazítása.

Módosítás 230
Fiorello Provera, Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az N-1 előírás alkalmazása 
tekintetében eltérés – melyet az illetékes 
hatóság kérelmez – engedélyezhető, 
amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy az 
előírás az adott tagállam számára 
gazdaságilag nem fenntartható.

Or. it
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Indokolás

Nem minden tagállam képes gazdasági szempontból megfelelni az előírásnak. Az eltérést 
engedélyezni kell, hogy a regionális együttműködés különböző formáit meg lehessen találni 
vagy keresletoldali intézkedéseket lehessen elfogadni.

Módosítás 231
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 8. cikkben meghatározott 
kockázatértékelés és hatásvizsgálat
infrastruktúrára vonatkozó részének 
készítése során az illetékes hatóságnak 
közös módszert kell alkalmaznia, többek 
között az N-1 mutató e bekezdésben és az 
1. mellékletben meghatározott 
kiszámításához.

Or. en

Indokolás

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Módosítás 232
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 4. cikk (3) bekezdésében említett 
bizottsági ajánlást követően, illetve a 4. 

(2) A 4. cikk (3) bekezdésében említett 
bizottsági ajánlást követően, illetve a 4. 
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cikk (4) bekezdésében említett helyzetben 
az (1) bekezdésben meghatározott
kötelezettséget regionális szinten lehet 
teljesíteni. Az N-1 előírás akkor is 
teljesítettnek tekintendő, ha az illetékes 
hatóság az 5. cikk szerinti megelőzési 
cselekvési tervben bizonyítja, hogy 
keresletoldali intézkedésekkel az ellátási 
zavar kellő mértékben és időben 
ellensúlyozható.

cikk (4) bekezdésében említett helyzetben 
az (1) bekezdésben meghatározott számítás 
végezhető regionális szinten. Az N-1
mutató kiszámításakor az illetékes hatóság 
az 5. cikk szerinti megelőzési cselekvési 
tervben bizonyíthatja, hogy egyedi, többek 
között keresletoldali intézkedésekkel az 
ellátási zavar kellő mértékben és időben 
ellensúlyozható.

Or. en

Indokolás

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Módosítás 233
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 4. cikk (3) bekezdésében említett 
bizottsági ajánlást követően, illetve a 4. 
cikk (4) bekezdésében említett helyzetben 
az (1) bekezdésben meghatározott
kötelezettséget regionális szinten lehet 
teljesíteni. Az N-1 előírás akkor is 
teljesítettnek tekintendő, ha az illetékes 
hatóság az 5. cikk szerinti megelőzési 
cselekvési tervben bizonyítja, hogy 
keresletoldali intézkedésekkel az ellátási 
zavar kellő mértékben és időben 
ellensúlyozható.

(2) A 4. cikk (3) bekezdésében említett 
bizottsági ajánlást követően, illetve a 4. 
cikk (4) bekezdésében említett helyzetben 
az (1) bekezdésben meghatározott számítás 
végezhető regionális szinten. Az N-1
mutató kiszámításakor az illetékes hatóság 
az 5. cikk szerinti megelőzési cselekvési 
tervben bizonyíthatja, hogy egyedi, többek 
között keresletoldali intézkedésekkel az 
ellátási zavar kellő mértékben és időben 
ellensúlyozható.

Or. en
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Indokolás

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Módosítás 234
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 4. cikk (3) bekezdésében említett 
bizottsági ajánlást követően, illetve a 4. 
cikk (4) bekezdésében említett helyzetben 
az (1) bekezdésben meghatározott
kötelezettséget regionális szinten lehet 
teljesíteni. Az N-1 előírás akkor is 
teljesítettnek tekintendő, ha az illetékes 
hatóság az 5. cikk szerinti megelőzési 
cselekvési tervben bizonyítja, hogy 
keresletoldali intézkedésekkel az ellátási 
zavar kellő mértékben és időben 
ellensúlyozható.

(2) A 4. cikk (3) bekezdésében említett 
bizottsági ajánlást követően, illetve a 4. 
cikk (4) bekezdésében említett helyzetben 
az (1) bekezdésben meghatározott számítás 
végezhető regionális szinten. Az N-1
mutató kiszámításakor az illetékes hatóság 
az 5. cikk szerinti megelőzési cselekvési 
tervben bizonyíthatja, hogy egyedi, többek 
között keresletoldali intézkedésekkel az 
ellátási zavar kellő mértékben és időben 
ellensúlyozható.

Or. en

Indokolás

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.
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Módosítás 235
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 4. cikk (3) bekezdésében említett 
bizottsági ajánlást követően, illetve a 4. 
cikk (4) bekezdésében említett helyzetben 
az (1) bekezdésben meghatározott
kötelezettséget regionális szinten lehet 
teljesíteni. Az N-1 előírás akkor is 
teljesítettnek tekintendő, ha az illetékes 
hatóság az 5. cikk szerinti megelőzési 
cselekvési tervben bizonyítja, hogy 
keresletoldali intézkedésekkel az ellátási 
zavar kellő mértékben és időben 
ellensúlyozható.

(2) A 4. cikk (3) bekezdésében említett 
bizottsági ajánlást követően, illetve a 4. 
cikk (4) bekezdésében említett helyzetben 
az (1) bekezdésben meghatározott számítás 
végezhető regionális szinten. Az N-1
mutató kiszámításakor az illetékes hatóság 
az 5. cikk szerinti megelőzési cselekvési 
tervben bizonyíthatja, hogy egyedi, többek 
között keresletoldali intézkedésekkel az 
ellátási zavar kellő mértékben és időben 
ellensúlyozható.

Or. en

Indokolás

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Módosítás 236
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 4. cikk (3) bekezdésében említett 
bizottsági ajánlást követően, illetve a 4. 
cikk (4) bekezdésében említett helyzetben 
az (1) bekezdésben meghatározott
kötelezettséget regionális szinten lehet 

(2) A 4. cikk (3) bekezdésében említett 
bizottsági ajánlást követően, illetve a 4. 
cikk (4) bekezdésében említett helyzetben 
az (1) bekezdésben meghatározott számítás 
végezhető regionális szinten. Az N-1
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teljesíteni. Az N-1 előírás akkor is 
teljesítettnek tekintendő, ha az illetékes 
hatóság az 5. cikk szerinti megelőzési 
cselekvési tervben bizonyítja, hogy 
keresletoldali intézkedésekkel az ellátási 
zavar kellő mértékben és időben 
ellensúlyozható.

mutató kiszámításakor az illetékes hatóság 
az 5. cikk szerinti megelőzési cselekvési 
tervben bizonyíthatja, hogy egyedi, többek 
között keresletoldali intézkedésekkel az 
ellátási zavar kellő mértékben és időben 
ellensúlyozható.

Or. en

Indokolás

The future of Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The risk and impact assessment shall be carried out by each Member 
State in accordance with the common methodology, whilst allowing the Member State to take 
into account particular national circumstances and specificities where appropriate. The 
results shall be reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be 
subject to review to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the 
regional level.

Módosítás 237
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 4. cikk (3) bekezdésében említett 
bizottsági ajánlást követően, illetve a 4. 
cikk (4) bekezdésében említett helyzetben 
az (1) bekezdésben meghatározott 
kötelezettséget regionális szinten lehet 
teljesíteni. Az N-1 előírás akkor is 
teljesítettnek tekintendő, ha az illetékes 
hatóság az 5. cikk szerinti megelőzési 
cselekvési tervben bizonyítja, hogy 
keresletoldali intézkedésekkel az ellátási 
zavar kellő mértékben és időben 
ellensúlyozható.

(2) A 4. cikk (3) bekezdésében említett 
bizottsági ajánlást követően, illetve a 4. 
cikk (4) bekezdésében említett helyzetben 
az (1) bekezdésben meghatározott 
kötelezettséget regionális szinten lehet 
teljesíteni. Az N-1 előírás akkor is 
teljesítettnek tekintendő, ha az illetékes 
hatóság a 8. cikkben említett 
kockázatértékelésben, az 5. cikk szerinti 
megelőzési cselekvési tervben és a 
beruházások költséghatékonyságát 
figyelembe véve bizonyítja, hogy egyedi, 
többek között keresletoldali 
intézkedésekkel az ellátási zavar kellő 
mértékben és időben ellensúlyozható.

Or. en
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Indokolás

Néhány tagállamban a rendelet nagy beruházási igényt támaszthat az új kapacitások 
tekintetében, ami komoly költségekkel jár és jelentősen befolyásolja a végfogyasztó által 
fizetendő gázárakat.

Módosítás 238
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 4. cikk (3) bekezdésében említett 
bizottsági ajánlást követően, illetve a 4. 
cikk (4) bekezdésében említett helyzetben 
az (1) bekezdésben meghatározott 
kötelezettséget regionális szinten lehet 
teljesíteni. Az N-1 előírás akkor is 
teljesítettnek tekintendő, ha az illetékes 
hatóság az 5. cikk szerinti megelőzési 
cselekvési tervben bizonyítja, hogy 
keresletoldali intézkedésekkel az ellátási 
zavar kellő mértékben és időben 
ellensúlyozható.

(2) A 4. cikk (3) bekezdésében említett 
bizottsági ajánlást követően, illetve a 4. 
cikk (4) bekezdésében említett helyzetben 
az (1) bekezdésben meghatározott 
kötelezettséget regionális szinten lehet 
teljesíteni. Az N-1 előírás akkor is 
teljesítettnek tekintendő, ha az illetékes 
hatóság a 8. cikkben említett 
kockázatértékelésben és az 5. cikk szerinti 
megelőzési cselekvési tervben bizonyítja, 
hogy egyedi, többek között keresletoldali 
intézkedésekkel az ellátási zavar kellő 
mértékben és időben ellensúlyozható.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak lehetőséget kell nyújtani arra, hogy az ellátási válsághelyzetet rugalmasan 
kezeljék, figyelembe véve saját körülményeiket; ezért a bekezdés hatálya nem korlátozható 
kizárólag a keresletoldali intézkedésekre mindaddig, amíg a kockázatértékelésben és a 
megelőzési cselekvési tervben megfelelően bizonyítják, hogy az intézkedésekkel az N-1 
előírásnak megfelelő hatást lehet elérni. 
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Módosítás 239
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 4. cikk (3) bekezdésében említett 
bizottsági ajánlást követően, illetve a 4. 
cikk (4) bekezdésében említett helyzetben 
az (1) bekezdésben meghatározott 
kötelezettséget regionális szinten lehet 
teljesíteni. Az N-1 előírás akkor is 
teljesítettnek tekintendő, ha az illetékes 
hatóság az 5. cikk szerinti megelőzési 
cselekvési tervben bizonyítja, hogy 
keresletoldali intézkedésekkel az ellátási 
zavar kellő mértékben és időben 
ellensúlyozható.

(2) A 4. cikk (3) bekezdésében említett 
bizottsági ajánlást követően, illetve a 4. 
cikk (4) bekezdésében említett helyzetben 
az (1) bekezdésben meghatározott 
kötelezettséget regionális szinten lehet 
teljesíteni. Az N-1 előírás akkor is 
teljesítettnek tekintendő, ha az illetékes 
hatóság az 5. cikk szerinti megelőzési 
cselekvési tervben bizonyítja, hogy piaci 
alapú keresletoldali intézkedésekkel az 
ellátási zavar kellő mértékben és időben 
ellensúlyozható.

Or. en

Indokolás

Ha bármilyen keresletoldali intézkedés megengedett lenne, az N-1 előírást akár a kereslet 
kötelező csökkentésével (az ellátás leállításával) is teljesíteni lehetne. Azonban pontosan ez 
az, amit az e rendeletbe foglalt infrastrukturális és ellátási intézkedések révén meg kívánunk 
előzni.

Módosítás 240
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az N-1 előírás kiszámításához az I. 
mellékletben szereplő módszert kell 
alkalmazni. A számításnak figyelembe kell 
vennie a hálózati konfigurációt és a
tényleges gázáramlást, valamint a 
meglévő termelési és tárolási 
kapacitásokat. Amennyiben szükséges, az 
I. mellékletben említett számítási területet 
ki kell terjeszteni a megfelelő regionális 

(3) Az N-1 mutató kiszámításához az I. 
mellékletben szereplő módszert kell 
alkalmazni. A számításnak figyelembe kell 
vennie a hálózati konfigurációt és a
szállítási infrastruktúrának a termelési 
helyről, LNG-termináloktól és tárolóktól 
való szállításra vonatkozó kapacitását. Az 
I. mellékletben említett számítási területet
az illetékes hatóság határozza meg az 
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szintre. érintett földgázvállalkozásokkal folytatott 
konzultációt követően. Amennyiben 
szükséges, ezt a területet ki kell terjeszteni 
a megfelelő regionális szintre.

Or. en

Indokolás

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Módosítás 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az N-1 előírás kiszámításához az I. 
mellékletben szereplő módszert kell 
alkalmazni. A számításnak figyelembe kell 
vennie a hálózati konfigurációt és a 
tényleges gázáramlást, valamint a 
meglévő termelési és tárolási 
kapacitásokat. Amennyiben szükséges, az 
I. mellékletben említett számítási területet 
ki kell terjeszteni a megfelelő regionális 
szintre.

(3) Az N-1 mutató kiszámításához az I. 
mellékletben szereplő módszert kell 
alkalmazni. Az I. mellékletben említett 
számítási területet az illetékes hatóság 
határozza meg az érintett 
földgázvállalkozásokkal folytatott 
konzultációt követően. Amennyiben 
szükséges, ezt a területet ki kell terjeszteni 
a megfelelő regionális szintre.

Or. en

Indokolás

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
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particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Módosítás 242
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az N-1 előírás kiszámításához az I. 
mellékletben szereplő módszert kell 
alkalmazni. A számításnak figyelembe kell 
vennie a hálózati konfigurációt és a 
tényleges gázáramlást, valamint a 
meglévő termelési és tárolási 
kapacitásokat. Amennyiben szükséges, az 
I. mellékletben említett számítási területet 
ki kell terjeszteni a megfelelő regionális 
szintre.

(3) Az N-1 mutató kiszámításához az I. 
mellékletben szereplő módszert kell 
alkalmazni. Az I. mellékletben említett 
számítási területet az illetékes hatóság 
határozza meg az érintett 
földgázvállalkozásokkal folytatott 
konzultációt követően. Amennyiben 
szükséges, ezt a területet ki kell terjeszteni 
a megfelelő regionális szintre.

Or. en

Indokolás

A jövőbeli rendeletnek arra a követelményre kellene összpontosítania, amelynek 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.

Módosítás 243
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az N-1 előírás kiszámításához az I. (3) Az N-1 mutató kiszámításához az I. 
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mellékletben szereplő módszert kell 
alkalmazni. A számításnak figyelembe kell 
vennie a hálózati konfigurációt és a 
tényleges gázáramlást, valamint a 
meglévő termelési és tárolási 
kapacitásokat. Amennyiben szükséges, az 
I. mellékletben említett számítási területet 
ki kell terjeszteni a megfelelő regionális 
szintre.

mellékletben szereplő módszert kell 
alkalmazni. Az I. mellékletben említett 
számítási területet az illetékes hatóság 
határozza meg az érintett 
földgázvállalkozásokkal folytatott 
konzultációt követően. Amennyiben 
szükséges, ezt a területet ki kell terjeszteni 
a megfelelő regionális szintre.

Or. en

Indokolás

A jövőbeli rendeletnek arra a követelményre kellene összpontosítania, amelynek 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.

Módosítás 244
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az N-1 előírás kiszámításához az I. 
mellékletben szereplő módszert kell 
alkalmazni. A számításnak figyelembe kell 
vennie a hálózati konfigurációt és a 
tényleges gázáramlást, valamint a 
meglévő termelési és tárolási 
kapacitásokat. Amennyiben szükséges, az 
I. mellékletben említett számítási területet 
ki kell terjeszteni a megfelelő regionális 
szintre.

(3) Az N-1 mutató kiszámításához az I. 
mellékletben szereplő módszert kell 
alkalmazni. Az I. mellékletben említett 
számítási területet az illetékes hatóság 
határozza meg az érintett 
földgázvállalkozásokkal folytatott 
konzultációt követően. Amennyiben 
szükséges, ezt a területet ki kell terjeszteni 
a megfelelő regionális szintre.

