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Módosítás 341
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vészhelyzeti terv: (1) A nemzeti és az uniós vészhelyzeti 
tervek:

Or. en

Módosítás 342
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) meghatározza a földgázvállalkozások és 
az ipari fogyasztók szerepét és felelősségi 
körét, valamint kapcsolattartásukat az 
illetékes hatósággal és – adott esetben – a 
szabályozó hatósággal; 

2) egy átlátható költség-haszon elemzés 
elvégzését követően meghatározza a 
földgázvállalkozások és az ipari fogyasztók 
szerepét és felelősségi körét, figyelembe 
véve azt, hogy a gázellátási zavarok 
különböző mértékben érintik őket, 
valamint meghatározza kapcsolattartásukat 
az illetékes hatósággal és – adott esetben –
a szabályozó hatósággal;

Or. de

Indokolás

Néhány nagy ipari fogyasztó kiváltképp függ a folyamatos földgázellátástól. Mivel a 
nyersanyagtermelés számos területén (például üveggyártás vagy vegyi alapanyagok 
gyártása), ahol bivalens tüzelőberendezéseket alkalmaznak, nem egyszerű a gyors váltás az 
egyik üzemanyagról a másikra, ezek a fogyasztók a gázellátási zavarokat csak korlátozott 
mértékben és néhány esetben magas költségek árán tudják, ha egyáltalán tudják, kezelni. Az 
egyes ipari fogyasztók fenti szempontjaira ezért figyelemmel kell lenni a keresleti oldali 
intézkedések megállapítása során.
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Módosítás 343
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) meghatározza a földgázvállalkozások és 
az ipari fogyasztók szerepét és felelősségi 
körét, valamint kapcsolattartásukat az 
illetékes hatósággal és – adott esetben – a 
szabályozó hatósággal; 

2) meghatározza minden piaci szereplő
szerepét és felelősségi körét, valamint 
kapcsolattartásukat az illetékes hatósággal 
és – adott esetben – a szabályozó 
hatósággal; 

Or. en

Módosítás 344
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) meghatározza a földgázvállalkozások és 
az ipari fogyasztók szerepét és felelősségi 
körét, valamint kapcsolattartásukat az 
illetékes hatósággal és – adott esetben – a 
szabályozó hatósággal;

2) meghatározza minden piaci szereplő
szerepét és felelősségi körét, valamint 
kapcsolattartásukat az illetékes hatósággal 
és – adott esetben – a szabályozó 
hatósággal;

Or. en

Indokolás

A 2004. évi 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. Vészhelyzetben, amikor a piaci mechanizmusok 
önmagukban nem képesek a válság leküzdésére, be kell vonni a tagállamokat. A piaci alapú 
és a nem piaci alapú mechanizmusok egymással párhuzamosan működhetnek. A nem piaci 
alapú intézkedések költségeit megbízhatóan ki kell számolni, és meg kell határozni az érintett 
harmadik országokkal való közvetítésben szerepet játszó mechanizmusokat.
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Módosítás 345
Takis Hadjigeorgiou

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3) meghatározza az illetékes hatóság 
szerepét és felelősségi körét;

3) Javaslatot tesz az illetékes hatóság 
szerepének és felelősségi körének
meghatározására. A tagállamok 
ugyanakkor továbbra is felügyelik 
ellátásuk biztonságát és továbbra is 
jogukban áll, hogy ellátásuk biztonsága 
érdekében megállapodásokról és 
eszközökről döntsenek;

Or. en

Módosítás 346
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3) meghatározza az illetékes hatóság 
szerepét és felelősségi körét;

3) meghatározza az illetékes hatóság, 
valamint a 2. cikk (2) bekezdésének 2) 
pontjában említett, feladatokkal megbízott 
többi hatóság szerepét és felelősségi körét, 

Or. en

Módosítás 347
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4) létrehozza az egyes válságszintek 
esetében követendő eljárásokat, beleértve 
az információáramlásra vonatkozó 

4) létrehozza az egyes válságszintek 
esetében követendő, a többi nemzeti 
tervvel összhangban lévő eljárásokat, 
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kapcsolódó mechanizmusokat is; beleértve az információáramlásra 
vonatkozó kapcsolódó mechanizmusokat 
is;

Or. en

Módosítás 348
Takis Hadjigeorgiou

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5) kijelöli a válságkezelőt, illetőleg a 
válságkezelő csoportot, és meghatározza 
szerepét; 

törölve

Or. en

Módosítás 349
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 6-10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6) megállapítja, hogy a II. mellékletben 
felsorolt, piaci alapú intézkedések 
mennyiben járulnak hozzá a riasztási szint 
szerinti helyzet megoldásához, illetőleg a 
vészhelyzeti szint szerinti helyzet 
enyhítéséhez;

6) megállapítja, hogy a II. mellékletben 
felsorolt, piaci alapú intézkedések 
mennyiben járulnak hozzá a riasztási szint 
szerinti helyzet megoldásához, illetőleg a 
vészhelyzeti szint szerinti helyzet lehető 
legnagyobb mértékű és leghosszabb ideig 
tartó enyhítéséhez;

7) megállapítja a III. mellékletben felsorolt, 
a vészhelyzeti szint esetében tervezett vagy 
végrehajtandó nem piaci alapú 
intézkedések hozzájárulását, és értékeli, 
hogy a válság megoldásához milyen 
mértékben van szükség nem piaci alapú 
intézkedések meghozatalára, értékeli ezen 
intézkedések hatását, és meghatározza a 
végrehajtásukhoz szükséges eljárásokat;

7) átlátható költség-haszon elemzés 
alapján megállapítja a III. mellékletben 
felsorolt, a vészhelyzeti szint esetében 
tervezett vagy végrehajtandó nem piaci 
alapú intézkedések hozzájárulását és 
viszonylagos hasznát, és értékeli, hogy a 
válság megoldásához milyen mértékben 
van szükség nem piaci alapú intézkedések 
meghozatalára, mivel az ellátás biztonsága 
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érdekében csak legvégső esetben 
alkalmaznak nem piaci alapú 
intézkedéseket, értékeli ezen intézkedések 
hatását, és meghatározza a 
végrehajtásukhoz szükséges eljárásokat;

8) minden válságszint esetében leírja a 
többi tagállammal való együttműködés 
mechanizmusait;

8) minden válságszint esetében leírja a 
többi tagállammal való együttműködéssel 
kapcsolatos mechanizmusokat és a paici 
résztvevők szerepét;
(8a) leírja az érintett harmadik 
országokkal zajló közvetítést kiváltó 
mechanizmusokat;

9) részletezi, hogy a riasztási és a 
vészhelyzeti szint esetében milyen 
jelentéstételi kötelezettségei vannak a 
földgázvállalkozásoknak;

9) részletezi, hogy a riasztási és a 
vészhelyzeti szint esetében milyen 
jelentéstételi kötelezettségei vannak a 
földgázvállalkozásoknak;

10) a gáz elérhetővé tétele érdekében 
vészhelyzet esetén teendő, előre 
meghatározott intézkedések jegyzéke, 
beleértve az ellentételezési 
mechanizmusokat és az ilyen 
intézkedésekben részt vevő felek közötti 
üzleti megállapodásokat is. Az ilyen 
intézkedések a tagállamok és/vagy 
földgázvállalkozások közötti, határokon 
átnyúló megállapodásokat is magukban 
foglalhatnak.

10) szorosan együttműködve a piaci 
szereplőkkel összeállítja a gáz elérhetővé 
tétele érdekében a vészhelyzet esetén 
teendő, előre meghatározott intézkedések 
jegyzékét.

Or. en

Indokolás

A 2004. évi 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. Vészhelyzetben, amikor a piaci mechanizmusok 
önmagukban nem képesek a válság leküzdésére, be kell vonni a tagállamokat. A piaci alapú 
és a nem piaci alapú mechanizmusok egymással párhuzamosan működhetnek. A nem piaci 
alapú intézkedések költségeit megbízhatóan ki kell számolni, és meg kell határozni az érintett 
harmadik országokkal való közvetítésben szerepet játszó mechanizmusokat.
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Módosítás 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a) leírja az érintett harmadik 
országokkal zajló közvetítést kiváltó 
mechanizmusokat;

Or. en

Módosítás 351
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A három fő válságszint a következő: (2) A három fő válságszint a következő:

1) Korai előrejelzési szint (korai 
előrejelzés): ha konkrét, komoly és 
megbízható – adott esetben a korai 
előrejelző mechanizmus révén szerzett –
információ áll rendelkezésre arról, hogy 
olyan eseményre kerülhet sor, amely 
ronthat az ellátási körülményeken;

1) Korai előrejelzési szint (korai 
előrejelzés): konkrét, komoly és 
megbízható információ utal arra, hogy az 
ellátási feltételek rövid távon 
romolhatnak. A piacnak a problémát az 
illetékes hatóság beavatkozása nélkül kell 
megoldania.

2) Riasztási szint (riasztás): ha ellátási 
zavar támad, vagy rendkívül magas a 
kereslet, de a piac még képes a helyzet 
megoldására az illetékes hatóság 
közbelépése nélkül;

2) Riasztási szint (riasztás): ellátási zavar 
támad vagy rendkívül magas a kereslet, de 
mértéke nem indokolja a (3) pont szerinti 
vészhelyzet bejelentését. A piacnak a 
problémát az illetékes hatóság közbelépése 
nélkül kell megoldania.

3) Vészhelyzeti szint (vészhelyzet): ha
rendkívül magas a kereslet, vagy ha a 
legnagyobb infrastruktúrából vagy 
forrásból érkező ellátás zavara áll fenn, és 
valós annak a kockázata, hogy a védett 
fogyasztókra vonatkozó ellátási előírás 
nem teljesíthető kizárólag piaci alapú 
eszközökkel.

3) Vészhelyzeti szint (vészhelyzet): az 
ellátásban zavar következik be, vagy
rendkívül magas a kereslet, és bizonyíték 
van arra, hogy a piaci alapú 
mechanizmusok önmagukban nem 
képesek a védett fogyasztók ellátását 
biztosítani. Az illetékes hatóságnak a 
vészhelyzeti terv keretében be kell 
avatkoznia. E szakaszban a piaci alapú és 
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a nem piaci alapú mechanizmusok 
egymással párhuzamosan működhetnek.

Or. en

Indokolás

Mindegyik szintet részletesen le kell írni és egymástól egyértelműen meg kell különböztetni 
annak érdekében, hogy vészhelyzet esetén ne keletkezzen zavar és a 2004-es irányelvben 
rögzített háromszintű megközelítést (I: vállalatok; II: tagállamok; III: Bizottság) 
visszaállítsák. A válság első két szakaszában a piacnak teljes mértékben képesnek kell lennie a 
probléma megoldására, azonban egy valódi válság/vészhelyzet esetén, amikor a piaci 
mechanizmusok önmagukban már nem elegendők a válság leküzdésére, a tagállamokat is be 
kell vonni. A piaci alapú és a nem piaci alapú mechanizmusok egymással párhuzamosan 
működhetnek.

Módosítás 352
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A három fő válságszint a következő: (2) A három fő válságszint a következő:

1) Korai előrejelzési szint (korai 
előrejelzés): ha konkrét, komoly és 
megbízható – adott esetben a korai 
előrejelző mechanizmus révén szerzett –
információ áll rendelkezésre arról, hogy 
olyan eseményre kerülhet sor, amely 
ronthat az ellátási körülményeken;

1) Korai előrejelzési szint (korai 
előrejelzés): konkrét, komoly és 
megbízható információ utal arra, hogy az 
ellátási feltételek rövid távon 
romolhatnak. A piacnak a problémát az 
illetékes hatóság beavatkozása nélkül kell 
megoldania.

2) Riasztási szint (riasztás): ha ellátási 
zavar támad, vagy rendkívül magas a 
kereslet, de a piac még képes a helyzet 
megoldására az illetékes hatóság 
közbelépése nélkül;

2) Riasztási szint (riasztás): ellátási zavar 
támad vagy rendkívül magas a kereslet, de 
mértéke nem indokolja a (3) pont szerinti 
vészhelyzet bejelentését. A piacnak a 
problémát az illetékes hatóság közbelépése 
nélkül kell megoldania.

3) Vészhelyzeti szint (vészhelyzet): ha
rendkívül magas a kereslet, vagy ha a 
legnagyobb infrastruktúrából vagy 
forrásból érkező ellátás zavara áll fenn, és 
valós annak a kockázata, hogy a védett 
fogyasztókra vonatkozó ellátási előírás 
nem teljesíthető kizárólag piaci alapú 

3) Vészhelyzeti szint (vészhelyzet):
az ellátásban zavar következik be, vagy
rendkívül magas a kereslet, és bizonyíték 
van arra, hogy a piaci alapú 
mechanizmusok önmagukban nem 
képesek a védett fogyasztók ellátását 
biztosítani. Az illetékes hatóságnak a 
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eszközökkel. vészhelyzeti terv keretében be kell 
avatkoznia. E szakaszban a piaci alapú és 
a nem piaci alapú mechanizmusok 
egymással párhuzamosan működhetnek.

Or. en

Indokolás

Mindegyik szintet részletesen le kell írni és egymástól egyértelműen meg kell különböztetni 
annak érdekében, hogy vészhelyzet esetén ne keletkezzen zavar és a 2004-es irányelvben 
rögzített háromszintű megközelítést (I: vállalatok; II: tagállamok; III: Bizottság) 
visszaállítsák. A válság első két szakaszában a piacnak teljes mértékben képesnek kell lennie a 
probléma megoldására, azonban egy valódi válság/vészhelyzet esetén, amikor a piaci 
mechanizmusok önmagukban már nem elegendők a válság leküzdésére, a tagállamokat is be 
kell vonni. A piaci alapú és a nem piaci alapú mechanizmusok egymással párhuzamosan 
működhetnek.

Módosítás 353
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A három fő válságszint a következő: (2) A két fő válságszint a következő:

1) Korai előrejelzési szint (korai 
előrejelzés): Korai előrejelzési szint (korai 
előrejelzés): ha konkrét, komoly és 
megbízható – adott esetben a korai 
előrejelző mechanizmus révén szerzett –
információ áll rendelkezésre arról, hogy 
olyan eseményre kerülhet sor, amely 
ronthat az ellátási körülményeken;
2) Riasztási szint (riasztás): ha ellátási 
zavar támad, vagy rendkívül magas a 
kereslet, de a piac még képes a helyzet 
megoldására az illetékes hatóság 
közbelépése nélkül;

1) Riasztási szint (riasztás): ha ellátási 
zavar támad, de a piac még képes a helyzet 
megoldására az illetékes hatóság 
közbelépése nélkül;

3) Vészhelyzeti szint (vészhelyzet): ha
rendkívül magas a kereslet, vagy ha a 
legnagyobb infrastruktúrából vagy 
forrásból érkező ellátás zavara áll fenn, és 
valós annak a kockázata, hogy a védett 

2) Vészhelyzeti szint (vészhelyzet): ha a 
legnagyobb infrastruktúrából érkező ellátás 
zavara áll fenn, és valós annak a kockázata, 
hogy a védett fogyasztókra vonatkozó 
ellátási előírás nem teljesíthető kizárólag 
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fogyasztókra vonatkozó ellátási előírás 
nem teljesíthető kizárólag piaci alapú 
eszközökkel.

piaci alapú eszközökkel.

Or. de

Indokolás

A korai előrejelzési szint feleslegesnek tűnik, mivel még a második szinten is kompenzálni 
lehet a vállalati szintű ellátási zavart. Az állami beavatkozásokra végső eszközként csak 
akkor kerülhet sor, ha a földgázellátást piaci alapú kereskedelmi eszközökkel már nem lehet 
teljesíteni.

Módosítás 354
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) Korai előrejelzési szint (korai 
előrejelzés): ha konkrét, komoly és 
megbízható – adott esetben a korai 
előrejelző mechanizmus révén szerzett –
információ áll rendelkezésre arról, hogy 
olyan eseményre kerülhet sor, amely 
ronthat az ellátási körülményeken;

1) Korai előrejelzési szint (korai 
előrejelzés): ha konkrét, komoly és 
megbízható – adott esetben a korai 
előrejelző mechanizmus révén szerzett –
információ áll rendelkezésre arról, hogy 
olyan eseményre kerülhet sor, amely 
ronthat az ellátási körülményeken;
Ameddig a piac képes a probléma 
megoldására, az illetékes hatóság 
közbelépésére nem kerülhet sor.

Or. en

Módosítás 355
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3) Vészhelyzeti szint (vészhelyzet): ha 
rendkívül magas a kereslet, vagy ha a 
legnagyobb infrastruktúrából vagy 

3) Vészhelyzeti szint (vészhelyzet): ha 
rendkívül magas a kereslet, vagy ha a 
legnagyobb infrastruktúrából vagy 
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forrásból érkező ellátás zavara áll fenn, és 
valós annak a kockázata, hogy a védett 
fogyasztókra vonatkozó ellátási előírás 
nem teljesíthető kizárólag piaci alapú 
eszközökkel. 

forrásból érkező ellátás zavara áll fenn, 
vagy valós annak a kockázata, hogy a 
védett fogyasztókra vonatkozó ellátási 
előírás nem teljesíthető kizárólag piaci 
alapú eszközökkel.

Or. en

Módosítás 356
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vészhelyzeti tervnek biztosítania 
kell, hogy a tárolási létesítményekhez való,
határokon átnyúló hozzáférés vészhelyzet 
esetén is fennmaradjon. A vészhelyzeti 
tervben nem szerepelhet olyan intézkedés, 
amely indokolatlanul korlátozza a 
határokon átnyúló gázáramlást. 

(3) A vészhelyzeti tervben a tagállamok és 
az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a
szerződő felek határokon átnyúló
hozzáférése a tárolási létesítményekben 
lévő, szerződésben lekötött kapacitásokhoz 
vészhelyzet esetén is fennmaradjon. A 
tagállamok és az illetékes hatóságok nem 
vezetnek be olyan intézkedést, amely 
indokolatlanul korlátozza a szerződésben 
meghatározott gázmennyiség határokon 
átnyúló áramlását.

Or. en

Indokolás

Fontos a hatáskörök egyértelmű elosztása az érdekeltek között. Különösen lényeges ez a 
rendkívül súlyos vészhelyzetekben, amikor több tagállam is érintett, és a piaci alapú 
mechanizmusok önmagukban már nem képesek a probléma megoldásra. A kereskedelmi 
szerződéseket vészhelyzteben is tiszteletben kell tartani.
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Módosítás 357
Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vészhelyzeti tervnek biztosítania kell, 
hogy a tárolási létesítményekhez való, 
határokon átnyúló hozzáférés vészhelyzet 
esetén is fennmaradjon. A vészhelyzeti 
tervben nem szerepelhet olyan intézkedés, 
amely indokolatlanul korlátozza a 
határokon átnyúló gázáramlást. 

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

Or. en

Módosítás 358
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A vészhelyzeti terv meghatározza 
azokat szükséges intézkedéseket és 
lépéseket, amelyeket vészhelyzet esetén 
meg kell tenni az elektromosáram 
előállításához és a védett fogyasztóknak 
szolgáltatott távfűtéshez szükséges gáz 
ellátásában beálló zavarok enyhítésére. 

Or. en

Indokolás

Mivel számos tagállamban a földgáz az elektromosáram előállításához és a távfűtéshez 
szükséges elsődleges üzemanyag, a vészhelyzeti tervben gondoskodni kell a szükséges 
intézkedésekről és lépésekről, amelyek enyhítik az elektromosáram előállításához és a 
távfűtéshez szükséges gáz ellátásában beálló zavarokat.  Ennek azt kell céloznia, hogy a 
védett fogyasztóknál gázválság esetén elkerülhető legyen az áramszünet vagy a fűtés leállása.
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Módosítás 359
Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A vészhelyzeti terv meghatározza 
azokat szükséges intézkedéseket és 
lépéseket, amelyeket vészhelyzet esetén 
meg kell tenni az elektromosáram 
előállításához és a védett fogyasztóknak 
szolgáltatott távfűtéshez szükséges gáz 
ellátásában beálló zavarok enyhítésére. 

Or. en

Módosítás 360
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság, ha bármelyik 
válságszintet kihirdeti, azonnal értesíti a 
Bizottságot, és minden szükséges 
információt a Bizottság rendelkezésére 
bocsát. Olyan vészhelyzet esetén, 
amelynek eredményeképpen az Európai 
Uniót és tagállamait segítségnyújtásra 
szólíthatják fel, az érintett tagállam 
illetékes hatósága haladéktalanul értesíti 
a Bizottság Polgári Védelmi Megfigyelő és 
Információs Központját.

(4) Az illetékes hatóság jogosult a 
vészhelyzet és a válságszint bejelentésére.
Azonnal értesíti a Bizottságot, és minden 
szükséges információt rendelkezésére 
bocsát, különösen a 9. cikk (1) bekezdése 
alapján általa meghozni kívánt 
intézkedésekről.  Az illetékes hatóság 
követi a vészhelyzeti tervben foglalt, előre 
meghatározott intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

A 9. cikk (4), (5) bekezdésében említett intézkedéseket össze kell hangolni, nem lehetnek 
fölöslegesek, és világossá kell tenniük a logikusan egymást követő, szükséges lépéseket.
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Módosítás 361
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság, ha bármelyik 
válságszintet kihirdeti, azonnal értesíti a 
Bizottságot, és minden szükséges 
információt a Bizottság rendelkezésére
bocsát. Olyan vészhelyzet esetén, 
amelynek eredményeképpen az Európai 
Uniót és tagállamait segítségnyújtásra 
szólíthatják fel, az érintett tagállam 
illetékes hatósága haladéktalanul értesíti a 
Bizottság Polgári Védelmi Megfigyelő és 
Információs Központját.

