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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2009)0363),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7-0097/2009),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint az Gazdasági és 
Monetáris Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7-0000/2009),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A Közösségbe irányuló gázszállítási 
útvonalak és ellátási források 
diverzifikációja az egész Közösség, 
valamint külön-külön az egyes tagállamok 
ellátásbiztonságának szempontjából 
alapvető fontosságú. Az ellátásbiztonság a 
jövőben az energiahordozói összetétel 
alakulásától, a közösségi és a Közösséget 
ellátó harmadik országokbeli termelés 
fejlődésétől, a tárolói kapacitásokba és a 
Közösségen belüli, illetve kívüli szállítási 
útvonalakba – beleértve a cseppfolyósított 
földgázlétesítményeket is – való 
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befektetésektől fog függeni. befektetésektől, illetve az útvonalak és az 
ellátási források diverzifikációjától fog 
függeni. Hosszútávon ezek az okok teszik 
szükségessé az ilyen jellegű diverzifikációt 
elősegítő intézkedések elfogadását.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az új, határokon átnyúló 
infrastruktúrák kiépítésével el kell érni, 
hogy az elektromosságra és a gázvezeték-
összekapcsolások kapacitására vonatkozó, 
az elnökségi következtetésekben 2007 
márciusában 2010-re kitűzött 10%-os cél 
prioritást kapjon.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) Lényeges, hogy az összekapcsolt 
rendszerek között előzetes megállapodások 
szülessenek az egyensúly és az ellátás 
tekintetében, hogy vészhelyzetekben 
biztosítható legyen a rendelkezésre álló 
összekapcsolások optimális használata.

Or. en
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Meg kell határozni olyan elegendő 
mértékben harmonizált ellátásbiztonsági 
előírásokat, amelyek legalább a 2009. 
januári helyzethez hasonló helyzeteket 
szabályozzák a tagállamok közötti 
eltérések figyelembevételével, anélkül 
hogy ésszerűtlen és aránytalan terheket 
hárítanának a földgázvállalkozásokra, 
beleértve az új piaci belépőket és 
kisvállalkozásokat is.

(16) Meg kell határozni olyan elegendő 
mértékben harmonizált ellátásbiztonsági 
előírásokat, amelyek legalább a 2009. 
januári helyzethez hasonló helyzeteket 
szabályozzák a tagállamok közötti 
eltérések figyelembevételével, anélkül 
hogy ésszerűtlen és aránytalan terheket 
hárítanának a földgázvállalkozásokra, –
beleértve az új piaci belépőket és 
kisvállalkozásokat is –, valamint a 
végfelhasználókra.

Or. en

Indokolás

A nagy végfelhasználók jelentős mértékben hozzá tudnak járulni a vészhelyzetek kezeléséhez, 
pl. azáltal, hogy felszabadítják kapacitásaikat. Az ilyen potenciális hozzájárulások nyújtóira 
sem szabad terheket róni.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A határkeresztező kapacitásokat és 
más infrastruktúrákat elegendő 
mennyiségben létrehozó beruházások 
hosszú távú tervezésének ellátásbiztonsági 
vonatkozásait, amelyek biztosítják, hogy a 
rendszer hosszú távon képes az 
ellátásbiztonságot garantálni és az ésszerű 
keresletet kielégíteni, a földgáz belső 
piacára vonatkozó közös szabályokról és a 
2003/55/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló .../…/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv
szabályozza. Az ellátásbiztonsági előírások 

(20) A határokon átnyúló kapacitásokat és 
más infrastruktúrákat elegendő 
mennyiségben létrehozó beruházások 
hosszú távú tervezésének ellátásbiztonsági 
vonatkozásait, amelyek biztosítják, hogy a 
rendszer hosszú távon képes az 
ellátásbiztonságot garantálni és az ésszerű 
keresletet kielégíteni, az Európai 
Parlament és a Tanács 2009. július 13-i, a 
földgáz belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról szóló 2009/73/EK irányelve
szabályozza. Az ellátásbiztonsági előírások 
teljesítése átmeneti időszakot tehet 
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teljesítése átmeneti időszakot tehet 
szükségessé, amely lehetővé teszi a 
szükséges beruházások elvégzését. A 
földgázpiaci ENTSO által készített és az 
Ügynökség által felügyelt 10 éves 
hálózatfejlesztési terv a közösségi szinten 
szükséges beruházások meghatározásának 
alapvető eszköze. 