Or. en
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Indokolás

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future Regulation 
should focus more on the requirement for Member States to carry out a thorough risk and 
impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound common methodology. 
The risk and impact assessment shall be carried out by each Member State in accordance 
with the common methodology, whilst allowing the Member State to take into account 
particular national circumstances and specificities where appropriate. The results shall be 
reflected in preventive action and emergency plans. These plans should be subject to review 
to ensure their appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.

Módosítás 245
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az N-1 előírás kiszámításához az I. 
mellékletben szereplő módszert kell 
alkalmazni. A számításnak figyelembe kell 
vennie a hálózati konfigurációt és a 
tényleges gázáramlást, valamint a meglévő 
termelési és tárolási kapacitásokat.
Amennyiben szükséges, az I. mellékletben 
említett számítási területet ki kell 
terjeszteni a megfelelő regionális szintre.

(3) Az N-1 kiszámításához az I. 
mellékletben szereplő módszert kell 
alkalmazni. A számításnak figyelembe kell 
vennie a hálózati konfigurációt és a 
tényleges gázáramlást, valamint a meglévő 
termelési és tárolási kapacitásokat.
Amennyiben szükséges, az I. mellékletben 
említett számítási területet a regionális 
jellemzők figyelembevételével ki kell 
terjeszteni a megfelelő regionális szintre.

Or. en

Módosítás 246
Algirdas Saudargas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az uniós gázhálózathoz való 
hozzáférés hiánya és az egyetlen 
gázszállítótól való függés az N-1 előírás 
megsértésének tekintendő.
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Or. en

Módosítás 247
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság haladéktalanul 
jelenti a Bizottságnak a N-1 előírás 
megsértését.

(4) Valamennyi illetékes hatóság, az 
érintett földgázvállalkozásokkal folytatott 
konzultációt követően, a 13. cikkel 
összhangban jelentést küld a Bizottságnak
az N-1 mutató kiszámításának 
eredményéről.

Or. en

Indokolás

A 2004. évi, az ellátás biztonságáról szóló irányelvben meghatározott, háromszintű 
megközelítést (I: vállalatok; II: tagállamok; III: a Bizottság) már nem tükrözi egyértelműen a 
rendelettervezet. 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.

Módosítás 248
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság haladéktalanul 
jelenti a Bizottságnak a N-1 előírás 
megsértését.

(4) Valamennyi illetékes hatóság, az 
érintett földgázvállalkozásokkal folytatott 
konzultációt követően, a 13. cikkel 
összhangban jelentést küld a Bizottságnak
az N-1 mutató kiszámításának 
eredményéről.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 249
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság haladéktalanul 
jelenti a Bizottságnak a N-1 előírás 
megsértését.

(4) Valamennyi illetékes hatóság, az 
érintett földgázvállalkozásokkal folytatott 
konzultációt követően, a 13. cikkel 
összhangban jelentést küld a Bizottságnak
az N-1 mutató kiszámításának 
eredményéről.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 250
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság haladéktalanul 
jelenti a Bizottságnak a N-1 előírás 
megsértését.

(4) Valamennyi illetékes hatóság, az 
érintett földgázvállalkozásokkal folytatott 
konzultációt követően, a 13. cikkel 
összhangban jelentést küld a Bizottságnak
az N-1 mutató kiszámításának 
eredményéről.

Or. en
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Indokolás

A 2004. évi, az ellátás biztonságáról szóló irányelvben meghatározott, háromszintű 
megközelítést (I: vállalatok; II: tagállamok; III: a Bizottság) már nem tükrözi egyértelműen a 
rendelettervezet. 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.

Módosítás 251
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság haladéktalanul 
jelenti a Bizottságnak a N-1 előírás 
megsértését.

(4) Valamennyi illetékes hatóság, az 
érintett földgázvállalkozásokkal folytatott 
konzultációt követően, a 13. cikkel 
összhangban jelentést küld a Bizottságnak
az N-1 mutató kiszámításának 
eredményéről.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 252
Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ahol új, határokon átnyúló 
rendszerösszekötőkre van szükség, vagy a 
már meglévőket ki kell bővíteni, az érintett 
tagállamnak, az illetékes hatóságoknak és 
a szabályozó hatóságoknak – ott, ahol 
nem ők töltik be az illetékes hatóság 
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szerepét – a korai szakaszban szorosan 
együtt kell működniük.

Or. en

Módosítás 253
Ioan Enciu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottságnak és a nemzeti 
hatóságoknak össze kell hangolniuk a 
gázellátási források és útvonalak 
diverzifikációját szolgáló, folyamatban 
lévő projektekre vonatkozó elképzeléseiket 
annak érdekében, hogy a meglévő 
infrastruktúra fejlesztése megvalósuljon, 
ezáltal pedig az N-1 előírás 
válsághelyzetben való alkalmazására 
alkalmassá váljon.   

Or. ro

Indokolás

A gázellátási források és útvonalak diverzifikációja az energiabiztonság szempontjából 
kiemelt fontossággal bír. A tagállamok közötti szolidaritás a nemzeti érdekek fölött való.

Módosítás 254
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított két
éven belül alkalmassá kell tenniük az 
állandó fizikai kapacitást a kétirányú 
gázszállításra minden rendszerösszekötőn, 
kivéve abban az esetben, ha egy illetékes 

(5) Ha a 8. cikkel összhangban elvégzett 
kockázatelemzés és hatásvizsgálat szerint 
– figyelembe véve a műszaki 
megvalósíthatóságot és egy piaci költség-
haszonelemzést is – szükséges, akkor a
szállításirendszer-üzemeltetőknek az e 
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hatóság kérésére a Bizottság úgy dönt, 
hogy a kétirányú áramlási kapacitással való 
kiegészítés egyetlen tagállam ellátásának
biztonságát sem növelné. Az ilyen döntés 
felülvizsgálható, ha a körülmények 
megváltoznak. A kétirányú áramlási 
kapacitás szintjét költséghatékony módon 
kell elérni, és e szintnek figyelembe kell 
vennie legalább a 7. cikkben 
meghatározott ellátási előírás 
teljesítéséhez szükséges kapacitást. A 
szállításirendszer-üzemeltető a szállítási 
rendszer egészének működésén az említett
kétéves határidőn belül végrehajtja a 
kétirányú földgázáramlás lehetővé tételéhez
szükséges módosításokat.

rendelet hatálybalépésétől számított három
éven belül meg kell teremteniük a 
szükséges fizikai kapacitást a kétirányú 
gázszállításra azokon a
rendszerösszekötőkön, ahol a kétirányú 
áramlási kapacitással való kiegészítés az 
ellátás biztonságát növelné, különösen
vészhelyzet esetén. A szállításirendszer-
üzemeltető a 8. cikkel összhangban 
elvégzett kockázatelemzés és 
hatásvizsgálat szerint, és figyelembe véve 
a műszaki megvalósíthatóságot és egy 
piaci költség-haszonelemzést is, a szállítási 
rendszer egészének működését az említett
három éves határidőn belül alkalmassá
teszi a kétirányú földgázáramlás 
biztosítására.

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.

Módosítás 255
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított két
éven belül alkalmassá kell tenniük az 
állandó fizikai kapacitást a kétirányú 
gázszállításra minden rendszerösszekötőn, 
kivéve abban az esetben, ha egy illetékes 
hatóság kérésére a Bizottság úgy dönt, 

(5) Ha a 8. cikkel összhangban elvégzett 
kockázatelemzés és hatásvizsgálat szerint 
– figyelembe véve a műszaki 
megvalósíthatóságot és egy piaci költség-
haszonelemzést is – szükséges, akkor a
szállításirendszer-üzemeltetőknek az e 
rendelet hatálybalépésétől számított három
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hogy a kétirányú áramlási kapacitással való 
kiegészítés egyetlen tagállam ellátásának
biztonságát sem növelné. Az ilyen döntés 
felülvizsgálható, ha a körülmények 
megváltoznak. A kétirányú áramlási 
kapacitás szintjét költséghatékony módon 
kell elérni, és e szintnek figyelembe kell 
vennie legalább a 7. cikkben 
meghatározott ellátási előírás 
teljesítéséhez szükséges kapacitást. A 
szállításirendszer-üzemeltető a szállítási 
rendszer egészének működésén az említett
kétéves határidőn belül végrehajtja a 
kétirányú földgázáramlás lehetővé tételéhez 
szükséges módosításokat.

éven belül meg kell teremteniük a 
szükséges fizikai kapacitást a kétirányú 
gázszállításra azokon a
rendszerösszekötőkön, ahol a kétirányú 
áramlási kapacitással való kiegészítés az 
ellátás biztonságát növelné, különösen 
vészhelyzet esetén. A szállításirendszer-
üzemeltető a 8. cikkel összhangban 
elvégzett kockázatelemzés és 
hatásvizsgálat szerint, és figyelembe véve 
a műszaki megvalósíthatóságot és egy 
piaci költség-haszonelemzést is, a szállítási 
rendszer egészének működését az említett
három éves határidőn belül alkalmassá 
teszi a kétirányú földgázáramlás 
biztosítására.

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.

Módosítás 256
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított két
éven belül alkalmassá kell tenniük az 
állandó fizikai kapacitást a kétirányú 
gázszállításra minden rendszerösszekötőn, 
kivéve abban az esetben, ha egy illetékes 
hatóság kérésére a Bizottság úgy dönt, 
hogy a kétirányú áramlási kapacitással való 

(5) Ha a 8. cikkel összhangban elvégzett 
kockázatelemzés és hatásvizsgálat szerint 
– figyelembe véve a műszaki 
megvalósíthatóságot és egy piaci költség-
haszonelemzést is – szükséges, akkor a
szállításirendszer-üzemeltetőknek az e 
rendelet hatálybalépésétől számított három
éven belül meg kell teremteniük a 
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kiegészítés egyetlen tagállam ellátásának
biztonságát sem növelné. Az ilyen döntés 
felülvizsgálható, ha a körülmények 
megváltoznak. A kétirányú áramlási 
kapacitás szintjét költséghatékony módon 
kell elérni, és e szintnek figyelembe kell 
vennie legalább a 7. cikkben 
meghatározott ellátási előírás 
teljesítéséhez szükséges kapacitást. A 
szállításirendszer-üzemeltető a szállítási 
rendszer egészének működésén az említett
kétéves határidőn belül végrehajtja a 
kétirányú földgázáramlás lehetővé tételéhez 
szükséges módosításokat.

szükséges fizikai kapacitást a kétirányú 
gázszállításra azokon a
rendszerösszekötőkön, ahol a kétirányú 
áramlási kapacitással való kiegészítés az 
ellátás biztonságát növelné, különösen 
vészhelyzet esetén. A szállításirendszer-
üzemeltető a 8. cikkel összhangban 
elvégzett kockázatelemzés és 
hatásvizsgálat szerint, és figyelembe véve 
a műszaki megvalósíthatóságot és egy 
piaci költség-haszonelemzést is, a szállítási 
rendszer egészének működését az említett 
három éves határidőn belül alkalmassá
teszi a kétirányú földgázáramlás 
biztosítására.

Or. en

Indokolás

A szükséges fizikai kapacitás követelménye a kétirányú gázszállításra valamennyi 
rendszerösszekötőn csak akkor írható elő, ha előzőleg értékelték, hogy műszakilag 
megvalósítható-e és/vagy gazdaságilag lehetséges-e, illetve az egyedi körülmények között 
helyénvaló-e. Az rendelettervezetben az eltérésre vonatkozó eljárás jó irányt követ, de nem 
biztosít megfelelően világos keretet.

Módosítás 257
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított két
éven belül alkalmassá kell tenniük az 
állandó fizikai kapacitást a kétirányú 
gázszállításra minden rendszerösszekötőn, 
kivéve abban az esetben, ha egy illetékes 
hatóság kérésére a Bizottság úgy dönt, 
hogy a kétirányú áramlási kapacitással való 
kiegészítés egyetlen tagállam ellátásának
biztonságát sem növelné. Az ilyen döntés 
felülvizsgálható, ha a körülmények 
megváltoznak. A kétirányú áramlási 

(5) Ha a 8. cikkel összhangban elvégzett 
kockázatelemzés és hatásvizsgálat szerint 
– figyelembe véve a műszaki 
megvalósíthatóságot és egy piaci költség-
haszonelemzést is – szükséges, akkor a
szállításirendszer-üzemeltetőknek az e 
rendelet hatálybalépésétől számított három
éven belül meg kell teremteniük a 
szükséges fizikai kapacitást a kétirányú 
gázszállításra azokon a
rendszerösszekötőkön, ahol a kétirányú 
áramlási kapacitással való kiegészítés az 
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kapacitás szintjét költséghatékony módon 
kell elérni, és e szintnek figyelembe kell 
vennie legalább a 7. cikkben 
meghatározott ellátási előírás 
teljesítéséhez szükséges kapacitást. A 
szállításirendszer-üzemeltető a szállítási 
rendszer egészének működésén az említett
kétéves határidőn belül végrehajtja a 
kétirányú földgázáramlás lehetővé tételéhez 
szükséges módosításokat.

ellátás biztonságát növelné, különösen 
vészhelyzet esetén. A szállításirendszer-
üzemeltető a 8. cikkel összhangban 
elvégzett kockázatelemzés és 
hatásvizsgálat szerint, és figyelembe véve 
a műszaki megvalósíthatóságot és egy 
piaci költség-haszonelemzést is, a szállítási 
rendszer egészének működését az említett
három éves határidőn belül alkalmassá
teszi a kétirányú földgázáramlás 
biztosítására.

Or. en

Indokolás

A kétirányú gázszállításra vonatkozó szükséges fizikai kapacitás követelménye valamennyi 
rendszerösszekötőn csak akkor írható elő, ha előzőleg értékelték, hogy műszakilag 
megvalósítható-e és/vagy gazdaságilag lehetséges-e, illetve az egyedi körülmények között 
helyénvaló-e. A rendelettervezetben az eltérésre vonatkozó eljárás jó irányt követ, de nem 
biztosít megfelelően világos keretet.

Módosítás 258
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e
rendelet hatálybalépésétől számított két
éven belül alkalmassá kell tenniük az 
állandó fizikai kapacitást a kétirányú 
gázszállításra minden rendszerösszekötőn, 
kivéve abban az esetben, ha egy illetékes 
hatóság kérésére a Bizottság úgy dönt, 
hogy a kétirányú áramlási kapacitással való 
kiegészítés egyetlen tagállam ellátásának
biztonságát sem növelné. Az ilyen döntés
felülvizsgálható, ha a körülmények 
megváltoznak. A kétirányú áramlási 
kapacitás szintjét költséghatékony módon 
kell elérni, és e szintnek figyelembe kell 
vennie legalább a 7. cikkben 
meghatározott ellátási előírás 

(5) Ha a 8. cikkel összhangban elvégzett 
kockázatelemzés és hatásvizsgálat szerint 
– figyelembe véve a műszaki 
megvalósíthatóságot és egy piaci költség-
haszonelemzést is – szükséges, akkor a
szállításirendszer-üzemeltetőknek az e 
rendelet hatálybalépésétől számított három
éven belül meg kell teremteniük az állandó 
fizikai kapacitást a kétirányú gázszállításra
azokon a rendszerösszekötőkön, ahol a
kétirányú áramlási kapacitással való 
kiegészítés az ellátás biztonságát növelné, 
különösen vészhelyzet esetén. Az értékelés
felülvizsgálható, ha a körülmények 
megváltoznak. A szállításirendszer-
üzemeltető a 8. cikkel összhangban 
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teljesítéséhez szükséges kapacitást. A 
szállításirendszer-üzemeltető a szállítási 
rendszer egészének működésén az említett
kétéves határidőn belül végrehajtja a 
kétirányú földgázáramlás lehetővé tételéhez 
szükséges módosításokat.

elvégzett kockázatelemzés és 
hatásvizsgálat szerint, figyelembe véve a 
műszaki megvalósíthatóságot és egy piaci 
költség-haszonelemzést is, a szállítási 
rendszer egészének működését az említett
három éves határidőn belül alkalmassá
teszi a kétirányú földgázáramlás 
biztosítására.

