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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 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

I. FEJEZET 

TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

1. cikk 

Tárgy és hatály 

(1) Ez az irányelv közös szabályokat állapít meg a földgázszállításra, 
-elosztásra, -ellátásra és -tárolásra vonatkozóan. Ez az irányelv meghatá
rozza a földgázágazat szervezetével és működésével, a piacra jutással, 
valamint a földgázszállítási, -elosztási, -ellátási és -tárolási engedélyek 
kiadására vonatkozó eljárásokkal és a hálózatok üzemeltetésével össze
függő szabályokat. 

(2) Az ezen irányelvben a földgázra megállapított szabályokat, bele
értve a cseppfolyósított földgázt (LNG) is, megkülönböztetéstől 
mentesen kell alkalmazni a biogázból és a biomasszából származó 
gázok, valamint egyéb gázfajták esetében is, amennyiben ezek a 
gázfajták műszakilag megfelelő módon és biztonságosan a földgázháló
zatba juttathatók és azon keresztül szállíthatók. 

2. cikk 

Fogalommeghatározások 

Ezen irányelv alkalmazásában következő fogalommeghatározások alkal
mazandók: 

▼C1 
1. „földgázipari vállalkozás”: az a természetes vagy jogi személy, 

aki/amely az alábbi feladatok közül legalább egyet betölt: a 
földgáz – beleértve az LNG – termelése, szállítása, elosztása, ellá
tása, vásárlása vagy tárolása, és felelős az ezekhez a feladatokhoz 
kapcsolódó kereskedelmi, műszaki és/vagy karbantartási feladatok 
ellátásáért, de nem tartoznak ide a végső felhasználók; 

▼B 
2. „upstream csővezeték-hálózat”: csővezeték vagy csővezeték- 

hálózat, amely egy kőolaj- vagy gázkitermelő létesítmény része
ként üzemel és/vagy épült, vagy amelyet egy vagy több ilyen 
létesítménytől a földgáznak feldolgozóüzembe, terminálra vagy 
tengerparti átfejtőállomásra történő szállítására használnak; 

3. „szállítás”: a földgáz hálózaton, túlnyomórészt nagynyomású 
csővezetéken, de nem termelési csővezeték-hálózaton és nem az 
elsődlegesen a helyi földgázelosztás keretében használt nagynyo
mású vezetékeken történő szállítása a felhasználókhoz történő 
eljuttatás céljából, kivéve a gázszolgáltatást; 

▼B
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4. „szállításirendszer-üzemeltető”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki/amely a szállítás feladatát végzi, és aki/amely felelős 
egy adott terület szállítóhálózatának üzemeltetéséért, karbantartá
sáért, valamint szükség esetén annak fejlesztéséért, és ahol az 
alkalmazható, annak összekapcsolásáért más hálózatokkal; felelős 
továbbá azért, hogy a hálózat hosszú távon alkalmas legyen a 
földgáz szállításával kapcsolatos indokolt igények kielégítésére; 

5. „elosztás”: a földgáz helyi, illetve regionális csővezeték-hálóza
tokon keresztül a felhasználókhoz történő szállítása, kivéve az 
ellátást; 

6. „elosztórendszer-üzemeltető”: az a természetes vagy jogi személy, 
aki/amely az elosztás feladatát végzi, és aki/amely felelős egy adott 
terület elosztóhálózatának üzemeltetéséért, karbantartásáért, vala
mint szükség esetén annak fejlesztéséért, és ahol az alkalmazható, 
annak összekapcsolásáért más hálózatokkal; felelős továbbá azért, 
hogy a hálózat hosszú távon alkalmas legyen a földgáz elosztá
sával kapcsolatos indokolt igények kielégítésére; 

7. „gázellátás”: a földgáz – beleértve a cseppfolyósított földgázt is – 
értékesítése a felhasználóknak, beleértve a viszonteladást is; 

8. „ellátó vállalkozás”: az a természetes vagy jogi személy, aki/amely 
az ellátás feladatát végzi; 

9. „földgáztároló”: földgázipari vállalkozás tulajdonában lévő és/vagy 
általa üzemeltetett olyan létesítmény, amely földgáz tárolására 
szolgál, ideértve az LNG-létesítmények tárolásra szolgáló részét 
is, de a termelői tevékenységekhez használt rész, valamint azon 
létesítmények kivételével, amelyeket kizárólagosan a szállításirend
szer-üzemeltetők számára tartanak fenn feladataik elvégzése érde
kében; 

10. „tárolásirendszer-üzemeltető”: az a természetes vagy jogi személy, 
aki/amely a tárolás feladatát ellátja és a földgáztároló üzemelteté
séért felelős; 