szükségessé, amely lehetővé teszi a 
szükséges beruházások elvégzését. A 
földgázpiaci ENTSO által készített és az 
Ügynökség által felügyelt 10 éves 
hálózatfejlesztési terv a közösségi szinten 
szükséges beruházások meghatározásának 
alapvető eszköze, a jelen rendeletben 
meghatározott infrastrukturális 
követelmények végrehajtása, illetve egy 
közösségi szintű kockázatfelmérés 
elkészítése érdekében.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Rendes körülmények között a termelő országokkal történő koordináció a vállalkozások 
feladata a tagállamok felügyelete alatt. A Bizottságnak adott felhatalmazás csak az EU-n 
belül lehet érvényes. Az EU-n kívüli gáztermelő országok esetében a Bizottság kérheti 
munkacsoportok feláállítását.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alkalmazásában a 2009/.../EK 
irányelv (földgázirányelv) és a .../2009/EK 
rendelet (ügynökségi rendelet) 
fogalommeghatározásait kell alkalmazni.

E rendelet alkalmazásában a 2009/73/EK 
irányelv (földgázirányelv), a 2009/715/EK 
rendelet (földgázrendelet) és a 
2009/713/EK rendelet (ügynökségi 
rendelet) fogalommeghatározásait kell 
alkalmazni.

Or. en
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Indokolás

A homogenitás és a definíciók világossága megőrzésének érdekében utalni kell a harmadik 
energiapiaci jogszabálycsomag földgázirányelvére is.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az illetékes nemzeti hatóság, illetve intézkedései hitelességének kulcsa, hogy politikai 
beavatkozástól mentesen, szabadon végezhesse feladatait.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A Bizottság a 10. cikkben melített
gázkoordinációs csoporton keresztül 
közösségi szinten összehangolja az 
illetékes hatóságok működését, különösen
közösségi vészhelyzet és a (2) bekezdésben 
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említett inteézkedések értékelése esetén.

Or. en

Indokolás

Mivel a gázkoordinációs csoport részt vesz a vészhelyzetek kezelésében, részt kellene vennie a 
megelőző intézkedésekben is.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Az ellátási intézkedések hosszú távú 

biztonsága
Legkésőbb egy évvel e rendelet hatályba 
lépését követően a Bizottság jelentést 
terjeszt elő azon javasolt szabályozási 
intézkedésekrők, amelyek végrehajtása 
révén közösségi szinten lehetővé válhat az 
EU ellátási útvonolainak és földrajzi 
forrásainak diverzifikációja. A jelentésnek 
különösen ki kell térnie az LNG-
berendezések szerepére.

Or. en

Indokolás

Tovább kell fejleszteni a közösségi szintű gázellátás biztonságát garantáló hosszú távú 
stratégiát.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az illetékes hatóság legkésőbb [2011 
szeptember 30-ig; e rendelet 
hatálybalépése után 18 hónappal] a 
földgázvállalkozásokkal, a lakossági és az 
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ipari fogyasztók érdekeit képviselő 
illetékes szervezetekkel és – abban az 
esetben, ha az illetékes hatóság más, mint a 
szabályozó hatóság – a szabályozó 
hatósággal folytatott konzultáció után 
elkészíti a következőket: 

ipari fogyasztók érdekeit képviselő 
illetékes szervezetekkel és – abban az 
esetben, ha az illetékes hatóság más, mint a 
szabályozó hatóság – a szabályozó 
hatósággal folytatott konzultáció után 
elkészíti a következőket:

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport szerepének megerősítése alapvető fontosságó a válság megfelelő 
módon történő kezeléséhez.
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport, az ACER és a földgázpiaci ENTSO az együttműködő regionális 
területek azonosítása szempontjából redkívüli jelentőséggel bírnak, és be kell vonni őket a 
folyamatba.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

forgatókönyvekkel, közösségi tervekkel
vagy más tagállamok terveivel, vagy nem 
felel meg e rendelet előírásainak vagy a 
közösségi jog más rendelkezéseinek.

Or. en

Indokolás

Mivel létezik a közösségi vészhelyzet meghatározása, létre kell hozni egy közösségi tervet.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A megelőzési cselekvési tervnek a 
következőket kell tartalmaznia: 

