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A javaslat általános értékelése

- A javaslat célja európai eszközök bevezetése az együttműködés javítása, valamint a belső piac 
működésének megerősítése érdekében, a szállítási rendszer üzemeltetőinek koordinálása és a 
tárolórendszer-üzemeltetőkre vonatkozó szabályok összehangolása révén. A javaslat célja 
emellett az átláthatóság és a hosszú távú kilátások javítása is, a földgázellátás biztosítása, a 
beruházástervezés, valamint a komoly üzemzavarok megakadályozása érdekében. Az előadó 
általában véve elvi szinten egyetért az említett célkitűzésekkel.

- Az előadó meggyőződése, hogy a rendelettervezet megvizsgálásakor a fogyasztók védelmét is 
szem előtt kell tartani átlátható és társadalmilag elfogadható intézkedések elfogadása révén. 
Habár a rendelet a hálózatokhoz való hozzáférés technikai szabályozási keretének létrehozására
irányuló technikai intézkedésekkel kapcsolatos, fogyasztóvédelmi mechanizmusokról is 
rendelkezni kell. A Bizottság felteszi a kérdést, hogy a végfelhasználókat – ideértve a 
legsebezhetőbb fogyasztókat is – vajon érintsék-e az árváltozások és milyen formában, és arra a 
következtetésre jutott, hogy e szempontok vagy a gázirányelv (a közszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló 3. cikk) útján vagy olyan egyedi nemzeti intézkedésekkel kezelhetők, 
amelyeknek összhangban kell állniuk az EU versenyjogával. A Bizottságot emellett 
foglalkoztatja a nagy- és kiskereskedelmi tevékenységeken belül az összefonódás mértéke, de
nem foglakozik a piaci sajátossággal, azaz a kiskereskedelemnek a földgáz 
nagykereskedelmével és a villamosenergia-termeléssel való integrálásával, habár ez nagy 
eséllyel megszilárdítja majd a domináns vállalkozások pozícióit. A piacokat Európa-szerte egyre 
inkább integrált nagykereskedelmi és kiskereskedelmi vállalatok uralják, amelyek mind a 
villamos energia, mind pedig a földgáz piacán aktívak.
- Aggasztónak találjuk továbbá, hogy a tagállamok között a jelenlegi második energiacsomag 
végrehajtásának eltérő szakaszait nem veszik kellő mértékben figyelembe. A harmadik csomag 
végrehajtását biztosító feltételek kérdésesek, mivel a liberalizáció második köre még nem 
valósult meg teljesen. Ezért további intézkedések elfogadása jogbizonytalansághoz vezethet. 
Gyakorlati kiigazító intézkedések szükségesek tehát a végrehajtás biztosításához, a jogsértési 
eljárások mellett.

I. Együttműködés a szállítási rendszerek üzemeltetői között: a gázpiaci átviteli/szállítási 
rendszerüzemeltetők európai hálózata (ENTSOG) mint a kötelező feladatokat ellátó struktúra 
megteremtése fontos előrelépés. 
(i) hatásköri egyensúly az ENTSOG, a nemzeti szabályozók és az ügynökség között: 
véleményünk szerint további elemzés tárgyát kell képeznie, hogy a tág értelemben vett 
együttműködési terület (összehangolt műszaki és piaci kódexek elfogadása, amelyek kiterjednek 
a biztonsági szabályokra, továbbá a kereskedelem szabályaira, a hálózati műveletek 
összehangolására, egy 10 éves beruházási terv elfogadására, a hálózati fejlesztési tervek 
közzétételére) a szállítási rendszerek üzemeltetőinek hatásköréből eredjen vagy azt inkább a 
nemzeti szabályozók biztosítsák.

Ezzel kapcsolatban úgy ítéljük meg, hogy az ügynökség létrehozása fontos előrelépés az 
integrált piac szempontjából, hatásköreit pedig meg kell erősíteni, az ENTSOG által elfogadott 
biztonsági és működési normák jóváhagyása, a szállítási rendszerek üzemeltetői által a 
regionális együttműködéssel kapcsolatos kezdeményezések figyelemmel kísérése és 
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felülvizsgálata, valamint a 10 éves beruházási terv szövegezésének összehangolása érdekében.

Úgy véljük, hogy az ENTSOG munkájának – mint egy, az Európai Bizottság tevékenységével 
párhuzamos együttműködési formának – a harmadik felek hálózathoz való hozzáférésével, a 
biztonsággal és megbízhatósággal, valamint az együttműködtethetőségi szabályokkal és a 
működési eljárásokkal kapcsolatos technikai kérdésekre kell korlátozódnia.