(4) Az illetékes hatóság, ha bármelyik 
válságszintet kihirdeti, azonnal értesíti a 
Bizottságot és a gázkoordinációs 
csoportot, és minden szükséges 
információt rendelkezésükre bocsát. Olyan 
vészhelyzet esetén, amelynek 
eredményeképpen az Európai Uniót és 
tagállamait segítségnyújtásra szólíthatják 
fel, az érintett tagállam illetékes hatósága 
haladéktalanul értesíti a Bizottság Polgári 
Védelmi Megfigyelő és Információs 
Központját.

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport – mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti 
szervezetei, az ENTSO-G, a fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) alkotta 
testület – tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatok megosztására, valamint az 
érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ezért a gázkoordinációs 
csoportnak elő kell segítenie a földgázellátási intézkedések összehangolását. Ennek erejéig 
rendszeresen konzultálni kell a gázkoordinációs csoporttal, az ezen rendeletben foglalt 
rendelkezésekkel összhangban.

Módosítás 362
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság, ha bármelyik 
válságszintet kihirdeti, azonnal értesíti a 
Bizottságot, és minden szükséges 
információt a Bizottság rendelkezésére
bocsát. Olyan vészhelyzet esetén, 
amelynek eredményeképpen az Európai 

(4) Az illetékes hatóság, ha bármelyik 
válságszintet kihirdeti, azonnal értesíti a 
Bizottságot és a gázkoordinációs 
csoportot, és minden szükséges 
információt rendelkezésükre bocsát. Olyan 
vészhelyzet esetén, amelynek 



PE438.242v01-00 16/106 AM\802059HU.doc

HU

Uniót és tagállamait segítségnyújtásra 
szólíthatják fel, az érintett tagállam 
illetékes hatósága haladéktalanul értesíti a 
Bizottság Polgári Védelmi Megfigyelő és 
Információs Központját.

eredményeképpen az Európai Uniót és 
tagállamait segítségnyújtásra szólíthatják 
fel, az érintett tagállam illetékes hatósága 
haladéktalanul értesíti a Bizottság Polgári 
Védelmi Megfigyelő és Információs 
Központját.

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport – mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti 
szervezetei, az ENTSO-G, a fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) alkotta 
testület – tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatok megosztására, valamint az 
érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre.

Ezért a gázkoordinációs csoportnak elő kell segítenie a földgázellátási intézkedések 
összehangolását. Ennek erejéig rendszeresen konzultálni kell a gázkoordinációs csoporttal, az 
ezen rendeletben foglalt rendelkezésekkel összhangban.

Módosítás 363
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság, ha bármelyik 
válságszintet kihirdeti, azonnal értesíti a 
Bizottságot, és minden szükséges 
információt a Bizottság rendelkezésére
bocsát. Olyan vészhelyzet esetén, 
amelynek eredményeképpen az Európai 
Uniót és tagállamait segítségnyújtásra 
szólíthatják fel, az érintett tagállam 
illetékes hatósága haladéktalanul értesíti a 
Bizottság Polgári Védelmi Megfigyelő és 
Információs Központját.

(4) Az illetékes hatóság, ha bármelyik 
válságszintet kihirdeti, azonnal értesíti a 
Bizottságot és a gázkoordinációs 
csoportot, és minden szükséges 
információt rendelkezésükre bocsát. Olyan 
vészhelyzet esetén, amelynek 
eredményeképpen az Európai Uniót és 
tagállamait segítségnyújtásra szólíthatják 
fel, az érintett tagállam illetékes hatósága 
haladéktalanul értesíti a Bizottság Polgári 
Védelmi Megfigyelő és Információs 
Központját.

Or. en
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Módosítás 364
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság, ha bármelyik 
válságszintet kihirdeti, azonnal értesíti a 
Bizottságot, és minden szükséges 
információt a Bizottság rendelkezésére
bocsát. Olyan vészhelyzet esetén, 
amelynek eredményeképpen az Európai 
Uniót és tagállamait segítségnyújtásra 
szólíthatják fel, az érintett tagállam 
illetékes hatósága haladéktalanul értesíti a 
Bizottság Polgári Védelmi Megfigyelő és 
Információs Központját.

(4) Az illetékes hatóság, ha bármelyik 
válságszintet kihirdeti, azonnal értesíti a 
Bizottságot és a gázkoordinációs 
csoportot, és minden szükséges 
információt rendelkezésükre bocsát. Olyan 
vészhelyzet esetén, amelynek 
eredményeképpen az Európai Uniót és 
tagállamait segítségnyújtásra szólíthatják 
fel, az érintett tagállam illetékes hatósága 
haladéktalanul értesíti a Bizottság Polgári 
Védelmi Megfigyelő és Információs 
Központját.

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport – mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti 
szervezetei, az ENTSO-G, a fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) alkotta 
testület – tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatok megosztására, valamint az 
érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ezért a gázkoordinációs 
csoportnak elő kell segítenie a földgázellátási intézkedések összehangolását. Ennek erejéig 
rendszeresen konzultálni kell a gázkoordinációs csoporttal, az ezen rendeletben foglalt 
rendelkezésekkel összhangban.

Módosítás 365
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság, ha bármelyik 
válságszintet kihirdeti, azonnal értesíti a 
Bizottságot, és minden szükséges 
információt a Bizottság rendelkezésére
bocsát. Olyan vészhelyzet esetén, 
amelynek eredményeképpen az Európai 

(4) Az illetékes hatóság, ha bármelyik 
válságszintet kihirdeti, azonnal értesíti a 
Bizottságot és a gázkoordinációs 
csoportot, és minden szükséges 
információt rendelkezésükre bocsát. Olyan 
vészhelyzet esetén, amelynek 
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Uniót és tagállamait segítségnyújtásra 
szólíthatják fel, az érintett tagállam 
illetékes hatósága haladéktalanul értesíti a 
Bizottság Polgári Védelmi Megfigyelő és 
Információs Központját.

eredményeképpen az Európai Uniót és 
tagállamait segítségnyújtásra szólíthatják 
fel, az érintett tagállam illetékes hatósága 
haladéktalanul értesíti a Bizottság Polgári 
Védelmi Megfigyelő és Információs 
Központját.

Or. en

Indokolás

Mivel a gázkoordinációs csoport a leginkább alkalmas arra, hogy megítélje a gázellátás 
heyzetét, valamit mivel megfelelő platform az iparág, a nemzeti és a bizottsági tisztviselők 
közötti együttműködéshez, a Bizottságnak konzultálnia kell a csoporttal, mielőtt kihirdeti a 
vészhelyzetet vagy bármilyen intézkedést hoz, és határozatait be kell tartania. A 
gázkoordinációs csoportot a gázágazat és a nagy ipari fogyasztók tagjaival tovább kell 
erősíteni.

Módosítás 366
Patrizia Toia, Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság, ha bármelyik 
válságszintet kihirdeti, azonnal értesíti a 
Bizottságot, és minden szükséges 
információt a Bizottság rendelkezésére 
bocsát. Olyan vészhelyzet esetén, 
amelynek eredményeképpen az Európai 
Uniót és tagállamait segítségnyújtásra 
szólíthatják fel, az érintett tagállam 
illetékes hatósága haladéktalanul értesíti a 
Bizottság Polgári Védelmi Megfigyelő és 
Információs Központját.

(4) Az illetékes hatóság, ha bármelyik 
válságszintet kihirdeti, azonnal értesíti a 
Bizottságot és a gázkoordinációs 
csoportot, és minden szükséges 
információt rendelkezésükre bocsát. Olyan 
vészhelyzet esetén, amelynek 
eredményeképpen az Európai Uniót és 
tagállamait segítségnyújtásra szólíthatják 
fel, az érintett tagállam illetékes hatósága 
haladéktalanul értesíti a Bizottság Polgári 
Védelmi Megfigyelő és Információs 
Központját.

Or. en

Indokolás

Üdvözöljük a gázkoordinációs csoport megtartását a rendelettervezetben. Mivel szerepe a 
puszta tanácsadásnál jóval több, a Bizottságnak szorosan be kell vonnia az összes érdekelt 
felet, amikor a csoport pontos összetételéről dönt. Mivel a a gázkoordinációs csoport a 
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leginkább alkalmas arra, hogy megítélje a gázellátás helyzetét, valamint mivel megfelelő 
platform az iparág, a nemzeti és a bizottsági tisztviselők közötti együttműködéshez, a 
Bizottságnak konzultálnia kell a csoporttal, mielőtt kihirdeti a vészhelyzetet vagy bármilyen 
intézkedést hoz, és határozatait be kell tartania.

Módosítás 367
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az illetékes hatóság, ha bármelyik 
válságszintet kihirdeti, azonnal értesíti a 
Bizottságot, és minden szükséges 
információt a Bizottság rendelkezésére 
bocsát. Olyan vészhelyzet esetén, 
amelynek eredményeképpen az Európai 
Uniót és tagállamait segítségnyújtásra 
szólíthatják fel, az érintett tagállam 
illetékes hatósága haladéktalanul értesíti a 
Bizottság Polgári Védelmi Megfigyelő és 
Információs Központját.

(4). Az illetékes hatóság, ha bármelyik 
válságszintet kihirdeti, azonnal értesíti a 
Bizottságot és a gázkoordinációs 
csoportot, és minden szükséges 
információt rendelkezésükre bocsát. Olyan 
vészhelyzet esetén, amelynek 
eredményeképpen az Európai Uniót és 
tagállamait segítségnyújtásra szólíthatják 
fel, az érintett tagállam illetékes hatósága 
haladéktalanul értesíti a Bizottság Polgári 
Védelmi Megfigyelő és Információs 
Központját.

Or. en

Indokolás

Mivel a a gázkoordinációs csoport a leginkább alkalmas arra, hogy megítélje a gázellátás 
helyzetét, valamint mivel megfelelő platform az iparág, a nemzeti és a bizottsági tisztviselők 
közötti együttműködéshez, a Bizottságnak konzultálnia kell a csoporttal, mielőtt kihirdeti a 
vészhelyzetet vagy bármilyen intézkedést hoz, és határozatait be kell tartania. A 
gázkoordinációs csoportot a gázágazat és a nagy ipari fogyasztók tagjaival tovább kell 
erősíteni.



PE438.242v01-00 20/106 AM\802059HU.doc

HU

Módosítás 368
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben az illetékes hatóság 
értesíti a Bizottságot, hogy egy 
tagállamban geopolitikai okok miatt korai 
előrejelzési szintet jelentettek be, vagy ha
adott esetben a korai előrejelző 
mechanizmus a gázellátás geopolitikai 
okok miatt bekövetkező zavarának 
veszélyét jelzi, a Bizottság alelnöke és az 
Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője (alelnök/főképviselő) 
személyében az Unió megteszi a megfelelő 
diplomáciai lépéseket. Az 
alelnök/főképviselő fellépései nem 
befolyásolhatják a belső piac működését.

Or. en

Indokolás

A lehető legkorábban meg kell tenni a megfelelő diplomáciai lépéseket a szállító- vagy 
tranzitországként működő harmadik országokkal felé, amikor geopolitikai okok miatt a 
gázellátás zavarának veszélye áll fenn. Ezek a fellépések nem befolyásolhatják a belső piac 
működését.

Módosítás 369
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az illetékes hatóság vészhelyzetet 
hirdet ki, követnie kell a vészhelyzeti 
tervben előre meghatározott 
intézkedéseket, és haladéktalanul 
értesítenie kell a Bizottságot, különösen a 
9. cikk (1) bekezdése alapján általa 
meghozni kívánt intézkedésekről. A 

(5) Olyan vészhelyzet esetén, amelynek 
eredményeképpen az Uniót és tagállamait 
segítségnyújtásra szólíthatják fel, az 
érintett tagállam illetékes hatósága 
haladéktalanul értesíti a Bizottság Polgári 
Védelmi Megfigyelő és Információs 
Központját. A Bizottság összehívhatja a 



AM\802059HU.doc 21/106 PE438.242v01-00

HU

Bizottság összehívhatja a gázkoordinációs 
csoportot.

gázkoordinációs csoportot.

Or. en

Indokolás

A 9. cikk (4), (5) bekezdésében említett intézkedéseket össze kell hangolni, nem lehetnek 
fölöslegesek, és világossá kell tenniük a logikusan egymást követő, szükséges lépéseket.

Módosítás 370
Takis Hadjigeorgiou

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 371
Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság egy héten belül ellenőrzi, 
hogy a vészhelyzet kihirdetése indokolt-e, 
és hogy nem ró-e túlzott terhet a 
földgázvállalkozásokra és a belső piac 
működésére. A Bizottság különösen 
felszólíthatja az illetékes hatóságot a 

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

földgázvállalkozásokra túlzott terhet rovó 
intézkedések módosítására. 

Or. el

Indokolás

A rendelkezés, ebben a megfogalmazásban, biztonsági kérdéseket vethet fel a szállítási és 
elosztóhálózatok működése során, amely az illetékes hatóság kizárólagos hatáskörébe 
tartozik.

Módosítás 372
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A Bizottság három napon belül 
ellenőrzi, hogy a vészhelyzet kihirdetése 
megfelel-e a (2) bekezdésben foglalt 
feltételeknek.

Amennyiben a tagállam illetékes hatósága 
vészhelyzetben úgy dönt, hogy a tervekben 
előre nem látott intézkedést vezet be, a
Bizottság ellenőrizheti, hogy az intézkedés
indokolt-e, és hogy nem ró-e túlzott terhet 
a földgázvállalkozásokra és a belső piac 
működésére A Bizottság különösen 
felszólíthatja az illetékes hatóságot a 
földgázvállalkozásokra túlzott terhet rovó 
intézkedések módosítására, és a kihirdetett 
vészhelyzet feloldására, ha a Bizottság úgy 
véli, hogy az már nem indokolt.

Or. en
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Módosítás 373
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A Bizottság három napon belül 
ellenőrzi, hogy a vészhelyzet kihirdetése 
indokolt-e, és hogy nem ró-e túlzott terhet 
a földgázvállalkozásokra és a belső piac 
működésére. A Bizottság ebben az ügyben 
kikérheti a gázkoordinációs csoport 
tanácsát. A Bizottság különösen 
felszólíthatja az illetékes hatóságot a 
földgázvállalkozásokra túlzott terhet rovó 
intézkedések módosítására, és a kihirdetett 
vészhelyzet feloldására, ha a Bizottság úgy 
véli, hogy az már nem indokolt.

Or. en

Indokolás

In case of a crisis, the time to verify the emergency by the EC should be limited to maximum 
three days. As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry 
representatives, ENTSO-G, the relevant customers, the national competent authorities and 
ACER), the Gas Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for sharing of 
experiences, as well as formal consultations and coordination with interested parties. The 
GCG should facilitate the coordination of measures relating to security of supply and may be 
consulted by the Commission when reviewing the declaration of Emergency.

Módosítás 374
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság egy héten belül ellenőrzi, 
hogy a vészhelyzet kihirdetése indokolt-e, 
és hogy nem ró-e túlzott terhet a 
földgázvállalkozásokra és a belső piac 

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

működésére. A Bizottság ebben az ügyben 
kikérheti a gázkoordinációs csoport 
tanácsát. A Bizottság különösen 
felszólíthatja az illetékes hatóságot a 
földgázvállalkozásokra túlzott terhet rovó 
intézkedések módosítására, és a kihirdetett 
vészhelyzet feloldására, ha a Bizottság úgy 
véli, hogy az már nem indokolt.

Or. en

Indokolás

Válság esetén az egy hét túl hosszú lehet. A gázkoordinációs csoport – mint a különböző 
érdekelt felek (a gázipar képviseleti szervezetei, az ENTSO-G, a fogyasztók, az illetékes 
nemzeti hatóságok és az ACER) alkotta testület – tűnik a legjobb fórumnak a tapasztalatok 
megosztására, valamint az érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. 
Ezért a gázkoordinációs csoportnak elő kell segítenie a földgázellátási intézkedések 
összehangolását. Ennek erejéig rendszeresen konzultálni kell a gázkoordinációs csoporttal, az 
ezen rendeletben foglalt rendelkezésekkel összhangban.

Módosítás 375
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A Bizottság négy napon belül ellenőrzi, 
hogy a vészhelyzet kihirdetése indokolt-e, 
és hogy nem ró-e túlzott terhet a 
földgázvállalkozásokra és a belső piac 
működésére. A Bizottság ebben az ügyben 
kikérheti a gázkoordinációs csoport 
tanácsát. A Bizottság különösen 
felszólíthatja az illetékes hatóságot a 
földgázvállalkozásokra túlzott terhet rovó 
intézkedések módosítására, és a kihirdetett 
vészhelyzet feloldására, ha a Bizottság úgy 
véli, hogy az már nem indokolt.

Or. en
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Módosítás 376
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A Bizottság 48 órán belül ellenőrzi, 
hogy a vészhelyzet kihirdetése indokolt-e, 
és hogy nem ró-e túlzott terhet a 
földgázvállalkozásokra és a belső piac 
működésére. A Bizottság különösen 
felszólíthatja az illetékes hatóságot a 
földgázvállalkozásokra túlzott terhet rovó 
intézkedések módosítására, és a kihirdetett 
vészhelyzet feloldására, ha a Bizottság úgy 
véli, hogy az már nem indokolt.

Or. en

Módosítás 377
Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A vészhelyzetben hozott intézkedések 
mind regionális, mind uniós szinten 
tisztességes és méltányos kártalanítást 
biztosítanak az intézkedések által érintett 
földgázvállalkozások számára.

Or. en
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Módosítás 378
Amalia Sartori, Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A vészhelyzetben hozott intézkedések 
mind regionális, mind uniós szinten 
tisztességes és méltányos kártalanítást 
biztosítanak az intézkedések által érintett 
földgázvállalkozások számára.

Or. en

Indokolás

Vészhelyzetben az intézkedések által érintett földgázvállalkozások tisztességes és méltányos 
kártalanítása összhangban áll a rendelettervezet alapját képező piaci alapú, 
megkülönböztetésmentes megközelítéssel.

Módosítás 379
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A vészhelyzetben hozott intézkedések 
mind regionális, mind uniós szinten 
tisztességes és méltányos kártalanítást 
biztosítanak az intézkedések által érintett 
földgázvállalkozások számára.

Or. en

Indokolás

Vészhelyzetben az intézkedések által érintett földgázvállalkozások tisztességes és méltányos 
kártalanítása összhangban áll a rendelettervezet alapját képező piaci alapú, 
megkülönböztetésmentes megközelítéssel.
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Módosítás 380
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A vészhelyzetben hozott intézkedések 
mind regionális, mind uniós szinten 
tisztességes és méltányos kártalanítást 
biztosítanak az intézkedések által érintett 
földgázvállalkozások számára.

Or. en

Indokolás

Vészhelyzetben az intézkedések által érintett földgázvállalkozások tisztességes és méltányos 
kártalanítása összhangban áll a rendelettervezet alapját képező piaci alapú, 
megkülönböztetésmentes megközelítéssel.

Módosítás 381
Fiorello Provera, Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A vészhelyzetben hozott intézkedések 
mind regionális, mind uniós szinten 
tisztességes és méltányos kártalanítást 
biztosítanak az intézkedések által érintett 
földgázvállalkozások számára.

Or. en

Indokolás

Vészhelyzetben az intézkedések által érintett földgázvállalkozások tisztességes és méltányos 
kártalanítása összhangban áll a rendelettervezet alapját képező piaci alapú, 
megkülönböztetésmentes megközelítéssel.
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Módosítás 382
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A vészhelyzeti tervet kétévente 
frissítik a 8. cikkben említett 
kockázatértékelés eredményei alapján.

Or. it

Módosítás 383
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdethet ki valamelyik illetékes hatóság 
kérésére, vagy akkor, ha a Közösségbe a 
harmadik országokból érkező – a 
földgázpiaci ENTSO számítása szerinti –
napi gázimportnak több mint 10 %-a 
kiesik. A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdet ki, ha egynél több illetékes hatóság 
hirdetett ki vészhelyzetet, miután 
megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése szerinti 
ellenőrzés. A Bizottság közösségi 
vészhelyzetet hirdethet ki különösen 
érintett, egynél több tagállamot magában 
foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

(1) A három fő uniós válságszint a 
következő: 

(1) Korai uniós előrejelzési szint (korai 
uniós előrejelzés). A Bizottság korai uniós 
előrejelzést hirdet ki legalább egy illetékes 
hatóság kérésére, vagy ha a 3a. cikk (2) 
bekezdésében említett korai előrejelzési 
mechanizmus keretében kötött 
megállapodások legalább egyikében 
rögzített intézkedések előfeltételei 
fennállnak. Korai uniós előrejelzés esetén 
a Bizottság és a főképviselő az EU külső 
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energiapolitikájának segítségével 
csökkenti a megállapított kockázatokat.
(2) Uniós riasztási szint (uniós riasztás). A 
Bizottság uniós riasztást hirdet legalább 
egy illetékes hatóság kérelmére. Uniós 
riasztás esetén a Bizottság olyan lépéseket 
kér, amelyek a II. mellékletben felsorolt 
piaci alapú intézkedések fokozott uniós 
koordinálásával kezelik a gázellátás 
zavarát vagy a rendkívül nagy keresletet. 
(3) A Bizottság uniós vészhelyzetet hirdet 
ki, amennyiben egynél több illetékes 
hatóság a 9. cikk (6) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően vészhelyzetet 
hirdetett ki, vagy akkor, ha a harmadik 
országokból az Unióba érkező – a 
földgázpiaci ENTSO számítása szerinti –
napi gázimportnak több mint 10 %-a 
kiesik. Valamely illetékes hatóság 
kérésére a Bizottság uniós vészhelyzetet 
hirdet ki különösen érintett, egynél több 
tagállamot magában foglaló földrajzi 
térségek vonatkozásában

Or. en

Módosítás 384
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdethet ki valamelyik illetékes hatóság 
kérésére, vagy akkor, ha a Közösségbe a 
harmadik országokból érkező – a 
földgázpiaci ENTSO számítása szerinti –
napi gázimportnak több mint 10 %-a 
kiesik. A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdet ki, ha egynél több illetékes hatóság 
hirdetett ki vészhelyzetet, miután 
megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése szerinti 
ellenőrzés. A Bizottság közösségi 

(1) A Bizottság uniós vészhelyzetet hirdet 
ki, ha egynél több illetékes hatóság 
hirdetett ki vészhelyzetet, miután 
megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése szerinti 
ellenőrzés, vagy akkor, ha a harmadik 
országokból az Unióba érkező – a 
földgázpiaci ENTSO számítása szerinti –
napi gázimportnak több mint 20 %-a 
kiesik. A Bizottság uniós vészhelyzetet 
hirdet ki különösen érintett, egynél több 
tagállamot magában foglaló földrajzi 



PE438.242v01-00 30/106 AM\802059HU.doc

HU

vészhelyzetet hirdethet ki különösen 
érintett, egynél több tagállamot magában 
foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

térségek vonatkozásában, ha az érintett 
régió egyik illetékes hatósága 
vészhelyzetet hirdetett ki, vagy ha a 
harmadik országokból az érintett földrajzi 
térségbe érkező – a földgázpiaci ENTSO 
számítása szerinti – napi gázimportnak 
több mint 10 %-a kiesik.