11. „LNG-létesítmény”: olyan terminál, amelyet földgáz cseppfolyósí
tására, illetve cseppfolyósított földgáz behozatalára, átfejtésére, 
valamint újragázosítására használnak, beleértve a kiegészítő szol
gáltatásokat és az ideiglenes tárolást is, amelyekre az újragázosítási 
folyamatnál, illetve a szállítási rendszerre ezt követően történő 
átvitelhez van szükség, kivéve az LNG-terminálok tárolásra szol
gáló részét; 

12. „LNG-létesítmény rendszerüzemeltetője”: az a természetes vagy 
jogi személy, aki/amely a földgáz cseppfolyósításának, vagy az 
LNG behozatalának, átfejtésének és újragázosításának a feladatát 
végzi, valamint az LNG-létesítmény üzemeltetéséért felelős; 

13. „rendszer”: földgázipari vállalkozás tulajdonában lévő és/vagy 
általa üzemeltetett olyan szállítási hálózat, elosztóhálózat, 
LNG-létesítmény és/vagy földgáztároló, beleértve a vezetékkész
letet és a kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó létesítményeket és a 
kapcsolódó vállalkozásoknak azon létesítményeit, amelyek a szál
lításhoz, az elosztáshoz és az LNG-hez való hozzáféréshez szük
ségesek; 

▼B
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14. „kiegészítő szolgáltatások”: minden olyan szolgáltatás, amely a 
szállítóhálózathoz, elosztóhálózathoz, LNG-létesítményhez és/vagy 
földgáztárolóhoz való hozzáféréshez és üzemeltetéshez szükséges, 
beleértve a terheléskiegyenlítő keverő- és inertgáz-injektáló létesít
ményeket is, kivéve a kizárólagosan a szállításirendszer-üzemel
tetők számára, feladataik végrehajtása céljára fenntartott létesítmé
nyeket; 

15. „vezetékkészlet”: a földgázszállító és -elosztó hálózatokon belül a 
gáz kompressziójával történő tárolás, kivéve a szállításirendszer- 
üzemeltetők számára, feladataik végrehajtása céljára fenntartott 
létesítményeket; 

16. „összekapcsolt hálózat”: több, egymással összekötött hálózat; 

▼M2 
17. „rendszerösszekötő”: egy olyan szállítóvezeték, amely az érintett 

tagállamok nemzeti szállítási rendszereinek összekapcsolása 
céljából keresztezi a tagállamok közötti határt vagy azon átnyúlik, 
vagy egy olyan szállítóvezeték, amely egy tagállam és egy 
harmadik ország között a tagállamok területéig vagy e tagállam 
parti tengeréig terjed; 

▼B 
18. „célvezeték”: az összekapcsolt hálózatot kiegészítő földgázvezeték; 

19. „integrált földgázipari vállalkozás”: vertikálisan vagy horizontá
lisan integrált vállalkozás; 

20. „vertikálisan integrált vállalkozás”: olyan földgázipari vállalkozás 
vagy olyan földgázipari vállalkozások csoportja, amelyek irányítá
sára közvetlenül vagy közvetve ugyanazon személy vagy szemé
lyek jogosultak, és ahol a vállalkozás vagy vállalkozáscsoport a 
szállítás, elosztás, LNG vagy tárolás közül legalább az egyik 
feladatot, és a földgáztermelés és -ellátás közül is legalább az 
egyik feladatot ellátja; 

21. „horizontálisan integrált vállalkozás”: olyan vállalkozás, amely a 
földgáztermelés, szállítás, elosztás, ellátás vagy tárolás közül 
legalább az egyik feladatot ellátja, valamint egyéb, nem gázzal 
kapcsolatos tevékenységet is folytat; 

22. „kapcsolt vállalkozás”: kapcsolt vállalkozás a Szerződés 44. 
cikke (2) bekezdésének g) pontja alapján ( 1 ) az összevont (konszo
lidált) éves beszámolóról szóló, 1983. június 13-i 83/349/EGK 
hetedik tanácsi irányelv ( 2 ) 41. cikke értelmében, és/vagy társult 
vállalkozás ugyanazon irányelv 33. cikke (1) bekezdésének értel
mében, és/vagy olyan vállalkozások, amelyek ugyanazon részvé
nyesekhez tartoznak; 

23. „rendszerhasználók”: azok a természetes vagy jogi személyek, 
akik/amelyek a hálózatot ellátják, vagy akiket/amelyeket a háló
zatról látnak el; 

24. „felhasználók”: a földgáz nagykereskedelmi vagy végső felhasz
nálói és olyan földgázipari vállalkozások, amelyek földgázt vásá
rolnak; 

▼B 

( 1 ) A 83/349/EGK irányelv címe az Amszterdami Szerződés 12. cikkével össz
hangban az Európai Közösséget létrehozó szerződés cikkei átszámozásának 
figyelembevételével módosult; az eredeti hivatkozás az 54. cikk (3) bekezdé
sének g) pontja volt. 