(ii) más gázpiaci üzemeltetők és érdekeltek bevonása: egyes szabályok nem csupán technikai 
kérdésekkel, hanem piaci kérdésekkel kapcsolatosak (átláthatósági szabályok, kereskedelmi 
szabályok, piaci kódexek). Az érdekelt felekkel való megfelelő, rendszeres és előzetes 
konzultációt biztosító, kiegészítő rendelkezések megállapítására van szükség a piaci kérdésekre 
vonatkozóan az EASEE gázszövetség bevonásával. 

II. A piac integrációja regionális kezdeményezések útján: az új szabályozási keret támogatja 
és összehangolja a regionális kezdeményezéseket az átviteli/szállítási rendszerüzemeltetők és a 
szabályozási hatóságok között, a hálózat optimális kezelésének, valamint a megfelelő 
beruházástervezés és szállítás biztosítása érdekében.

(i) szükséges lépés egy integrált belső piac felé? Úgy ítéljük meg, hogy a regionális 
együttműködés dimenziója nincs egyértelműen meghatározva, habár ez fontos lépés egy 
integrált belső piac felé vezető úton. Különösen tudatában vagyunk az egyes képviselők által 
felvetett problémáknak: Európa bizonyos régióiban a valódi kapcsolatok „energiaszigeteket” 
eredményező hiányának, továbbá a gázszállítási hálózathoz nem kapcsolt „energiaszigetek” –
mint pl. a Balti-államok – csatlakoztatása szükségességének. További kérdés az ügynökség 
szerepének meghatározása az átviteli/szállítási rendszerüzemeltetők regionális együttműködésre 
irányuló kezdeményezéseiben.  

 (ii) hogyan teheti a rendelet gyakorlatban is működővé a „regionális kezdeményezéseket”? A 
Bizottság javaslatai a következő módokon erősíthetők meg: először is egységes felhasználói 
felületek (egyablakos kiszolgálás) létrehozása, a különféle átviteli/szállítási rendszerüzemeltetők
nevében regionális szinten kereskedelmi feladatok biztosítása; később pedig regionális 
üzemeltetők létrehozása.

III. Ellátásbiztonság: Az előadó számára igen fontos, hogy a rendelet rendelkezéseit az 
ellátásbiztonság szempontjából megvizsgálják.

- Beruházástervezés: a rendelettervezet szerint uniós szinten az ENTSOG-nak kell kialakítania
a 10 éves – önkéntes – hálózat fejlesztési rendszerét. 
(i) A beruházási fejlesztési tervek kötelezővé tételének szükségessége: úgy véljük, hogy e 
terveket a nemzeti szabályozóknak jóvá kell hagynia – és nem csupán tanácskérés céljából 
benyújtania az ügynökségnek –, és szigorúan nyomon kell követnie, amennyiben ezeket 
eredményessé kívánjuk tenni; egyértelművé kell tenni a nemzeti, regionális és európai tervek 
összehangolását. 
(ii) A beruházási terveket valamennyi szállítási rendszerüzemeltetőnek egyaránt ki kell 
dolgoznia, tekintet nélkül az irányelvben végül elfogadott piaci struktúrákra (a tulajdonlás 
elválasztása, ISO vagy bármely egyéb megoldás). 

- Hozzáférés a tároláshoz: A tárolási rendszerek üzemeltetőire vonatkozó szabályozási keretet 
az ERGEG által már kialakított bevált gyakorlat és iránymutatások szerint kell összehangolni. A 
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jelenlegi rendeletnek az átviteli/szállítási rendszerüzemeltetőkkel kapcsolatos meglévő 
rendelkezéseit ki kell terjeszteni a tárolási üzemeltetőkre is annak érdekében, hogy közös 
megközelítés jöjjön létre a harmadik fél tároláshoz és LNG-terminálokhoz való hozzáférését 
illetően. E területen a rendelet a következőket határozza meg: (i) hogyan kell a tárolási/LNG-
rendszerek üzemeltetőinek hozzáférési szolgáltatásokat kínálniuk harmadik felek számára, 
elosztani a kapacitást és kezelni a szűk keresztmetszeteket; (ii) átláthatósági követelmények; (iii) 
a tárolási/LNG-kapacitás terén másodlagos piac kialakulását lehetővé tevő intézkedések. 
(i) Úgy ítéljük meg, hogy a tároláshoz való hozzáférésre vonatkozó szabályok nem 
veszélyeztethetik a hosszú távú ellátásbiztonságot. Az 5a. cikk rendelkezéseit bizonyos 
védintézkedéseket bevezető résszel kell kiegészíteni.