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

Or. en

Indokolás

Mivel létezik a közösségi vészhelyzet meghatározása, létre kell hozni egy közösségi tervet. 
Arra az esetre is kell rendelkezéseket alkotni, ha készülnek regionális tervek.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A 6. cikk (1) bekezdésében megahtározott feltételek teljesítésre megszabott három éves 
időszak nem áll összhangban az új infrastruktúrák kialakításának időszükségletével. 
Különösen azért, mert nem veszi figyelembe azokat az adminisztrációs eljárások időtartamát, 
amelyek miatt az új közlekedési infrstruktúrák kiépítése 5-6 évig tart.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. A szállításirendszer-üzemeltetőknek e 
rendelet hatálybalépésétől számított három
éven belül alkalmassá kell tenniük az 
állandó fizikai kapacitást a kétirányú 
gázszállításra azon rendszerösszekötőn, 
amely a kétirányú áramlási kapacitással 
való kiegészítés egyetlen tagállam 
ellátásának biztonságát sem növeli. A 
kétirányú áramlási kapacitás szintjét 
költséghatékony módon kell elérni, és e 
szintnek figyelembe kell vennie legalább a 
7. cikkben meghatározott ellátási előírás 
teljesítéséhez szükséges kapacitást.
Amennyiben a szállítási rendszer 
távolabbi szakaszait illetően további 
beruházásokra van szükség, ezekre is a (7) 
bekezdés alkalmazandó.

Az illetékes hatóságok gondoskodnak 
arról, hogy az összekapcsolások 
értékelésének felülvizsgálata a 
körülmények változása esetén 
rendszeresen megtörténik, különösen a 
nemzeti megelőző cselekvési tervek 
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frissítésén keresztül.

Or. en

Indokolás

Az összes összekapcsoláson keresztül mindkét irányba történő történő gázszállítás fizikai 
lehetőségeinek megteremtése csak akkor érhető el két éven belül, ha a meglévő 
infrastruktúrán csak kisebb változtatásokat kell végrehajtani. Amennyiben nagyobb 
módosításokra van szükség, például egy kompressziós egység hozzáadására, ez nem 
összeegyeztethető az új infrastruktúrák kiépítéséhez szükséges idővel.  Ennek a cikknek 
figyelembe kellene vennie az átviteli rendszerben szükséges további befektetéseket. Az utolsó 
mondat felesleges.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Ösztönzőket kell létrehozni az ellátás biztonságának szempontjából hozzáadott értékkel 
rendelkező infrastrukturális befektetések támogatására. A Bizottság javaslatából hiányzik az 
arányos költségek azokban az esetekben történő pontos megfogalmazása, amikor a befektetés 
egy (vagy több) másik tagállam érdekében történik.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Az illetékes hatóság megfelelő
intézkedéseket hoz a védett fogyasztók 
gázellátásának hatvannapos időszakon 
keresztül való biztosítása érdekében a 9. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
vészhelyzet esetében is. Hatvan nap 
elteltével, vagy az (1) bekezdésben 
említetteknél súlyosabb körülmények 
között, az illetékes hatóság törekszik a 
védett fogyasztók ellátásának fenntartására 
amennyire és ameddig szükséges.

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelet csak egyetlen forgatókönyvet vesz figyelembe. Tekintettel kell lenni arra, 
hogy egy alapforgatókönyv jelentősen változhat a hosszúság és az intezitás tekintetében is; 
éppen ezért az illetékes hatóságoknak képesnek kell lenniük különböző válsághelyzetek 
korlátok felismerése melletti kezelésére.
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A Bizottságnak és minden illetékes 
hatóságnak [legkésőbb 2010. szeptember 
30-ig; e rendelet hatálybalépésétől 
számítva hat hónapon belül] teljes körűen 
értékelniük kell a gázellátás biztonságát az 
EU-ban és az egyes tagállamokban érintő 
kockázatokat:

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tekintetbe véve minden vonatkozó 
országos és regionális körülményt; 

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

Or. en

Indokolás

Mivel számos tagállamban a védett fogyasztók elektromosárammal és távfűtéssel történő 
ellátására leginkább gázt használnak, ezt a tényezőt is be kell venni a kockázatértékelés 
szempontjai közé.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) megállapítja a III. mellékletben (7) átlátható költség-haszon elemzés 
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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;

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, értékeli ezen intézkedések 
hatását, és meghatározza a 
végrehajtásukhoz szükséges eljárásokat;
nem piaci alapú intézkedéseket csak 
legvégső esetben szabad alkalmazni a 
gázellátás biztonságának garantálása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Nagyon világossá kell tenni, hogy a nem piaci intézkedéseket csak legvéső esetben szabad 
használni.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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) a gáz elérhetővé tétele érdekében 
vészhelyzet esetén teendő, előre 
meghatározott intézkedések jegyzékének 
létrehozása, 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.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslatából egyértelmű, hogy a kompenzációs mechanizmus alkalmazására csak 
a vészhelyzeti intézkedések következtében a nem a fogysztóknak juttatott gáz költségeire 
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alkalmazhatóak. A kereskedelmi megállaopdások a 12. cikk értelmében már benyújtásra 
kerülnek az illetékes hatósághoz, ezért nincsen szüség arra, hogy ezeket külön listán kezeljék.