Or. en

Indokolás

A kétirányú gázszállításra vonatkozó állandó fizikai kapacitás követelménye valamennyi 
rendszerösszekötőn csak akkor írható elő, ha előzőleg értékelték, hogy műszakilag 
megvalósítható-e és/vagy gazdaságilag lehetséges-e, illetve helyénvaló-e. Az előzetes 
kockázatelemzést és hatástanulmányt a végfogyasztókat terhelő szükségtelen költségek 
elkerülése érdekében kell megkövetelni. A kétéves határidő csak abban az esetben tartható be, 
ha azi nfrastruktúrán csak kis módosításokat kell elvégezni. Nagyobb módosítások elvégzése –
például új kompressziós egység telepítése – hosszabb ideig tart.

Módosítás 259
Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított két
éven belül alkalmassá kell tenniük az 
állandó fizikai kapacitást a kétirányú 
gázszállításra minden rendszerösszekötőn, 
kivéve abban az esetben, ha egy illetékes 
hatóság kérésére a Bizottság úgy dönt, 
hogy a kétirányú áramlási kapacitással való 
kiegészítés egyetlen tagállam ellátásának
biztonságát sem növelné. Az ilyen döntés
felülvizsgálható, ha a körülmények 
megváltoznak. A kétirányú áramlási 
kapacitás szintjét költséghatékony módon 
kell elérni, és e szintnek figyelembe kell 
vennie legalább a 7. cikkben 
meghatározott ellátási előírás 
teljesítéséhez szükséges kapacitást. A 

(5) Ha a 8. cikkel összhangban elvégzett 
kockázatelemzés és hatásvizsgálat szerint 
– figyelembe véve a műszaki 
megvalósíthatóságot és egy piaci 
szempontból végzett költség-
haszonelemzést is – szükséges, akkor a
szállításirendszer-üzemeltetőknek az e 
rendelet hatálybalépésétől számított három
éven belül meg kell teremteniük az állandó 
fizikai kapacitást a kétirányú gázszállításra
azokon a rendszerösszekötőkön, ahol a
kétirányú áramlási kapacitással való 
kiegészítés az ellátás biztonságát növelné.
Az értékelés felülvizsgálható, ha a 
körülmények megváltoznak. A 
szállításirendszer-üzemeltető a 8. cikkel 
összhangban elvégzett kockázatelemzés és 
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szállításirendszer-üzemeltető a szállítási 
rendszer egészének működésén az említett
kétéves határidőn belül végrehajtja a 
kétirányú földgázáramlás lehetővé tételéhez 
szükséges módosításokat.

hatásvizsgálat szerint, figyelembe véve a 
műszaki megvalósíthatóságot és egy piaci 
költség-haszonelemzést is, amennyiben 
szükséges, a szállítási rendszer egészének 
működését az említett három éves
határidőn belül alkalmassá teszi a 
kétirányú földgázáramlás biztosítására.

Or. en

Indokolás

A kétirányú gázszállításra vonatkozó állandó fizikai kapacitás követelménye valamennyi 
rendszerösszekötőn csak akkor írható elő, ha előzőleg értékelték, hogy az adott esetben 
műszakilag megvalósítható-e és gazdaságilag megfelelő-e. Az előzetes kockázat- és 
hatástanulmányt a végfogyasztókat terhelő szükségtelen költségek elkerülése érdekében kell 
megkövetelni. Az állandó fizikai kapacitás két éven belüli lehetővé tétele csak akkor 
teljesíthető, ha az infrastruktúra tekintetében csupán kisebb változtatásokat kell végrehajtani.
A jelentősebb módosítások elvégzése hosszabb időt igényel.

Módosítás 260
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított két 
éven belül alkalmassá kell tenniük az 
állandó fizikai kapacitást a kétirányú 
gázszállításra minden rendszerösszekötőn, 
kivéve abban az esetben, ha egy illetékes 
hatóság kérésére a Bizottság úgy dönt, 
hogy a kétirányú áramlási kapacitással való 
kiegészítés egyetlen tagállam ellátásának 
biztonságát sem növelné. Az ilyen döntés 
felülvizsgálható, ha a körülmények 
megváltoznak. A kétirányú áramlási 
kapacitás szintjét költséghatékony módon 
kell elérni, és e szintnek figyelembe kell 
vennie legalább a 7. cikkben meghatározott 
ellátási előírás teljesítéséhez szükséges 
kapacitást. A szállításirendszer-üzemeltető 
a szállítási rendszer egészének működésén

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított két 
éven belül meg kell teremteniük az állandó 
fizikai kapacitást a kétirányú gázszállításra 
minden rendszerösszekötőn, kivéve abban 
az esetben, ha egy illetékes hatóság 
kérésére a Bizottság úgy dönt, hogy a 
kétirányú áramlási kapacitással való 
kiegészítés egyetlen tagállam ellátásának 
biztonságát sem növelné. Az ilyen döntés 
felülvizsgálható, ha a körülmények 
megváltoznak. A kétirányú áramlási 
kapacitás szintjét költséghatékony módon 
kell elérni, és e szintnek figyelembe kell 
vennie legalább a 7. cikkben meghatározott 
ellátási előírás teljesítéséhez szükséges 
kapacitást. A meglévő infrastruktúra 
tekintetében valamennyi tagállamnak 
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az említett kétéves határidőn belül 
végrehajtja a kétirányú földgázáramlás 
lehetővé tételéhez szükséges 
módosításokat.

költség-haszonelemzést kell készítenie az 
ellenirányú áramlást lehetővé tévő 
beruházásokról, a költségelosztás 
mechanizmusának pedig ezen az 
elemzésen kell alapulnia. Szintén 
figyelembe kell venni azokat a hosszú 
távú, ellátással kapcsolatos 
megállapodásokat, amelyeket már 
korábban megkötöttek, és amelyek 
kifejezetten rendelkeznek a határon lévő 
mérőállomások működéséről. A 
szállításirendszer-üzemeltető a szállítási 
rendszer egészének működését az említett 
kétéves határidőn belül alkalmassá teszi a 
kétirányú földgázáramlás biztosítására.

Or. en

Módosítás 261
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított két 
éven belül alkalmassá kell tenniük az 
állandó fizikai kapacitást a kétirányú 
gázszállításra minden rendszerösszekötőn, 
kivéve abban az esetben, ha egy illetékes 
hatóság kérésére a Bizottság úgy dönt, 
hogy a kétirányú áramlási kapacitással való 
kiegészítés egyetlen tagállam ellátásának 
biztonságát sem növelné. Az ilyen döntés 
felülvizsgálható, ha a körülmények 
megváltoznak. A kétirányú áramlási 
kapacitás szintjét költséghatékony módon 
kell elérni, és e szintnek figyelembe kell 
vennie legalább a 7. cikkben meghatározott 
ellátási előírás teljesítéséhez szükséges 
kapacitást. A szállításirendszer-üzemeltető 
a szállítási rendszer egészének működésén
az említett kétéves határidőn belül 
végrehajtja a kétirányú földgázáramlás 

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított két 
éven belül meg kell teremteniük az állandó 
fizikai kapacitást a kétirányú gázszállításra
azokon a rendszerösszekötőkön, amelyek 
a harmadik országokból gáz 
importálására szolgáló infrastruktúrákat 
érintő lehetséges kockázatokról szóló 
hatásvizsgálat eredménye szerint az 
ellátás biztonságát szavatolják, kivéve 
abban az esetben, ha egy illetékes hatóság 
kérésére a Bizottság úgy dönt, hogy a 
kétirányú áramlási kapacitással való 
kiegészítés egyetlen tagállam ellátásának 
biztonságát sem növelné. Az ilyen döntés 
felülvizsgálható, ha a körülmények 
megváltoznak. A kétirányú áramlási 
kapacitás szintjét költséghatékony módon 
kell elérni, és e szintnek figyelembe kell 
vennie legalább a 7. cikkben meghatározott 
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lehetővé tételéhez szükséges 
módosításokat.

ellátási előírás teljesítéséhez szükséges 
kapacitást. A szállításirendszer-üzemeltető 
a szállítási rendszer egészének működését
az említett kétéves határidőn belül 
alkalmassá teszi a kétirányú 
földgázáramlás biztosítására.

Or. en

Módosítás 262
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Amendment 1a.

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított két 
éven belül alkalmassá kell tenniük az 
állandó fizikai kapacitást a kétirányú 
gázszállításra minden rendszerösszekötőn,
kivéve abban az esetben, ha egy illetékes 
hatóság kérésére a Bizottság úgy dönt, 
hogy a kétirányú áramlási kapacitással 
való kiegészítés egyetlen tagállam 
ellátásának biztonságát sem növelné. Az 
ilyen döntés felülvizsgálható, ha a 
körülmények megváltoznak. A kétirányú 
áramlási kapacitás szintjét költséghatékony 
módon kell elérni, és e szintnek figyelembe 
kell vennie legalább a 7. cikkben 
meghatározott ellátási előírás teljesítéséhez 
szükséges kapacitást. A szállításirendszer-
üzemeltető a szállítási rendszer egészének 
működésén az említett kétéves határidőn 
belül végrehajtja a kétirányú 
földgázáramlás lehetővé tételéhez 
szükséges módosításokat.

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított két 
éven belül meg kell teremteniük az állandó 
fizikai kapacitást a kétirányú gázszállításra 
minden rendszerösszekötőn, amelyet a 
Bizottság a nemzeti illetékes hatóság
javaslata alapján olyan 
rendszerösszekötőnek minősít, amelyen a 
kétirányú áramlás biztosítása jelentősen 
növelné a tagállam(ok) ellátásának 
biztonságát. Az ilyen döntés 
felülvizsgálható, ha a körülmények 
megváltoznak. A kétirányú áramlási 
kapacitás szintjét költséghatékony módon 
kell elérni, és e szintnek figyelembe kell 
vennie legalább a 7. cikkben meghatározott 
ellátási előírás teljesítéséhez szükséges 
kapacitást. A szállításirendszer-üzemeltető 
a szállítási rendszer egészének működését
az említett kétéves határidőn belül 
alkalmassá teszi a kétirányú 
földgázáramlás biztosítására.

Or. hu

Indokolás

A kétirányú áramlás nem minden rendszerösszekötő esetében növeli az ellátás biztonságát.
Ezért a Bizottságnak a nemzeti hatóságok javaslata alapján meg kell határoznia azokat a 
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rendszerösszekötőket, amelyeken a kétirányú áramlás biztosítása jelentős hozzáadott értéket 
képvisel.  

Módosítás 263
Christian Ehler, Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított két
éven belül alkalmassá kell tenniük az 
állandó fizikai kapacitást a kétirányú 
gázszállításra minden rendszerösszekötőn, 
kivéve abban az esetben, ha egy illetékes 
hatóság kérésére a Bizottság úgy dönt, 
hogy a kétirányú áramlási kapacitással való
kiegészítés egyetlen tagállam ellátásának 
biztonságát sem növelné. Az ilyen döntés 
felülvizsgálható, ha a körülmények 
megváltoznak. A kétirányú áramlási 
kapacitás szintjét költséghatékony módon 
kell elérni, és e szintnek figyelembe kell 
vennie legalább a 7. cikkben meghatározott 
ellátási előírás teljesítéséhez szükséges 
kapacitást. A szállításirendszer-üzemeltető 
a szállítási rendszer egészének működésén 
az említett kétéves határidőn belül 
végrehajtja a kétirányú földgázáramlás 
lehetővé tételéhez szükséges 
módosításokat.

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított három
éven belül meg kell teremteniük az állandó 
fizikai kapacitást a kétirányú gázszállításra
azon rendszerösszekötőkön, amelyek
kétirányú áramlási kapacitással való
kiegészítése előzetes költség-haszon 
elemzés alapján növeli bármely tagállam 
ellátásának biztonságát. A kétirányú 
áramlási kapacitás szintjét költséghatékony 
módon kell elérni, és e szintnek figyelembe 
kell vennie legalább a 7. cikkben 
meghatározott ellátási előírás teljesítéséhez 
szükséges kapacitást. Amennyiben a 
szállítási rendszer távolabbi szakaszait 
illetően további beruházásokra van 
szükség, ezekre is a (7) bekezdés 
alkalmazandó. Az illetékes hatóságok 
gondoskodnak arról, hogy az 
rendszerösszekötők értékelésének 
felülvizsgálata a körülmények változása 
esetén rendszeresen megtörténjen, 
különösen a nemzeti megelőzési cselekvési 
tervek naprakésszé tétele által.

Or. en

Indokolás

A kétirányú gázszállításra való fizikai kapacitás megteremtése minden rendszerösszekötő 
esetében jelentős beruházással jár. Ezért gondoskodni kell arról, hogy az infrastruktúra 
módosítása minden esetben költség-haszon elemzésen alapuljon.
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Módosítás 264
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított két
éven belül alkalmassá kell tenniük az 
állandó fizikai kapacitást a kétirányú 
gázszállításra minden rendszerösszekötőn, 
kivéve abban az esetben, ha egy illetékes 
hatóság kérésére a Bizottság úgy dönt, 
hogy a kétirányú áramlási kapacitással való 
kiegészítés egyetlen tagállam ellátásának 
biztonságát sem növelné. Az ilyen döntés 
felülvizsgálható, ha a körülmények 
megváltoznak. A kétirányú áramlási 
kapacitás szintjét költséghatékony módon 
kell elérni, és e szintnek figyelembe kell 
vennie legalább a 7. cikkben meghatározott 
ellátási előírás teljesítéséhez szükséges 
kapacitást. A szállításirendszer-üzemeltető 
a szállítási rendszer egészének működésén 
az említett kétéves határidőn belül 
végrehajtja a kétirányú földgázáramlás 
lehetővé tételéhez szükséges 
módosításokat.

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított három
éven belül meg kell teremteniük az állandó 
fizikai kapacitást a kétirányú gázszállításra 
minden rendszerösszekötőn, kivéve abban 
az esetben, ha egy illetékes hatóság 
kérésére a Bizottság úgy dönt, hogy a 
kétirányú áramlási kapacitással való 
kiegészítés egyetlen tagállam ellátásának 
biztonságát sem növelné. A kétirányú 
áramlási kapacitás szintjét költséghatékony 
módon kell elérni, és e szintnek figyelembe 
kell vennie legalább a 7. cikkben 
meghatározott ellátási előírás teljesítéséhez 
szükséges kapacitást. Az illetékes 
hatóságok és a Bizottság gondoskodik 
arról, hogy a rendszerösszekötők 
értékelésének felülvizsgálata a 
körülmények változása esetén 
rendszeresen megtörténjen, különösen a 
nemzeti és az uniós megelőzési cselekvési 
tervek naprakésszé tétele által.

Or. en

Módosítás 265
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított két 
éven belül alkalmassá kell tenniük az 
állandó fizikai kapacitást a kétirányú 
gázszállításra minden rendszerösszekötőn, 

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított két 
éven belül meg kell teremteniük az állandó 
fizikai kapacitást a kétirányú gázszállításra 
minden rendszerösszekötőn, kivéve az (5a) 
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kivéve abban az esetben, ha egy illetékes 
hatóság kérésére a Bizottság úgy dönt, 
hogy a kétirányú áramlási kapacitással 
való kiegészítés egyetlen tagállam 
ellátásának biztonságát sem növelné. Az 
ilyen döntés felülvizsgálható, ha a 
körülmények megváltoznak. A kétirányú 
áramlási kapacitás szintjét költséghatékony 
módon kell elérni, és e szintnek figyelembe 
kell vennie legalább a 7. cikkben 
meghatározott ellátási előírás teljesítéséhez 
szükséges kapacitást. A szállításirendszer-
üzemeltető a szállítási rendszer egészének 
működésén az említett kétéves határidőn 
belül végrehajtja a kétirányú 
földgázáramlás lehetővé tételéhez 
szükséges módosításokat.

bekezdésben felsorolt esetekben. A 
kétirányú áramlást lehetővé tevő kapacitás 
kialakításának kötelezettsége nem 
alkalmazandó azokra a gázvezetékekre, 
amelyek termelési forrásokat, LNG-
létesítményeket vagy 
rendszerösszeköttetési pontokat kötnek 
össze az elosztó hálózatokkal, vagy 
azokban az esetekben, amelyekben a gáz 
minőségével kapcsolatos előírások miatt a
kétirányú áramlás kialakítása lehetetlen.
A kétirányú áramlási kapacitás szintjét 
költséghatékony módon kell elérni, és e 
szintnek figyelembe kell vennie legalább a 
7. cikkben meghatározott ellátási előírás 
teljesítéséhez szükséges kapacitást. A 
szállításirendszer-üzemeltető a szállítási 
rendszer egészének működését az említett 
kétéves határidőn belül alkalmassá teszi a 
kétirányú földgázáramlás biztosítására.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslatban szereplő, a minden rendszerösszekötő esetében a kétirányú áramlás 
lehetővé tételére irányuló pontatlan és általános követelményt tisztázni kell. A módosítás 
világossá teszi, hogy vannak olyan rendszerösszekötők, amelyek esetében a kétirányú áramlás 
lehetőségével való kiegészítés nem növelné az ellátás biztonságát, vagy technikailag nem 
lenne végrehajtható, ezért őket a javaslat hatálya alól ki kell venni.