Or. en

Indokolás

Gyakran célravezetőbb ameddig csak lehetséges, a nemzeti vagy regionális hatáskörök 
alkalmazása, mivel ezeken a szinteken a szereplők jobban ismerik a problémákat és közvetett 
gondokat, mint európai szinten a Bizottság. Ezért meg kell erősíteni az uniós vészhelyzet egy-
egy régióra vonatkozó kihirdetésének lehetőségét. Ugyanakkor az egész Unióra vonatkozó 
vészhelyzet kihirdetését indokolttá tevő küszöböt meg kell emelni.

Módosítás 385
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdethet ki valamelyik illetékes hatóság 
kérésére, vagy akkor, ha a Közösségbe a 
harmadik országokból érkező – a 
földgázpiaci ENTSO számítása szerinti –
napi gázimportnak több mint 10 %-a
kiesik. A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdet ki, ha egynél több illetékes hatóság 
hirdetett ki vészhelyzetet, miután 
megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése szerinti 
ellenőrzés. A Bizottság közösségi 
vészhelyzetet hirdethet ki különösen 
érintett, egynél több tagállamot magában 
foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

(1) A Bizottság a gázkoordinációs 
csoporttal folytatott konzultációt követően
közösségi vészhelyzetet hirdethet ki 
valamelyik illetékes hatóság kérésére, vagy 
akkor, ha a Közösségbe a harmadik 
országokból érkező napi gázimportnak 
több mint 20 %-a kiesik, amennyiben a 
gázimport kiesését piaci eszközökkel már 
nem lehet kiegyenlíteni.  A Bizottság 
közösségi vészhelyzetet hirdethet ki
valamelyik illetékes hatóság kérésére és a 
gázkoordinációs csoporttal folytatott 
konzultációt követően, különösen érintett, 
egynél több tagállamot magában foglaló 
földrajzi térségek vonatkozásában.

Or. de
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Indokolás

Az ENTSO-G nem tudja kiszámítani a gázimport-kiesést, mivel a szállításirendszer-
üzemeltetők a szétválasztás miatt nem rendelkeznek ezekkel az információkkal. Csak a 
földgázt importszerződések alapján beszerzők ismerik ezeket az értékeket, és tisztázni kell, 
hogy kinek kell kiszámítania a Közösségbe érkező napi gázimport több mint 10 %-ának 
kiesését. A véleményünk szerint a „gázkoordinációs csoport” a lényeges szakértői csoport, 
mert e csoportban az összes mértékadó érdekelt fél képviselteti magát (gázipari szakértők, 
ENTSO-G, ACER és kormányzati ügynökségek).

Módosítás 386
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdethet ki valamelyik illetékes hatóság 
kérésére, vagy akkor, ha a Közösségbe a 
harmadik országokból érkező – a 
földgázpiaci ENTSO számítása szerinti –
napi gázimportnak több mint 10 %-a
kiesik. A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdet ki, ha egynél több illetékes hatóság 
hirdetett ki vészhelyzetet, miután 
megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése szerinti 
ellenőrzés. A Bizottság közösségi 
vészhelyzetet hirdethet ki különösen 
érintett, egynél több tagállamot magában 
foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

(1) A Bizottság a gázkoordinációs 
csoporttal folytatott konzultáció után és e 
konzultáció eredményei alapján közösségi 
vészhelyzetet hirdethet ki valamelyik 
illetékes hatóság kérésére, vagy akkor, ha a 
Közösségbe a harmadik országokból 
érkező – a földgázpiaci ENTSO számítása 
szerinti – napi gázimportnak több mint 10 
%-a kiesik, és amennyiben komolyan 
fennáll annak a veszélye, hogy a védett 
fogyasztókat piaci mechanizmusok vagy 
nemzeti vészhelyzeti intézkedések révén 
már nem lehet ellátni.  A Bizottság ilyen 
esetekben közösségi vészhelyzetet 
hirdethet ki különösen érintett, egynél több 
tagállamot magában foglaló földrajzi 
térségek vonatkozásában.

Or. de

Indokolás

A földgáz szerepe az egyes tagállamokban, az infrastruktúra kiépítettsége, a szomszédos 
országokkal való hálózati összekötöttség szintje annyira különböző, hogy az ellátási zavarok 
minden esetét szakértői testületnek kellene megvizsgálnia az intézkedések meghozatala előtt. 
Erre a feladatra kínálkozik a „gázkoordinációs csoport”, amelynek a szerepét jelentősen meg 
kell erősíteni.
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Módosítás 387
Algirdas Saudargas

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdethet ki valamelyik illetékes hatóság 
kérésére, vagy akkor, ha a Közösségbe a 
harmadik országokból érkező – a 
földgázpiaci ENTSO számítása szerinti –
napi gázimportnak több mint 10 %-a 
kiesik. A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdet ki, ha egynél több illetékes hatóság 
hirdetett ki vészhelyzetet, miután 
megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése szerinti 
ellenőrzés. A Bizottság közösségi 
vészhelyzetet hirdethet ki különösen 
érintett, egynél több tagállamot magában 
foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

(1) A Bizottság uniós vészhelyzetet hirdet 
ki, amennyiben egynél több illetékes 
hatóság vagy egy, az uniós gázhálózathoz 
hozzá nem férő, egyetlen egy gázszállítótól 
függő tagállam egy illetékes hatósága a 9. 
cikk (6) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően vészhelyzetet hirdetett ki, 
vagy akkor, ha a harmadik országokból az 
Unióba érkező – a földgázpiaci ENTSO 
becslése szerinti – napi gázimportnak több 
mint 10 %-a kiesik. A Bizottság valamely 
illetékes hatóság kérésére uniós
vészhelyzetet hirdethet ki különösen 
érintett, egynél több tagállamot magában 
foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

Uniós vészhelyzetet kell kihirdetni, ha egy tagállamban gázellátási zavarok jelentkeznek.
Például egy Litvániában bekövetkező földgáz-ellátási zavar soha nem tenné ki az uniós 
gázkiesés 10%-át.

Módosítás 388
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdethet ki valamelyik illetékes hatóság 
kérésére, vagy akkor, ha a Közösségbe a 
harmadik országokból érkező – a 
földgázpiaci ENTSO számítása szerinti –
napi gázimportnak több mint 10 %-a 
kiesik. A Bizottság közösségi vészhelyzetet 

(1) A gázkoordinációs csoporttal folytatott 
konzultáció után a Bizottság az érintett 
régióban uniós vészhelyzetet hirdethet ki 
legalább két illetékes hatóság kérésére, 
vagy akkor, ha a harmadik országokból az 
Unióba érkező – a földgázpiaci ENTSO 
tervezett behozatali mennyiségekre 
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hirdet ki, ha egynél több illetékes hatóság 
hirdetett ki vészhelyzetet, miután 
megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése szerinti 
ellenőrzés. A Bizottság közösségi
vészhelyzetet hirdethet ki különösen 
érintett, egynél több tagállamot magában 
foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

vonatkozó becsléseivel összevetett – napi 
gázimportnak több mint 20 %-a kiesik. A 
gázkoordinációs csoporttal folytatott 
konzultáció után a Bizottság uniós 
vészhelyzetet hirdet ki, ha kettőnél több
illetékes hatóság hirdetett ki vészhelyzetet, 
miután megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése 
szerinti ellenőrzés. A Bizottság uniós 
vészhelyzetet hirdethet ki különösen 
érintett, egynél több tagállamot magában 
foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport – mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti 
szervezetei, az ENTSO-G, a fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) alkotta 
testület – tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatok megosztására, valamint az 
érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. A legutóbbi válság idején 
kiderült, hogy a földgázvállalkozások, ha megfelelő infrastruktúrával rendelkeznek, egyedül is 
könnyen megbírkóznak az uniós import 10%-nál nagyobb kiesésével. A 10%-ot ezért fel kell 
emelni 20%-ra.

Módosítás 389
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdethet ki valamelyik illetékes hatóság 
kérésére, vagy akkor, ha a Közösségbe a 
harmadik országokból érkező – a 
földgázpiaci ENTSO számítása szerinti –
napi gázimportnak több mint 10 %-a 
kiesik. A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdet ki, ha egynél több illetékes hatóság 
hirdetett ki vészhelyzetet, miután 
megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése szerinti 
ellenőrzés. A Bizottság közösségi 
vészhelyzetet hirdethet ki különösen 
érintett, egynél több tagállamot magában 
foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

(1) A gázkoordinációs csoporttal folytatott 
konzultáció után a Bizottság az érintett 
régióban uniós vészhelyzetet hirdethet ki 
legalább két illetékes hatóság kérésére, 
vagy akkor, ha a harmadik országokból az 
Unióba érkező – a földgázpiaci ENTSO 
tervezett behozatali mennyiségekre 
vonatkozó becsléseivel összevetett – napi 
gázimportnak több mint 20 %-a kiesik. A 
gázkoordinációs csoporttal folytatott 
konzultáció után a Bizottság uniós 
vészhelyzetet hirdet ki, ha kettőnél több
illetékes hatóság hirdetett ki vészhelyzetet, 
miután megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése 
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szerinti ellenőrzés. A Bizottság uniós 
vészhelyzetet hirdethet ki különösen 
érintett, egynél több tagállamot magában 
foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport – mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti 
szervezetei, az ENTSO-G, a fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) alkotta 
testület – tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatok megosztására, valamint az 
érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. A legutóbbi válság idején 
kiderült, hogy a földgázvállalkozások, ha megfelelő infrastruktúrával rendelkeznek, egyedül is 
könnyen megbírkóznak az uniós import 10%-nál nagyobb kiesésével. A 10%-ot ezért fel kell 
emelni 20%-ra.

Módosítás 390
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdethet ki valamelyik illetékes hatóság 
kérésére, vagy akkor, ha a Közösségbe a 
harmadik országokból érkező – a 
földgázpiaci ENTSO számítása szerinti –
napi gázimportnak több mint 10 %-a 
kiesik. A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdet ki, ha egynél több illetékes hatóság 
hirdetett ki vészhelyzetet, miután 
megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése szerinti 
ellenőrzés. A Bizottság közösségi
vészhelyzetet hirdethet ki különösen 
érintett, egynél több tagállamot magában 
foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

(1) A gázkoordinációs csoporttal folytatott 
konzultáció után a Bizottság az érintett 
régióban uniós vészhelyzetet hirdethet ki 
legalább két illetékes hatóság kérésére, 
vagy akkor, ha a harmadik országokból az 
Unióba érkező – a földgázpiaci ENTSO 
tervezett behozatali mennyiségekre 
vonatkozó becsléseivel összevetett – napi 
gázimportnak több mint 20 %-a kiesik. A 
gázkoordinációs csoporttal való 
konzultáció után a Bizottság uniós 
vészhelyzetet hirdet ki, ha kettőnél több 
illetékes hatóság hirdetett ki vészhelyzetet, 
miután megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése 
szerinti ellenőrzés. A Bizottság uniós 
vészhelyzetet hirdethet ki különösen 
érintett, egynél több tagállamot magában 
foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

Or. en
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Indokolás

A gázkoordinációs csoporttal mint az érdekelt feleket képviselő szakértői csoporttal 
konzultálni kell válsághelyzetben. Uniós vészhelyzetet csak rendkívüli körülméyek között 
kellene kihirdetni, és a kihirdetéshez szigorú feltételeket kell szabni annak érdekében, hogy ne 
kerüljön sor fölöslegesen válsághelyzetek bejelentésére.

Módosítás 391
Miloslav Ransdorf

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdethet ki valamelyik illetékes hatóság 
kérésére, vagy akkor, ha a Közösségbe a 
harmadik országokból érkező – a 
földgázpiaci ENTSO számítása szerinti –
napi gázimportnak több mint 10 %-a 
kiesik. A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdet ki, ha egynél több illetékes hatóság 
hirdetett ki vészhelyzetet, miután 
megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése szerinti 
ellenőrzés. A Bizottság közösségi
vészhelyzetet hirdethet ki különösen 
érintett, egynél több tagállamot magában 
foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

(1) A gázkoordinációs csoporttal folytatott 
konzultáció után a Bizottság az érintett 
régióban uniós vészhelyzetet hirdethet ki 
legalább két illetékes hatóság kérésére, 
vagy akkor, ha a harmadik országokból az 
Unióba érkező – a földgázpiaci ENTSO 
tervezett behozatali mennyiségekre 
vonatkozó becsléseivel összevetett – napi 
gázimportnak több mint 10 %-a kiesik. A 
gázkoordinációs csoporttal való 
konzultáció után a Bizottság uniós 
vészhelyzetet hirdet ki, ha kettőnél több 
illetékes hatóság hirdetett ki vészhelyzetet, 
miután megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése 
szerinti ellenőrzés. A Bizottság uniós 
vészhelyzetet hirdethet ki különösen 
érintett, egynél több tagállamot magában 
foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoporttal mint az érdekelt feleket képviselő szakértői csoporttal 
konzultálni kell válsághelyzetben. Uniós vészhelyzetet csak rendkívüli körülméyek között 
kellene kihirdetni, és a kihirdetéshez szigorú feltételeket kell szabni annak érdekében, hogy ne 
kerüljön sor fölöslegesen válsághelyzetek bejelentésére.
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Módosítás 392
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdethet ki valamelyik illetékes hatóság 
kérésére, vagy akkor, ha a Közösségbe a 
harmadik országokból érkező – a 
földgázpiaci ENTSO számítása szerinti –
napi gázimportnak több mint 10 %-a 
kiesik. A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdet ki, ha egynél több illetékes hatóság 
hirdetett ki vészhelyzetet, miután 
megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése szerinti 
ellenőrzés. A Bizottság közösségi
vészhelyzetet hirdethet ki különösen 
érintett, egynél több tagállamot magában 
foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

(1) A gázkoordinációs csoporttal folytatott 
konzultáció után a Bizottság az érintett 
régióban uniós vészhelyzetet hirdethet ki 
legalább két illetékes hatóság kérésére, 
vagy akkor, ha a harmadik országokból az 
Unióba érkező – a földgázpiaci ENTSO 
tervezett behozatali mennyiségekre 
vonatkozó becsléseivel összevetett – napi 
gázimportnak több mint 10%-a kiesik. A 
gázkoordinációs csoporttal való 
konzultáció után a Bizottság uniós 
vészhelyzetet hirdet ki, ha kettőnél több 
illetékes hatóság hirdetett ki vészhelyzetet, 
miután megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése 
szerinti ellenőrzés. A Bizottság uniós 
vészhelyzetet hirdethet ki különösen 
érintett, egynél több tagállamot magában 
foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 393
Christian Ehler, Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdethet ki valamelyik illetékes hatóság 
kérésére, vagy akkor, ha a Közösségbe a 
harmadik országokból érkező – a 
földgázpiaci ENTSO számítása szerinti –
napi gázimportnak több mint 10 %-a
kiesik. A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdet ki, ha egynél több illetékes hatóság 
hirdetett ki vészhelyzetet, miután 

(1) A Bizottság uniós vészhelyzetet hirdet 
ki, amennyiben több illetékes hatóság a 9. 
cikk (6) bekezdése értelmében 
vészhelyzetet hirdetett, vagy akkor, ha a 
harmadik országokból az Unióba érkező –
a földgázpiaci ENTSO becslése szerinti –
napi gázimportból jelentős, piaci 
mechanizmusok segítségével nem 
ellensúlyozható mennyiség kiesik. A 
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megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése szerinti 
ellenőrzés. A Bizottság közösségi 
vészhelyzetet hirdethet ki különösen 
érintett, egynél több tagállamot magában 
foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

Bizottság uniós vészhelyzetet hirdethet ki 
valamelyik illetékes hatóság kérésére, 
különösen érintett, egynél több tagállamot 
magában foglaló földrajzi térségek 
vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

Csak akkor hirdetnek ki uniós vészhelyzetet, ha a nemzeti szintű, piaci intézkedések nem 
elegendők a gázkiesés ellensúlyozására. 

Módosítás 394
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdethet ki valamelyik illetékes hatóság 
kérésére, vagy akkor, ha a Közösségbe a 
harmadik országokból érkező – a 
földgázpiaci ENTSO számítása szerinti –
napi gázimportnak több mint 10 %-a 
kiesik. A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdet ki, ha egynél több illetékes hatóság 
hirdetett ki vészhelyzetet, miután 
megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése szerinti 
ellenőrzés. A Bizottság közösségi 
vészhelyzetet hirdethet ki különösen 
érintett, egynél több tagállamot magában 
foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

(1) A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdethet ki valamelyik illetékes hatóság 
kérésére, vagy akkor, ha a Közösségbe a 
harmadik országokból érkező – a 
földgázpiaci ENTSO számítása szerinti –
napi gázimportnak több mint 10 %-a vagy 
valamely tagországba importált napi 
gázmennyiség 50%-a kiesik. A Bizottság 
közösségi vészhelyzetet hirdet ki, ha 
egynél több illetékes hatóság hirdetett ki 
vészhelyzetet, miután megtörtént a 9. cikk 
(6) bekezdése szerinti ellenőrzés.

Or. hu

Indokolás

A behozatal 10%-ának kiesésén kívül az is előfordulhat, hogy egy tagállam teljes behozatala 
kiesik anélkül, hogy a közösségi vészhelyzet kihirdetését maga után vonná. Ezért biztosítani 
kell, hogy a Bizottság a szolidaritás elve alapján hatáskörrel rendelkezzen a közösségi 
vészhelyzet kihirdetésére minden olyan esetben, amikor egy tagállam súlyos földgáz-ellátási 
zavarral küzd.
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Módosítás 395
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdethet ki valamelyik illetékes hatóság 
kérésére, vagy akkor, ha a Közösségbe a 
harmadik országokból érkező – a 
földgázpiaci ENTSO számítása szerinti –
napi gázimportnak több mint 10 %-a 
kiesik. A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdet ki, ha egynél több illetékes hatóság 
hirdetett ki vészhelyzetet, miután 
megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése szerinti 
ellenőrzés. A Bizottság közösségi
vészhelyzetet hirdethet ki különösen 
érintett, egynél több tagállamot magában 
foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

(1) A gázkoordinációs csoporttal folytatott 
konzultációt követően a Bizottság szükség 
esetén uniós vészhelyzetet hirdethet ki 
valamelyik illetékes hatóság kérésére, ha 
az Unióba a harmadik országokból érkező 
– a földgázpiaci ENTSO számítása szerinti 
– napi gázimportnak több mint 20%-a 
kiesik. A Bizottság uniós vészhelyzetet 
hirdet ki, ha egynél több illetékes hatóság 
hirdetett ki vészhelyzetet, miután 
megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése szerinti 
ellenőrzés. A Bizottság uniós vészhelyzetet 
hirdethet ki különösen érintett, egynél több 
tagállamot magában foglaló földrajzi 
térségek vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

Mivel a a gázkoordinációs csoport a leginkább alkalmas arra, hogy megítélje a gázellátás 
helyzetét, valamint mivel megfelelő platform az iparág, a nemzeti és a bizottsági tisztviselők 
közötti együttműködéshez, a Bizottságnak konzultálnia kell a csoporttal, mielőtt kihirdeti a 
vészhelyzetet vagy bármilyen intézkedést hoz, és határozatait be kell tartania. A 
gázkoordinációs csoportot a gázágazat és a nagy ipari fogyasztók tagjaival tovább kell 
erősíteni.