Módosítás 25

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; ezen a 
szinten az illetékes hatóság beavatkozása 
nélkül a piac is megoldhatja a problémát.

Or. en

Módosítás 26

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 
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): 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, illetve az illetékes hatóság 
általi bevatkozás a vészhelyzeti terv 
keretében szükséges.

A piaci alapú eszközöknek (nemzeti, 
regionális vagy közösségi szinten) 
prioritást kell biztosítani az ellátásban 
keletkező zavarok enyhítésére még 
vészhelyzetben is.
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Or. en

Módosítás 27

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

Számos tagállamban a védett fogyasztók elektromosárammal és távfűtéssel történő ellátására 
leginkább gázt használnak. Ennek azt kell céloznia, hogy elkerülhető legyen a védett 
fogyasztók rendszerből történő kizárása gázválság esetén.

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A vészhelyzeti tervet kétévenként 
frissíteni kell.

Or. en

Indokolás

A kockázatfelmérést kétévente meg kell ismételni, és ennek megfeleően a megelőzési 
cselekvési terveket is frissíteni kell. Ez a módosítás hozzáadja a megfelelő követelményt a 
vészhelyzeti tervhez.
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Módosítás 29

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

Or. en

Indokolás

A nemzeti/regionális szintű válságkezelés gyakran hatékonyabb módja az ellátási válság 
kezelésének. Ezek a küszöbök nem feltétlenül tükrözik az olyan 10% alatti lehetséges 
regionális válságokat uniós szinten, amelyeknél közösségi beavatkozásra is szükség lehet.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A Bizottság, amint kihirdette a 
közösségi vészhelyzetet, összehívja a 
gázkoordinációs csoportot. Munkája során 
a Bizottság és a gázkoordinációs csoport 
figyelembe veszi a következőket:
a) a gázágazat által súlyos ellátási zavarra 
reagálva először meghozott intézkedések;
b) a tagállamok által a megelőzési és 
vészhelyzeti tervek alapján meghozott 
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intézkedések.

Or. en

Indokolás

A gázkoordinációs csoport összehívása nem lehet fakultatív. Azt a Bizottságnak kell 
összehívnia közösségi vészhelyzet esetén a gyors reagálás érdekében.

Módosítás 31

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. Közösségi vészhelyzet esetén a 
Bizottság a gázkoordinációs csoporton 
keresztül 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 összehív egy, különösen a 
vészhelyzetben érintett iparágak és 
tagállamok képviselőit magában foglaló 
válságkezelő csoportot. A Bizottság 
megszervezi a válságkezeléssel 
fogalalkozó csoport fealdatait 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 gázkoordinációs csoport összehívása nem lehet fakultatív. Azt a Bizottságnak kell 
összehívnia közösségi vészhelyzet esetén a gyors reagálás érdekében. A válaságkezelő csport 
rendszeres tájékoztatást nyújt a gázkoordinációs csoportnak.
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. Ha a Bizottság úgy véli, hogy közösségi 
vészhelyzetben az egyik illetékes hatóság 
vagy földgázvállalkozás olyan intézkedést 
hozott, amely alkalmatlan a vészhelyzet 
kezelésére, vagy amely súlyosan 
veszélyezteti egy másik tagállam helyzetét, 
a Bizottság értesíti a szóban forgó illetékes 
hatóságot, illetve földgázvállalkozást, 
arról, hogy miért gondolja úgy, hogy 
módosítania kell 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.

Ezen értesítéstől számított három napon 
belül az érintett illetékes hatóság módosítja 
intézkedését, és erről értesíti a Bizottságot, 
vagy kellően megalapozott választ ad arra, 
hogy a szóban forgó intézkedés miért 
indokolt, teljes mértékben figyelembe 
véve, annak a földgázvállalkozásokra 
kifejtett kereskedelmi hatásait és számot 
ad a rendelkezésre álló kompenziós 
lehetőségekről. 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. 

Ha a Bizottság nem dönt három napon 
belül a felszólítás módosítása vagy 
visszavonása mellett, tájékoztatja az 
illetékes hatóságot arról, hogy miért nem 
fogadja el az indokolást. Ekkor az 
illetékes hatóság haladéktalanul eleget tesz 
a Bizottság felszólításának.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslatának megfogalmazása túlságosan erős, és nem kényszeríti a Bizottságot 
arra, hogy megindokolja az illetékes hatóság javaslatainak visszautasítását. A Bizottságnak is 
meg kell indoloknia döntéseit.