Módosítás 266
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított két 
éven belül alkalmassá kell tenniük az 
állandó fizikai kapacitást a kétirányú 
gázszállításra minden rendszerösszekötőn,
kivéve abban az esetben, ha egy illetékes 
hatóság kérésére a Bizottság úgy dönt, 

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított két 
éven belül alkalmassá kell tenniük az 
állandó fizikai kapacitást a kétirányú 
gázszállításra azon rendszerösszekötőn,
amely a kétirányú áramlási kapacitással 
való kiegészítés révén a tagállamokban az 
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hogy a kétirányú áramlási kapacitással való 
kiegészítés egyetlen tagállam ellátásának
biztonságát sem növelné. Az ilyen döntés 
felülvizsgálható, ha a körülmények 
megváltoznak. A kétirányú áramlási 
kapacitás szintjét költséghatékony módon 
kell elérni, és e szintnek figyelembe kell 
vennie legalább a 7. cikkben meghatározott 
ellátási előírás teljesítéséhez szükséges 
kapacitást. A szállításirendszer-üzemeltető 
a szállítási rendszer egészének működésén 
az említett kétéves határidőn belül 
végrehajtja a kétirányú földgázáramlás 
lehetővé tételéhez szükséges 
módosításokat.

ellátás biztonságát gazdaságilag 
elfogadható módon növeli.  A Bizottság 
megfelelő, az illetékes hatóság kérésére 
hozandó határozata előtt meg kell 
vizsgálni a műszaki megvalósíthatóságot, 
és költség-haszonelemzést kell készíteni.  
A kétirányú áramlási kapacitás szintjét 
költséghatékony módon kell elérni, és e 
szintnek figyelembe kell vennie legalább a 
7. cikkben meghatározott ellátási előírás 
teljesítéséhez szükséges kapacitást.

Or. de

Indokolás

A vállalkozások és a tagállamok biztonságos gázellátásra vonatkozó elsődleges felelősségéből 
adódóan a vállalkozások és a tagállamok döntési szabadságának meg kell maradnia arra 
vonatkozóan, hogy milyen intézkedésekkel érik el az N-1 előírást. Az összes 
rendszerösszekötőn kétirányú földgázáramlás létrehozására vonatkozó általános 
kötelezettséget hatékonysági és költségtakarékossági okokból el kell utasítani. A kétirányú 
földgázáramlás előírására vonatkozó minden határozat előtt külön meg kell vizsgálni a 
műszaki megvalósíthatóságot, és kritikus költség-haszonelemzést kell készíteni.

Módosítás 267
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított két
éven belül alkalmassá kell tenniük az 
állandó fizikai kapacitást a kétirányú 
gázszállításra minden rendszerösszekötőn, 
kivéve abban az esetben, ha egy illetékes 
hatóság kérésére a Bizottság úgy dönt, 
hogy a kétirányú áramlási kapacitással való 
kiegészítés egyetlen tagállam ellátásának 
biztonságát sem növelné. Az ilyen döntés 

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított három
éven belül meg kell teremteniük az állandó 
fizikai kapacitást a kétirányú gázszállításra
a rendszerösszekötőkön, kivéve abban az 
esetben, ha egy illetékes hatóság kérésére a 
Bizottság úgy dönt, hogy a kétirányú 
áramlási kapacitással való kiegészítés 
egyetlen tagállam ellátásának biztonságát 
sem növelné, különösen olyan 
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felülvizsgálható, ha a körülmények 
megváltoznak. A kétirányú áramlási 
kapacitás szintjét költséghatékony módon 
kell elérni, és e szintnek figyelembe kell 
vennie legalább a 7. cikkben meghatározott 
ellátási előírás teljesítéséhez szükséges 
kapacitást. A szállításirendszer-üzemeltető 
a szállítási rendszer egészének működésén 
az említett kétéves határidőn belül 
végrehajtja a kétirányú földgázáramlás 
lehetővé tételéhez szükséges 
módosításokat.

gázvezetékek esetében, amelyek termelési 
forrásokat, LNG-létesítményeket vagy 
rendszerösszeköttetési pontokat kötnek 
össze az elosztó hálózatokkal, vagy 
azokban az esetekben, amelyekben a gáz 
minőségével kapcsolatos előírások miatt a 
kétirányú áramlás kialakítása lehetetlen.
A kétirányú áramlási kapacitás szintjét 
költséghatékony módon kell elérni, és e 
szintnek figyelembe kell vennie legalább a 
7. cikkben meghatározott ellátási előírás 
teljesítéséhez szükséges kapacitást. Az 
illetékes hatóságok és a Bizottság 
gondoskodik arról, hogy a 
rendszerösszekötők értékelésének 
felülvizsgálata a körülmények változása 
esetén rendszeresen megtörténjen, 
különösen a nemzeti és az uniós 
megelőzési cselekvési tervek naprakésszé 
tétele által.

Or. en

Módosítás 268
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított két
éven belül alkalmassá kell tenniük az 
állandó fizikai kapacitást a kétirányú 
gázszállításra minden rendszerösszekötőn, 
kivéve abban az esetben, ha egy illetékes 
hatóság kérésére a Bizottság úgy dönt, 
hogy a kétirányú áramlási kapacitással való 
kiegészítés egyetlen tagállam ellátásának 
biztonságát sem növelné. Az ilyen döntés 
felülvizsgálható, ha a körülmények 
megváltoznak. A kétirányú áramlási 
kapacitás szintjét költséghatékony módon 
kell elérni, és e szintnek figyelembe kell 
vennie legalább a 7. cikkben 

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított három
éven belül meg kell teremteniük az állandó 
fizikai kapacitást a kétirányú gázszállításra 
minden rendszerösszekötőn, kivéve abban 
az esetben, ha egy illetékes hatóság 
kérésére a Bizottság úgy dönt, hogy a 
kétirányú áramlási kapacitással való 
kiegészítés egyetlen tagállam ellátásának 
biztonságát sem növelné. Az ilyen döntés 
felülvizsgálható, ha a körülmények 
megváltoznak. A kétirányú áramlási 
kapacitás szintjét költséghatékony módon 
kell elérni, az értékelés során olyan, nem 
szigorúan gazdasági szempontokat is 
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meghatározott ellátási előírás 
teljesítéséhez szükséges kapacitást. A 
szállításirendszer-üzemeltető a szállítási 
rendszer egészének működésén az említett 
kétéves határidőn belül végrehajtja a 
kétirányú földgázáramlás lehetővé 
tételéhez szükséges módosításokat.

figyelembe véve, mint az ellátás 
biztonsága és a belső piacra gyakorolt 
kedvező hatás. A kapacitás semmiképpen 
sem lehet alacsonyabb az adott 
tagállamba érkező mennyiség 10%-nál.

Or. es

Indokolás

Noha a beruházást legfőképpen piaci feltételeknek kell meghatározniuk, vannak olyan 
létesítmények, amelyek építése nem csak szigorúan vett gazdasági érvekkel indokolható, mint 
például az ellátás biztonsága vagy a piac állapota. 

Módosítás 269
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított két 
éven belül alkalmassá kell tenniük az 
állandó fizikai kapacitást a kétirányú 
gázszállításra minden rendszerösszekötőn, 
kivéve abban az esetben, ha egy illetékes 
hatóság kérésére a Bizottság úgy dönt, 
hogy a kétirányú áramlási kapacitással 
való kiegészítés egyetlen tagállam 
ellátásának biztonságát sem növelné. Az 
ilyen döntés felülvizsgálható, ha a 
körülmények megváltoznak. A kétirányú 
áramlási kapacitás szintjét költséghatékony 
módon kell elérni, és e szintnek figyelembe 
kell vennie legalább a 7. cikkben 
meghatározott ellátási előírás teljesítéséhez 
szükséges kapacitást. A szállításirendszer-
üzemeltető a szállítási rendszer egészének 
működésén az említett kétéves határidőn 
belül végrehajtja a kétirányú 
földgázáramlás lehetővé tételéhez 
szükséges módosításokat.

(5) Az (5) bekezdés sérelme nélkül, a 
szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított két 
éven belül meg kell teremteniük az állandó 
fizikai kapacitást a kétirányú gázszállításra 
minden rendszerösszekötőn, kivéve
azokon, amelyek termelési forrásokat, 
LNG-létesítményeket vagy 
rendszerösszeköttetési pontokat kötnek 
össze az elosztó hálózatokkal, vagy 
azokban az esetekben, amelyekben a gáz 
minőségével kapcsolatos előírások miatt a
kétirányú áramlás kialakítása lehetetlen.
A kétirányú áramlási kapacitás szintjét 
költséghatékony módon kell elérni, és e 
szintnek figyelembe kell vennie legalább a 
7. cikkben meghatározott ellátási előírás 
teljesítéséhez szükséges kapacitást. A 
szállításirendszer-üzemeltető a szállítási 
rendszer egészének működését az említett 
kétéves határidőn belül alkalmassá teszi a 
kétirányú földgázáramlás biztosítására.
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Or. en

Indokolás

Bizonyos esetekben a kétirányú áramlás lehetővé tételéhez szükséges beruházás nem növeli az 
ellátás biztonságát, vagy aránytalanul nagy lehet. Ezért az ellátás biztonsága fokozásának 
szükséges előfeltételként kell szerepelnie a szállítási infrastruktúrába történő beruházás 
megvalósításához. Ebben az összefüggésben a kockázatértékelés alapvetően fontos annak 
biztosítására, hogy az infrastruktúrára vonatkozó előírások ne eredményezzenek az ésszerű és 
gazdaságilag tartható szint feletti beruházásokat.

Módosítás 270
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított két
éven belül alkalmassá kell tenniük az 
állandó fizikai kapacitást a kétirányú 
gázszállításra minden rendszerösszekötőn, 
kivéve abban az esetben, ha egy illetékes 
hatóság kérésére a Bizottság úgy dönt, 
hogy a kétirányú áramlási kapacitással való 
kiegészítés egyetlen tagállam ellátásának 
biztonságát sem növelné. Az ilyen döntés 
felülvizsgálható, ha a körülmények 
megváltoznak. A kétirányú áramlási 
kapacitás szintjét költséghatékony módon 
kell elérni, és e szintnek figyelembe kell 
vennie legalább a 7. cikkben meghatározott 
ellátási előírás teljesítéséhez szükséges 
kapacitást. A szállításirendszer-üzemeltető 
a szállítási rendszer egészének működésén
az említett kétéves határidőn belül 
végrehajtja a kétirányú földgázáramlás 
lehetővé tételéhez szükséges 
módosításokat.

A szállításirendszer-üzemeltetőknek
költség-haszonelemzést követően, e 
rendelet hatálybalépésétől számított három
éven belül meg kell teremteniük az állandó 
fizikai kapacitást a kétirányú gázszállításra 
minden rendszerösszekötőn, kivéve abban 
az esetben, ha egy illetékes hatóság 
kérésére a Bizottság úgy dönt, hogy a 
kétirányú áramlási kapacitással való 
kiegészítés egyetlen tagállam ellátásának 
biztonságát sem növelné. Az ilyen döntés 
felülvizsgálható, ha a körülmények 
megváltoznak. A kétirányú áramlási 
kapacitás szintjét költséghatékony módon 
kell elérni, és e szintnek figyelembe kell 
vennie legalább a 7. cikkben meghatározott 
ellátási előírás teljesítéséhez szükséges 
kapacitást. A szállításirendszer-üzemeltető 
a szállítási rendszer egészének működését
az említett kétéves határidőn belül 
alkalmassá teszi a kétirányú 
földgázáramlás biztosítására.

Or. xm

Indokolás

A javasolt, e rendelet hatálybalépésétől számított, az állandó fizikai kapacitás kétirányúvá 
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tételére vonatkozó kétéves határidő meglehetősen rövid. Ezenkívül, a meglévő infrastruktúrát 
illetően a költség-haszonelemzést minden tagállamnak el kell végeznie az ellenirányú 
áramlást lehetővé tevő beruházások tekintetében. Ezen tanulmányok eredményét az érdekelt 
feleknek meg kell vitatniuk annak érdekében, hogy megállapodás jöjjön létre a költségelosztás 
mechanizmusáról. 

Módosítás 271
Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az illetékes hatóság kérheti a 
Bizottságtól, hogy adjon ki határozatot 
arról, hogy egy bizonyos 
rendszerösszekötőt mentesít az (5) 
bekezdésben rögzített kétirányú áramlás 
lehetővé tételére vonatkozó kötelezettség 
alól. A Bizottság megadja a mentesítést, 
ha a kétirányú áramlás lehetővé tétele 
nem növelné jelentősen egyik érintett 
tagállam ellátásának biztonságát sem,
vagy ha a beruházás költségei jelentősen 
meghaladnák az ellátás biztonságával járó 
várható hasznot a tagállamok 
bármelyikében. A Bizottság a 
legmesszebbmenőkig figyelembe veszi az 
illetékes hatóság által a 8. cikk (1) 
bekezdésével összhangban végzett 
kockázatelemzés eredményét. Az ilyen 
döntés felülvizsgálható, ha a körülmények 
megváltoznak.

Or. en

Indokolás

Bizonyos esetekben a kétirányú áramlás lehetővé tételéhez szükséges beruházás nem növeli az 
ellátás biztonságát, vagy aránytalanul nagy lehet. Ezért az ellátás biztonsága fokozásának 
szükséges előfeltételként kell szerepelnie a szállítási infrastruktúrába történő beruházás 
megvalósításához. Ebben az összefüggésben a kockázatértékelés alapvetően fontos annak 
biztosítására, hogy az infrastruktúrára vonatkozó előírások ne eredményezzenek az ésszerű és 
gazdaságilag tartható szint feletti beruházásokat.
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Módosítás 272
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Abban az esetben, ha az illetékes 
hatóság kérésére a Bizottság úgy dönt, 
hogy a kétirányú áramlási kapacitás 
lehetővé tétele nem fokozná egyik érintett 
tagállam ellátásának biztonságát sem, 
vagy a beruházás költségei jelentősen 
meghaladnák az ellátás biztonságával járó 
várható hasznot a tagállamok 
bármelyikében, a kétirányú gázszállításra 
vonatkozó állandó fizikai kapacitás 
lehetővé tételére irányuló kötelezettség 
nem alkalmazandó. A Bizottság a 
legmesszebbmenőkig figyelembe veszi az 
illetékes hatóság által a 8. cikk (1) 
bekezdésével összhangban végzett 
kockázatelemzés eredményét. Az ilyen 
döntés felülvizsgálható, ha a körülmények 
megváltoznak.

Or. en

Indokolás

Bizonyos esetekben a kétirányú áramlás lehetővé tételéhez szükséges beruházás nem növeli az 
ellátás biztonságát, vagy aránytalanul nagy lehet. Ezért az ellátás biztonsága fokozásának 
szükséges előfeltételként kell szerepelnie a szállítási infrastruktúrába történő beruházás 
megvalósításához. Ebben az összefüggésben a kockázatértékelés alapvetően fontos annak 
biztosítására, hogy az infrastruktúrára vonatkozó előírások ne eredményezzenek az ésszerű és 
gazdaságilag tartható szint feletti beruházásokat.



AM\801978HU.doc 49/95 PE438.231v01-00

HU

Módosítás 273
Teresa Riera Madurell

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság ellenőrzi az ellátás 
biztonságához jelentős mértékben 
hozzájáruló infrastruktúrák építését.  
Indokolatlan késedelem esetén megteszi a 
szükséges intézkedéseket.