Módosítás 396
Hannes Swoboda

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdethet ki valamelyik illetékes hatóság 

(1) A gázkoordinációs csoporttal folytatott 
konzultációt követően a Bizottság szükség 



AM\802059HU.doc 39/106 PE438.242v01-00

HU

kérésére, vagy akkor, ha a Közösségbe a 
harmadik országokból érkező – a 
földgázpiaci ENTSO számítása szerinti –
napi gázimportnak több mint 10 %-a 
kiesik. A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdet ki, ha egynél több illetékes hatóság 
hirdetett ki vészhelyzetet, miután 
megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése szerinti 
ellenőrzés. A Bizottság közösségi 
vészhelyzetet hirdethet ki különösen 
érintett, egynél több tagállamot magában 
foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

esetén uniós vészhelyzetet hirdethet ki 
valamelyik illetékes hatóság kérésére, vagy 
akkor, ha az Unióba a harmadik 
országokból érkező – a földgázpiaci 
ENTSO számítása szerinti – napi 
gázimportnak több mint 10 %-a kiesik. A 
Bizottság uniós vészhelyzetet hirdet ki, ha 
egynél több illetékes hatóság hirdetett ki 
vészhelyzetet, miután megtörtént a 9. cikk 
(6) bekezdése szerinti ellenőrzés. A 
Bizottság uniós vészhelyzetet hirdethet ki 
különösen érintett, egynél több tagállamot 
magában foglaló földrajzi térségek 
vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 397
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdethet ki valamelyik illetékes hatóság 
kérésére, vagy akkor, ha a Közösségbe a 
harmadik országokból érkező – a 
földgázpiaci ENTSO számítása szerinti –
napi gázimportnak több mint 10 %-a 
kiesik. A Bizottság közösségi vészhelyzetet 
hirdet ki, ha egynél több illetékes hatóság 
hirdetett ki vészhelyzetet, miután 
megtörtént a 9. cikk (6) bekezdése szerinti 
ellenőrzés. A Bizottság közösségi 
vészhelyzetet hirdethet ki különösen 
érintett, egynél több tagállamot magában 
foglaló földrajzi térségek vonatkozásában.

(1) A Bizottság uniós vészhelyzetet hirdet 
ki valamelyik illetékes hatóság kérésére, 
vagy akkor, ha az Unióba a harmadik 
országokból érkező – a földgázpiaci 
ENTSO számítása szerinti – napi 
gázimportnak több mint 10 %-a kiesik. A 
Bizottság uniós vészhelyzetet hirdet ki, ha 
egynél több illetékes hatóság hirdetett ki 
vészhelyzetet, miután megtörtént a 9. cikk 
(6) bekezdése szerinti ellenőrzés. A 
Bizottság uniós vészhelyzetet hirdet ki
különösen érintett, egynél több tagállamot 
magában foglaló földrajzi térségek 
vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottságtól elvárható, hogy elindítsa a közösségi szintű fellépést, ha a gázellátási 
zavar legalább egy tagállamot érint. A Bizottságnak különösen a politikai segítségnyújtásban 



PE438.242v01-00 40/106 AM\802059HU.doc

HU

kell szerepet játszania. Tudatában vagyunk annak, hogy a konkrét intézkedéseknek a 
földgázágazat sajátos volta miatt, valamint amiatt, hogy a szomszédos országok közötti 
segítségnyújtás a különböző régiók közöttinél természetesebb, regionális dimenziója lesz.

Módosítás 398
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság, amint kihirdette a 
közösségi vészhelyzetet, összehívja a 
gázkoordinációs csoportot. 

(2) A Bizottság összehívja a 
gázkoordinációs csoportot, amint:

- megbízható – adott esetben a korai 
előrejelző mechanizmus révén szerzett –
jel mutat arra, hogy a gázellátás zavara 
fenyeget;
- valamelyik tagállamban kihirdetik a 
korai előrejelzés, a riasztás vagy a 
vészhelyzet válságszintet; vagy
- uniós vészhelyzetet hirdetnek ki.

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoportot a lehetséges válság lehető legkoraibb szakaszában össze kell 
hívni annak érdekében, hogy a válsághelyzet során biztosítsák a hatékony információcserét, 
és támogassák a hatékony döntéshozatali folyamatot.

Módosítás 399
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság, amint kihirdette a 
közösségi vészhelyzetet, összehívja a 
gázkoordinációs csoportot. 

(2) A Bizottság, amint kihirdette az uniós
vészhelyzetet, összehívja a 
gázkoordinációs csoportot. 
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Or. en

Módosítás 400
Christian Ehler, Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Közösségi vészhelyzet esetén a 
Bizottság összehangolja az illetékes 
hatóságok cselekvéseit. A Bizottság 
különösen biztosítja az információcserét, 
biztosítja a tagállami és regionális szintű 
intézkedések közösségi szintű 
egységességét és eredményességét, és a 
harmadik országok tekintetében 
összehangolja az intézkedéseket. A 
Bizottság összehívhat egy, különösen a 
vészhelyzetben érintett iparágak és 
tagállamok képviselőit magában foglaló 
válságkezelő csoportot. 

(3) Uniós vészhelyzet esetén a Bizottság a 
gázkoordinációs csoporton keresztül –
amellyel minden döntés meghozatala előtt 
konzultál – összehangolja az illetékes 
hatóságok cselekvéseit. A Bizottság 
különösen biztosítja az információcserét, 
biztosítja a tagállami és regionális szintű 
intézkedések uniós szintű egységességét és 
eredményességét, és a harmadik országok 
tekintetében a Bizottság alelnökén/az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjén és az energiaügyi biztoson 
keresztül összehangolja az intézkedéseket. 
A Bizottság összehív egy, különösen a 
vészhelyzetben érintett iparágak és 
tagállamok képviselőit magában foglaló 
válságkezelő csoportot. A Bizottság 
megszervezi a válságkezeléssel foglalkozó 
csoport feladatait és kötelezettségeit, 
figyelembe véve a gázkoordinációs csoport 
előjogait. A Bizottság gondoskodik arról, 
hogy a gázkoordinációs csoport 
rendszeresen tájékoztatást kapjon a 
válságkezelő csoport által végzett 
munkáról.

Or. en

Indokolás

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



PE438.242v01-00 42/106 AM\802059HU.doc

HU

Módosítás 401
Takis Hadjigeorgiou

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Közösségi vészhelyzet esetén a 
Bizottság összehangolja az illetékes 
hatóságok cselekvéseit. A Bizottság 
különösen biztosítja az információcserét, 
biztosítja a tagállami és regionális szintű 
intézkedések közösségi szintű 
egységességét és eredményességét, és a 
harmadik országok tekintetében 
összehangolja az intézkedéseket. A 
Bizottság összehívhat egy, különösen a 
vészhelyzetben érintett iparágak és 
tagállamok képviselőit magában foglaló 
válságkezelő csoportot.

(3) Uniós vészhelyzet esetén a Bizottság 
összehangolja az illetékes hatóságok 
cselekvéseit, anélkül azonban, hogy 
megkérdőjelezné a tagállamok azon jogát, 
hogy ők felelősek saját ellátásuk 
biztonságát illetően. A Bizottság 
különösen ösztönzi az információcserét, 
valamint a tagállami és regionális szintű 
intézkedések uniós szintű egységességét és 
eredményességét, és a harmadik országok 
tekintetében – velük konzultálva –
összehangolja az intézkedéseket. 

Or. en

Módosítás 402
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Közösségi vészhelyzet esetén a 
Bizottság összehangolja az illetékes 
hatóságok cselekvéseit. A Bizottság 
különösen biztosítja az információcserét, 
biztosítja a tagállami és regionális szintű 
intézkedések közösségi szintű 
egységességét és eredményességét, és a 
harmadik országok tekintetében 
összehangolja az intézkedéseket. A 
Bizottság összehívhat egy, különösen a 
vészhelyzetben érintett iparágak és 
tagállamok képviselőit magában foglaló 

3. Közösségi vészhelyzet esetén a 
Bizottság a gázkoordinációs csoporttal 
egyeztetve összehangolja a tagállamok
cselekvéseit.  A Bizottság különösen 
biztosítja az információcserét, biztosítja a 
tagállami és regionális szintű intézkedések 
közösségi szintű egységességét és 
eredményességét, és a harmadik országok 
tekintetében összehangolja az 
intézkedéseket. A Bizottság a 
gázkoordinációs csoporttal egyeztetve
összehívhat egy, különösen a 
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válságkezelő csoportot. vészhelyzetben érintett iparágak és 
tagállamok képviselőit magában foglaló 
válságkezelő csoportot.

Or. de

Indokolás

A földgáz szerepe az egyes tagállamokban, az infrastruktúra kiépítettsége, a szomszédos 
országokkal való hálózati összekötöttség szintje annyira különböző, hogy az ellátási zavarok 
minden esetét szakértői testületnek kellene megvizsgálnia az intézkedések meghozatala előtt. 
Erre a feladatra kínálkozik a „gázkoordinációs csoport”, amelynek a szerepét jelentősen meg 
kell erősíteni.

Módosítás 403
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Közösségi vészhelyzet esetén a 
Bizottság összehangolja az illetékes 
hatóságok cselekvéseit. A Bizottság 
különösen biztosítja az információcserét, 
biztosítja a tagállami és regionális szintű 
intézkedések közösségi szintű 
egységességét és eredményességét, és a 
harmadik országok tekintetében 
összehangolja az intézkedéseket. A 
Bizottság összehívhat egy, különösen a 
vészhelyzetben érintett iparágak és 
tagállamok képviselőit magában foglaló 
válságkezelő csoportot. 

(3) Uniós vészhelyzet esetén a Bizottság 
biztosítja az illetékes hatóságok 
vészhelyzeti cselekvéseinek 
összehangolását. A Bizottság különösen 
biztosítja az információcserét, biztosítja a 
tagállami és regionális szintű intézkedések 
uniós szintű egységességét és 
eredményességét, és a harmadik országok 
tekintetében biztosíthatja az intézkedések 
összehangolását. A Bizottság összehívhat 
egy, különösen a vészhelyzetben érintett 
iparágak és tagállamok képviselőit 
magában foglaló válságkezelő csoportot.

Or. en

Indokolás

A Bizottságra ruházott hatáskörökkel a leghatékonyabb fellépés a cél, anélkül azonban, hogy 
az befolyásolná a tagállamok azon lehetőségét, hogy megállapítsák a saját nemzeti 
helyzetüknek legmegfelelőbb intézkedéseket. El kell kerülni a versenytorzulásokat, valamint a 
tagállamok és az európai vállalkozások projektjeinek és infrastrukturális kezdeményezéseinek 
korlátozását.
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Módosítás 404
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Közösségi vészhelyzet esetén a 
Bizottság összehangolja az illetékes 
hatóságok cselekvéseit. A Bizottság 
különösen biztosítja az információcserét, 
biztosítja a tagállami és regionális szintű 
intézkedések közösségi szintű 
egységességét és eredményességét, és a 
harmadik országok tekintetében 
összehangolja az intézkedéseket. A 
Bizottság összehívhat egy, különösen a 
vészhelyzetben érintett iparágak és 
tagállamok képviselőit magában foglaló 
válságkezelő csoportot. 

(3) Uniós vészhelyzet esetén a Bizottság 
biztosítja az illetékes hatóságok 
vészhelyzeti cselekvéseinek 
összehangolását. A Bizottság különösen 
biztosítja az információcserét, biztosítja a 
tagállami és regionális szintű intézkedések 
uniós szintű egységességét és 
eredményességét, és a harmadik országok 
tekintetében biztosíthatja az intézkedések 
összehangolását. A Bizottság összehívhat 
egy, különösen a vészhelyzetben érintett 
iparágak és tagállamok képviselőit 
magában foglaló válságkezelő csoportot.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 405
Patrizia Toia, Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Közösségi vészhelyzet esetén a 
Bizottság összehangolja az illetékes 
hatóságok cselekvéseit. A Bizottság 
különösen biztosítja az információcserét, 
biztosítja a tagállami és regionális szintű 

(3) Uniós vészhelyzet esetén a Bizottság 
biztosítja az illetékes hatóságok 
vészhelyzeti cselekvéseinek 
összehangolását. A Bizottság különösen 
biztosítja az információcserét, biztosítja a 
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intézkedések közösségi szintű 
egységességét és eredményességét, és a 
harmadik országok tekintetében 
összehangolja az intézkedéseket. A 
Bizottság összehívhat egy, különösen a 
vészhelyzetben érintett iparágak és 
tagállamok képviselőit magában foglaló 
válságkezelő csoportot. 

tagállami és regionális szintű intézkedések 
uniós szintű egységességét és 
eredményességét, és a harmadik országok 
tekintetében biztosíthatja az intézkedések 
összehangolását. A Bizottság összehívhat 
egy, különösen a vészhelyzetben érintett 
iparágak és tagállamok képviselőit 
magában foglaló válságkezelő csoportot.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 406
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Közösségi vészhelyzet esetén a 
Bizottság összehangolja az illetékes 
hatóságok cselekvéseit. A Bizottság 
különösen biztosítja az információcserét, 
biztosítja a tagállami és regionális szintű 
intézkedések közösségi szintű 
egységességét és eredményességét, és a 
harmadik országok tekintetében 
összehangolja az intézkedéseket. A 
Bizottság összehívhat egy, különösen a 
vészhelyzetben érintett iparágak és 
tagállamok képviselőit magában foglaló 
válságkezelő csoportot. 

(3) Uniós vészhelyzet esetén a Bizottság a 
gázkoordinációs csoporttal folytatott 
konzultációt követően összehangolja az 
illetékes hatóságok cselekvéseit. A 
Bizottság különösen biztosítja az 
információcserét, biztosítja a tagállami és 
regionális szintű intézkedések uniós szintű 
egységességét és eredményességét, és a 
harmadik országok tekintetében 
összehangolja az intézkedéseket. A 
Bizottság összehívhat egy, különösen a 
vészhelyzetben érintett iparágak és 
tagállamok képviselőit magában foglaló 
válságkezelő csoportot. 

Or. en
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Indokolás

A gázkoordinációs csoport – mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti 
szervezetei, az ENTSO-G, a fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) alkotta 
testület – tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatok megosztására, valamint az 
érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ezért a gázkoordinációs 
csoportnak elő kell segítenie a földgáz-ellátási intézkedések összehangolását. Ennek erejéig 
rendszeresen konzultálni kell a gázkoordinációs csoporttal, az ezen rendeletben foglalt 
rendelkezésekkel összhangban.

Módosítás 407
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Közösségi vészhelyzet esetén a 
Bizottság összehangolja az illetékes 
hatóságok cselekvéseit. A Bizottság 
különösen biztosítja az információcserét, 
biztosítja a tagállami és regionális szintű 
intézkedések közösségi szintű 
egységességét és eredményességét, és a 
harmadik országok tekintetében 
összehangolja az intézkedéseket. A 
Bizottság összehívhat egy, különösen a 
vészhelyzetben érintett iparágak és 
tagállamok képviselőit magában foglaló 
válságkezelő csoportot. 

(3) Uniós vészhelyzet esetén a Bizottság a 
gázkoordinációs csoporttal folytatott 
konzultációt követően összehangolja az 
illetékes hatóságok cselekvéseit. A 
Bizottság különösen biztosítja az 
információcserét, biztosítja a tagállami és 
regionális szintű intézkedések uniós szintű 
egységességét és eredményességét, és a 
harmadik országok tekintetében 
összehangolja az intézkedéseket. A 
Bizottság összehívhat egy, különösen a 
vészhelyzetben érintett iparágak és 
tagállamok képviselőit magában foglaló 
válságkezelő csoportot. 

Or. en

Módosítás 408
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Közösségi vészhelyzet esetén a 
Bizottság összehangolja az illetékes 

(3) Uniós vészhelyzet esetén a Bizottság a 
gázkoordinációs csoporttal folytatott 
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hatóságok cselekvéseit. A Bizottság 
különösen biztosítja az információcserét, 
biztosítja a tagállami és regionális szintű 
intézkedések közösségi szintű 
egységességét és eredményességét, és a 
harmadik országok tekintetében 
összehangolja az intézkedéseket. A 
Bizottság összehívhat egy, különösen a 
vészhelyzetben érintett iparágak és 
tagállamok képviselőit magában foglaló 
válságkezelő csoportot. 

konzultációt követően összehangolja az 
illetékes hatóságok cselekvéseit. A 
Bizottság különösen biztosítja az 
információcserét, biztosítja a tagállami és 
regionális szintű intézkedések uniós szintű 
egységességét és eredményességét, és a 
harmadik országok tekintetében 
összehangolja az intézkedéseket. A 
Bizottság összehívhat egy, különösen a 
vészhelyzetben érintett iparágak és 
tagállamok képviselőit magában foglaló 
válságkezelő csoportot. 

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport – mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti 
szervezetei, az ENTSO-G, a fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) alkotta 
testület – tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatok megosztására, valamint az 
érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ezért a gázkoordinációs 
csoportnak elő kell segítenie a földgáz-ellátási intézkedések összehangolását. Ennek erejéig 
rendszeresen konzultálni kell a gázkoordinációs csoporttal, az ezen rendeletben foglalt 
rendelkezésekkel összhangban.

Módosítás 409
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. Ha a Bizottság úgy véli, hogy uniós
vészhelyzetben az egyik illetékes hatóság 
vagy földgázvállalkozás olyan intézkedést 
hozott, amely alkalmatlan a vészhelyzet 
kezelésére, vagy amely súlyosan 
veszélyezteti egy másik tagállam helyzetét, 
a Bizottság véleményt nyilváníthat a 
szóban forgó illetékes hatóság felé. 

A bizottsági felszólításról szóló értesítéstől 
számított három napon belül az érintett 
illetékes hatóság módosítja intézkedését, 
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és erről értesíti a Bizottságot, vagy 
indokolást nyújt be a Bizottsághoz arról, 
hogy miért nem ért egyet a felszólítással. 
Ebben az esetben a Bizottság módosíthatja 
vagy visszavonhatja felszólítását.
Ha a Bizottság nem dönt három napon 
belül a felszólítás módosítása vagy 
visszavonása mellett, az illetékes hatóság 
haladéktalanul eleget tesz a Bizottság 
felszólításának. 

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 410
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Ha a Bizottság úgy véli, hogy uniós
vészhelyzetben az egyik illetékes hatóság 
vagy földgázvállalkozás olyan intézkedést 
hozott, amely alkalmatlan a vészhelyzet 
kezelésére, vagy amely súlyosan 
veszélyezteti egy másik tagállam helyzetét, 
a Bizottság véleményt nyilváníthat a 
szóban forgó illetékes hatóság felé. 

A bizottsági felszólításról szóló értesítéstől 
számított három napon belül az érintett 
illetékes hatóság módosítja intézkedését, 
és erről értesíti a Bizottságot, vagy 
indokolást nyújt be a Bizottsághoz arról, 
hogy miért nem ért egyet a felszólítással. 
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Ebben az esetben a Bizottság módosíthatja 
vagy visszavonhatja felszólítását.
Ha a Bizottság nem dönt három napon 
belül a felszólítás módosítása vagy 
visszavonása mellett, az illetékes hatóság 
haladéktalanul eleget tesz a Bizottság 
felszólításának.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 411
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

A bizottsági felszólításról szóló értesítéstől 
számított három napon belül az érintett 
illetékes hatóság módosítja intézkedését, 
és erről értesíti a Bizottságot, vagy 
indokolást nyújt be a Bizottsághoz arról, 
hogy miért nem ért egyet a felszólítással. 
Ebben az esetben a Bizottság módosíthatja 
vagy visszavonhatja felszólítását.
Ha a Bizottság nem dönt három napon 
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belül a felszólítás módosítása vagy 
visszavonása mellett, az illetékes hatóság 
haladéktalanul eleget tesz a Bizottság 
felszólításának.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 412
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Ha a Bizottság a gázkoordinációs 
csoporttal egyeztetve úgy véli, hogy 
közösségi vészhelyzetben az egyik
tagállam vagy földgázvállalkozás olyan 
intézkedést hozott, amely alkalmatlan a 
vészhelyzet kezelésére, vagy amely 
súlyosan veszélyezteti egy másik tagállam 
helyzetét, a Bizottság felszólítja a szóban 
forgó tagállamot, illetve 
földgázvállalkozást, hogy módosítsa 
intézkedését.

A bizottsági felszólításról szóló értesítéstől 
számított három napon belül az érintett
illetékes hatóság módosítja intézkedését, 
és erről értesíti a Bizottságot, vagy 
indokolást nyújt be a Bizottsághoz arról, 
hogy miért nem ért egyet a felszólítással.
Ebben az esetben a Bizottság módosíthatja 
vagy visszavonhatja felszólítását.

A bizottsági felszólításról szóló értesítéstől 
számított három napon belül az érintett
tagállam módosítja intézkedését, és erről 
értesíti a Bizottságot, vagy indokolást nyújt 
be a Bizottsághoz arról, hogy miért nem ért 
egyet a felszólítással. Ebben az esetben a 
Bizottság módosíthatja vagy 
visszavonhatja felszólítását.

Ha a Bizottság nem dönt három napon Ha a Bizottság nem dönt három napon 
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belül a felszólítás módosítása vagy 
visszavonása mellett, az illetékes hatóság
haladéktalanul eleget tesz a Bizottság 
felszólításának.

belül a felszólítás módosítása vagy 
visszavonása mellett, a tagállam
haladéktalanul eleget tesz a Bizottság 
felszólításának.

Or. de

Indokolás

A földgáz szerepe az egyes tagállamokban, az infrastruktúra kiépítettsége, a szomszédos 
országokkal való hálózati összekötöttség szintje annyira különböző, hogy az ellátási zavarok 
minden esetét szakértői testületnek kellene megvizsgálnia az intézkedések meghozatala előtt. 
Erre a feladatra kínálkozik a „gázkoordinációs csoport”, amelynek a szerepét jelentősen meg 
kell erősíteni.