PR\795949HU.doc 25/34 PE430.654v01-00

HU

Módosítás 33

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. Az illetékes hatóság, illetve a 
földgázvállalkozások soha nem 
vezethetnek be olyan intézkedést, amely 
korlátozza a gázáramlást a belső piacon 
belül, égészségügyi, biztonsági és 
környezetvédelmi jogi kötelzettségeik 
sérelme nélkül.

Or. en

Indokolás

A vállalkozásoknak tiszteletben kell tartaniuk a fent említettekkel kapcsolatos jogi 
rendelkezéseket. Az új rendelkezések nem állhatnak összeütközésben ezekkel.

Módosítás 34

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 gázáramlást.

Or. en

Indokolás

Tisztázni kellett, hogy e hozzáférés megadása a kereskedelmi megállapodások alapján 
történik, így ezek a megállapodások védettek.
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Módosítás 35

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 nem ezek 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.

Or. en

Indokolás

Összhangban a bizottsági javaslat szövegének többi részével.

Módosítás 36

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 egy kiváló forum, ahol elvégezhető a terveknek a többi tagállam 
legjobb gyakorlatainak figyelembe vétele érdekében történő felülvizsgálata és ellenőrizhető, 
hogy eltávolításra kerülnek-e a következetlenségek uniós szinten. 
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Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A gázkoordinációs csoport hozzájárul 
a gázellátás biztosítására szolgáló 
hatékonyabb intézkedésekhez használt 
régiók meghatározásához. 
Ennek során figyelembe veszi a 
következőket: 
a) a kockázatfelmérés eredményei; 
b) a meglévő és tervezett infrastruktúrák 
és ellátási útvonalak elhelyezkedése;
c) a meglévő, vagy a tagállamok által 
kialakítandó szolidaritási kapcsolatok;
A szolidaritás regionális szinten történő 
megvalósítása érdekében a 
gázkoordinációs csoport különleges 
alcsoportokat hoz létre az ellátás 
regionális szintű biztonságával 
kapcsolatos problámák megoldására.

Or. en

Indokolás

Ez összhangban van az előző, a regionális tervek számára meghatározandó régiókról szóló 
módosítással.

Módosítás 38

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 

(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 
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napban kifejezve; órában kifejezve;

Or. en

Indokolás

Az óránkénti gázaramot egység per órában és nem egység per napban kell kifejezni.

Módosítás 39

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 összesített alapon
kötött szerződések következő részleteiről:

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy akár a nemzeti, akár a közösségi szintű érintett hatáóságok 
vészhelyzet esetén figyelembe vehessék a megfelelő intézkedéseket, rendelkezniük kell minden 
szükséges adattal. Mindazonáltal a kereskedelmi szempontból érzékeny információkat 
különösen óvatosan kell kezelni, mivel az információk kiszivárgása komoly problémát 
jelenthet mind az Unión belüli, mind az azon kívüli földgázvállalkozások számára.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – b pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

Annak érdekében, hogy akár a nemzeti, akár a közösségi szintű érintett hatáóságok 
vészhelyzet esetén figyelembe vehessék a megfelelő intézkedéseket, rendelkezniük kell minden 
szükséges adattal. Mindazonáltal a kereskedelmi szempontból érzékeny információkat 
különösen óvatosan kell kezelni, mivel az információk kiszivárgása komoly problémát 
jelenthet mind az Unión belüli, mind az azon kívüli földgázvállalkozások számára.

Módosítás 41

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 (ebben az 
esetben az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsásának a kötelező tüzelőanyag-
váltás miatt bekövetkező növekedése nem 
tartozhat az ETS-rendszerbe)

Or. en

Indokolás

A generátorok kötelező, nagyobb menyiségű kibocsátást okozó tüzelőanyag-váltását az ETS-
rendszerben nem szabad figyelembe venni.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 felsorolás "Keresleti oldal" – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hatékonyság növelése törölve

Or. en

Indokolás

Az energiahatékonység egy hosszó távon elérendő politikai cél, és nem pedig egy 
válsághelyzet azonnali megoldása.
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Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 felsorolás "Keresleti oldal" – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megújuló energiaforrások fokozott 
használata

Az elektromossággal generált alternatív 
források gázzal szembeni fokozott 
használata

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrások használata egy hosszó távon elérendő politikai cél, és nem pedig 
egy válsághelyzet azonnali megoldása.
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INDOKOLÁS