Or. es

Indokolás

Azon létesítmények építésének kell elsőbbséget biztosítani, amelyek jelentős mértékben 
hozzájárulnak az ellátás biztosításához, valamint azoknak, amelyek szükségesek a 
összekapcsolások 10%-os célkitűzésének megvalósításához. Ezek építését a Bizottságnak kell 
ellenőriznie, amely indokolatlan késedelem esetén megteheti a szükséges intézkedéseket.

Módosítás 274
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok biztosítják, hogy az új
infrastruktúra megfelelő számú betáplálási 
és kiadási pont létesítésével gondoskodik 
az ellátásbiztonságról és hozzájárul a 
megfelelően összekapcsolt infrastruktúra 
fejlesztéséhez.

(6) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti beérkező kapacitás és a 
szállítóhálózatok képesek legyenek a 
nemzeti gázáramlást hozzáigazítani 
bármely gázellátási infrastruktúra kiesése 
esetén fellépő helyzethez, a szűk 
keresztmetszetek megszüntetésével és 
hozzájárulva a megfelelően összekapcsolt 
infrastruktúra fejlesztéséhez.

Or. en

Indokolás

Az ellátás biztonságának biztosítása érdekében nem csupán a meglévő infrastruktúrának kell 
képesnek lennie a számítási terület ellátásához szükséges gázmennyiség leszállítására, hanem 
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a nemzeti hálózaton belüli áramlás módosítására is lehetőséget kell hagyni, hogy a megfelelő 
igényt ki lehessen elégíteni attól függően, hogy melyik belépési pont esik ki.

Módosítás 275
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A nemzeti szabályozó hatóságok a 
díjak jóváhagyásakor az […/…/EK]
irányelv 41. cikkének (8) bekezdésével 
összhangban figyelembe veszik az N-1 
előírás teljesítésével járó költségeket, 
valamint az állandó fizikai kapacitásnak a 
gáz kétirányú szállítására való alkalmassá
tételéhez szükséges költségeket. Az egynél 
több tagállamban jelentkező költségek 
esetében az érintett tagállamok nemzeti 
szabályozó hatóságai közösen határoznak a 
költségek elosztásáról. A(z) …/…/EK
rendelet 8. cikkének (1) bekezdését
alkalmazni kell.

(7) A nemzeti szabályozó hatóságok a 
díjak vagy a módszerek jóváhagyásakor a 
2009/73/EK irányelv 41. cikkének (8) 
bekezdésével összhangban megfelelő 
ösztönzőket vezetnek be és  beépítik az 
infrastruktúra-előírások hatékony
teljesítésével járó költségeket, valamint a 
gáz kétirányú szállításához szükséges
állandó fizikai kapacitás megteremtéséhez
szükséges költségeket, és e költségekre 
nem alkalmazza az energiahatékonyság 
értékelésének feltételeit. Az egynél több 
tagállamban, vagy az egy tagállamban, de 
kizárólag másik tagállamok hasznára
jelentkező költségek esetében az érintett 
tagállamok nemzeti szabályozó hatóságai 
közösen határoznak a költségek 
elosztásáról. A 715/2009/EK rendelet 8. 
cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelet nem foglalkozik kellő mértékben a közös beruházási döntéshozatali 
eljárással, a beruházások finanszírozásával és az infrastruktúra-üzemeltetők 
költségmegtérülésével.  Bár a (10) és (11) preambulumbekezdés és a 6. cikk (7) bekezdése 
kitér ezekre a kérdésekre, a szöveg túl homályos, és inkább szándéknyilatkozatokat, mintsem 
konkrét megoldásokat tartalmaz.
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Módosítás 276
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A nemzeti szabályozó hatóságok a 
díjak jóváhagyásakor az […/…/EK]
irányelv 41. cikkének (8) bekezdésével 
összhangban figyelembe veszik az N-1 
előírás teljesítésével járó költségeket, 
valamint az állandó fizikai kapacitásnak a 
gáz kétirányú szállítására való alkalmassá
tételéhez szükséges költségeket. Az egynél 
több tagállamban jelentkező költségek 
esetében az érintett tagállamok nemzeti 
szabályozó hatóságai közösen határoznak a 
költségek elosztásáról. A(z) …/…/EK 
rendelet 8. cikkének (1) bekezdését 
alkalmazni kell.

(7) A nemzeti szabályozó hatóságok a 
díjak jóváhagyásakor a 2009/73/EK
irányelv 41. cikkének (8) bekezdésével 
összhangban figyelembe veszik az N-1 
előírás teljesítésével járó költségeket, 
valamint a gáz kétirányú szállításához
szükséges állandó fizikai kapacitás 
megteremtéséhez szükséges költségeket.
Az egynél több tagállamban jelentkező 
költségek esetében az érintett tagállamok
nemzeti szabályozó hatóságai közösen 
határoznak a költségek elosztásáról, mielőtt 
a befektetéssel kapcsolatban bármilyen 
döntés születne. Ugyanez vonatkozik 
azokra az esetekre is, amikor az egyik 
tagállamban keletkező költségek egy vagy 
több tagállamban hozzájárulnak az ellátás 
biztonságának fokozásához. Bármely 
ilyen jellegű befektetési döntést az érintett 
nemzeti szabályozó hatóságok hagynak 
jóvá annak költségei és e költségek 
elosztásának tekintetében. Figyelembe
kell venni, hogy az ellátás biztonsága 
tekintetében az egyes tagállamok milyen 
arányban részesülnek az 
infrastruktúrákra irányuló befektetések 
hasznából.

Or. en
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Módosítás 277
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A nemzeti szabályozó hatóságok a 
díjak jóváhagyásakor az […/…/EK]
irányelv 41. cikkének (8) bekezdésével 
összhangban figyelembe veszik az N-1 
előírás teljesítésével járó költségeket, 
valamint az állandó fizikai kapacitásnak a 
gáz kétirányú szállítására való alkalmassá 
tételéhez szükséges költségeket. Az egynél 
több tagállamban jelentkező költségek 
esetében az érintett tagállamok nemzeti 
szabályozó hatóságai közösen határoznak a 
költségek elosztásáról. A(z) …/…/EK
rendelet 8. cikkének (1) bekezdését
alkalmazni kell.

(7) A nemzeti szabályozó hatóságok a 
díjak vagy módszerek jóváhagyásakor a 
2007/73/EK irányelv 41. cikkének (8) 
bekezdésével összhangban megfelelő 
ösztönzőket vezetnek be és figyelembe 
veszik az N-1 előírás teljesítésével járó 
költségeket, valamint a gáz kétirányú 
szállításához szükséges állandó fizikai 
kapacitás megteremtéséhez szükséges 
költségeket. Az egynél több tagállamban, 
vagy az egy tagállamban, de másik 
tagállamok hasznára jelentkező költségek 
esetében az érintett tagállamok nemzeti 
szabályozó hatóságai közösen határoznak a 
költségek elosztásáról, mielőtt a 
befektetéssel kapcsolatban bármilyen 
döntés születne. Bármely ilyen jellegű 
befektetési döntést az érintett nemzeti 
szabályozó hatóságok hagynak jóvá és 
vesznek tudomásul annak költségeivel és e 
költségeknek az összes érintett nemzeti 
szabályozó hatóságok közötti 
megoszlásával kapcsolatosan. A költségek 
tagállamok közötti elosztása kapcsán 
figyelembe kell venni, hogy az ellátás 
biztonsága tekintetében az egyes 
tagállamok milyen arányban részesülnek 
a befektetések hasznából. A 715/2009/EK
rendelet 8. cikkének (1) bekezdése
alkalmazandó.

Or. en
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Módosítás 278
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A nemzeti szabályozó hatóságok a 
díjak jóváhagyásakor az […/…/EK] 
irányelv 41. cikkének (8) bekezdésével 
összhangban figyelembe veszik az N-1 
előírás teljesítésével járó költségeket, 
valamint az állandó fizikai kapacitásnak a 
gáz kétirányú szállítására való alkalmassá 
tételéhez szükséges költségeket. Az egynél 
több tagállamban jelentkező költségek
esetében az érintett tagállamok nemzeti 
szabályozó hatóságai közösen határoznak a
költségek elosztásáról. A(z) …/…/EK
rendelet 8. cikkének (1) bekezdését
alkalmazni kell.

(7) A nemzeti szabályozó hatóságok 
figyelembe veszik az e rendelet 
következményeként bevezetett 
intézkedésekkel kapcsolatos tényleges
költségeket. Az egynél több tagállamot 
érintő befektetések esetében az érintett 
tagállamok nemzeti szabályozó hatóságai 
közösen határoznak az egy vagy több
tagállamban jelentkező tényleges
költségek elosztásáról. A 715/2009/EK
rendelet 8. cikkének (1) bekezdése
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Néhány tagállamban a rendelet nagy beruházási igényt támaszthat az új kapacitások 
tekintetében, ami komoly költségekkel jár és jelentősen befolyásolja a végfogyasztó által 
fizetendő gázárakat. Ráadásul a regionális megközelítés tekintetében a rendelet tervezete nem 
fejti ki egyértelműen, hogy a szabályozási kereten belül miként kezelendő a regionális alapon 
végrehajtott beruházásokra vonatkozó költségelosztás kérdése.

Módosítás 279
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A nemzeti szabályozó hatóságok a 
díjak jóváhagyásakor az […/…/EK] 
irányelv 41. cikkének (8) bekezdésével 
összhangban figyelembe veszik az N-1 
előírás teljesítésével járó költségeket, 
valamint az állandó fizikai kapacitásnak a 

(7) A nemzeti szabályozó hatóságok 
figyelembe veszik az e rendelet 
következményeként bevezetett 
intézkedésekkel kapcsolatos tényleges
költségeket. Az egynél több tagállamot 
érintő befektetések esetében az érintett 
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gáz kétirányú szállítására való alkalmassá 
tételéhez szükséges költségeket. Az egynél 
több tagállamban jelentkező költségek
esetében az érintett tagállamok nemzeti 
szabályozó hatóságai közösen határoznak a
költségek elosztásáról. A(z) …/…/EK
rendelet 8. cikkének (1) bekezdését
alkalmazni kell.

tagállamok nemzeti szabályozó hatóságai 
közösen határoznak az egy vagy több 
tagállamban jelentkező tényleges
költségek elosztásáról. A 715/2009/EK
rendelet 8. cikkének (1) bekezdése
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Néhány tagállamban a rendelet nagy beruházási igényt támaszthat az új kapacitások 
tekintetében, ami komoly költségekkel jár és jelentősen befolyásolja a végfogyasztó által 
fizetendő gázárakat. Ráadásul a regionális megközelítés tekintetében a rendelet tervezete nem 
fejti ki egyértelműen, hogy a szabályozási kereten belül miként kezelendő a regionális alapon 
végrehajtott beruházásokra vonatkozó költségelosztás kérdése.

Módosítás 280
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A nemzeti szabályozó hatóságok a 
díjak jóváhagyásakor az […/…/EK]
irányelv 41. cikkének (8) bekezdésével 
összhangban figyelembe veszik az N-1 
előírás teljesítésével járó költségeket, 
valamint az állandó fizikai kapacitásnak a 
gáz kétirányú szállítására való alkalmassá 
tételéhez szükséges költségeket. Az egynél 
több tagállamban jelentkező költségek 
esetében az érintett tagállamok nemzeti 
szabályozó hatóságai közösen határoznak a 
költségek elosztásáról. A(z) …/…/EK
rendelet 8. cikkének (1) bekezdését
alkalmazni kell.

(7) A nemzeti szabályozó hatóságok a 
díjak jóváhagyásakor átlátható és 
részletekre kitérő, a jelentkező költségeket 
egyértelműen és azonosíthatóan tükröző 
módon, valamint a 2009/73/EK irányelv 
41. cikkének (8) bekezdésével összhangban
kellően figyelembe veszik az N-1 előírás 
teljesítésével járó költségeket, valamint a 
gáz kétirányú szállításához szükséges
állandó fizikai kapacitás megteremtéséhez
szükséges költségeket. Az egynél több
tagállamban jelentkező költségek esetében 
az Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynöksége és az érintett tagállamok 
nemzeti szabályozó hatóságai közösen
határoznak a költségek elosztásáról. A
715/2009/EK rendelet 8. cikkének (1) 
bekezdése alkalmazandó.
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Or. en

Indokolás

Az ellátásbiztonsági és infrastrukturális előírások végrehajtásakor jelentkező költségek a 
lehető legátláthatóbb és legegyértelműbb módon kerülnek be a nemzeti és határokon átnyúló 
költségekbe. A költségeket igazságosan kell elosztani az intézkedéseket végrehajtó és az 
azokból részesülő rendszerek között.

Módosítás 281
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A nemzeti szabályozó hatóságok a 
díjak jóváhagyásakor az […/…/EK]
irányelv 41. cikkének (8) bekezdésével 
összhangban figyelembe veszik az N-1 
előírás teljesítésével járó költségeket, 
valamint az állandó fizikai kapacitásnak a 
gáz kétirányú szállítására való alkalmassá
tételéhez szükséges költségeket. Az egynél 
több tagállamban jelentkező költségek 
esetében az érintett tagállamok nemzeti 
szabályozó hatóságai közösen határoznak a 
költségek elosztásáról. A(z) …/…/EK
rendelet 8. cikkének (1) bekezdését
alkalmazni kell.

(7) A nemzeti szabályozó hatóságok a 
díjak jóváhagyásakor átlátható és 
részletekre kitérő, a jelentkező költségeket 
egyértelműen és azonosíthatóan tükröző 
módon, valamint a 2009/73/EK irányelv 
41. cikkének (8) bekezdésével összhangban
kellően figyelembe veszik az N-1 előírás 
teljesítésével járó költségeket, valamint a 
gáz kétirányú szállításához szükséges
állandó fizikai kapacitás megteremtéséhez
szükséges költségeket. Az egynél több
tagállamban jelentkező költségek esetében 
az Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynöksége és az érintett tagállamok 
nemzeti szabályozó hatóságai közösen
határoznak a költségek elosztásáról. A
715/2009/EK rendelet 8. cikkének (1) 
bekezdése alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Az ellátásbiztonsági és infrastrukturális előírások végrehajtásakor jelentkező költségek a 
lehető legátláthatóbb és legegyértelműbb módon kerülnek be a nemzeti és határokon átnyúló 
költségekbe. A költségeket igazságosan kell elosztani az intézkedéseket végrehajtó és az 
azokból részesülő rendszerek között.
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Módosítás 282
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A nemzeti szabályozó hatóságok a 
díjak jóváhagyásakor az […/…/EK]
irányelv 41. cikkének (8) bekezdésével 
összhangban figyelembe veszik az N-1
előírás teljesítésével járó költségeket, 
valamint az állandó fizikai kapacitásnak a 
gáz kétirányú szállítására való alkalmassá
tételéhez szükséges költségeket. Az egynél 
több tagállamban jelentkező költségek 
esetében az érintett tagállamok nemzeti 
szabályozó hatóságai közösen határoznak a 
költségek elosztásáról. A(z) …/…/EK
rendelet 8. cikkének (1) bekezdését
alkalmazni kell.

(7) A nemzeti szabályozó hatóságok a 
díjak jóváhagyásakor a 2009/73/EK
irányelv 41. cikkének (8) bekezdésével 
összhangban figyelembe veszik az N-1
mutató teljesítésével járó költségeket, 
valamint a gáz kétirányú szállításához
szükséges állandó fizikai kapacitás 
megteremtéséhez szükséges költségeket.
Az egynél több tagállamban jelentkező 
költségek esetében az érintett tagállamok 
nemzeti szabályozó hatóságai közösen 
határoznak a költségek egy vagy több 
tagállam között való elosztásáról. A
715/2009/EK rendelet 8. cikkének (1) 
bekezdése alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 283
Algirdas Saudargas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az infrastruktúra-előírások 
célkitűzéseinek gyakorlati 
megvalósításához uniós pénzügyi 
eszközöket kell igénybe venni, ezek 
azonban nem helyettesíthetik a nemzeti 
intézkedéseket. A Bizottság megfelelő 
pénzügyi eszközöket javasol az olyan 
összeköttetések támogatására, amelyek 
pénzügyi háttere nem biztosított, de 
egyértelműen hozzáadott értéket 
jelentenek a gázellátás biztonsága 
szempontjából.