Módosítás 413
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Ha a Bizottság úgy véli, hogy uniós
vészhelyzetben az egyik illetékes hatóság 
vagy földgázvállalkozás olyan intézkedést 
hozott, amely alkalmatlan a vészhelyzet 
kezelésére, vagy amely súlyosan 
veszélyezteti egy másik tagállam helyzetét, 
a Bizottság felszólítja a szóban forgó 
illetékes hatóságot, illetve 
földgázvállalkozást, hogy módosítsa 
intézkedését. A Bizottság felszólítása 
meghatározza az illetékes hatóság vagy 
földgázvállalkozás által a belső 
földgázpiac működésének helyreállítása 
érdekében meghozandó intézkedéseket.

Or. en
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Módosítás 414
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Ha a Bizottság úgy véli, hogy uniós
vészhelyzetben az egyik illetékes hatóság 
olyan intézkedést hozott, amely 
alkalmatlan a vészhelyzet kezelésére, vagy 
amely súlyosan veszélyezteti egy másik 
tagállam helyzetét, a Bizottság – a 
gázkoordinációs csoport véleményének 
teljes körű figyelembevételét követően –
felszólítja a szóban forgó illetékes 
hatóságot, hogy módosítsa intézkedését.

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport – mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti 
szervezetei, az ENTSO-G, a fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) alkotta 
testület – tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatok megosztására, valamint az 
érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ezért a gázkoordinációs 
csoportnak elő kell segítenie a földgáz-ellátási intézkedések összehangolását. Ennek erejéig 
rendszeresen konzultálni kell a gázkoordinációs csoporttal, az ezen rendeletben foglalt 
rendelkezésekkel összhangban.

Módosítás 415
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Ha a Bizottság úgy véli, hogy uniós
vészhelyzetben az egyik illetékes hatóság 
olyan intézkedést hozott, amely 
alkalmatlan a vészhelyzet kezelésére, vagy 
amely súlyosan veszélyezteti egy másik 
tagállam helyzetét, a Bizottság – a 
gázkoordinációs csoport véleményének 
teljes körű figyelembevételét követően –
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földgázvállalkozást, hogy módosítsa 
intézkedését.

felszólítja a szóban forgó illetékes 
hatóságot, hogy módosítsa intézkedését.

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport – mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti 
szervezetei, az ENTSO-G, a fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) alkotta 
testület – tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatok megosztására, valamint az 
érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre.

Módosítás 416
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Ha a Bizottság úgy véli, hogy uniós
vészhelyzetben az egyik illetékes hatóság 
olyan intézkedést hozott, amely 
alkalmatlan a vészhelyzet kezelésére, vagy 
amely súlyosan veszélyezteti egy másik 
tagállam helyzetét, a Bizottság – a 
gázkoordinációs csoport véleményének 
teljes körű figyelembevételét követően –
felszólítja a szóban forgó illetékes 
hatóságot, hogy módosítsa intézkedését.

Or. en

Indokolás

As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry representatives, ENTSO-
G, the relevant customers, the national competent authorities and ACER), the Gas 
Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for discussion, sharing of experiences, 
as well as formal consultations and coordination with interested parties. Natural gas 
undertakings will be in direct relationship with national competent authorities and therefore 
should not receive instructions directly from the Commission because these instructions may 
not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the context of the 
applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and responsibilities and to 
ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in Article 10.4 (1) should 
be deleted.



PE438.242v01-00 54/106 AM\802059HU.doc

HU

Módosítás 417
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Ha a Bizottság úgy véli, hogy uniós
vészhelyzetben az egyik illetékes hatóság 
vagy földgázvállalkozás olyan intézkedést 
hozott, amely alkalmatlan a vészhelyzet 
kezelésére, vagy amely súlyosan 
veszélyezteti egy másik tagállam helyzetét, 
a Bizottság – a gázkoordinációs csoporttal 
folytatott konzultációt követően –
felszólítja a szóban forgó illetékes 
hatóságot, illetve földgázvállalkozást, hogy 
módosítsa intézkedését.

Or. en

Módosítás 418
Takis Hadjigeorgiou

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 419
Takis Hadjigeorgiou

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bizottsági felszólításról szóló értesítéstől 
számított három napon belül az érintett 
illetékes hatóság módosítja intézkedését, és 
erről értesíti a Bizottságot, vagy indokolást 
nyújt be a Bizottsághoz arról, hogy miért 
nem ért egyet a felszólítással. Ebben az 
esetben a Bizottság módosíthatja vagy 
visszavonhatja felszólítását.

A bizottsági felszólításról szóló értesítéstől 
számított ésszerű időn belül az érintett 
illetékes hatóság módosítja intézkedését, és 
erről értesíti a Bizottságot, vagy indokolást 
nyújt be a Bizottsághoz arról, hogy miért 
nem ért egyet a felszólítással. Ebben az 
esetben a Bizottság módosíthatja vagy 
visszavonhatja felszólítását.

Or. en

Módosítás 420
Takis Hadjigeorgiou

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság nem dönt három napon 
belül a felszólítás módosítása vagy 
visszavonása mellett, az illetékes hatóság 
haladéktalanul eleget tesz a Bizottság 
felszólításának. 

törölve

Or. en

Módosítás 421
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy egy adott uniós vészhelyzetben az 
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illetékes hatóságok vagy földgázvállalatok 
fellépése nem alkalmas az uniós 
vészhelyzet kezelésére, a Bizottságnak 
jogában áll közvetlenül fellépni a II. és 
III. mellékletekben felsorolt intézkedések 
közvetlen végrehajtásával, az érintett 
területek gázellátásának haladéktalan 
visszaállítása érdekében. A Bizottság 
közvetlen fellépése a belső földgázpiac 
működésének helyreállásáig 
engedélyezett.
Az illetékes hatóságokkal folytatott 
konzultációt követően a Bizottság előre 
meghatározott piaci referenciamodellek 
alapján kialakítja az uniós kompenzációs 
mechanizmusokat, ezen belül megfelelő 
prémiumot azon földgázvállalatok 
számára, amelyek az uniós vészhelyzet 
leküzése érdekében földgázforrásaikat 
rendelkezésre bocsátották.

Or. en

Módosítás 422
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóság, illetve a 
földgázvállalkozások soha nem 
vezethetnek be olyan intézkedést, amely 
korlátozza a gázáramlást a belső piacon 
belül.

(5) A tagállamok és az illetékes hatóságok 
– az egészségvédelemmel és a 
biztonsággal, valamint a 
környezetvédelemmel összefüggő, 
jogszabályban foglalt kötelezettségeikre is 
figyelemmel – nem vezethetnek be olyan 
intézkedést, amely indokolatlanul
korlátozza a szerződésben vállalt 
gázmennyiségek határokon átnyúló 
áramlását.

Or. en
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Indokolás

A hatásköröket egyértelműen kell elosztani a különböző érdekelt felek között. Különösen 
lényeges ez a rendkívül súlyos vészhelyzetekben, amikor több tagállam is érintett, és a piaci 
alapú mechanizmusok önmagukban már nem képesek a probléma megoldásra. Ez a módosítás 
a javasolt rendelet 10. cikkének (5) és 9. cikkének (3) bekezdése közötti egységességet is 
biztosítja. Emellett a vállalkozásoknak tiszteletben kell tartaniuk a fent említettekkel 
kapcsolatos számos jogi rendelkezést is. Az új rendelkezések nem állhatnak összeütközésben 
ezekkel.

Módosítás 423
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Közösségi vészhelyzetben a tagállamok 
biztosítják a tárolási létesítményekhez való, 
határokon átnyúló hozzáférés fenntartását, 
és nem hozhatnak semmiféle olyan jogi 
rendelkezést, amely indokolatlanul 
korlátozza az érintett piacokra irányuló 
gázáramlást. 

(6) Közösségi vészhelyzetben a tagállamok 
biztosítják a meglévő kereskedelmi 
megállapodások alapján a tárolási 
létesítményekhez való, határokon átnyúló 
hozzáférés fenntartását, és nem hozhatnak 
semmiféle olyan jogi rendelkezést, amely 
indokolatlanul korlátozza az érintett 
piacokra irányuló, szerződésben vállalt 
mennyiségű gáz áramlását.

Or. en

Indokolás

Tisztázni kellett, hogy e hozzáférés megadása a kereskedelmi megállapodások alapján 
történik, így ezek a megállapodások védettek. A hatásköröket egyértelműen kell elosztani a 
különböző érdekelt felek között. Különösen lényeges ez a rendkívül súlyos vészhelyzetekben, 
amikor több tagállam is érintett, és a piaci alapú mechanizmusok önmagukban már nem 
képesek a probléma megoldásra. A kereskedelmi szerződéseket vészhelyzteben is tiszteletben 
kell tartani.
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Módosítás 424
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Amennyiben a Bizottság úgy véli, 
hogy egy adott uniós vészhelyzetben az 
illetékes hatóságok vagy földgázvállalatok 
fellépése elégtelen, a Bizottságnak 
jogában áll közvetlenül fellépni a II. és 
III. mellékletekben felsorolt intézkedések 
közvetlen végrehajtásával, az érintett 
területek gázellátásának visszaállítása 
érdekében.
Az illetékes hatóságokkal folytatott 
konzultációt követően a Bizottság előre 
meghatározott piaci referenciamodellek 
alapján kialakítja az uniós kompenzációs 
mechanizmusokat, ezen belül megfelelő 
prémiumot azon földgázvállalatok 
számára, amelyek az uniós vészhelyzet 
leküzése érdekében földgázforrásaikat 
rendelkezésre bocsátották.

Or. en

Indokolás

The Commission should coordinate the actions of the natural gas undertakings and national 
competent authorities until the normal functioning of the market is restored.  However, if the 
voluntary actions undertaken at national level turn out to be ineffective, the Commission 
should be entitled – as a last resort - to take measures on its own responsibility. Those 
measures should be precisely limited to those which are indispensible to restore the 
functioning of internal market and should be also accompanied by a compensation 
mechanism, securing the minimal interests of the gas undertakings making their gas 
resources available. 
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Módosítás 425
Christian Ehler, Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság az iparág szakértőiből és a 
Bizottság képviselőiből álló állandó 
tartaléklistát hoz létre egy nyomonkövetési 
munkacsoport kialakításának céljából. Ez a 
nyomonkövetési munkacsoport szükség 
esetén alkalmazható; a Közösségen belüli 
és kívüli gázáramlásokat követi nyomon, 
és azokról jelentést tesz, a szállító és a 
közvetítő országokkal együttműködésben. 

(7) A Bizottság az iparág szakértőiből és a 
Bizottság képviselőiből, valamint az 
energiaügyi biztos személyzetének 
tagjaiból és a Bizottság alelnöke/az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 
személyzetének tagjaiból álló állandó 
tartaléklistát hoz létre egy nyomonkövetési 
munkacsoport kialakításának céljából. Ez a 
nyomonkövetési munkacsoport szükség 
esetén alkalmazható; az Unión belüli és 
kívüli gázáramlásokat követi nyomon, és 
azokról jelentést tesz, a szállító és a 
közvetítő országokkal együttműködésben.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 426
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság az iparág szakértőiből és a 
Bizottság képviselőiből álló állandó 
tartaléklistát hoz létre egy nyomonkövetési 
munkacsoport kialakításának céljából. Ez a 
nyomonkövetési munkacsoport szükség 
esetén alkalmazható; a Közösségen belüli 
és kívüli gázáramlásokat követi nyomon, 

(7) A Bizottság az iparág szakértőiből és a 
Bizottság képviselőiből álló állandó 
tartaléklistát hoz létre egy nyomonkövetési 
munkacsoport kialakításának céljából. Ez a 
nyomonkövetési munkacsoport szükség 
esetén alkalmazható; a Közösségen belüli 
és kívüli gázáramlásokat követi nyomon, 
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és azokról jelentést tesz, a szállító és a 
közvetítő országokkal együttműködésben. 

és azokról jelentést tesz, a szállító és a 
közvetítő országokkal együttműködésben.
A szakértők és a Bizottság képviselőinek 
kiválasztása során a szakmai 
szempontokat és a regionális egyensúly 
elvét egyenlő mértékben kell figyelembe 
venni.

Or. hu

Indokolás

A nyomonkövetési munkacsoport tagjait a regionális egyensúly elve és a szakmai hozzáértés 
alapján kell felkérni. Regionális ellátási válaságok leküzdésében fontos szerepet játszhatnak a 
szükséges helyismerettel rendelkező szakértők.

Módosítás 427
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság az iparág szakértőiből és a 
Bizottság képviselőiből álló állandó 
tartaléklistát hoz létre egy nyomonkövetési 
munkacsoport kialakításának céljából. Ez a 
nyomonkövetési munkacsoport szükség 
esetén alkalmazható; a Közösségen belüli 
és kívüli gázáramlásokat követi nyomon, 
és azokról jelentést tesz, a szállító és a 
közvetítő országokkal együttműködésben. 

(7) A Bizottság – a gázkoordinációs 
csoport véleményének teljes körű 
figyelembevételét követően – az iparág 
szakértőiből és a Bizottság képviselőiből 
álló állandó tartaléklistát hoz létre egy 
nyomonkövetési munkacsoport 
kialakításának céljából. Ez a 
nyomonkövetési munkacsoport szükség 
esetén alkalmazható; az Unión belüli és 
kívüli gázáramlásokat követi nyomon, és 
azokról jelentést tesz, a termelő és a 
közvetítő országokkal együttműködésben.

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport – mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti 
szervezetei, az ENTSO-G, a fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) alkotta 
testület – tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatok megosztására, valamint az 
érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ezért a gázkoordinációs 
csoportnak elő kell segítenie a földgáz-ellátási intézkedések összehangolását. Ennek erejéig 
rendszeresen konzultálni kell a gázkoordinációs csoporttal, az ezen rendeletben foglalt 
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rendelkezésekkel összhangban.

Módosítás 428
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság az iparág szakértőiből és a 
Bizottság képviselőiből álló állandó 
tartaléklistát hoz létre egy nyomonkövetési 
munkacsoport kialakításának céljából. Ez a 
nyomonkövetési munkacsoport szükség 
esetén alkalmazható; a Közösségen belüli 
és kívüli gázáramlásokat követi nyomon, 
és azokról jelentést tesz, a szállító és a 
közvetítő országokkal együttműködésben. 

(7) A Bizottság – a gázkoordinációs 
csoport véleményének teljes körű 
figyelembevételét követően – az iparág 
szakértőiből és a Bizottság képviselőiből 
álló állandó tartaléklistát hoz létre egy 
nyomonkövetési munkacsoport 
kialakításának céljából. Ez a 
nyomonkövetési munkacsoport szükség 
esetén alkalmazható; az Unión belüli és 
kívüli gázáramlásokat követi nyomon, és 
azokról jelentést tesz, a termelő és a 
közvetítő országokkal együttműködésben.

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport – mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti 
szervezetei, az ENTSO-G, a fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) alkotta 
testület – tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatok megosztására, valamint az 
érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ezért a gázkoordinációs 
csoportnak elő kell segítenie a földgáz-ellátási intézkedések összehangolását. Ennek erejéig a 
Bizottságnak rendszeresen konzultálnia kell a gázkoordinációs csoporttal, az e rendeletben 
foglalt rendelkezésekkel összhangban.

Módosítás 429
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság az iparág szakértőiből és a 
Bizottság képviselőiből álló állandó 

(7) A Bizottság – a gázkoordinációs 
csoport véleményének teljes körű 



PE438.242v01-00 62/106 AM\802059HU.doc

HU

tartaléklistát hoz létre egy nyomonkövetési 
munkacsoport kialakításának céljából. Ez a 
nyomonkövetési munkacsoport szükség 
esetén alkalmazható; a Közösségen belüli 
és kívüli gázáramlásokat követi nyomon, 
és azokról jelentést tesz, a szállító és a 
közvetítő országokkal együttműködésben. 

figyelembevételét követően – az iparág 
szakértőiből és a Bizottság képviselőiből 
álló állandó tartaléklistát hoz létre egy 
nyomonkövetési munkacsoport 
kialakításának céljából. Ez a 
nyomonkövetési munkacsoport szükség 
esetén alkalmazható; az Unión belüli és 
kívüli gázáramlásokat követi nyomon, és 
azokról jelentést tesz, a termelő és a 
közvetítő országokkal együttműködésben.

Or. en

Indokolás

      A gázkoordinációs csoport – mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti 
szervezetei, az, ENTSO-G, a fontos fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) 
alkotta testület – a legjobb fórumnak látszik a vitákra, a tapasztalatmegosztásra, valamint az 
érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ezért a gázkoordinációs 
csoportnak elő kell segítenie a földgáz-ellátási intézkedések összehangolását. Ennek erejéig a 
Bizottságnak rendszeresen konzultálnia kell a gázkoordinációs csoporttal, az e rendeletben 
foglalt rendelkezésekkel összhangban.

Módosítás 430
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság az iparág szakértőiből és a 
Bizottság képviselőiből álló állandó 
tartaléklistát hoz létre egy nyomonkövetési 
munkacsoport kialakításának céljából. Ez a 
nyomonkövetési munkacsoport szükség 
esetén alkalmazható; a Közösségen belüli 
és kívüli gázáramlásokat követi nyomon, 
és azokról jelentést tesz, a szállító és a 
közvetítő országokkal együttműködésben. 

(7) A Bizottság – a gázkoordinációs 
csoport véleményének teljes körű 
figyelembevételét követően – az iparág 
szakértőiből és a Bizottság képviselőiből 
álló állandó tartaléklistát hoz létre egy 
nyomonkövetési munkacsoport 
kialakításának céljából. Ez a 
nyomonkövetési munkacsoport szükség 
esetén alkalmazható; az Unión belüli és 
kívüli gázáramlásokat követi nyomon, és 
azokról jelentést tesz, a termelő és a 
közvetítő országokkal együttműködésben.

Or. en
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Indokolás

A gázkoordinációs csoport – mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti 
szervezetei, az, ENTSO-G, a fontos fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) 
alkotta testület – a legjobb fórumnak látszik a vitákra, a tapasztalatmegosztásra, valamint az 
érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ezért a gázkoordinációs 
csoportnak elő kell segítenie a földgáz-ellátási intézkedések összehangolását. Ennek erejéig a 
Bizottságnak rendszeresen konzultálnia kell a gázkoordinációs csoporttal, az e rendeletben 
foglalt rendelkezésekkel összhangban.

Módosítás 431
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság az iparág szakértőiből és a 
Bizottság képviselőiből álló állandó 
tartaléklistát hoz létre egy nyomonkövetési 
munkacsoport kialakításának céljából. Ez a 
nyomonkövetési munkacsoport szükség 
esetén alkalmazható; a Közösségen belüli 
és kívüli gázáramlásokat követi nyomon, 
és azokról jelentést tesz, a szállító és a 
közvetítő országokkal együttműködésben. 

(7) A Bizottság – a gázkoordinációs 
csoporttal folytatott konzultációt követően 
– az iparág szakértőiből és a Bizottság 
képviselőiből álló állandó tartaléklistát hoz 
létre egy nyomonkövetési munkacsoport 
kialakításának céljából. Ez a 
nyomonkövetési munkacsoport szükség 
esetén alkalmazható; az Unión belüli és 
kívüli gázáramlásokat követi nyomon, és 
azokról jelentést tesz, a szállító és a 
közvetítő országokkal együttműködésben. 

Or. en

Módosítás 432
Takis Hadjigeorgiou

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A Bizottság az iparág szakértőiből és a 
Bizottság képviselőiből álló állandó 
tartaléklistát hoz létre egy nyomonkövetési 
munkacsoport kialakításának céljából. Ez a 
nyomonkövetési munkacsoport szükség 

7. A Bizottság az iparág szakértőiből és az 
összes tagállam képviselőiből álló állandó 
tartaléklistát hoz létre egy nyomonkövetési 
munkacsoport kialakításának céljából. Ez a 
nyomonkövetési munkacsoport szükség 



PE438.242v01-00 64/106 AM\802059HU.doc

HU

esetén alkalmazható; a Közösségen belüli 
és kívüli gázáramlásokat követi nyomon, 
és azokról jelentést tesz, a szállító és a 
közvetítő országokkal együttműködésben. 

esetén alkalmazható; az Unión belüli és 
kívüli gázáramlásokat követi nyomon, és 
azokról jelentést tesz, mindig a szállító és a 
közvetítő országokkal együttműködésben.

Or. en

Módosítás 433
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A gázkoordinációs csoportot az ellátás 
biztonságát érintő intézkedések 
összehangolásának megkönnyítésére 
hozzák létre. A csoport az illetékes 
hatóságok, az Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökség és a 
földgázpiaci ENTSO képviselőiből, 
valamint az érintett iparágak és fogyasztók 
képviseleti szerveinek képviselőiből áll. A 
Bizottság dönt a csoport összetételéről, 
biztosítva annak reprezentatív voltát, és 
elnököl a csoport ülésein. A csoport 
eljárási szabályzatot fogad el.

1. A gázkoordinációs csoportot az ellátás 
biztonságát érintő intézkedések 
összehangolásának megkönnyítésére 
hozzák létre. A csoport az illetékes 
hatóságok, a nemzeti szabályozó 
hatóságok (ha ezek az illetékes 
hatóságoknak nem részei), az
Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökség és a földgázpiaci ENTSO 
képviselőiből, valamint a földgázipar és a 
villamosenergia-ipar, továbbá az érintett 
fogyasztók képviseleti szerveinek 
képviselőiből áll.  A Bizottság dönt a 
csoport összetételéről, biztosítva annak 
reprezentatív voltát, és elnököl a csoport 
ülésein. A csoport eljárási szabályzatot 
fogad el.