I. Bevezetés

A főként a Bizottság Európai energiapolitika című, 2007. januári közleményéből1 eredő 
európai politikai intézkedések egy teljes csomagja választ ad az energiaellátással kapcsolatos 
kérdésekre. A földgáz ágazatban a 2004/67/EK irányelven kívül egy teljes, az 
infrastruktúrákra és rendszerösszeköttetésekre vonatkozó szabályozási keret közvetett módon 
hozzájárul e cél megvalósításához i) a transzeurópai energiahálózatokon (TEN-E 
projekteken)2 keresztül és ii) a 2009 júniusában elfogadott, ún. harmadik gáz- és 
villamosenergia-piaci csomag révén. A harmadik felek gáztározókhoz való hozzáférésére, a 
cseppfolyósított földgázlétesítményekre és gáztartalékokkal kapcsolatos átláthatóságra 
vonatkozó szabályok lefektetésével3 a fölgázpiaci integrációt szolgáló jogalkotási 
intézkedések elfogadása hozzá fog járulni az energiaellátás biztonságának megerősítéséhez. 
Ugyanígy, a Parlament úgy ítélte meg, hogy a regionális szolidaritás támogatása, a gáz 
rendszerösszeköttetések egy 10 éves hálózatfejlesztési terv révén történő kialakítása, valamint 
a hálózati hozzáférés szállításirendszer-üzemeltetők együttműködésén keresztüli 
harmonizációjának erőteljes folyamata a jogalkotási csomag4 lefontosabb részét képezik.

Az energiaellátás biztonságának nemzetközi vetületeivel állásfoglalások5 fogalalkoztak, 
amelyek hangsúlyozták, hogy ki kell dolgozni egy közös európai energiastratégiát, amely 
összefogja a termelőket, az elosztókat és a fogyasztókat, hogy közösen állhassanak ki 
érdekeikért és létrehozzanak egy átlátható és fenntartható energiarendszert, amely megerősíti 
az energiaellátás regionális diverzitását. A Parlament szintén ösztönözte egy, a 
válsághelyzetekre történő reagálási mechanizmusok felülvizsgálatát is magában foglaló EU-s 
energiabiztonsági és szolidaritási cselekvési terv kidolgozását.

Ezze összefüggésben az előadó üdvözli a földgázellátás biztonságáról szóló, a 2004/67/EK 
irányelvet hatályon kívül helyező rendeletre irányuló javaslatot, mivel e jogszabály igazi 
választ jelent arra a valós problémára, amellyel az Unió szembenéz. Ez az Oroszország és 
Ukrajna között, a múlt télen kialakult földgázválság idején vált nyilvánvalóvá, amely miatt 
európai polgárok milliói és gazdaságunk is nagymértékben szenvedett. Ezzel kapcsolatban a 
fent említett állásfoglalásokon keresztül az Európai Parlament kezdeményezéseket kért, és az 
előadó meggyőződése, hogy a képviselők jelentősen hozzájárulnak ehhez az elkövetkező 
hónapokban.

                                               
1 COM(2007)001
2 1364/2006. sz. határozat, HL L 262, 2006.09.22., 1-23. o.
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/73/EK irányelve ( 2009. július 13.) a földgáz belső piacára vonatkozó 
közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, HL L 211., 2009.08.14., 94. o., HL L 
211., 2009.08.14., 36. o.
4 Az Európai Parlament és a Tanács 715/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a földgázszállító hálózatokhoz 
való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, HL L 211., 2009.08.14., 
36. o.
5 Az EP 2009. február 3-i állásfoglalása a második energiapolitika stratégiai felülvizsgálatáról (2008/2239(INI)), 

T6-038/2009
Az EP 2009. szeptember 17-i állásfoglalása az energiabiztonság külső aspektusairól, T7-0021/2009
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Az előadó szilárdan hiszi, hogy egy ilyen rendelet teljeskörű és gyors végrehajtása a belső 
energiapiaci szabályozással együtt jelentősen csökkenteni fogja az EU-nak a külső ellátási 
zavarokkal szembeni sebezhetőségét, és ugyanakkor meg fogja erősíteni az európai 
földgázvállalatok világban játszott szerepét, illetve az Unió, mint globális stratégiai szereplő 
geopolitikai pozícióját. 

II. Főbb pontok az előadó szerint

1. A jelentéstervezetben szereplő kérdések

Az előadó úgy ítéli meg, hogy a rendeletre irányuló javaslat számos ponton tovább javítható, 
ezért a következő területeken néhány módosítást javasolt:

a. A vállalatok szerepe

Míg a preambulumbekezdések és a kockázatfelmérés világossá teszi, hogy a válságkezelés 
három lépésben történik (1. piac, 2. tagállamok, 3. Közösség), addig a vállalkozások szerepe 
elvészni látszik a jogi szövegben, ezért azt a szöveg számos részében meg kell erősíteni, 
különösen a gázkoordinációs csoport szerepére és a figyelmeztetés szintjeiről szóló cikkre 
tekintettel.