AM\801978HU.doc 57/95 PE438.231v01-00

HU

Or. en

Módosítás 284
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A 8. cikkben meghatározott 
kockázatértékelés és hatásvizsgálat 
elvégzésekor az illetékes hatóság olyan 
közös módszert alkalmaz, amely az alábbi,
a tagállam védett fogyasztóinak
gázellátására vonatkozó mutatókat is 
magában foglalja:

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

a) ellátás valamely hétnapos időszakban
tapasztalt rendkívül hideg
átlaghőmérséklet esetén, amely 
statisztikailag minden húsz évben egyszer 
fordul elő; valamint

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

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

Or. en

Indokolás

A referencia-időszak nem haladhatja meg a szükséges időt: egy rövidebb, 30 napos időszakot 
a fogyasztókra nehezedő aránytalan költségek, illetve annak elkerülése érdekében, hogy a gáz 
mint alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó fűtőanyag versenyképessége gyengüljön. Ez 
elegendő idő a gázellátás visszaállítására vagy olyan további intézkedések végrehajtására, 
mint az ellenirányú áramlások alkalmazása.  Ahelyett, hogy az EU összes tagországa számára 
kötelező előírásokat fogalmazna meg, a rendeletnek inkább arra a követelményre kellene 
összpontosítania, melynek értelmében a tagállamoknak alapos kockázatértékelést és 
hatásvizsgálatot kell végezniük. 
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Módosítás 285
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A 8. cikkben meghatározott 
kockázatértékelés és hatásvizsgálat 
elvégzésekor az illetékes hatóság olyan 
közös módszert alkalmaz, amely az alábbi,
a tagállam védett fogyasztóinak
gázellátására vonatkozó mutatókat is 
magában foglalja:

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

a) ellátás valamely hétnapos időszakban
tapasztalt rendkívül hideg
átlaghőmérséklet esetén, amely 
statisztikailag minden húsz évben egyszer 
fordul elő; valamint

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

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

Or. en

Indokolás

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Módosítás 286
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóság intézkedéseket hoz
a tagállam védett fogyasztóinak

(1) A 8. cikkben meghatározott 
kockázatértékelés és hatásvizsgálat
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gázellátása érdekében a következő 
esetekben:

elvégzésekor az illetékes hatóság olyan 
közös módszert alkalmaz, amely az 
alábbi, a tagállam védett fogyasztóinak
gázellátására vonatkozó mutatókat is 
magában foglalja:

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

a) ellátás valamely hétnapos időszakban
tapasztalt rendkívül hideg
átlaghőmérséklet esetén, amely
statisztikailag minden húsz évben egyszer 
fordul elő; valamint

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

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

Or. en

Indokolás

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a sound 
common methodology. The suggested approach could finally pave the way for exploring a 
more prescriptive approach based on binding minimum standards for security of supply 
provided they are based on a sound impact assessment, lead to proportionate measures which 
would be feasible from a technical and economical point of view and preserve the necessary 
leeway to take into account national and/or regional specificities.

Módosítás 287
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A 8. cikkben meghatározott 
kockázatértékelés és hatásvizsgálat 
elvégzésekor az illetékes hatóság olyan 
közös módszert alkalmaz, amely az alábbi,
a tagállam védett fogyasztóinak
gázellátására vonatkozó mutatókat is 
magában foglalja:

a) valamely hétnapos csúcsidőszakban
tapasztalt rendkívül hideg hőmérséklet, 

a) ellátás valamely hétnapos időszakban
tapasztalt rendkívül hideg
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amely statisztikailag minden húsz évben 
egyszer fordul elő; valamint

átlaghőmérséklet esetén, amely 
statisztikailag minden húsz évben egyszer 
fordul elő; valamint

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

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

Or. en

Indokolás

Az eddigi leghosszabb válság mintegy két hétig tartott. A piachoz kötődő költségek és előnyök 
megfelelő gazdasági értékelésének hiányában a rendeletben rövidebb, harmincnapos 
időszakot kell alkalmazni a fogyasztókra nehezedő aránytalan költségek, illetve annak 
elkerülése érdekében, hogy a gáz mint alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó fűtőanyag 
versenyképessége gyengüljön. Az elmúlt mintegy negyven év során, mióta megépült a földgáz 
Európába szállításának hatalmas infrastruktúrája, az ellátás egyetlen, jelentős megszakadása 
13 napig tartott.

Módosítás 288
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A 8. cikkben meghatározott 
kockázatértékelés és hatásvizsgálat 
elvégzésekor az illetékes hatóság olyan 
közös módszert alkalmaz, amely az alábbi,
a tagállam védett fogyasztóinak
gázellátására vonatkozó mutatókat is 
magában foglalja:

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

a) ellátás valamely hétnapos időszakban
tapasztalt rendkívül hideg
átlaghőmérséklet esetén, amely 
statisztikailag minden húsz évben egyszer 
fordul elő; valamint

b) valamely hatvannapos időszakban 
tapasztalt kivételesen nagy gázigény a 
statisztikailag minden húsz évben

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

húsz évben előforduló leghidegebb
időjárási időszakban.

Or. en

Indokolás

Az eddigi leghosszabb válság mintegy két hétig tartott. A piachoz kötődő költségek és előnyök 
megfelelő gazdasági értékelésének hiányában a rendeletben rövidebb, harmincnapos 
időszakot kell alkalmazni a fogyasztókra nehezedő aránytalan költségek, illetve annak 
elkerülése érdekében, hogy a gáz mint alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó fűtőanyag 
versenyképessége gyengüljön. Az elmúlt mintegy negyven év során, mióta megépült a földgáz 
Európába szállításának hatalmas infrastruktúrája, az ellátás egyetlen, jelentős megszakadása 
13 napig tartott.

Módosítás 289
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az illetékes hatóság megköveteli a
gázellátó vállalatoktól a tagállam védett 
fogyasztóinak gázellátását a következő 
esetekben:

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

A földgázellátó vállalatok elsődleges kötelessége kell, hogy legyen az ellátásbiztonsági 
előírásoknak megfelelő mennyiség biztosítása. Az ellátási előírások által érintett időszak nem 
haladhatja meg a mindenképpen szükséges időt, az aránytalan költségek, illetve annak 
elkerülése érdekében, hogy a gáz mint alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó fűtőanyag 
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versenyképessége gyengüljön. Az elmúlt negyven év során az ellátás egyetlen, jelentős 
megszakadása 13 napig tartott. Egy 30 napos időszak elégnek tűnik a gázellátás 
visszaállítására vagy további intézkedések végrehajtására, mint például az ellenirányú 
áramlások útján történő ellátás.

Módosítás 290
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok vagy az érintett 
földgázvállalkozások intézkedéseket
hoznak a tagállam védett fogyasztóinak 
gázellátása érdekében a következő 
esetekben:

Or. de

Indokolás

A módosítás egyértelműsítésre törekszik a többfokozatú, alulról felfelé irányuló 
megközelítésnek (1. ipar, 2. tagállamok, 3. regionális együttműködések, 4. súlyos 
vészhelyzetben 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 biztosítja a szubszidiaritás elvének 
betartását.

Módosítás 291
Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az illetékes hatóság megköveteli a
gázellátó vállalatoktól a tagállam védett 
fogyasztóinak gázellátását a következő 
esetekben:

Or. en
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Indokolás

Az ellátási előírások teljesítése a földgázellátó vállalatok feladata. Mivel az ellátási 
előírásokkal kapcsolatos további költségek valószínűleg növelik a fogyasztói költségeket, az 
ellátási előírások által érintett időszak nem lehet haladhatja meg a mindenképpen szükséges 
időt a gázárak növekedésének elkerülése érdekében.

Módosítás 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az eddigi leghosszabb válság mintegy két hétig tartott. A piachoz kötődő költségek és előnyök 
megfelelő gazdasági értékelésének hiányában a rendeletben rövidebb, harminc napos 
időszakot kell alkalmazni a fogyasztókra nehezedő aránytalan költségek, illetve annak 
elkerülése érdekében, hogy a gáz mint alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó fűtőanyag 
versenyképessége gyengüljön. Az elmúlt mintegy negyven év során, mióta megépült a földgáz 
Európába szállításának hatalmas infrastruktúrája, az ellátás egyetlen, jelentős megszakadása 
13 napig tartott.

Módosítás 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) ellátás valamely hétnapos időszakban
tapasztalt rendkívül hideg
átlaghőmérséklet esetén, amely 
statisztikailag minden húsz évben egyszer 
fordul elő; valamint
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Or. en

Indokolás

Az eddigi leghosszabb válság mintegy két hétig tartott. A piachoz kötődő költségek és előnyök 
megfelelő gazdasági értékelésének hiányában a rendeletben rövidebb, harmincnapos 
időszakot kell alkalmazni a fogyasztókra nehezedő aránytalan költségek, illetve annak 
elkerülése érdekében, hogy a gáz mint alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó fűtőanyag 
versenyképessége gyengüljön. Az elmúlt mintegy negyven év során, mióta megépült a földgáz 
Európába szállításának hatalmas infrastruktúrája, az ellátás egyetlen, jelentős megszakadása 
13 napig tartott.

Módosítás 294
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az eddigi leghosszabb válság mintegy két hétig tartott. A piachoz kötődő költségek és előnyök 
megfelelő gazdasági értékelésének hiányában a rendeletben rövidebb, harmincnapos 
időszakot kell alkalmazni a fogyasztókra nehezedő aránytalan költségek, illetve annak 
elkerülése érdekében, hogy a gáz mint alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó fűtőanyag 
versenyképessége gyengüljön. Az elmúlt mintegy negyven év során, mióta megépült a földgáz 
Európába szállításának hatalmas infrastruktúrája, az ellátás egyetlen, jelentős megszakadása 
13 napig tartott.

Módosítás 295
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) valamely hatvannapos időszakban 
tapasztalt kivételesen nagy gázigény a 

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

gázigény esetén a statisztikailag minden 
húsz évben előforduló leghidegebb 
időjárási időszakban.

Or. en

Indokolás

Az eddigi leghosszabb válság mintegy két hétig tartott. A piachoz kötődő költségek és előnyök 
megfelelő gazdasági értékelésének hiányában, a rendeletben rövidebb, harmincnapos 
időszakot kell alkalmazni a fogyasztókra nehezedő aránytalan költségek, illetve annak 
elkerülése érdekében, hogy a gáz mint alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó fűtőanyag 
versenyképessége gyengüljön. Az elmúlt mintegy negyven év során, mióta megépült a földgáz 
Európába szállításának hatalmas infrastruktúrája, az ellátás egyetlen, jelentős megszakadása 
13 napig tartott.

Módosítás 296
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A 9. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott vészhelyzet esetében az 
illetékes hatóság földgázellátó 
vállalatokkal együttműködve arról is
gondoskodik, hogy a védett fogyasztók 
gázellátása harmincnapos időszakon 
keresztül prioritást kapjon. A védett 
fogyasztók ellátását mindaddig fenn kell 
tartani, amíg ez szükséges.

Or. en

Indokolás

A javasolt 7.2 cikk előírja az illetékes hatóságok számára, hogy a védett fogyasztók 
gázellátását még vészhelyzetben is biztosítsák egy olyan, hatvannapos időszakon keresztül, 
melyet kivételesen nagy gázigény és statisztikailag húszévenként előforduló hidegrekord 
jellemez. Ez az előírás olyan kötelezettséget eredményezhet a vállalatok számára, melynek 
teljesítése igen nehéz vagy meglehetősen költséges volna, különösen, ha a védett fogyasztók 
kategóriája nem korlátozódik a háztartási fogyasztókra. Ez a végfogyasztók által fizetendő 
gázárak növekedését eredményezheti.
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Módosítás 297
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A 9. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott vészhelyzet esetében az 
illetékes hatóság földgázellátó 
vállalatokkal együttműködve gondoskodik 
arról, hogy a védett fogyasztók gázellátása 
prioritást kapjon. A védett fogyasztók
ellátását mindaddig fenn kell tartani, amíg
ez lehetséges.

Or. en

Indokolás

A 7.2 cikk előírja az illetékes hatóságok számára, hogy még vészhelyzetben is intézkedjenek a 
védett fogyasztók gázellátásának biztosítása érdekében egy olyan, hatvannapos időszakon 
keresztül, melyet kivételesen nagy gázigény és statisztikailag húszévenként előforduló 
hidegrekord jellemez. Ez az előírás olyan kötelezettséget eredményezhet a vállalatok számára, 
melynek teljesítése igen nehéz vagy meglehetősen költséges volna, különösen, ha a védett 
fogyasztók kategóriája nem korlátozódik a háztartási fogyasztókra. Ez a végfogyasztók által 
fizetendő gázárak növekedését eredményezheti.

Módosítás 298
Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóság intézkedéseket hoz
a védett fogyasztók gázellátásának
hatvannapos időszakon keresztül való
biztosítása érdekében a 9. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott vészhelyzet 
esetében is. Az illetékes hatóság törekszik
a védett fogyasztók ellátásának 

(2) Az illetékes hatóság megköveteli az 
ellátó vállalatoktól a védett fogyasztók
ellátásának hatvannapos időszakon 
keresztül való biztosítását a 9. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott vészhelyzet 
esetében is. Az ellátó vállalatok az
illetékes hatósággal együttműködve 
törekszenek a védett fogyasztók 
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fenntartására mindaddig, amíg szükséges. ellátásának fenntartására mindaddig, amíg
ez lehetséges.

Or. en

Indokolás

Az ellátási előírások teljesítése a földgázellátó vállalatok és az illetékes hatóságok feladata.

Módosítás 299
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok vagy az érintett 
földgázvállalkozások intézkedéseket
hoznak a védett fogyasztók gázellátásának 
hatvannapos időszakon keresztül való 
biztosítása érdekében a 9. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott vészhelyzet 
esetében is.  A tagállam törekszik a védett 
fogyasztók ellátásának fenntartására 
mindaddig, amíg szükséges.

Or. de

Indokolás

A módosítás egyértelműsítésre törekszik a többfokozatú, alulról felfelé irányuló 
megközelítésnek (1. ipar, 2. tagállamok, 3. regionális együttműködések, 4. súlyos 
vészhelyzetben 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 biztosítja a szubszidiaritás elvének 
betartását.
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Módosítás 300
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározott ellátási előírások teljesítése 
érdekében a földgázvállalkozásokra 
megállapított kötelezettségeknek 
megkülönböztetéstől menteseknek kell 
lenniük, és nem róhatnak indokolatlan 
terheket az újonnan belépő piaci 
szereplőkre és a kisvállalkozásokra. 

törölve

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 kerül sor 
megelőző intézkedésekre és a vészhelyzeti tervek kidolgozására, melyeket, minőségük 
biztosítása érdekében, felülvizsgálnak. Hasonló tervek készülhetnének regionális szinten is.

Módosítás 301
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározott ellátási előírások teljesítése 
érdekében a földgázvállalkozásokra 
megállapított kötelezettségeknek 
megkülönböztetéstől menteseknek kell 
lenniük, és nem róhatnak indokolatlan 
terheket az újonnan belépő piaci 
szereplőkre és a kisvállalkozásokra. 

törölve



AM\801978HU.doc 69/95 PE438.231v01-00

HU

Or. en

Indokolás

Módosítás 302
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározott ellátási előírások teljesítése 
érdekében a földgázvállalkozásokra 
megállapított kötelezettségeknek 
megkülönböztetéstől menteseknek kell 
lenniük, és nem róhatnak indokolatlan 
terheket az újonnan belépő piaci 
szereplőkre és a kisvállalkozásokra. 

törölve

Or. en

Módosítás 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság lehetővé teszi a 
földgázvállalkozások számára, hogy e 
kritériumokat regionális vagy közösségi 
szinten teljesítsék, és nem kötelezhet arra, 
hogy az előírásokat a területén belül 
elhelyezkedő infrastruktúrák alapján 
teljesítsék.