Or. de

Indokolás

A gázkoordinációs csoport a legutóbbi földgázválság során központi szerepet játszott. Minden 
bizonnyal előnyös lenne, ha a Bizottság megvizsgálná a nemzeti terveket, és egy bizonyos fokú 
harmonizációt idézne elő. A vezető szerepet azonban továbbra is a gázkoordinációs 
csoportnak kell betöltenie. A gázkoordinációs csoport hatásköreit meg kell erősíteni.
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Módosítás 434
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gázkoordinációs csoportot az ellátás 
biztonságát érintő intézkedések 
összehangolásának megkönnyítésére 
hozzák létre. A csoport az illetékes 
hatóságok, az Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökség és a 
földgázpiaci ENTSO képviselőiből, 
valamint az érintett iparágak és fogyasztók 
képviseleti szerveinek képviselőiből áll. A 
Bizottság dönt a csoport összetételéről, 
biztosítva annak reprezentatív voltát, és 
elnököl a csoport ülésein. A csoport 
eljárási szabályzatot fogad el.

(1) A gázkoordinációs csoportot az ellátás 
biztonságát érintő intézkedések 
összehangolásának megkönnyítésére 
hozzák létre. A csoport az illetékes 
hatóságok, az Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökség és a 
földgázpiaci ENTSO képviselőiből, az 
érintett iparágak és fogyasztók képviseleti 
szerveinek képviselőiből, valamint a 
villamosenergia-termelő iparág 
képviselőiből áll. A Bizottság dönt a 
csoport összetételéről, biztosítva annak 
reprezentatív voltát, és elnököl a csoport 
ülésein. A csoport eljárási szabályzatot 
fogad el.

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport szerepe rendkívül fontos, és mivel feladatai messze meghaladják a 
tanácsadói szerepkört, miután értékeli a gázellátási helyzetet, megfelelő együttműködési 
platformot biztosít az összes érintett fél között, a villamosenergia-termelő iparág képviselőit is 
magában kellene foglalnia.

Módosítás 435
Takis Hadjigeorgiou

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gázkoordinációs csoportot az ellátás 
biztonságát érintő intézkedések 
összehangolásának megkönnyítésére 
hozzák létre. A csoport az illetékes 
hatóságok, az Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökség és a 

(1) A gázkoordinációs csoportot az ellátás 
biztonságát érintő intézkedések 
összehangolásának megkönnyítésére 
hozzák létre. A csoport az összes tagállam, 
az Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökség és a földgázpiaci ENTSO 
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földgázpiaci ENTSO képviselőiből, 
valamint az érintett iparágak és fogyasztók 
képviseleti szerveinek képviselőiből áll. A 
Bizottság dönt a csoport összetételéről, 
biztosítva annak reprezentatív voltát, és 
elnököl a csoport ülésein. A csoport 
eljárási szabályzatot fogad el.

képviselőiből, valamint az érintett iparágak 
és fogyasztók képviseleti szerveinek 
képviselőiből áll. Valamennyi tagállam 
képviseletét biztosítani kell.

Or. en

Módosítás 436
Fiorello Provera, Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A csoport biztosítja, hogy az összes 
érintett fél képviseltetve legyen a 
biztonsági problémák sajátosságai 
alapján, illetve vészhelyzet esetén a 
vészhelyzeti eljárásban érintett régióknak 
megfelelően.

Or. it

Indokolás

A koordinációs csoport összetétele a vizsgálat tárgyát képező problémáknak megfelelően 
változik.

Módosítás 437
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gázkoordinációs csoport a 
Bizottságot különösen a következőkkel 
kapcsolatos kérdésekben segíti: 

(2) E rendelet rendelkezéseivel 
összhangban a gázkoordinációs csoport 
szorosan együttműködik a Bizottsággal, 
különösen a következőkkel kapcsolatos 
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kérdésekben:

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport – mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti 
szervezetei, az ENTSO-G, a fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) alkotta 
testület – tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatok megosztására, valamint az 
érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ezért a gázkoordinációs 
csoportnak elő kell segítenie a földgáz-ellátási intézkedések összehangolását. Ennek erejéig 
rendszeresen konzultálni kell a gázkoordinációs csoporttal, az ezen rendeletben foglalt 
rendelkezésekkel összhangban.

Módosítás 438
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gázkoordinációs csoport a 
Bizottságot különösen a következőkkel 
kapcsolatos kérdésekben segíti: 

(2) E rendelet rendelkezéseivel 
összhangban a gázkoordinációs csoport 
szorosan együttműködik a Bizottsággal, 
különösen a következőkkel kapcsolatos 
kérdésekben:

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport – mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti 
szervezetei, az ENTSO-G, a fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) alkotta 
testület – tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatok megosztására, valamint az 
érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ezért a gázkoordinációs 
csoportnak elő kell segítenie a földgáz-ellátási intézkedések összehangolását. Ennek erejéig a 
Bizottságnak rendszeresen konzultálnia kell a gázkoordinációs csoporttal, az e rendeletben 
foglalt rendelkezésekkel összhangban.
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Módosítás 439
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gázkoordinációs csoport a 
Bizottságot különösen a következőkkel 
kapcsolatos kérdésekben segíti: 

(2) E rendelet rendelkezéseivel 
összhangban a gázkoordinációs csoport 
szorosan együttműködik a Bizottsággal, 
különösen a következőkkel kapcsolatos 
kérdésekben:

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport – mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti 
szervezetei, az, ENTSO-G, a fontos fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) 
alkotta testület – a legjobb fórumnak látszik a vitákra, a tapasztalatmegosztásra, valamint az 
érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ezért a gázkoordinációs 
csoportnak elő kell segítenie a földgáz-ellátási intézkedések összehangolását. Ennek erejéig a 
Bizottságnak rendszeresen konzultálnia kell a gázkoordinációs csoporttal, az e rendeletben 
foglalt rendelkezésekkel összhangban.

Módosítás 440
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gázkoordinációs csoport a 
Bizottságot különösen a következőkkel 
kapcsolatos kérdésekben segíti: 

(2) E rendelet rendelkezéseivel 
összhangban a gázkoordinációs csoport 
szorosan együttműködik a Bizottsággal, 
különösen a következőkkel kapcsolatos 
kérdésekben:

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport – mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti 
szervezetei, az, ENTSO-G, a fontos fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) 
alkotta testület – a legjobb fórumnak látszik a vitákra, a tapasztalatmegosztásra, valamint az 
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érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ezért a gázkoordinációs 
csoportnak elő kell segítenie a földgáz-ellátási intézkedések összehangolását. Ennek erejéig a 
Bizottságnak rendszeresen konzultálnia kell a gázkoordinációs csoporttal, az e rendeletben 
foglalt rendelkezésekkel összhangban.

Módosítás 441
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gázkoordinációs csoport a
Bizottságot különösen a következőkkel 
kapcsolatos kérdésekben segíti:

(2) A gázkoordinációs csoport a
Bizottsággal különösen a következő
kérdésekben működik együtt:

Or. de

Indokolás

A gázkoordinációs csoport a legutóbbi földgázválság során központi szerepet játszott. Minden 
bizonnyal előnyös lenne, ha a Bizottság megvizsgálná a nemzeti terveket, és egy bizonyos fokú 
harmonizációt idézne elő. A vezető szerepet azonban továbbra is a gázkoordinációs 
csoportnak kell betöltenie. A gázkoordinációs csoport hatásköreit meg kell erősíteni.

Módosítás 442
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ellátás biztonságának szintje, 
teljesítménymutatók és értékelési
módszerek;

d) az ellátás biztonságának szintje, 
teljesítménymutatók és kockázatértékelési, 
valamint hatásvizsgálati módszerek;

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport – mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti 
szervezetei, az ENTSO-G, a fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) alkotta 
testület – tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatok megosztására, valamint az 
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érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ezért a gázkoordinációs 
csoportnak elő kell segítenie a földgáz-ellátási intézkedések összehangolását. Ennek erejéig 
rendszeresen konzultálni kell a gázkoordinációs csoporttal, az ezen rendeletben foglalt 
rendelkezésekkel összhangban.

Módosítás 443
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ellátás biztonságának szintje, 
teljesítménymutatók és értékelési
módszerek;

d) az ellátás biztonságának szintje, 
teljesítménymutatók és kockázatértékelési, 
valamint hatásvizsgálati módszerek;

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport – mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti 
szervezetei, az ENTSO-G, a fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) alkotta 
testület – tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatok megosztására, valamint az 
érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ezért a gázkoordinációs 
csoportnak elő kell segítenie a földgáz-ellátási intézkedések összehangolását. Ennek erejéig a 
Bizottságnak rendszeresen konzultálnia kell a gázkoordinációs csoporttal, az e rendeletben 
foglalt rendelkezésekkel összhangban.

Módosítás 444
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ellátás biztonságának szintje, 
teljesítménymutatók és értékelési
módszerek;

d) az ellátás biztonságának szintje, 
teljesítménymutatók és kockázatértékelési, 
valamint hatásvizsgálati módszerek;

Or. en
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Indokolás

A gázkoordinációs csoport – mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti 
szervezetei, az ENTSO-G, a fontos fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) 
alkotta testület – a legjobb fórumnak látszik a vitákra, a tapasztalatmegosztásra, valamint az 
érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ezért a gázkoordinációs 
csoportnak elő kell segítenie a földgáz-ellátási intézkedések összehangolását. Ennek erejéig a 
Bizottságnak rendszeresen konzultálnia kell a gázkoordinációs csoporttal, az e rendeletben 
foglalt rendelkezésekkel összhangban.

Módosítás 445
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ellátás biztonságának szintje, 
teljesítménymutatók és értékelési
módszerek;

d) az ellátás biztonságának szintje, 
teljesítménymutatók és kockázatértékelési, 
valamint hatásvizsgálati módszerek;

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport – mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti 
szervezetei, az ENTSO-G, a fontos fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) 
alkotta testület – a legjobb fórumnak látszik a vitákra, a tapasztalatmegosztásra, valamint az 
érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ezért a gázkoordinációs 
csoportnak elő kell segítenie a földgáz-ellátási intézkedések összehangolását. Ennek erejéig a 
Bizottságnak rendszeresen konzultálnia kell a gázkoordinációs csoporttal, az e rendeletben 
foglalt rendelkezésekkel összhangban.

Módosítás 446
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a tervek végrehajtása; g) a megelőzési és a vészhelyzeti tervek 
végrehajtása és felülvizsgálata;
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Or. en

Módosítás 447
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a tervek végrehajtása; g) a tervek végrehajtása, felülvizsgálata és 
visszavonása;

Or. en

Módosítás 448
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a tervek végrehajtása; g) a tervek végrehajtása és felülvizsgálata;

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport – mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti 
szervezetei, az ENTSO-G, a fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) alkotta 
testület – tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatok megosztására, valamint az 
érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ezért a gázkoordinációs 
csoportnak elő kell segítenie a földgáz-ellátási intézkedések összehangolását. Ennek erejéig 
rendszeresen konzultálni kell a gázkoordinációs csoporttal, az ezen rendeletben foglalt 
rendelkezésekkel összhangban.
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Módosítás 449
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a tervek végrehajtása; g) a tervek végrehajtása és felülvizsgálata;

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport – mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti 
szervezetei, az ENTSO-G, a fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) alkotta 
testület – tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatok megosztására, valamint az 
érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ezért a gázkoordinációs 
csoportnak elő kell segítenie a földgáz-ellátási intézkedések összehangolását. Ennek erejéig a 
Bizottságnak rendszeresen konzultálnia kell a gázkoordinációs csoporttal, az e rendeletben 
foglalt rendelkezésekkel összhangban.

Módosítás 450
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a tervek végrehajtása; g) a tervek végrehajtása és felülvizsgálata;

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport, mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti szervezetei, 
az, ENTSO-G, a fontos fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) alkotta testület 
a legjobb fórumnak látszik a vitákra, a tapasztalatmegosztásra, valamint az érintett felekkel 
való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ezért a gázkoordinációs csoportnak elő kell 
segítenie a földgáz-ellátási intézkedések összehangolását. Ennek erejéig a Bizottságnak 
rendszeresen konzultálnia kell a GCG-vel, az ezen rendeletben foglalt rendelkezésekkel 
összhangban.
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Módosítás 451
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a tervek végrehajtása; g) a tervek végrehajtása és felülvizsgálata;

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport, mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti szervezetei, 
az, ENTSO-G, a fontos fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) alkotta testület 
a legjobb fórumnak látszik a vitákra, a tapasztalatmegosztásra, valamint az érintett felekkel 
való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ezért a gázkoordinációs csoportnak elő kell 
segítenie a földgáz-ellátási intézkedések összehangolását. Ennek erejéig a Bizottságnak 
rendszeresen konzultálnia kell a GCG-vel, az ezen rendeletben foglalt rendelkezésekkel 
összhangban.

Módosítás 452
Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az e rendelet alkalmazásával a 
gázkoordinációs csoport számára történő 
adatszolgáltatás kizárólag a nem bizalmas 
jellegű információkra terjedhet ki.

Or. en
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Módosítás 453
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság rendszeresen összehívja a
gázkoordinációs csoportot.

(3) A gázkoordinációs csoport 
rendszeresen tart üléseket.

Or. de

Indokolás

A gázkoordinációs csoport a legutóbbi földgázválság során központi szerepet játszott. Minden 
bizonnyal előnyös lenne, ha a Bizottság megvizsgálná a nemzeti terveket, és egy bizonyos fokú 
harmonizációt idézne elő. A vezető szerepet azonban továbbra is a gázkoordinációs 
csoportnak kell betöltenie. A gázkoordinációs csoport hatásköreit meg kell erősíteni.

Módosítás 454
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az érintett régióból származó tagok 
részvételével felállíthatók a 
gázkoordinációs csoport regionális 
alcsoportjai. A regionális alcsoportok 
munkáját a gázkoordinációs csoport 
ellenőrzi.

Or. en

Indokolás

A javasolt rendeletben regionális szinten kitűzött célok elérése érdekében fontos, hogy 
valamennyi érintett intézmény, továbbá a földgázvállalatok elgondolkozzanak 
együttműködésük módjairól. A gázkoordinációs csoport hatékonysága például megerősíthető 
azon lehetőség biztosítása révén, hogy egyedi regionális alcsoportok jöhessenek létre, 
amelyek regionális szinten kezelik az ellátásbiztonság kérdését.
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Módosítás 455
Fiorello Provera, Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az e rendelet alkalmazásával a 
gázkoordinációs csoport számára történő 
adatszolgáltatás kizárólag a nem bizalmas 
jellegű információkra terjedhet ki.

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport tagságára figyelemmel a bizalmas információk megadása 
súlyosan sérhetné a vállalkozások érdekeit, gátolná szerződések teljesítését, a piac 
torzulásához vezetne, sőt, veszélyeztetné magát az ellátás biztonságát is (különös tekintettel 
arra, hogy meg kell őrizni az EU gázszolgáltatóinak alkutárgyalási pozícióit a külső 
termelőkkel folytatott tárgyalásaik tekintetében).

Módosítás 456
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságnak vészhelyzet 
idején különösen a következő 
információkhoz kell napi rendszerességgel 
hozzájutnia:

(1) …..-tól* kezdődően az illetékes 
hatóságnak vészhelyzet idején különösen a 
következő információkhoz kell napi 
rendszerességgel hozzájutnia:
HL kérjük az időpont beillesztését: e rendelet 
hatálybalépése után 6 hónappal.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy válság esetén a 12. cikk (1) bekezdésében említett információk naponta történő 
frissítéssel az illetékes hatóság rendelkezésére álljanak. Mivel az információk továbbítása 
érdekében meg kell teremteni a szükséges adatközlési rendszert az illetékes hatóság és a piaci 
szereplők között, hat hónapos bevezetési időszakot kell előirányozni.
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Módosítás 457
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) óránkénti gázáram minden 
határkeresztező betáplálási és kiadási 
ponton, valamint minden olyan ponton, 
amely egy termelőüzemet összeköt a 
hálózattal, a tárolókkal, az LNG-
létesítményekkel, millió köbméter per 
napban kifejezve;

b) óránkénti gázáram minden 
határkeresztező betáplálási és kiadási 
ponton, valamint minden olyan ponton, 
amely a szállítóhálózatot összeköti egy
termelőüzemmel, tárolóval vagy LNG-
terminállal;

Or. en

Módosítás 458
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) óránkénti gázáram minden 
határkeresztező betáplálási és kiadási 
ponton, valamint minden olyan ponton, 
amely egy termelőüzemet összeköt a 
hálózattal, a tárolókkal, az LNG-
létesítményekkel, millió köbméter per 
napban kifejezve;

b) óránkénti gázáram minden 
határkeresztező betáplálási és kiadási 
ponton, valamint minden olyan ponton, 
amely a szállítóhálózatot összeköti egy
termelőüzemmel, tárolóval vagy LNG-
terminállal;

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi a javasolt 12. cikk (1) bekezdésének b) pontját. Egyúttal 
megváltoztatja a javasolt 12. cikk (1) bekezdésének c) pontját is annak biztosítása érdekében, 
hogy a szöveg összhangban álljon a piaci valósággal, amikor a gyakorlatban legfeljebb 
becslések állnak majd rendelkezésre. Ezen kívül, jóllehet a PGNiG energiaszolgáltató 
társaság által javasolt szöveg nem határoz meg mennyiségértékeket, mégis egyértelmű, hogy a 
gázáramot órában, és nem a Bizottság által javasolt napban kell kifejezni. 
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Módosítás 459
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) óránkénti gázáram minden 
határkeresztező betáplálási és kiadási 
ponton, valamint minden olyan ponton, 
amely egy termelőüzemet összeköt a 
hálózattal, a tárolókkal, az LNG-
létesítményekkel, millió köbméter per 
napban kifejezve;

b) óránkénti gázáram minden 
határkeresztező betáplálási és kiadási 
ponton, valamint minden olyan ponton, 
amely a szállítóhálózatot összeköti egy
termelőüzemmel, tárolóval vagy LNG-
terminállal;

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi a javasolt 12. cikk (1) bekezdésének b) pontját. Egyúttal 
megváltoztatja a javasolt 12. cikk (1) bekezdésének c) pontját is annak biztosítása érdekében, 
hogy a szöveg összhangban álljon a piaci valósággal, amikor a gyakorlatban legfeljebb 
becslések állnak majd rendelkezésre.

Módosítás 460
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) óránkénti gázáram minden 
határkeresztező betáplálási és kiadási 
ponton, valamint minden olyan ponton, 
amely egy termelőüzemet összeköt a 
hálózattal, a tárolókkal, az LNG-
létesítményekkel, millió köbméter per 
napban kifejezve;

b) óránkénti gázáram minden 
határkeresztező betáplálási és kiadási 
ponton, valamint minden olyan ponton, 
amely a szállítóhálózatot összeköti egy
termelőüzemmel, tárolóval vagy LNG-
terminállal;

Or. en
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Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi a javasolt 12. cikk (1) bekezdésének b) pontját. Egyúttal 
megváltoztatja a javasolt 12. cikk (1) bekezdésének c) pontját is annak biztosítása érdekében, 
hogy a szöveg összhangban álljon a piaci valósággal, amikor a gyakorlatban legfeljebb 
becslések állnak majd rendelkezésre.

Módosítás 461
Patrizia Toia, Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) óránkénti gázáram minden 
határkeresztező betáplálási és kiadási 
ponton, valamint minden olyan ponton, 
amely egy termelőüzemet összeköt a 
hálózattal, a tárolókkal, az LNG-
létesítményekkel, millió köbméter per 
napban kifejezve;

b) óránkénti gázáram minden 
határkeresztező betáplálási és kiadási 
ponton, valamint minden olyan ponton, 
amely a szállítóhálózatot összeköti egy
termelőüzemmel, tárolóval vagy LNG-
terminállal;

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi a javasolt 12. cikk (1) bekezdésének b) pontját. Egyúttal 
megváltoztatja a javasolt 12. cikk (1) bekezdésének c) pontját is annak biztosítása érdekében, 
hogy a szöveg összhangban álljon a piaci valósággal, amikor a gyakorlatban legfeljebb 
becslések állnak majd rendelkezésre.

Módosítás 462
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azon időtartam, napban kifejezve, amely 
alatt lehetetlen megoldani a védett 
fogyasztók gázellátását.

c) azon időtartam, napban kifejezve, amely 
alatt a védett fogyasztók gázellátása 
előreláthatóan biztosítható.

Or. en
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Módosítás 463
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azon időtartam, napban kifejezve, amely 
alatt lehetetlen megoldani a védett 
fogyasztók gázellátását.

c) azon időtartam, napban kifejezve, amely
alatt a védett fogyasztók gázellátása 
előreláthatóan biztosítható.

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi a javasolt 12. cikk (1) bekezdésének b) pontját. Egyúttal 
megváltoztatja a javasolt 12. cikk (1) bekezdésének c) pontját is annak biztosítása érdekében, 
hogy a szöveg összhangban álljon a piaci valósággal, amikor a gyakorlatban legfeljebb 
becslések állnak majd rendelkezésre. Ezen kívül, jóllehet a PGNiG energiaszolgáltató 
társaság által javasolt szöveg nem határoz meg mennyiségértékeket, mégis egyértelmű, hogy a 
gázáramot órában, és nem a Bizottság által javasolt napban kell kifejezni. 

Módosítás 464
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azon időtartam, napban kifejezve, amely 
alatt lehetetlen megoldani a védett 
fogyasztók gázellátását.

c) azon időtartam, napban kifejezve, amely 
alatt a védett fogyasztók gázellátása 
előreláthatóan biztosítható.