b. Ellenirányú áramlások

A jelenlegi szöveg szerint minden rendszerösszeköttetésnek rendelkeznie kellene ellenirányú 
áramlásra alkalmas kapacitással. Az előadó véleménye szerint ez a rendelkezés mind 
gazdasági, mind pedig az ellátás biztonsága szempontjából túl messzire megy. Nincs értelme 
például annak, hogy az ellátó országokkal való rendszerösszeköttetéseken ellenirányú 
áramlások is folyhassanak. Az illetékes hatóságoknak nemzeti szinten, a gázkoordinációs 
csoportnak pedig uniós szinten kellene meghatározniuk azokat a rendszerösszeköttetéseket, 
amelyek esetében az ellenirányú áramláskapacitás költséghatékony lenne, és válság idején az 
ellátás biztonsága szempontjából hozzáadott értéket jelentene. 

c. Megelőzési és vészhelyzeti tervek

Az előadó úgy véli, hogy a tagállamokhoz hasonlóan a Bizottságnak uniós szintű megelőzési 
és vészhelyzeti terveket kellene kidolgoznia a közösségi vészhelyzet jobb kezelése érdekében.

d. Közösségi energia

A jelenlegi szöveg szerint az import ellátás 10%-os csökkenésekor automatikusan közösségi 
vészhelyzetet kell bejelenteni. Mindazonáltal az előadó véleménye szerint ez a határérték 
azért nem megfelelő, mert adott esetben előfordulhat, hogy egy tagállam 100%-os válsággal 
küzd, EU-szinten azonban a gázellátás zavara mégsem éri el a 10%-ot. Ezért egy olyan cikkel 
erősítette meg ezt a rendelkezést, amely lehetővé teszi közösségi válság bejelentését egy 
megahtározott földrajzi területre is. Ez bizonyos közösségi szolidaritási mechanizmust von 
maga után, amit viszont regionális szinten kell végrehajtani. 

e. Az új átmeneti infrastrukturális befektetések költségeinek megoszlása
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A legtöbb képviselő aggodalmának adott hangot az új infrastruktúrák kiépítésének, illetve 
felújításának költségeivel kapcsolatban. Ez különösen fontos, mivel e rendelet végrehajtása 
sokszor azzal jár, hogy egy tagállamban egy másik tagállam számára hasznos építkezés fog 
folyni. A harmadik beslő eneregiapiaci csomag már rendelekezik a határokon átnyúló 
rendszerösszeköttetések sajátos témájáról. E tekintetben az előadó úgy véli, hogy ezek a 
mechanizmusok más típusú infrastruktúrák, így pl. az ellenirányú áramlások esetében is 
alkalmazhatóak lennének. Kifejezetten utal az arányosság elvére az ellátás biztonságának 
hasznával kapcsolatos költségmegosztás kapcsán.

f. Nem piaci intézkedések

Az előadó már számos alkalommal kifejezésre juttatta ama kívánságát, hogy sokkal 
explicitebb módon kell meghatározni a tagállamok részéről történő piaci beavatkozás 
korlátait. Mindemellett elismeri, hogy ezekre az intézkedésekre csak szélsőséges körülmények 
között kerülhet sor, és amennyiben az illetékes hatóság hajtja végre azokat, a normális piaci 
működésre nézve járhatnak rövid és középtávú következényekkel. Éppen ezért a szöveg 
megfelelő részeiben hangsúlyozta, hogy a nem piaci mechanizmusok csak végső 
megoldásként kerülhetnek szóba. 

g. Információcsere

Az előadó határozott meggyőződése, hogy annak érdekében, hogy akár a nemzeti, akár a 
közösségi szintű érintett hatóságok vészhelyzet esetén figyelembe vehessék a megfelelő 
intézkedéseket, rendelkezniük kell minden szükséges adattal. Mindazonáltal a kereskedelmi 
szempontból érzékeny információkat különösen óvatosan kell kezelni, mivel az információk 
kiszivárgása komoly problémát jelenthet mind az Unión belüli, mind az azon kívüli 
földgázvállalkozások számára. Ezért azt javasolja, hogy az illetékes hatóságok nemzeti 
szinten központosítsák ezeket az adatokat, és összesített formában továbbítsák a Bizottságnak. 

h. A villamosenergia-ágazat szerepe

Az előadó elismeri, hogy azokban az országokban, ahol a háztartások elektromossággal való 
ellátása földgáz segítségével történik, konkrét intézkedések meghozatalára van szükség annak 
biztosítása érdekében, hogy a védett fogyasztók válság idején ne szenvedjenek áramszünettől. 
Ezért az előadó azt javasolja, hogy ez az elem szerepeljen a kockázatelemzések és 
vészhelyzeti tervek kidolgozásában.