( 2 ) HL L 193., 1983.7.18., 1. o.
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25. „háztartási felhasználók”: azok a felhasználók, akik saját háztar
tásuk fogyasztása céljából vásárolnak földgázt; 

26. „nem háztartási felhasználók”: azok a felhasználók, akik nem saját 
háztartásuk fogyasztása céljára vásárolnak földgázt; 

27. „végső felhasználók”: azok a felhasználók, akik saját felhaszná
lásra vásárolnak földgázt; 

28. „feljogosított felhasználók”: azo a felhasználó, aki szabadon, saját 
választása szerinti szolgáltatótól vásárolhat földgázt a 37. cikk 
értelmében; 

29. „nagykereskedelmi felhasználók”: azok a természetes és jogi 
személyek – a szállítási- és az elosztórendszer-üzemeltetőkön 
kívül –, akik/amelyek földgázt vásárolnak a letelepedésük helye 
szerinti hálózaton belül vagy azon kívül történő viszonteladás 
céljából; 

30. „hosszú távú tervezés”: a földgázipari vállalkozások ellátási és 
szállítási kapacitásainak hosszú távú tervezése a hálózat földgáz
igényének kielégítése, a források diverzifikálása és a felhasználók 
ellátásának biztonsága céljából; 

31. „kialakulóban lévő piac”: olyan tagállam, amelyben hosszú távú 
gázellátási szerződés alapján az első kereskedelmi gázellátás tíz 
évnél nem régebben történt; 

32. „biztonság”: egyrészt a földgázellátás biztonsága, másrészt a 
műszaki biztonság; 

33. „új infrastruktúra”: olyan infrastruktúra, amely 2003. augusztus 4- 
ig még nem készült el; 

34. „gázellátási szerződés”: földgáz ellátására vonatkozó szerződés, 
amely nem foglal magában gázderivatívákat; „gázderivatíva”; 

35. „gázderivatíva”: a pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2004. április 
21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) I. 
melléklet C. részének 5., 6. vagy 7. pontja szerinti pénzügyi 
eszköz, amennyiben az eszköz földgázzal kapcsolatos; 

36. „irányítás”: jogok, szerződések vagy más eszközök, amelyek akár 
külön-külön, akár együttesen és a kapcsolódó jogi és ténybeli 
megfontolásokra tekintettel lehetőséget adnak egy vállalkozás 
feletti meghatározó befolyás gyakorlására, különösen: 

a) a tulajdonlás vagy a vállalkozás vagyontárgyainak összességére 
vagy azok egy részére kiterjedő használati jog biztosításával; 

b) olyan jogok vagy szerződések révén, amelyek meghatározó 
befolyást biztosítanak egy vállalkozás testületeinek összetétele, 
szavazása vagy döntései felett. 

▼B 

( 1 ) HL L 145., 2004.4.30., 1. o.
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II. FEJEZET 

AZ ÁGAZAT SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 
SZABÁLYOK 

3. cikk 

Közszolgáltatási kötelezettségek és fogyasztóvédelem 

(1) A tagállamok, intézményi szervezetükre építve és a szubszidia
ritás elvét figyelembe véve, gondoskodnak arról, hogy a földgázipari 
vállalkozásokat ennek az irányelvnek az elvei szerint működtessék a 
(2) bekezdés sérelme nélkül, azzal a céllal, hogy versengő, biztonságos 
és környezeti szempontból fenntartható földgázpiac alakuljon ki, és nem 
alkalmaznak megkülönböztetést ezekkel a vállalkozásokkal szemben 
sem a jogok, sem a kötelezettségek tekintetében. 