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi a javasolt 12. cikk (1) bekezdésének b) pontját. Egyúttal 
megváltoztatja a javasolt 12. cikk (1) bekezdésének c) pontját is annak biztosítása érdekében, 
hogy a szöveg összhangban álljon a piaci valósággal, amikor a gyakorlatban legfeljebb 
becslések állnak majd rendelkezésre.
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Módosítás 465
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azon időtartam, napban kifejezve, amely 
alatt lehetetlen megoldani a védett 
fogyasztók gázellátását.

c) azon időtartam, napban kifejezve, amely 
alatt a védett fogyasztók gázellátása 
előreláthatóan biztosítható.

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi a javasolt 12. cikk (1) bekezdésének b) pontját. Egyúttal 
megváltoztatja a javasolt 12. cikk (1) bekezdésének c) pontját is annak biztosítása érdekében, 
hogy a szöveg összhangban álljon a piaci valósággal, amikor a gyakorlatban legfeljebb 
becslések állnak majd rendelkezésre.

Módosítás 466
Patrizia Toia, Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azon időtartam, napban kifejezve, amely 
alatt lehetetlen megoldani a védett 
fogyasztók gázellátását.

c) azon időtartam, napban kifejezve, amely 
alatt a védett fogyasztók gázellátása 
előreláthatóan biztosítható.

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi a javasolt 12. cikk (1) bekezdésének b) pontját. Egyúttal 
megváltoztatja a javasolt 12. cikk (1) bekezdésének c) pontját is annak biztosítása érdekében, 
hogy a szöveg összhangban álljon a piaci valósággal, amikor a gyakorlatban legfeljebb 
becslések állnak majd rendelkezésre.
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Módosítás 467
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Vészhelyzet után az illetékes hatóság 
haladéktalanul a Bizottság rendelkezésére 
bocsátja a vészhelyzetnek és a végrehajtott 
intézkedések eredményességének részletes 
értékelését, beleértve a vészhelyzet 
gazdasági hatásának értékelését, a 
tüzelőanyag-váltásnak a kibocsátások 
szintjére gyakorolt hatását, a 
villamosenergia-ágazatra gyakorolt hatást 
és a Közösségnek és tagállamainak 
nyújtott, illetőleg a tőlük kapott segítség 
hatását is.

(5) Vészhelyzet után az illetékes hatóság 
haladéktalanul a Bizottság rendelkezésére 
bocsátja a vészhelyzetnek és a végrehajtott 
intézkedések eredményességének részletes 
értékelését, beleértve a vészhelyzet 
gazdasági hatásának értékelését, a 
tüzelőanyag-váltásnak a kibocsátások 
szintjére gyakorolt hatását, a 
villamosenergia-ágazatra gyakorolt hatást 
és az Uniónak és tagállamainak nyújtott, 
illetőleg a tőlük kapott segítség hatását is.
A Bizottság elemzi a tagállamok 
értékeléseit, és elemzésének eredményeit 
összesített formában a gázkoordinációs 
csoport elé terjeszti.

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport – mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti 
szervezetei, az ENTSO-G, a fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) alkotta 
testület – tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatok megosztására, valamint az 
érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ezért a gázkoordinációs 
csoportnak elő kell segítenie a földgáz-ellátási intézkedések összehangolását. Ennek erejéig 
rendszeresen konzultálni kell a gázkoordinációs csoporttal, az ezen rendeletben foglalt 
rendelkezésekkel összhangban.

Módosítás 468
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Vészhelyzet után az illetékes hatóság 
haladéktalanul a Bizottság rendelkezésére 
bocsátja a vészhelyzetnek és a végrehajtott 

(5) Vészhelyzet után az illetékes hatóság 
haladéktalanul a Bizottság rendelkezésére 
bocsátja a vészhelyzetnek és a végrehajtott 
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intézkedések eredményességének részletes 
értékelését, beleértve a vészhelyzet 
gazdasági hatásának értékelését, a 
tüzelőanyag-váltásnak a kibocsátások 
szintjére gyakorolt hatását, a 
villamosenergia-ágazatra gyakorolt hatást 
és a Közösségnek és tagállamainak 
nyújtott, illetőleg a tőlük kapott segítség 
hatását is.

intézkedések eredményességének részletes 
értékelését, beleértve a vészhelyzet 
gazdasági hatásának értékelését, a 
tüzelőanyag-váltásnak a kibocsátások 
szintjére gyakorolt hatását, a 
villamosenergia-ágazatra gyakorolt hatást 
és az Uniónak és tagállamainak nyújtott, 
illetőleg a tőlük kapott segítség hatását is.
A Bizottság elemzi a tagállamok 
értékeléseit, és elemzésének eredményeit 
összesített formában a gázkoordinációs 
csoport elé terjeszti.

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport – mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti 
szervezetei, az ENTSO-G, a fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) alkotta 
testület – tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatok megosztására, valamint az 
érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ezért a gázkoordinációs 
csoportnak elő kell segítenie a földgáz-ellátási intézkedések összehangolását. Ennek erejéig 
rendszeresen konzultálni kell a gázkoordinációs csoporttal, az ezen rendeletben foglalt 
rendelkezésekkel összhangban.

Módosítás 469
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Vészhelyzet után az illetékes hatóság 
haladéktalanul a Bizottság rendelkezésére 
bocsátja a vészhelyzetnek és a végrehajtott 
intézkedések eredményességének részletes 
értékelését, beleértve a vészhelyzet 
gazdasági hatásának értékelését, a 
tüzelőanyag-váltásnak a kibocsátások 
szintjére gyakorolt hatását, a
villamosenergia-ágazatra gyakorolt hatást 
és a Közösségnek és tagállamainak 
nyújtott, illetőleg a tőlük kapott segítség 
hatását is.

(5) Vészhelyzet után az illetékes hatóság 
haladéktalanul a Bizottság rendelkezésére 
bocsátja a vészhelyzetnek és a végrehajtott 
intézkedések eredményességének részletes 
értékelését, beleértve a vészhelyzet 
gazdasági hatásának értékelését, a 
tüzelőanyag-váltásnak a kibocsátások 
szintjére gyakorolt hatását, a 
villamosenergia-ágazatra gyakorolt hatást 
és az Uniónak és tagállamainak nyújtott, 
illetőleg a tőlük kapott segítség hatását is.
A Bizottság elemzi a tagállamok 
értékeléseit, és elemzésének eredményeit 
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összesített formában a gázkoordinációs 
csoport elé terjeszti.

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport – mint a különböző érdekelt felek (a gázipar képviseleti 
szervezetei, az ENTSO-G, a fogyasztók, az illetékes nemzeti hatóságok és az ACER) alkotta 
testület – tűnik a legjobb fórumnak a vitákra, a tapasztalatok megosztására, valamint az 
érintett felekkel való hivatalos konzultációkra és egyeztetésre. Ezért a gázkoordinációs 
csoportnak elő kell segítenie a földgáz-ellátási intézkedések összehangolását. Ennek erejéig 
rendszeresen konzultálni kell a gázkoordinációs csoporttal, az ezen rendeletben foglalt 
rendelkezésekkel összhangban.

Módosítás 470
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a tagállamok tájékoztatják az Európai 
Bizottságot mindazon harmadik 
országokkal kötött kormányközi
megállapodásokról, amelyek hatással 
vannak a gázinfrastruktúra és a gázellátás 
fejlesztésére; újabb kormányközi 
megállapodások megkötése előtt a 
tagállamok értesítik a Bizottságot annak 
értékelése céljából, hogy e megállapodások 
összeegyeztethetők-e a belső piaci 
szabályozással;

Or. hu

Indokolás

Valamennyi harmadik országgal kötött szerződés benyújtása aggályokat vet fel a 
kereskedelmileg érzékeny adatok titkosságával kapcsolatban.
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Módosítás 471
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a tagállamok benyújtják a Bizottsághoz 
az általuk harmadik országokkal kötött 
azon, létező kormányközi 
megállapodásokat, amelyek hatással 
vannak a gázinfrastruktúra és a gázellátás 
fejlesztésére;

Or. en

Indokolás

 A rendelettervezet olyan információkat követel meg, amelyek megadása nem látszik 
szükségesnek az ellátásbiztonság biztosítása szempontjából, ehelyett viszont igen súlyos 
gondokat okozna a bizalmas adatok tekintetében. A módosítás ezért inkább arra az 
információra összpontosít, amely hasznos a rendelet céljainak elérése szempontjából.

Módosítás 472
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a tagállamok benyújtják a Bizottsághoz 
az általuk harmadik országokkal kötött 
azon, létező kormányközi 
megállapodásokat, amelyek hatással 
vannak a gázinfrastruktúra és a gázellátás 
fejlesztésére;
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belső piaci szabályozással; 

Or. en

Indokolás

 A rendelettervezet olyan információkat követel meg, amelyek megadása nem látszik 
szükségesnek az ellátásbiztonság biztosítása szempontjából, ehelyett viszont igen súlyos 
gondokat okozna a bizalmas adatok tekintetében. A módosítás ezért inkább arra az 
információra összpontosít, amely hasznos a rendelet céljainak elérése szempontjából.

Módosítás 473
Patrizia Toia, Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a tagállamok benyújtják a Bizottsághoz 
az általuk harmadik országokkal kötött 
azon, létező kormányközi 
megállapodásokat, amelyek hatással 
vannak a gázinfrastruktúra és a gázellátás 
fejlesztésére;

Or. en

Indokolás

 A rendelettervezet olyan információkat követel meg, amelyek megadása nem látszik 
szükségesnek az ellátásbiztonság biztosítása szempontjából, ehelyett viszont igen súlyos 
gondokat okozna a bizalmas adatok tekintetében. A módosítás ezért inkább arra az 
információra összpontosít, amely hasznos a rendelet céljainak elérése szempontjából.
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Módosítás 474
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a tagállamok benyújtják a Bizottsághoz 
az általuk harmadik országokkal kötött 
azon, létező kormányközi 
megállapodásokat, amelyek hatással 
vannak a gázinfrastruktúra és a gázellátás 
fejlesztésére;

Or. en

Indokolás

 A rendelettervezet olyan információkat követel meg, amelyek megadása nem látszik 
szükségesnek az ellátásbiztonság biztosítása szempontjából, ehelyett viszont igen súlyos 
gondokat okozna a bizalmas adatok tekintetében. A módosítás ezért inkább arra az 
információra összpontosít, amely hasznos a rendelet céljainak elérése szempontjából.

Módosítás 475
Takis Hadjigeorgiou

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a tagállamok benyújtják a Bizottsághoz 
az általuk harmadik országokkal kötött 
azon, létező kormányközi 
megállapodásokat, amelyek hatással 
vannak a gázinfrastruktúra és a gázellátás 
fejlesztésére; újabb kormányközi 
megállapodások megkötése után a 
tagállamok értesítik a Bizottságot;
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belső piaci szabályozással;

Or. en

Módosítás 476
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a földgázvállalkozások értesítik a 
Bizottságot az általuk harmadik országbeli 
beszállítókkal kötött szerződések 
következő részleteiről:

b) A Bizottság a tagállamokkal és a 
gázkoordinációs csoporttal konzultálva 
megállapítja, hogy mely információkat 
kell a gázellátás biztonsága szempontjából 
ténylegesen mérvadónak tekinteni. Az 
illetékes hatóságok ennek alapján 
megadhatják a Bizottság számára az 
érintett tagállamok földgázvállalkozásai 
által harmadik országbeli beszállítókkal 
kötött szerződések következő részleteit, 
összesített formában:

- A szerződés időtartama és kiterjesztő 
rendelkezések;

- a szerződés időtartama és kiterjesztő 
rendelkezések;

- a szerződés tárgyát képező 
összmennyiség éves szinten és az átlagos 
havi mennyiség;

a szerződés tárgyát képező összmennyiség 
éves szinten és az átlagos havi mennyiség;

- a szerződés tárgyát képező mennyiségek 
rugalmassága, beleértve a „take-or-pay” 
kötelezettségvállalásokra vonatkozó 
rendelkezéseket is.
- a szerződés szerinti leszállítási pontok. a szerződés szerinti leszállítási pontok.

Or. en
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Módosítás 477
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a földgázvállalkozások értesítik a
Bizottságot az általuk harmadik országbeli 
beszállítókkal kötött szerződések 
következő részleteiről:

b) az illetékes hatóságok értesítik a 
Bizottságot a területükön működő 
földgázvállalkozások által harmadik 
országbeli beszállítókkal kötött 
szerződések következő részleteiről, 
összesített formában:

- A szerződés időtartama és kiterjesztő 
rendelkezések;

- A szerződés időtartama;

- a szerződés tárgyát képező
összmennyiség éves szinten és az átlagos 
havi mennyiség;

- a szerződés tárgyát képező, rendelkezésre 
álló mennyiségek éves és havi szinten, 
valamint az átlagos havi mennyiség;

- a szerződés tárgyát képező mennyiségek 
rugalmassága, beleértve a „take-or-pay” 
kötelezettségvállalásokra vonatkozó 
rendelkezéseket is.
- a szerződés szerinti leszállítási pontok. a szerződés szerinti leszállítási pontok.

Or. en

Indokolás

 A rendelettervezet olyan információkat követel meg, amelyek megadása nem látszik 
szükségesnek az ellátásbiztonság biztosítása szempontjából, ehelyett viszont igen súlyos 
gondokat okozna a bizalmas adatok tekintetében. A módosítás ezért inkább arra az 
információra összpontosít, amely hasznos a rendelet céljainak elérése szempontjából.

Módosítás 478
Amalia Sartori, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a földgázvállalkozások értesítik a
Bizottságot az általuk harmadik országbeli 
beszállítókkal kötött szerződések 

b) az illetékes hatóságok értesítik a 
Bizottságot a területükön működő 
földgázvállalkozások által harmadik 
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következő részleteiről: országbeli beszállítókkal kötött 
szerződések következő részleteiről, 
összesített formában:

- A szerződés időtartama és kiterjesztő 
rendelkezések;

- a szerződés időtartama;

- a szerződés tárgyát képező
összmennyiség éves szinten és az átlagos 
havi mennyiség;

- a szerződés tárgyát képező, rendelkezésre 
álló mennyiségek éves és havi szinten, 
valamint az átlagos havi mennyiség;

- a szerződés tárgyát képező mennyiségek 
rugalmassága, beleértve a „take-or-pay” 
kötelezettségvállalásokra vonatkozó 
rendelkezéseket is.
- a szerződés szerinti leszállítási pontok. a szerződés szerinti leszállítási pontok.

Or. en

Indokolás

 A rendelettervezet olyan információkat követel meg, amelyek megadása nem látszik 
szükségesnek az ellátásbiztonság biztosítása szempontjából, ehelyett viszont igen súlyos 
gondokat okozna a bizalmas adatok tekintetében. A módosítás ezért inkább arra az 
információra összpontosít, amely hasznos a rendelet céljainak elérése szempontjából.

Módosítás 479
Patrizia Toia, Anni Podimata

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a földgázvállalkozások értesítik a
Bizottságot az általuk harmadik országbeli 
beszállítókkal kötött szerződések 
következő részleteiről:

b) az illetékes hatóságok értesítik a 
Bizottságot a területükön működő 
földgázvállalkozások által harmadik 
országbeli beszállítókkal kötött 
szerződések következő részleteiről, 
összesített formában:

- A szerződés időtartama és kiterjesztő 
rendelkezések;

- a szerződés időtartama;

- a szerződés tárgyát képező
összmennyiség éves szinten és az átlagos 
havi mennyiség;

- a szerződés tárgyát képező, rendelkezésre 
álló mennyiségek éves és havi szinten, 
valamint az átlagos havi mennyiség;

- a szerződés tárgyát képező mennyiségek 
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rugalmassága, beleértve a „take-or-pay” 
kötelezettségvállalásokra vonatkozó 
rendelkezéseket is.
- a szerződés szerinti leszállítási pontok. a szerződés szerinti leszállítási pontok.

Or. en

Indokolás

 A rendelettervezet olyan információkat követel meg, amelyek megadása nem látszik 
szükségesnek az ellátásbiztonság biztosítása szempontjából, ehelyett viszont igen súlyos 
gondokat okozna a bizalmas adatok tekintetében. A módosítás ezért inkább arra az 
információra összpontosít, amely hasznos a rendelet céljainak elérése szempontjából.

Módosítás 480
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a földgázvállalkozások értesítik a
Bizottságot az általuk harmadik országbeli 
beszállítókkal kötött szerződések 
következő részleteiről:

b) az illetékes hatóságok értesítik a 
Bizottságot a területükön működő 
földgázvállalkozások által harmadik 
országbeli beszállítókkal kötött 
szerződések következő részleteiről, 
összesített formában:

- A szerződés időtartama és kiterjesztő 
rendelkezések;

- a szerződés időtartama;

- a szerződés tárgyát képező
összmennyiség éves szinten és az átlagos 
havi mennyiség;

- a szerződés tárgyát képező, rendelkezésre 
álló mennyiségek éves és havi szinten, 
valamint az átlagos havi mennyiség;

- a szerződés tárgyát képező mennyiségek 
rugalmassága, beleértve a „take-or-pay” 
kötelezettségvállalásokra vonatkozó 
rendelkezéseket is.
- a szerződés szerinti leszállítási pontok. a szerződés szerinti leszállítási pontok.

Or. en

Indokolás

 A rendelettervezet olyan információkat követel meg, amelyek megadása nem látszik 
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szükségesnek az ellátásbiztonság biztosítása szempontjából, ehelyett viszont igen súlyos 
gondokat okozna a bizalmas adatok tekintetében. A módosítás ezért inkább arra az 
információra összpontosít, amely hasznos a rendelet céljainak elérése szempontjából.

Módosítás 481
Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a földgázvállalkozások értesítik a 
Bizottságot az általuk harmadik országbeli 
beszállítókkal kötött szerződések 
következő részleteiről:

b) az illetékes hatóságok értesítik a 
Bizottságot az érintett tagállamok 
földgázvállalkozásai által harmadik 
országbeli beszállítókkal kötött 
szerződések következő részleteiről, 
összesített alapon, de olyan formában, 
amely a Bizottság rendelkezésére bocsátja 
a fellépéséhez szükséges információkat:

Or. en

Módosítás 482
Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a földgázvállalkozások értesítik a 
Bizottságot az általuk harmadik országbeli 
beszállítókkal kötött szerződések 
következő részleteiről:

b) az illetékes hatóságok értesítik a 
Bizottságot az érintett tagállamok 
földgázvállalkozásai által harmadik 
országbeli beszállítókkal kötött 
szerződések következő részleteiről:

Or. en

Indokolás

Ha az illetékes hatóság összesíti a 12. cikk (5) bekezdésének b) pontjában említett adatokat, 
akkor a földgázvállalkozásokat kötelezni kell arra, hogy ezen adatokat megadják az illetékes 
hatóság számára. Ellenkező esetben az illetékes hatóságnak nem lenne jogi lehetősége a 
szóban forgó adatok megszerzésére abban az esetben, ha a földgázvállalkozások 
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megtagadnák ezen adatok rendelkezésre bocsátását.

Módosítás 483
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – b pont – 1 a albekezdés (új) (francia bekezdések után)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak érdekében, hogy az illetékes 
hatóság eleget tehessen az ezen 
bekezdésben előírt kötelezettségeinek, a 
földgázvállalkozások az összesítés céljából 
kötelesek megadni az első albekezdésben 
említett adatokat az illetékes hatóság 
számára.

Or. en

Indokolás

Ha az illetékes hatóság összesíti a 12. cikk (5) bekezdésének b) pontjában említett adatokat, 
akkor a földgázvállalkozásokat kötelezni kell arra, hogy ezen adatokat megadják az illetékes 
hatóság számára. Ellenkező esetben az illetékes hatóságnak nem lenne jogi lehetősége a 
szóban forgó adatok megszerzésére abban az esetben, ha a földgázvállalkozások 
megtagadnák ezen adatok rendelkezésre bocsátását.

Módosítás 484
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A földgázirányelv 5. cikkében előírt 
nyomonkövetési és jelentéstételi 
kötelezettségeken felül az illetékes hatóság 
minden évben legkésőbb július 31-ig 
közzétesz és a Bizottsághoz eljuttat egy, a 
következő adatokat tartalmazó jelentést:

(1) A földgázirányelv 5. cikkében előírt 
nyomonkövetési és jelentéstételi 
kötelezettségeken felül az illetékes hatóság 
minden évben legkésőbb július 31-ig 
eljuttat a Bizottsághoz egy, a következő 
adatokat tartalmazó jelentést:

a) az N-1 mutató kiszámítása és az e 
számításhoz szükséges adatok, az N-1 

a) az N-1 mutató kiszámítása és az e 
számításhoz szükséges adatok;
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előírás teljesítéséhez szükséges 
beruházások terén elért előrehaladás, az 
új alternatív megoldások alkalmazása 
során tapasztalt országspecifikus 
nehézségek;
b) a gázellátási importszerződések tárgyát 
képező éves mennyiségek, időtartamok és 
beszállító országok;

b) a gázellátási importszerződések tárgyát 
képező éves mennyiségek, időtartamok és 
beszállító országok, összesített alapon;

c) maximális rendszerösszekötő kapacitás a 
gázrendszerek minden betáplálási és 
kiadási pontján;

c) maximális rendszerösszekötő kapacitás a 
gázrendszerek minden betáplálási és 
kiadási pontján;

d) a harmadik országokkal kötött 
vonatkozó kormányközi megállapodások 
fő elemei.

d) a harmadik országokkal kötött 
vonatkozó kormányközi megállapodások 
fő elemei.