(ii) Az átviteli/szállítási rendszerüzemeltetők, a tárolási és LNG-üzemeltetők által alkalmazott 
szabályokat a szűk keresztmetszetek kezelésére (megszakítható kapacitás és napi hozzáférés 
alapján) egyértelműen meg kell határozni, és ezeknek legalább a hosszú távú szerződések és 
rugalmassági mechanizmusok meglétét figyelembe kell venniük. (Egy képviselő – egy hosszú,
hideg időszakot véve példának – azon a véleményen volt, hogy a tulajdonlás szétválasztására 
irányuló intézkedések, továbbá a tároláshoz való hozzáférés veszélyeztetheti a földgázpiac
működését és a hosszú távú előrejelezhetőség pontosságát, valamint meggyengítheti valamennyi 
üzemeltető koordinálását.)

IV. Átláthatósági követelmények: a javasolt rendelet a már meglévő átláthatósági 
követelményeket kiterjeszti az átviteli/szállítási rendszerüzemeltetőkre a kereskedelmi 
gázkészletek (egy létesítményben található üzemi gáz mennyiségének napi közzététele), a 
keresletre és a kínálatra vonatkozó előrejelzések, valamint a hálózat és a kereskedelem 
kiegyensúlyozásának költségei tekintetében. Új rendelkezések is alkalmazandók az 
átviteli/szállítási rendszerüzemeltetőkre, a kereslettel és a kínálattal kapcsolatos, előzetes és 
utólagos információk tekintetében, a nominálások, az előrejelzések, valamint a rendszerbe 
ténylegesen belépő és az onnan ténylegesen kilépő mennyiségek alapján.
Habár ezek a rendelkezések fontos mérföldkövet jelentenek a piac átláthatóságának növeléséhez 
vezető úton – amely valamennyi piaci szereplő számára kedvező –, és bár a hozzáférési jog 
törvényes, úgy ítéljük meg, hogy a földgázzal kapcsolatos tranzakciók közzététele érzékeny 
kérdés, és meggyengítheti az európai gázvállalatok versenyelőnyét. Az említett intézkedések 
alkalmazási körét alaposan meg kell vizsgálni.

V. Intézményi szempontok: A javaslat a Bizottság által kötelező „iránymutatások” 
„komitológiai eljárás” keretében történő elfogadásáról rendelkezik a következő főbb 
területeken: 
(i) Komitológia az ENTSOG tevékenységeit illetően: amennyiben az ENTSOG feladata a 
kódexek kidolgozása, a Bizottság pontosan meghatározott körülmények között beavatkozhat, 
amennyiben úgy ítéli meg, hogy az ENTSOG által elfogadott technikai vagy piaci kódexek nem 
biztosítják a megkülönböztetésmentességet, az eredményes versenyt és a szolgáltatás hatékony
működését. 
A jelek szerint a komitológiai eljárás végrehajtása a piac működésének a Bizottság által történő 
vizsgálatából és értékeléséből adódik majd, és ilyen módon az alkalmazási kör előzetesen nem 
határozható meg. Mindez jogbizonytalansághoz vezethet, figyelembe véve, hogy az említett 
iránymutatások további súlyos következményekkel is járhatnak, mivel jogalapot teremthetnek a 
Bizottság által a tagállamok ellen indított jövőbeli jogsértési eljárásokhoz.    
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(ii) Komitológia az iránymutatások elfogadását illetően (9. cikk): a harmadik fél szolgáltatáshoz 
való hozzáférésével, a kapacitásallokációs mechanizmusok és a szűk keresztmetszetek 
kezelésére vonatkozó eljárással, a díjszabás módszertanával, valamint a szabályok
kiegyensúlyozásával kapcsolatos részletek meghatározása érdekében.
Általában véve a jelek szerint számos rendelkezés ruház hatáskört a Bizottságra, és ilyen módon 
azokat kivonja az Európai Parlament együttdöntési hatásköréből. Habár az EP kibővített 
ellenőrzést gyakorolhat, az iránymutatások komitológiai eljárás szerint történő elfogadását 
alaposan meg kell vizsgálni.
Tekintettel azon témák tág körére, amelyeken belül iránymutatások elfogadását javasolják, 
valamint a nem lényeges elemek kifejezés pontatlan meghatározására, azt javasoljuk, hogy a 
Bizottság határozza meg és rendezze prioritás szerint a témákat, a javasolt ügynökséggel 
(ACER) együttműködésben, valamint hogy az iránymutatásokat a Bizottság és az ACER 
szabályozási hatásvizsgálatainak vessék alá.

Az árnyékelőadókkal és az ITRE Bizottsággal folytatott első eszmecserék során a következő 
további aggályokat vettük tudomásul: a hálózathoz való hozzáférés a KKV-k számára; azon 
nagyobb vállalatok azonosítása, amelyek megakadályozzák az EU piacának integrálódását; a 
dominanciastratégiák meghatározása; a teljes átláthatóság biztosításának szükségessége, az USA 
piacának modellje alapján, a kapacitásra vonatkozóan valós időben rendelkezésre álló adatokkal.
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