(4) Az illetékes hatóságok számára
lehetővé kell tenni, hogy ezeket a 
mutatókat regionális vagy uniós szinten 
számítsák ki, és nem kötelezhetők arra, 
hogy e mutatókat csupán saját 
területükön számítsák ki.

Or. en
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Módosítás 304
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság lehetővé teszi a 
földgázvállalkozások számára, hogy e
kritériumokat regionális vagy közösségi 
szinten teljesítsék, és nem kötelezhet arra, 
hogy az előírásokat a területén belül 
elhelyezkedő infrastruktúrák alapján 
teljesítsék.

(4) Az illetékes hatóságok számára
lehetővé kell tenni, hogy ezeket a 
mutatókat regionális vagy uniós szinten 
számítsák ki, és nem kötelezhetők arra, 
hogy e mutatókat csupán saját 
területükön számítsák ki.

Or. en

Módosítás 305
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság lehetővé teszi a 
földgázvállalkozások számára, hogy e 
kritériumokat regionális vagy közösségi
szinten teljesítsék, és nem kötelezhet arra, 
hogy az előírásokat a területén belül 
elhelyezkedő infrastruktúrák alapján 
teljesítsék.

(4) Az illetékes hatóságok számára
lehetővé kell tenni, hogy ezeket a 
mutatókat regionális vagy uniós szinten
számítsák ki, és nem kötelezhetők arra, 
hogy ezeket az előírások szerinti 
mutatókat csupán saját területükön 
számítsák ki.

Or. en
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Módosítás 306
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság lehetővé teszi a 
földgázvállalkozások számára, hogy e 
kritériumokat regionális vagy közösségi 
szinten teljesítsék, és nem kötelezhet arra, 
hogy az előírásokat a területén belül 
elhelyezkedő infrastruktúrák alapján 
teljesítsék.

(4) Az illetékes hatóságok számára
lehetővé kell tenni, hogy ezeket a 
mutatókat regionális vagy uniós szinten 
számítsák ki, és nem kötelezhetők arra, 
hogy e mutatókat csupán saját 
területükön számítsák ki.

Or. en

Módosítás 307
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság lehetővé teszi a 
földgázvállalkozások számára, hogy e 
kritériumokat regionális vagy közösségi
szinten teljesítsék, és nem kötelezhet arra, 
hogy az előírásokat a területén belül 
elhelyezkedő infrastruktúrák alapján 
teljesítsék.

(4) Az illetékes hatóság lehetővé teszi a 
földgázvállalkozások számára, hogy e 
kritériumokat regionális, nemzeti vagy
uniós szinten teljesítsék, és nem kötelezhet 
arra, hogy az előírásokat a területén belül 
elhelyezkedő infrastruktúrák alapján 
teljesítsék.

Or. en

Módosítás 308
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság lehetővé teszi a (4) Az illetékes hatóság lehetővé teszi a 
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földgázvállalkozások számára, hogy e 
kritériumokat regionális vagy közösségi 
szinten teljesítsék, és nem kötelezhet arra, 
hogy az előírásokat a területén belül 
elhelyezkedő infrastruktúrák alapján 
teljesítsék.

földgázvállalkozások számára, hogy e 
kritériumokat nemzeti, regionális vagy 
közösségi szinten teljesítsék, és nem 
kötelezhet arra, hogy az előírásokat a 
területén belül elhelyezkedő infrastruktúrák 
alapján teljesítsék.

Or. el

Indokolás

Az illetékes hatóságnak értékelnie kell az ellátásbiztonsági előírásokat, illetve ki kell adnia 
ilyen előírásokat, nem csupán regionális vagy uniós alapon, hanem nemzeti szinten is, amit az 
egyes tagállamok különböző geopolitikai sajátosságai és gázpiacaik diverzifikációja indokol.

Módosítás 309
Takis Hadjigeorgiou

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a 
védett fogyasztók ellátásának feltételei a 
belső gázpiac megfelelő működésének 
sérelme, illetve a fogyasztók gazdasági 
érdekei védelmének csökkenése nélkül, az 
árak pedig a tényleges kereskedelmi érték 
figyelembevételével kerüljenek
megállapításra.

Or. en

Módosítás 310
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a 
védett fogyasztók ellátásának feltételei a 
belső gázpiac megfelelő működésének 

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

sérelme nélkül, az árak pedig a piaci érték 
figyelembevételével kerülnek
megállapításra. Ugyanakkor válság esetén 
a tagállamok intézkedéseket hozhatnak a 
védett fogyasztók által fizetendő gázárak 
túlzott emelésének megelőzése céljából.

Or. ro

Indokolás

Az EK-Szerződés 153. cikkének (2) bekezdésével összhangban intézkedni kell a fogyasztók 
védelme érdekében.

Módosítás 311
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Azokat a fogyasztókat, akiknek a 
liberalizált piac keretében nem származik 
előnye az e cikkben megállapított ellátási 
előírásokból, megfelelően kárpótolni kell 
bármely, a gázszolgáltatás 
megszakadásából következő veszteségért.

Or. en

Indokolás

A rendelet keretében a nagyfogyasztók nem tartoznak a védett fogyasztók kategóriájába, s 
ezáltal jobban fenyegeti őket az a veszély, hogy gázellátásukat az elsők közt szakítják meg.
Ezért biztosítani kell, hogy a liberalizált piac keretein belül elszenvedett veszteségeikért 
megfelelő kárpótlásban részesüljenek.
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Módosítás 312
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Minden illetékes hatóságnak 
[legkésőbb 2011. március 30-ig; e rendelet 
hatálybalépésétől számított tizenkét
hónapon belül] kockázatértékelést és 
hatásvizsgálatot kell készítenie, amely a
következők alapját képezi:

a) a 6. és a 7. cikkben meghatározott 
előírások használatával; 

a) tagállama kockázati profiljának
kidolgozása, tekintetbe véve minden 
vonatkozó országos és regionális
körülményt, 

b) tekintetbe véve minden vonatkozó 
országos és regionális körülményt;

b) tagállama megelőzési cselekvési
tervének kidolgozása. 

c) különböző olyan, rendkívül magas 
kereslettel és ellátási zavarral jellemzett 
forgatókönyvek alapulvételével, mint a fő 
szállítási infrastruktúrák, készletek, LNG-
terminálok kiesése, valamint a harmadik 
országbeli szállítóktól érkező ellátás 
zavara;

c) tagállama vészhelyzeti tervének
kidolgozása.

d) a más tagállamokban fennálló 
kockázatokkal való kölcsönhatások és 
korrelációk azonosításával.

A kockázatértékelésnek és 
hatásvizsgálatnak olyan különböző, 
rendkívül magas kereslettel és/vagy 
ellátási zavarral jellemzett 
forgatókönyveket is tartalmaznia kell, 
mint a fő szállítási infrastruktúrák, 
készletek, LNG-terminálok kiesése, 
valamint a harmadik országbeli 
termelőktől érkező ellátás zavara. A más 
tagállamokban fennálló kockázatokkal való
kölcsönhatásokat és korrelációkat 
figyelembe kell venni.
A kockázatelemzés és hatásvizsgálat 
egyebek közt az e rendelet 6. cikkének (1) 
bekezdésében és 7. cikkének (1) 
bekezdésében megállapított mutatókon
alapul. A kockázatelemzésnek és 
hatásvizsgálatnak tekintetbe kell vennie a 
technikai megvalósíthatóságot és a piacra 
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vonatkozó költség–haszonelemzést is. 
Erre különösen a védett fogyasztók 
körének a háztartási fogyasztókon túli 
esetleges nemzeti szintű kiterjesztése előtt 
kell sort keríteni.

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.

Módosítás 313
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Minden illetékes hatóságnak 
[legkésőbb 2011. március 30-ig; e rendelet 
hatálybalépésétől számított tizenkét
hónapon belül] kockázatelemzést és 
hatásvizsgálatot kell készítenie, amely a 
következők alapját képezi:

a) a 6. és a 7. cikkben meghatározott 
előírások használatával;

a) tagállama kockázati profiljának
kidolgozása, tekintetbe véve minden 
vonatkozó országos és regionális
körülményt;

b) tekintetbe véve minden vonatkozó 
országos és regionális körülményt;

b) tagállama megelőzési cselekvési
tervének kidolgozása;

c) különböző olyan, rendkívül magas 
kereslettel és ellátási zavarral jellemzett 
forgatókönyvek alapulvételével, mint a fő 
szállítási infrastruktúrák, készletek, LNG-
terminálok kiesése, valamint a harmadik 

c) tagállama vészhelyzeti tervének
kidolgozása.
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országbeli szállítóktól érkező ellátás 
zavara;
d) a más tagállamokban fennálló 
kockázatokkal való kölcsönhatások és 
korrelációk azonosításával.

A kockázatelemzésnek és 
hatásvizsgálatnak különböző olyan, 
rendkívül magas kereslettel és/vagy 
ellátási zavarral jellemzett 
forgatókönyveket is tartalmaznia kell, 
mint a fő szállítási infrastruktúrák, 
készletek, LNG-terminálok kiesése, 
valamint a harmadik országbeli termelők 
által biztosított ellátás zavara. A más 
tagállamokban fennálló kockázatokkal való
kölcsönhatásokat és korrelációkat 
figyelembe kell venni.

A kockázatelemzés és hatásvizsgálat 
egyebek közt az e rendelet 6. cikkének (1) 
bekezdésében és 7. cikkének (1) 
bekezdésében megállapított mutatókon 
alapul. A kockázatelemzésnek és 
hatásvizsgálatnak tekintetbe kell vennie a 
technikai megvalósíthatóságot és a piacra 
vonatkozó költség–haszonelemzést is. Erre 
különösen a védett fogyasztók körének a 
háztartási fogyasztókon túli esetleges 
nemzeti szintű kiterjesztése előtt kell sort 
keríteni.

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 kerül sor a 
megelőző intézkedésekre és a vészhelyzeti tervek kidolgozására, melyeket, minőségük 
biztosítása érdekében, felülvizsgálnak.
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Módosítás 314
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Minden illetékes hatóságnak 
[legkésőbb 2011. március 30-ig; e rendelet 
hatálybalépésétől számított tizenkét
hónapon belül] kockázatelemzést és 
hatásvizsgálatot kell készítenie, amely a
következők alapját képezi:

a) a 6. és a 7. cikkben meghatározott 
előírások használatával; 

a) tagállama kockázati profiljának
kidolgozása, tekintetbe véve minden 
vonatkozó országos és regionális
körülményt,

b) tekintetbe véve minden vonatkozó 
országos és regionális körülményt;

b) tagállama megelőzési cselekvési
tervének kidolgozása.

c) különböző olyan, rendkívül magas 
kereslettel és ellátási zavarral jellemzett 
forgatókönyvek alapulvételével, mint a fő 
szállítási infrastruktúrák, készletek, LNG-
terminálok kiesése, valamint a harmadik 
országbeli szállítóktól érkező ellátás 
zavara;

c) tagállama vészhelyzeti tervének
kidolgozása.

d) a más tagállamokban fennálló 
kockázatokkal való kölcsönhatások és 
korrelációk azonosításával.

A kockázatelemzésnek és 
hatásvizsgálatnak különböző olyan, 
rendkívül magas kereslettel és/vagy 
ellátási zavarral jellemzett 
forgatókönyveket is tartalmaznia kell, 
mint a fő szállítási infrastruktúrák, 
készletek, LNG-terminálok kiesése, 
valamint a harmadik országbeli 
termelőktől érkező ellátás zavara. A más 
tagállamokban fennálló kockázatokkal való
kölcsönhatásokat és korrelációkat 
figyelembe kell venni.
A kockázatelemzés és hatásvizsgálat 
egyebek közt az e rendelet 6. cikkének (1) 
bekezdésében és 7. cikkének (1) 
bekezdésében megállapított mutatókon 
alapul. A kockázatelemzésnek és 
hatásvizsgálatnak tekintetbe kell vennie a 
technikai megvalósíthatóságot és a piacra 
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vonatkozó költség–haszonelemzést is. Erre 
különösen a védett fogyasztók körének a 
háztartási fogyasztókon túli esetleges 
nemzeti szintű kiterjesztése előtt kell sort 
keríteni.

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.

Módosítás 315
Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Minden illetékes hatóságnak 
[legkésőbb 2011. március 30-ig; e rendelet 
hatálybalépésétől számított tizenkét
hónapon belül] kockázatelemzést és 
hatásvizsgálatot kell készítenie, amely a
következők alapját képezi:

a) a 6. és a 7. cikkben meghatározott 
előírások használatával; 

a) tagállama kockázati profiljának
kidolgozása, tekintetbe véve minden 
vonatkozó országos és regionális
körülményt,

b) tekintetbe véve minden vonatkozó 
országos és regionális körülményt;

b) tagállama megelőzési cselekvési
tervének kidolgozása.

c) különböző olyan, rendkívül magas 
kereslettel és ellátási zavarral jellemzett 
forgatókönyvek alapulvételével, mint a fő 
szállítási infrastruktúrák, készletek, LNG-
terminálok kiesése, valamint a harmadik 

c) tagállama vészhelyzeti tervének
kidolgozása.
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országbeli szállítóktól érkező ellátás 
zavara;
d) a más tagállamokban fennálló 
kockázatokkal való kölcsönhatások és 
korrelációk azonosításával.

A kockázatelemzésnek és 
hatásvizsgálatnak különböző olyan, 
rendkívül magas kereslettel és/vagy 
ellátási zavarral jellemzett 
forgatókönyveket is tartalmaznia kell, 
mint a fő szállítási infrastruktúrák, 
készletek, LNG-terminálok kiesése, 
valamint a harmadik országbeli termelők 
által biztosított ellátás zavara. A más 
tagállamokban fennálló kockázatokkal való
kölcsönhatásokat és korrelációkat 
figyelembe kell venni.

A kockázatelemzés és hatásvizsgálat 
egyebek közt az e rendelet 6. cikkének (1) 
bekezdésében és 7. cikkének (1)  
bekezdésében megállapított mutatókon 
alapul. A kockázatelemzésnek és 
hatásvizsgálatnak tekintetbe kell vennie a 
technikai megvalósíthatóságot és a piacra 
vonatkozó költség–haszonelemzést is. Erre 
különösen a védett fogyasztók körének a 
háztartási fogyasztókon túli esetleges 
nemzeti szintű kiterjesztése előtt kell sort 
keríteni.

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.
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Módosítás 316
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottságnak és minden illetékes 
hatóságnak [2011. március 30-ig; e 
rendelet hatálybalépésétől számított 12
hónapon belül] teljes körűen értékelniük
kell a gázellátás biztonságát az EU-ban és 
az egyes tagállamokban érintő 
kockázatokat:

a) a 6. és a 7. cikkben meghatározott
előírások használatával;

a) a 6. és a 7. cikkben meghatározott
mutató használatával;

b) tekintetbe véve minden vonatkozó 
országos és regionális körülményt;

b) tekintetbe véve minden vonatkozó 
országos és regionális körülményt;

c) különböző olyan, rendkívül magas 
kereslettel és ellátási zavarral jellemzett 
forgatókönyvek alapulvételével, mint a fő 
szállítási infrastruktúrák, készletek, LNG-
terminálok kiesése, valamint a harmadik 
országbeli szállítóktól érkező ellátás 
zavara;

c) különböző olyan, rendkívül magas 
kereslettel és ellátási zavarral jellemzett 
forgatókönyvek alapulvételével, mint a fő 
szállítási infrastruktúrák, készletek, LNG-
terminálok kiesése, valamint a harmadik 
országbeli szállítóktól érkező ellátás 
zavara;

d) a más tagállamokban fennálló 
kockázatokkal való kölcsönhatások és 
korrelációk azonosításával.

d) a más tagállamokban fennálló 
kockázatokkal való kölcsönhatások és 
korrelációk azonosításával.