Or. en

Indokolás

A bizalmas információk megadása súlyosan sérthetné a vállalkozások üzleti érdekeit, gátolná 
szerződések teljesítését, a piac torzulásához vezetne, sőt, veszélyeztetné magát az ellátás 
biztonságát is (különös tekintettel arra, hogy meg kell őrizni az EU gázszolgáltatóinak 
alkutárgyalási pozícióit a külső termelőkkel folytatott tárgyalásaik tekintetében).

Módosítás 485
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A földgázirányelv 5. cikkében előírt 
nyomonkövetési és jelentéstételi 
kötelezettségeken felül az illetékes hatóság 
minden évben legkésőbb július 31-ig 
közzétesz és a Bizottsághoz eljuttat egy, a 
következő adatokat tartalmazó jelentést:

(1) A földgázirányelv 5. cikkében előírt 
nyomonkövetési és jelentéstételi 
kötelezettségeken felül az illetékes hatóság 
minden évben legkésőbb július 31-ig 
eljuttat a Bizottsághoz egy, a következő 
adatokat tartalmazó jelentést:

a) az N-1 mutató kiszámítása és az e 
számításhoz szükséges adatok, az N-1 
előírás teljesítéséhez szükséges 
beruházások terén elért előrehaladás, az 
új alternatív megoldások alkalmazása 
során tapasztalt országspecifikus 

a) az N-1 mutató kiszámítása és az e 
számításhoz szükséges adatok;
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nehézségek;
b) a gázellátási importszerződések tárgyát 
képező éves mennyiségek, időtartamok és 
beszállító országok;

b) a gázellátási importszerződések tárgyát 
képező éves mennyiségek, időtartamok és 
beszállító országok, összesített alapon;

c) maximális rendszerösszekötő kapacitás a 
gázrendszerek minden betáplálási és 
kiadási pontján;

c) maximális rendszerösszekötő kapacitás a 
gázrendszerek minden betáplálási és 
kiadási pontján;

d) a harmadik országokkal kötött 
vonatkozó kormányközi megállapodások 
fő elemei.

d) a harmadik országokkal kötött 
vonatkozó kormányközi megállapodások 
fő elemei.

Or. en

Módosítás 486
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A földgázirányelv 5. cikkében előírt 
nyomonkövetési és jelentéstételi 
kötelezettségeken felül az illetékes hatóság 
minden évben legkésőbb július 31-ig 
közzétesz és a Bizottsághoz eljuttat egy, a 
következő adatokat tartalmazó jelentést:

(1) A földgázirányelv 5. cikkében előírt 
nyomonkövetési és jelentéstételi 
kötelezettségeken felül az illetékes hatóság 
minden évben legkésőbb július 31-ig 
közzétesz és a Bizottsághoz eljuttat egy, a 
következő adatokat tartalmazó jelentést, 
nem összesített formában:

Or. en

Módosítás 487
Fiorello Provera, Lara Comi

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok és a Bizottság 
gondoskodnak az üzleti szempontból 
érzékeny információk bizalmas 
kezeléséről.

(2) Az illetékes hatóságok és a Bizottság
mindenkor gondoskodnak a hozzájuk az
ezen rendelet alkalmazásával eljuttatott,
üzleti szempontból érzékeny információk 
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bizalmas kezeléséről.

Or. en

Indokolás

A bizalmas információk megadása súlyosan sérthetné a vállalkozások üzleti érdekeit, gátolná 
szerződések teljesítését, a piac torzulásához vezetne, sőt, veszélyeztetné magát az ellátás 
biztonságát is (különös tekintettel arra, hogy meg kell őrizni az EU gázszolgáltatóinak 
alkutárgyalási pozícióit a külső termelőkkel folytatott tárgyalásaik tekintetében).

Módosítás 488
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok és a Bizottság 
gondoskodnak az üzleti szempontból 
érzékeny információk bizalmas 
kezeléséről.

(2) Az illetékes hatóságok és a Bizottság 
gondoskodnak a hozzájuk az ezen rendelet 
alkalmazásával eljuttatott, üzleti 
szempontból érzékeny információk 
bizalmas kezeléséről.

Or. en

Indokolás

A bizalmas információk megadása súlyosan sérthetné a vállalkozások üzleti érdekeit, gátolná 
szerződések teljesítését, a piac torzulásához vezetne, sőt, veszélyeztetné magát az ellátás 
biztonságát is (különös tekintettel arra, hogy meg kell őrizni az EU gázszolgáltatóinak 
alkutárgyalási pozícióit a külső termelőkkel folytatott tárgyalásaik tekintetében).

Módosítás 489
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság létrehozza a 
földgázellátás biztonságára vonatkozó 
folyamatos nyomon követés és beszámolás 
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rendszerét, amely az alábbi intézkedéseket 
foglalja magában:
a) éves jelentések elkészítése az 
energiaszektor belső piacára vonatkozó 
szabályok betartása tekintetében, 
nevezetesen az átláthatóság és a harmadik 
országbeli vállalatoknak, különösen a
nagy szállítóknak és valamennyi 
leányvállalatuknak az uniós versenyjoggal 
való megfelelése tekintetében;
b) a vertikálisan integrált, harmadik 
országbeli vállalkozások belső piacra 
gyakorolt hatásainak értékelése, valamint 
a kölcsönösség elvének megvalósítása;
c) megfelelő lépések megtétele a külföldi 
állami tulajdonban lévő vállalatok 
részéről az EU energiaágazatában –
különösen a gáz- és villamosáram-
hálózatokban – végrehajtott ellenőrizetlen 
befektetések megelőzése érdekében;
d) a tagállamok és harmadik országok 
közötti földgázszerződések nyomon 
követése, hogy azok megfelelnek-e az EU 
belső piacára vonatkozó szabályoknak. A 
Bizottság végrehajtja a rendeltetési helyre 
vonatkozó kikötést magával vonó 
bárminemű záradék eltörlését, mivel azt 
tiltja az EU-jog.

Or. en

Módosítás 490
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
Az ellátás fenntartásához szükséges 
termelő létesítmények (erőművek, 
finomítók, gáztározók stb.) számára a 
lehető legakadálytalanabb üzemmódot 
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kell lehetővé tenni a földgáz- és 
villamosenergia-ellátás biztosítása 
érdekében.  Az előírt határértékek 
túllépése meghatározandó mértékben 
megengedett. A vízjogi feltételek 
módosítása egy még megállapítandó 
mértékben megengedett.  Ebben az 
összefüggésben el kell kerülni a környezet 
veszélyeztetését.

Or. de

Indokolás

A hagyományos hőerőművek és vízerőművek, valamint egyéb lényeges ellátási létesítmények 
vészhelyzetben történő (fokozott) használatát más jogszabályi rendelkezésekkel nem szabad 
korlátozni.

Módosítás 491
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
14. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nyomon követés Az Európai Bizottság által végzett 
ellenőrzés
A Bizottság folyamatos ellenőrzést végez, 
és jelentéseket készít a gázellátás 
biztonságát célzó intézkedések 
tekintetében, ideértve a tagállamok és 
harmadik országok között kötött 
gázellátási szerződések nyomon követését 
is, annak biztosítása érdekében, hogy ezek 
a szerződések megfeleljenek az EU belső 
piacára, az ellátásbiztonságra és a 
versenyre vonatkozó szabályoknak.

A Bizottság, miután értékelte a bejelentett 
terveket és konzultált a gázkoordinációs 
csoporttal, legkésőbb […]-ig levonja az 
ellátásbiztonság közösségi szintű 
növelésének lehetséges módjait érintő 
következtetéseket, és jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé e 

A Bizottság, miután értékelte a bejelentett 
terveket és konzultált a gázkoordinációs 
csoporttal, legkésőbb […]-ig levonja az 
ellátásbiztonság uniós szintű növelésének 
lehetséges módjait érintő 
következtetéseket, és jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé e 
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rendelet végrehajtásáról. A jelentés adott 
esetben ajánlásokat tartalmaz e rendelet 
fejlesztésére nézve.

rendelet végrehajtásáról. A jelentés adott 
esetben ajánlásokat tartalmaz e rendelet 
fejlesztésére nézve.

Or. en

Módosítás 492
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
14. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság, miután értékelte a bejelentett 
terveket és konzultált a gázkoordinációs 
csoporttal, legkésőbb […]-ig levonja az 
ellátásbiztonság közösségi szintű 
növelésének lehetséges módjait érintő 
következtetéseket, és jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé e 
rendelet végrehajtásáról. A jelentés adott 
esetben ajánlásokat tartalmaz e rendelet 
fejlesztésére nézve.

A Bizottság, miután értékelte a bejelentett 
terveket és konzultált a gázkoordinációs 
csoporttal, legkésőbb […]-ig levonja az 
ellátásbiztonság uniós szintű növelésének 
lehetséges módjait érintő 
következtetéseket, és jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé e 
rendelet végrehajtásáról. A jelentés adott 
esetben ajánlásokat tartalmaz e rendelet 
fejlesztésére nézve. A Bizottság a 
kockázatértékelés és hatásvizsgálat 
alapján és valamennyi tagállam tervét 
figyelembe véve munkaprogramot hozhat 
létre az ellátásbiztonságra vonatkozó 
kötelező közös előírások szükségességének 
és megvalósíthatóságának felmérése 
érdekében.

Or. en

Indokolás

A javasolt megközelítés végül előkészítheti a terepet az ellátásbiztonság kötelező európai 
közös előírásokon alapuló perspektivikusabb megközelítésének kiaknázásához, feltéve, hogy e 
szabályok megbízható hatásvizsgálaton alapulnak, arányos, technikai és gazdasági 
szempontból kivitelezhető intézkedéseket eredményeznek, és lehetővé teszik a nemzeti és/vagy 
regionális sajátosságok figyelembevételét.
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Módosítás 493
Algirdas Saudargas

Rendeletre irányuló javaslat
14. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság, miután értékelte a bejelentett 
terveket és konzultált a gázkoordinációs 
csoporttal, legkésőbb […]-ig levonja az 
ellátásbiztonság közösségi szintű 
növelésének lehetséges módjait érintő 
következtetéseket, és jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé e 
rendelet végrehajtásáról. A jelentés adott 
esetben ajánlásokat tartalmaz e rendelet 
fejlesztésére nézve.

A Bizottság, miután értékelte a bejelentett 
terveket és konzultált a gázkoordinációs 
csoporttal, legkésőbb […]-ig levonja az 
ellátásbiztonság uniós szintű növelésének 
lehetséges módjait érintő 
következtetéseket, és jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé e 
rendelet végrehajtásáról. Annak 
érdekében, hogy a tagállamok 
rendelkezésére állhasson az N-1 előírás 
teljesítéséhez szükséges hiányzó 
infrastruktúra, a Bizottság ellenőrzi a 
piaci összekapcsolhatóság terén elért 
eredményeket, és a gázkoordinációs 
csoporttal való konzultációt követően 
megfelelő eszközöket javasol a piac 
élénkítése céljából. A jelentés adott 
esetben ajánlásokat tartalmaz e rendelet 
fejlesztésére nézve.

Or. en

Módosítás 494
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

I. MELLÉKLET: AZ N-1 MUTATÓ KISZÁMÍTÁSA

1. Az N-1 mutató kiszámítása

Az N-1 mutató a gázinfrastruktúra kapacitásának1 azon képességét írja le, hogy a
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 715/2009/EK rendelete a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés 
feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, 2. cikk (18) bekezdés: „műszaki 
kapacitás”: az a maximális nem megszakítható kapacitás, amelyet a szállításirendszer-üzemeltető kínálhat a 
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legnagyobb infrastruktúra kiesése esetén a számítási területen kielégítse a maximális 
gázkeresletet.

A „számítási terület” az a földrajzi terület, amelyre nézve az N-1 mutató kiszámításra kerül.

A legnagyobb infrastruktúra kiesése esetén fennmaradó összes gázellátási infrastruktúra 
technikai kapacitásának el kell érnie azt a teljes gázkeresletet, amely a számítási területen 
egy olyan, hatvannapos időszakban jelentkezik, amelyet rendkívül magas gázkereslet és 
statisztikailag húszévenként előforduló hidegrekord jellemez.

Az alábbiak szerint kiszámított N-1 mutatónak legalább a 100 %-ot el kell érnie.

                                     .IPm+Pm+Sm+LNGm – Im -Tout
N-1[%] = --------------------------------------------- * 100, 

N-1 ≥ 100%
                                                                            .Dmax

Az N-1 mutató kiszámításához szükséges meghatározások:

Kínálatoldali meghatározások

IPm – Az import-földgázvezetékek maximális kapacitása (millió köbméter per napban 
kifejezve) a számítási területet fölgázzal ellátó vezetékek maximális technikai kapacitásának 
összege.

Pm – A maximális termelési kapacitás (millió köbméter per napban kifejezve) a számítási
területen az összes földgáztermelő létesítményből maximálisan kinyerhető gázáramok 
összege, olyan kritikus elemek figyelembevételével, mint a másodlagos kihozatal;

Sm – A válság idején leszállítható mennyiség (millió köbméter per napban kifejezve) a 
számítási területen az összes földgáztároló létesítmény azon maximális kivételi üteme, amely 
az üzemzavar hatvan napjának mindegyikén fenntartható. Ez az ütem adott esetben a 
hatvannapos időszak alatt igénybe vett, különböző típusú földgáztároló létesítmények 
kivételi ütemeiből tevődik össze.

LNGm – A maximális LNG-létesítmény-kapacitás (millió köbméter per napban kifejezve) az 
összes LNG-terminálnál a földgáz-cseppfolyósításra, illetőleg a cseppfolyósított földgáz 
behozatalára, átfejtésére, kiegészítő szolgáltatásaira, átmeneti tárolására és 
újragázosítására fordítható maximális kapacitások összege, olyan kritikus elemek 
figyelembevételével, mint a hajók és a tárolási létesítmények maximális kapacitásának 
rendelkezésre állása és a rendszer technikai kimeneti kapacitása, a számítási terület hatvan 
napi földgázellátásával számolva.

Im – A legnagyobb – a számítási terület földgázellátásának legnagyobb részét szolgáltató –
földgáz-infrastruktúra kapacitása (millió köbméter per napban kifejezve).

                                                                                                                                                  
rendszerhasználóknak, figyelembe véve a szállítóhálózatra vonatkozó rendszeregyensúlyt és üzemeltetési 
követelményeket.
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Ha a számítási terület egynél több földgázvezetéken vagy betáplálási ponton keresztül nyújt 
szállítási kapacitást, és nem ez a legnagyobb infrastruktúra (Ipm ≠ Im), a számítási terület 
szállítási kapacitásának fennmaradó részét is ki kell vonni a nevezőből.

Tout – A szállítási kimenő kapacitás (millió köbméter per napban kifejezve) a legnagyobb 
infrastruktúra kiesése esetén a számítási területen keresztüli földgázszállítás céljára 
fennmaradó technikai kapacitás összege.

Keresletszámítás

Dmax – a számítási terület vonatkozó napi gázkeresletének kielégítésére alkalmas 
kapacitást jelenti, a statisztikailag húszévenként előforduló leghidegebb, rendkívüli 
földgázkeresletet mutató nap alapulvételével.

Módosítás

I. MELLÉKLET: AZ N-1 KÉPLET SZERINTI SZÁMÍTÁS

1. Az N-1 képlet meghatározása 

Az N-1 képlet a gázinfrastruktúra kapacitásának azon műszaki képességét írja le1, hogy hogy
a legfontosabb gázinfrastruktúra kiesése esetén képes a számítási terület gázigényének 
maradéktalan kielégítésére olyan napon, amelyet rendkívül magas, statisztikailag 
húszévenként egyszer előforduló gázkereslet jellemez.

A gázellátás magában foglalja a földgázszállító hálózatokat, valamint a termelést, a 
cseppfolyósított földgázt és a számítási területhez kapcsolódó tárolási létesítményeket.  

A legfontosabb gázinfrastruktúra kiesése esetén fennmaradó összes gázellátási 
infrastruktúra technikai kapacitásának2 legalább egyenlőnek kell lennie azon összesített 
napi kereslettel, amely a számítási területen rendkívül magas, statisztikailag húszévenként 
egyetlen napon fordul elő. 

Az N-1 képlet eredményének, az alábbiak szerint számítva, legalább a 100 %-ot el kell érnie.

2. Az N-1 képlet szerinti számítási módszer

  %1001,100%1 


 N
D

ILNGSPEPN
max

mmmmm

3. Az N-1 képlet paramétereinek meghatározása: 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 715/2009/EK rendelete a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről, 2. cikk (18) bekezdés: „műszaki kapacitás”: az a maximális nem megszakítható kapacitás, amelyet a szállításirendszer-üzemeltető kínálhat a 

rendszerhasználóknak, figyelembe véve a szállítóhálózatra vonatkozó rendszeregyensúlyt és üzemeltetési követelményeket.
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A „számítási terület” az a földrajzi terület, amelyre nézve az N-1 képlet kiszámításra kerül. A 
számítási terület vonatkozhat nemzeti vagy regionális szintre. 

Kínálatoldali meghatározások

Dmax – teljes napi gázkereslet (millió köbméter per napban kifejezve): a számítási területen  
statisztikailag húszévenként egyszer előforduló, rendkívül magas napi kereslet. 

Kínálatoldali meghatározások

EPm – Technikai kapacitás a betáplálási pontokon (millió köbméter per napban kifejezve): 
azt jelenti, hogy a technikai kapacitás – ideértve a kétirányú kapacitást is – valamennyi 
betáplálási ponton képes a számítási terület gázellátási igényének kielégítésére; 

Pm –  Maximális termelési kapacitás (millió köbméter per napban kifejezve):  a számítási
terület betáplálási pontjain az összes földgáztermelő létesítményből egyetlen napon 
kitermelhető gázáramok összege;

Sm – A válság idején leszállítható mennyiség (millió köbméter per napban kifejezve) a 
számítási területen az összes földgáztároló létesítmények legmagasabb összesített napi 
kiviteli kapacitása, tekintetbe véve adott fizikai jelelgzetességeiket;

LNGm – A maximális LNG-létesítmény-kapacitás (millió köbméter per napban kifejezve): az 
összes LNG-terminál masimális összesített napi kimeneti kapacitása a számítási területen, 
olyan kritikus elemek figyelembevételével, mint a cseppfolyósított földgáz átfejtése, 
kiegészítő szolgáltatásai, átmeneti tárolása és újragázosítása, valamint a rendszer technikai 
kimeneti kapacitása;

Im – A legnagyobb gázinfrastruktúra technikai kapacitása (millió köbméter per napban 
kifejezve): a számítási terület egységesített legnagyobb kapacitásával.

Or. en

Módosítás 495
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – -1 felsorolás "Infrastrukturális oldal" (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Infrastrukturális oldal
• A szállítási és ellenirányú áramlások 
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növelése
LNG-terminál (a tárolási és az 
újragázosítási kapacitás növelése)
• UGS (üzleti és stratégiai)

Or. en

Indokolás

Ez a rendelettervezet két különböző módon összpontosít a gázellátás biztonságára: az 
infrastruktúra-előírások (N-1), illetve az ellátásbiztonsági előírások révén. Az 
infrastruktúrára, az ellátásra és a keresletre vonatkozó intézkedések megfelelő eszközt 
jelentenek az ellátásbiztonság kihívásainak kezeléséhez.

Módosítás 496
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 felsorolás "Ellátási oldal" – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

• LNG-terminál kapacitása és maximális 
kimeneti kapacitása

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a rendelettervezet két különböző módon összpontosít a gázellátás biztonságára: az 
infrastruktúra-előírások (N-1), illetve az ellátásbiztonsági előírások révén. Az 
infrastruktúrára, az ellátásra és a keresletre vonatkozó intézkedések megfelelő eszközt 
jelentenek az ellátásbiztonság kihívásainak kezeléséhez.

Módosítás 497
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 felsorolás "Ellátási oldal" – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

• Ellenirányú áramlások törölve
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Or. en

Indokolás

Ez a rendelettervezet két különböző módon összpontosít a gázellátás biztonságára: az 
infrastruktúra-előírások (N-1), illetve az ellátásbiztonsági előírások révén. Az 
infrastruktúrára, az ellátásra és a keresletre vonatkozó intézkedések megfelelő eszközt 
jelentenek az ellátásbiztonság kihívásainak kezeléséhez.

Módosítás 498
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 felsorolás "Ellátási oldal" – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

• Beruházás az infrastruktúrába törölve

Or. en

Indokolás

Ez a rendelettervezet két különböző módon összpontosít a gázellátás biztonságára: az 
infrastruktúra-előírások (N-1), illetve az ellátásbiztonsági előírások révén. Az 
infrastruktúrára, az ellátásra és a keresletre vonatkozó intézkedések megfelelő eszközt 
jelentenek az ellátásbiztonság kihívásainak kezeléséhez.

Módosítás 499
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 felsorolás "Keresleti oldal" – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

• A tüzelőanyag-váltás lehetősége –
alternatív kisegítő tüzelőanyagok 
használata az ipari üzemekben és az 
áramfejlesztő üzemekben

A tüzelőanyag-váltás lehetősége –
alternatív kisegítő tüzelőanyagok 
használata az ipari üzemekben és az 
áramfejlesztő üzemekben, az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátása
tekintetében meglévő uniós jogszabályok 
sérelme nélkül.

Or. en
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Módosítás 500
Claude Turmes

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 felsorolás "Ellátási oldal" – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

• Kötelező tüzelőanyag-váltás Kötelező tüzelőanyag-váltás, az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátása 
tekintetében meglévő uniós jogszabályok 
sérelme nélkül.

Or. en