i. Egyéb kérdések

Az előadó egy olyan új cikket javasol, amely a gázellátás hosszútávú biztonságát szolgáló 
intézkedésekről szól, amelyekkel kapcsolatban a Bizottságnak jelentést kell készítenie az EU-
ba irányuló ellátás földrajzi forrásainak és útvonalainak közösségi szintű diverzifiációjáról, 
illetve teljes körű értékelést kell készítenie az LNG-létesítmények szerepéről. Ezen kívűl a 
tagállamok közötti rendszerösszekapcsolások növelése megvalósításának jelentőségére 
történő utalásokkal erősíti meg a szöveg egyes részeit.

Az előadó továbbá úgy véli, hogy a jelenlegi szöveg csak korlátozott számú esetben ad 
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lehetőséget megelőző intézkedésekre, pedig abban az esetben, ha megváltozik a válság 
időtartama vagy intenzitása, nagyobb fokú rugalmasságra van szükség.

2. Az eljárás jelenlegi szakaszában a jelentéstervezet által nem érintett kérdések

Az előadó szándékosan döntött úgy, hogy a jelentéstervezetbe nem foglal bele két olyan 
kérdést, amelyekkel kapcsolatban úgy véli, hogy, tekintettel összetettségükre, a képviselőknek 
mélyreható vitát kellene folytatniuk. Mindazonáltal szeretné elmagyarázni, hogy mit kíván 
elérni a végleges szövegben e két dolgot illetően.

a. A „védett fogyasztó” foglama

A fogalom jelenlegi meghatározása a szövegben egyszerre túl tág és túl szűk is. Túl tág, mivel 
a fogalomnak a földgázhálózathoz csatlakozó kkv-kre történő kiterjesztésének lehetősége 
megnyitja a kaput azelőtt, hogy ideértsünk olyan ágazatokat is, amelyek nem alapvető 
fontosságúak válság esetén. Ugynakkor a meghatározás túl szűk is, hiszen lehetséges 
kivételként csak az iskolákat és kórházakat említi, de más, alapvető fontosságú szolgálatokat, 
például a tűzoltóságot nem. Az előadó úgy véli, hogy ez a meghatározás kulcsfontosságú az 
ellátás szintjének a 7. cikk alapján történő meghatározásában, ezért a szövegnek némi 
szabadságot kellene biztosítania a tagállamok számára, hogy saját nemzeti körülmányeiket 
világosan megfogalmazott feltételekhez tudják igazítani. Ezért úgy gondolja, hogy 
elengedhetetlen, hogy a Parlament által megállapított végleges szöveg körülhatárolja azokat a 
sajátos ágazatokat és szereplőket, amelyek biztosítása pl. nemzetbiztonsági és 
közegészségügyi szempontból létfontosságúak. Amennyiben egy korlátozott lista 
összeállítására kerül sor, fennáll a veszélye annak, hogy fontos ágazatok maradnak ki, ezért 
inkább egy világosan meghatározott kritériumlistát kellene létrehozni.

b. Az infrastruktúra-előírások (N-1)

Az előadó szerint ez egy olyan kifejezetten technikai kérdés, amely még nem tisztázott. Sok, 
különböző hátterű érdekelt fél adott hangot súlyos kételyeinek a Bizottság szövege szerinti N-
1 előírások hatékonysága kapcsán. Mivel ez a rendelet egyik fő mechanizmusa, az előadó 
szeretne több időt szánni ennek tanulmányozására, annak érdekében, hogy az N-1 előrásokat a 
lehető legmegbízhatóbbá tevő módosításokkal támogatott szilárd javaslatot tehessen.

Az előadó véleménye szerint az N-1 előrások a szubszidiaritás fő részét kell képezzék a 
rendeletben a nemzeti körülmények tükrözése érdekében. Előfordulhat, hogy egy ország nem 
rendelkezik jó N-1 pontszámmal, a gázellátásban beálló zavarok azonban csak kismértékben 
érintik energiapiacát, mert az nem függ nagyban a földgáztól. A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell azt a rugalmasságot, hogy eldönthessék, milyen módon bírkóznak meg egy gázellátási 
válsággal, akár a földgáz-infrastruktúra növelése, akár belföldi energiatermelésük fokozása 
révén. Ez persze csak két példa a lehetséges megoldások közül. Az előadó teljes mértékben 
támogatja az előírások ötletét, de úgy véli, hogy a tagállamoknak több időre lesz szükségük a 
rendelet ezen fontos vetületének részletes vizsgálatához.