Or. en

Indokolás

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. Hasonló tervek készülhetnének regionális szinten is.
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Módosítás 317
Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Minden illetékes hatóságnak 
[legkésőbb 2010. szeptember 30-ig; e 
rendelet hatálybalépésétől számított hat 
hónapon belül] teljes körűen értékelnie kell 
a gázellátás biztonságát tagállamában 
érintő kockázatokat és a javasolt 
intézkedések hatását, azáltal, hogy 
kockázatelemzést és hatásvizsgálatot hajt 
végre:

a) a 6. és a 7. cikkben meghatározott 
előírások használatával;

a) a 6. és a 7. cikkben meghatározott 
előírások használatával;

b) tekintetbe véve minden vonatkozó 
országos és regionális körülményt;

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

c) különböző olyan, rendkívül magas 
kereslettel és ellátási zavarral jellemzett 
forgatókönyvek alapulvételével, mint a fő 
szállítási infrastruktúrák, készletek, LNG-
terminálok kiesése, valamint a harmadik 
országbeli szállítóktól érkező ellátás 
zavara;

c) különböző olyan, rendkívül magas 
kereslettel és ellátási zavarral jellemzett 
forgatókönyvek alapulvételével, mint a fő 
szállítási infrastruktúrák, készletek, LNG-
terminálok kiesése, valamint a harmadik 
országbeli szállítóktól érkező ellátás 
zavara;

d) a más tagállamokban fennálló 
kockázatokkal való kölcsönhatások és 
korrelációk azonosításával. 

d) a más tagállamokban fennálló 
kockázatokkal való kölcsönhatások és 
korrelációk azonosításával,

da) figyelembe véve a javasolt 
intézkedések műszaki 
megvalósíthatóságát, valamint a javasolt 
intézkedések összes költségének és 
hasznának gazdasági értékelését.

Or. en

Indokolás

Azáltal, hogy a tagállamok számára szigorú infrastrukturális kötelezettségeket ír elő, a 
javasolt rendelet hatalmas beruházási igényt támaszthat az új kapacitások és az ellenirányú 
áramlás tekintetében, ami komoly költségekkel jár, és befolyásolja a végfogyasztó által 
fizetendő gázárakat. Alaposan meg kell vizsgálni a javasolt intézkedéseket, nehogy az új 
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kapacitások kihasználatlanok maradjanak, ami meg nem térülő költségeket, a végfogyasztó 
számára pedig áremelkedést eredményez. 

Módosítás 318
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tekintetbe véve minden vonatkozó 
országos és regionális körülményt;

b) tekintetbe véve minden vonatkozó 
országos és regionális körülményt, így a 
gáznak a lakossági távfűtés és az 
elektromos áram előállítása céljából való 
használatát és az olyan iparágak 
műveleteit is, amelyek különösen 
érzékenyek az ellátás ingadozásaira;

Or. hu

Indokolás

A kockázatértékelés során figyelembe kell venni valamennyi olyan iparágat, amely különösen 
érzékeny a gázellátás megszakadására vagy ingadozásaira. Az értékelésnek nem szabad 
figyelmen kívül hagynia a gázellátás kiemelt szerepét a távfűtési rendszerek és az elektromos 
áram termelésének tekintetében.

Módosítás 319
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tekintetbe véve minden vonatkozó 
országos és regionális körülményt;

b) tekintetbe véve minden vonatkozó 
országos és regionális körülményt, így a 
védett fogyasztók elektromos árammal és 
távfűtéssel történő biztonságos ellátását is;

Or. en
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Módosítás 320
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tekintetbe véve minden vonatkozó 
országos és regionális körülményt;

b) tekintetbe véve minden vonatkozó 
országos és regionális körülményt, így a 
gáznak a védett fogyasztók elektromos 
árammal és távfűtéssel történő ellátására 
való használatát is;

Or. en

Indokolás

Mivel számos tagállamban leginkább gázt használnak elektromos áram- és hőtermelésre, a 
védett fogyasztók elektromos árammal és távfűtéssel történő ellátását is be kell venni a 
kockázatértékelés szempontjai közé.

Módosítás 321
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tekintetbe véve minden vonatkozó 
országos és regionális körülményt;

b) tekintetbe véve minden vonatkozó 
országos és regionális körülményt, így a 
gáznak a védett fogyasztók elektromos 
árammal és távfűtéssel történő ellátására 
való használatát is;

Or. en
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Módosítás 322
Arturs Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tekintetbe véve minden vonatkozó 
országos és regionális körülményt; 

b) tekintetbe véve minden vonatkozó 
országos és regionális körülményt, 
nevezetesen az energiaellátás összetételét, 
a fogyasztási mintákat, a belső piaccal 
való összekapcsoltság mértékét és a 
biztonsági kérdéseket;  

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kellene tenni, hogy melyek azok a körülmények, amelyeket figyelembe kell 
venni.

Módosítás 323
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) azonosítva minden vonatkozó 
országos, regionális és nemzetközi 
fejleményt.

Or. en
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Módosítás 324
Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kockázatértékelésben a tagállamok 
technikai és gazdasági elemzés alapján 
előírhatják az olyan, a földgázelosztó 
hálózathoz már csatlakoztatott, a védett 
fogyasztók közé nem tartozó fogyasztók 
ellátási kötelezettségét, mint az iskolák és 
a kórházak, feltéve, ha ez a kötelezettség 
nem befolyásolja a 7. cikkben 
meghatározott válsághelyzet esetén a 
védett fogyasztók ellátásához szükséges 
kapacitásukat.
Uniós vagy regionális szintű vészhelyzet 
esetén e további fogyasztók gázellátása 
kizárólag az érintett tagállam felelőssége.

Or. en

Indokolás

A 2. és az 5. cikkhez fűzött módosításokkal együtt vizsgálandó módosítás. A védett fogyasztók 
fogalma közvetlenül kapcsolódik az összes tagállam kötelezettségeihez, a szolidaritás terén.
Amennyiben egy tagállamnak lehetősége van további intézkedéseket tenni más fogyasztók 
érdekében, erre lehetőséget kell biztosítani számára (lásd a 2. és 5. cikkhez fűzött 
módosításokat), feltéve, hogy a további intézkedéseket figyelembe veszik a 
kockázatértékelésben, és azok kizárólag az érintett tagállam felelősségét képezik.

Módosítás 325
Amalia Sartori, Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 4. cikk (3) bekezdésében említett 
bizottsági ajánlást követően, illetve a 4. 
cikk (4) bekezdésében említett helyzetben 
az e cikkben meghatározott
kötelezettségek teljesíthetők regionális 



PE438.231v01-00 86/95 AM\801978HU.doc

HU

szinten.

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.

Módosítás 326
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 4. cikk (3) bekezdésében említett 
bizottsági ajánlást követően, illetve a 4. 
cikk (4) bekezdésében említett helyzetben 
az e cikkben meghatározott
kötelezettségek teljesíthetők regionális 
szinten.

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.



AM\801978HU.doc 87/95 PE438.231v01-00

HU

Módosítás 327
Fiorello Provera, Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 4. cikk (3) bekezdésében említett 
bizottsági ajánlást követően, illetve a 4. 
cikk (4) bekezdésében említett helyzetben 
az e cikkben meghatározott
kötelezettségek teljesíthetők regionális 
szinten.

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 születnek a 
megelőző intézkedésekés a vészhelyzeti tervek, melyeket, minőségük biztosítása érdekében, 
felülvizsgálnak. Hasonló tervek készülhetnének regionális szinten is.

Módosítás 328
Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 4. cikk (3) bekezdésében említett 
bizottsági ajánlást követően, illetve a 4. 
cikk (4) bekezdésében említett helyzetben 
az e cikkben meghatározott
kötelezettségek teljesíthetők regionális 
szinten.

Or. en

Indokolás

Ahelyett, hogy az EU összes tagországa számára kötelező előírásokat fogalmazna meg, a 
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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 születnek a 
megelőző intézkedések és a vészhelyzeti tervek, melyeket, minőségük biztosítása érdekében, 
felülvizsgálnak. Hasonló tervek készülhetnének regionális szinten is.

Módosítás 329
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A földgázvállalkozások, a lakossági és 
az ipari fogyasztók érdekeit képviselő 
vonatkozó szervezetek és a szabályozási 
hatóság – ha nem azonos az illetékes 
hatósággal – együttműködnek és minden, a 
kockázatértékeléshez szükséges 
információt rendelkezésre bocsátanak.

(2) A földgázvállalkozások, a lakossági és 
az ipari fogyasztók érdekeit képviselő 
érintett szervezetek, köztük az érintett 
villamosenergia-termelők, a tagállamok és 
a szabályozási hatóság – ha nem azonos az 
illetékes hatósággal – együttműködnek az 
illetékes hatósággal és minden, a 
kockázatértékeléshez és hatásvizsgálathoz
szükséges információt rendelkezésre 
bocsátanak. Az információ átadása során 
be kell tartani az üzleti szempontból 
érzékeny adatokra vonatkozó titoktartási 
követelményeket. 

Or. en

Indokolás

A jövőbeli rendeletnek ahelyett, hogy ebben a szakaszban kötelező európai előírásokat 
fogalmazna meg, inkább arra a követelményre kellene nagyobb figyelmet fordítania, melynek 
értelmében a tagállamoknak alapos kockázatértékelést és hatásvizsgálatot kell végezniük, és 
helyzetüket megbízható, közös módszertan alapján kell elemezniük.
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Módosítás 330
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A földgázvállalkozások, a lakossági és 
az ipari fogyasztók érdekeit képviselő 
vonatkozó szervezetek és a szabályozási 
hatóság – ha nem azonos az illetékes 
hatósággal – együttműködnek és minden, a 
kockázatértékeléshez szükséges 
információt rendelkezésre bocsátanak.

(2) A földgázvállalkozások, a lakossági és 
az ipari fogyasztók érdekeit képviselő 
érintett szervezetek és a szabályozási 
hatóság – ha nem azonos az illetékes 
hatósággal – együttműködnek, és minden, 
a geopolitikai kockázatokat is magában 
foglaló kockázatértékeléshez és 
hatásvizsgálathoz szükséges információt 
rendelkezésre bocsátanak.

Or. en

Módosítás 331
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A földgázvállalkozások, a lakossági és 
az ipari fogyasztók érdekeit képviselő 
vonatkozó szervezetek és a szabályozási 
hatóság – ha nem azonos az illetékes 
hatósággal – együttműködnek és minden, a 
kockázatértékeléshez szükséges 
információt rendelkezésre bocsátanak.

(2) A földgázvállalkozások, a
földgáztüzelésű villamosenergia-termelő 
létesítmények üzemeltetői, a lakossági és 
az ipari fogyasztók érdekeit képviselő 
érintett szervezetek és a szabályozási 
hatóság – ha nem azonos az illetékes 
hatósággal – együttműködnek és minden, a 
kockázatértékeléshez és hatásvizsgálathoz
szükséges információt rendelkezésre 
bocsátanak.

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.
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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 332
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A földgázvállalkozások, a lakossági és 
az ipari fogyasztók érdekeit képviselő 
vonatkozó szervezetek és a szabályozási 
hatóság – ha nem azonos az illetékes 
hatósággal – együttműködnek és minden, a 
kockázatértékeléshez szükséges 
információt rendelkezésre bocsátanak.

(2) A földgázvállalkozások, a
földgáztüzelésű villamosenergia-termelő 
létesítmények üzemeltetői, a lakossági és 
az ipari fogyasztók érdekeit képviselő 
érintett szervezetek és a szabályozási 
hatóság – ha nem azonos az illetékes 
hatósággal – együttműködnek és minden, a 
kockázatértékeléshez és hatásvizsgálathoz
szükséges információt rendelkezésre 
bocsátanak.

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.
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Módosítás 333
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A földgázvállalkozások, a lakossági és 
az ipari fogyasztók érdekeit képviselő 
vonatkozó szervezetek és a szabályozási 
hatóság – ha nem azonos az illetékes 
hatósággal – együttműködnek és minden, a 
kockázatértékeléshez szükséges 
információt rendelkezésre bocsátanak.

(2) A földgázvállalkozások, a lakossági és 
az ipari fogyasztók érdekeit képviselő 
érintett szervezetek és a szabályozási 
hatóság – ha nem azonos az illetékes 
hatósággal – együttműködnek és minden, a 
kockázatértékeléshez és hatásvizsgálathoz
szükséges információt rendelkezésre 
bocsátanak.

Or. en

Módosítás 334
Patrizia Toia, Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

(2) A földgázvállalkozások, a lakossági és 
az ipari fogyasztók érdekeit képviselő 
vonatkozó szervezetek és a szabályozási 
hatóság – ha nem azonos az illetékes 
hatósággal – együttműködnek és minden, a 
kockázatértékeléshez szükséges 
információt rendelkezésre bocsátanak.

(2) A földgázvállalkozások, a lakossági és 
az ipari fogyasztók érdekeit képviselő 
érintett szervezetek és a szabályozási 
hatóság – ha nem azonos az illetékes 
hatósággal – együttműködnek és minden, a 
kockázatértékeléshez és hatásvizsgálathoz
szükséges információt rendelkezésre 
bocsátanak.

Or. en

Indokolás

A jövőbeli rendeletnek ahelyett, hogy ebben a szakaszban kötelező európai előírásokat 
fogalmazna meg, inkább arra a követelményre kellene nagyobb figyelmet fordítania, melynek 
értelmében a tagállamoknak alapos kockázatértékelést és hatásvizsgálatot kell végezniük, és 
helyzetüket megbízható, közös módszertan alapján kell elemezniük.
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Módosítás 335
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kockázatértékelést kétévente meg 
kell ismételni az adott év szeptember 30. 
előtt.

(3) A kockázatértékelést és 
hatásvizsgálatot kétévente meg kell 
ismételni az adott év szeptember 30. előtt.

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.

Módosítás 336
Patrizia Toia, Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kockázatértékelést kétévente meg 
kell ismételni az adott év szeptember 30. 
előtt.

(3) A kockázatértékelést és 
hatásvizsgálatot kétévente meg kell 
ismételni az adott év szeptember 30. előtt.

Or. en

Indokolás

A jövőbeli rendeletnek ahelyett, hogy ebben a szakaszban kötelező európai előírásokat 
fogalmazna meg, inkább arra a követelményre kellene nagyobb figyelmet fordítania, melynek 
értelmében a tagállamoknak alapos kockázatértékelést és hatásvizsgálatot kell végezniük, és 
helyzetüket megbízható, közös módszertan alapján kell elemezniük.
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Módosítás 337
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kockázatértékelést kétévente meg 
kell ismételni az adott év szeptember 30. 
előtt.

(3) A kockázatértékelést és 
hatásvizsgálatot kétévente meg kell 
ismételni az adott év szeptember 30. előtt.

Or. en

Indokolás

A jövőbeli rendeletnek ahelyett, hogy ebben a szakaszban kötelező európai előírásokat 
fogalmazna meg, inkább arra a követelményre kellene nagyobb figyelmet fordítania, melynek 
értelmében a tagállamoknak alapos kockázatértékelést és hatásvizsgálatot kell végezniük, és 
helyzetüket megbízható, közös módszertan alapján kell elemezniük.

Módosítás 338
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kockázatértékelést kétévente meg 
kell ismételni az adott év szeptember 30. 
előtt.

(3) A kockázatértékelést és 
hatásvizsgálatot kétévente meg kell 
ismételni az adott év szeptember 30. előtt.

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 
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megfelelőek legyenek.

Módosítás 339
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kockázatértékelést kétévente meg 
kell ismételni az adott év szeptember 30. 
előtt.

(3) A kockázatértékelést és 
hatásvizsgálatot kétévente meg kell 
ismételni az adott év szeptember 30. előtt.

Or. en

Indokolás

A jövőbeli rendeletnek ahelyett, hogy ebben a szakaszban kötelező európai előírásokat 
fogalmazna meg, inkább arra a követelményre kellene nagyobb figyelmet fordítania, melynek 
értelmében a tagállamoknak alapos kockázatértékelést és hatásvizsgálatot kell végezniük, és 
helyzetüket megbízható, közös módszertan alapján kell elemezniük.

Módosítás 340
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kockázatértékelést kétévente meg 
kell ismételni az adott év szeptember 30. 
előtt.

(3) A kockázatértékelést és 
hatásvizsgálatot kétévente meg kell 
ismételni az adott év szeptember 30. előtt.

Or. en

Indokolás

A jövőbeli rendeletnek ahelyett, hogy ebben a szakaszban kötelező európai előírásokat 
fogalmazna meg, inkább arra a követelményre kellene nagyobb figyelmet fordítania, melynek 
értelmében a tagállamoknak alapos kockázatértékelést és hatásvizsgálatot kell végezniük, és 
helyzetüket megbízható, közös módszertan alapján kell elemezniük.
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