(2) A Szerződés vonatkozó rendelkezéseinek teljes tiszteletben tartá
sával – különös tekintettel 86. cikkére – a tagállamok a földgázága
zatban működő vállalkozások számára általános gazdasági érdekből 
előírhatnak olyan közszolgáltatási kötelezettségeket, amelyek a bizton
ságra, az ellátás biztonságát is beleértve, az ellátás folyamatosságára, 
minőségére és árára, valamint a környezetvédelemre – beleértve az 
energiahatékonyságot, a megújuló energiaforrásokból származó energi
ákat és az éghajlat védelmét – vonatkoznak. Ezeket a kötelezettségeket 
világosan meg kell határozni, azoknak átláthatóaknak, megkülönbözte
téstől mentesnek és ellenőrizhetőnek kell lenniük, és garantálniuk kell a 
nemzeti fogyasztókhoz való hozzáférés egyenlőségét a Közösség föld
gázipari vállalkozásai számára. Az ellátás biztonsága, az energiahaté
konysági/keresletoldali szabályozás és a környezetvédelmi, valamint a 
megújuló energiaforrásokból származó energiára irányuló célok teljesí
tése vonatkozásában – ahogy arra ez a bekezdés is hivatkozik – a 
tagállamok hosszú távú tervezést vezethetnek be, figyelembe véve 
annak lehetőségét, hogy harmadik fél is kérhet a hálózathoz való hozzá
férést. 

(3) A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak a végső felhasz
nálók védelmére és különösen megfelelő biztosítékokat nyújtanak a 
védelemre szoruló felhasználók védelmére. E tekintetben a tagállamok 
meghatározzák a védelemre szoruló felhasználó fogalmát, amely az 
energiaszegénységre és többek között az ellátásból való kizárás kritikus 
időszakban alkalmazott tilalmára vonatkozhat. A tagállamok biztosítják 
a védelemre szoruló felhasználókkal kapcsolatos jogok és kötelezett
ségek érvényesülését. A tagállamok megteszik különösen a szükséges 
intézkedéseket a távoli területeken található, a gázrendszerhez csatla
kozó végső felhasználók védelmére. A tagállamok kijelölhetnek a 
gázhálózathoz csatlakozó felhasználók ellátására egy végső menedékes 
szolgáltatót. Magas szintű fogyasztóvédelmet biztosítanak, különös 
tekintettel a szerződési feltételek átláthatóságára, az általános informáci
ókra és a vitarendezési eljárásokra. A tagállamok biztosítják, hogy a 
feljogosított felhasználó számára ténylegesen könnyű legyen a szolgál
tatóváltás. Az említett intézkedések – legalább a háztartási felhasználók 
esetében – magukban foglalják az I. mellékletben megállapított intézke
déseket. 

(4) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, mint 
amilyenek az energiáról szóló nemzeti cselekvési tervek, társadalombiz
tosítási előnyök, a védelemre szoruló felhasználók szükséges gázellá
tásának vagy az energiahatékonyság támogatásának biztosítása érde
kében a felismert energiaszegénység kezelése céljából, a szegénység 
szélesebb összefüggéseiben vizsgálva. Ezen intézkedések nem gátol
hatják a 37. cikkben előírt tényleges piacnyitást és a piac működését, 

▼B
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valamint e cikk (11) bekezdésének megfelelően adott esetben azokról 
értesítik a Bizottságot. Ez az értesítés nem foglalhat magába az általános 
társadalombiztosítási rendszeren belüli intézkedéseket. 

(5) A tagállamok biztosítják, hogy minden földgázhálózathoz kapcso
lódó felhasználó jogosult legyen a földgáz szolgáltatótól való beszerzé
sére, a szolgáltató egyetértése mellett, függetlenül attól, hogy a szolgál
tatót melyik tagállamban vették nyilvántartásba, amennyiben a szolgál
tató betartja a hatályos kereskedelmi és kiegyenlítési szabályokat, vala
mint az ellátás biztonságára vonatkozó követelményeket. E vonatko
zásban a tagállamok megtesznek minden szükséges lépést annak bizto
sítása érdekében, hogy az adminisztrációs eljárások ne jelentsenek 
akadályt azon ellátó vállalkozásoknak, amelyeket egy másik tagál
lamban már nyilvántartásba vettek. 

(6) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy: 

a) amennyiben egy felhasználó a szerződésben előírt feltételek betartá
sával szolgáltatót kíván váltani, az érintett üzemeltetők három héten 
belül lebonyolítják a váltást, és 

b) a felhasználóknak joguk van valamennyi releváns fogyasztási adatot 
megkapni. 

A tagállamok biztosítják, hogy az első albekezdés a) és a b) pontokban 
említett jogok valamennyi felhasználót a költség, az erőfeszítések és az 
idő tekintetében megkülönböztetés nélkül megillessék. 

(7) A tagállamok megteszik a megfelelő intézkedéseket a társa
dalmi és gazdasági kohézióval és a környezetvédelemmel, amelybe bele
tartozhat az éghajlatváltozás elleni küzdelem, és az ellátás biztonságával 
kapcsolatos célkitűzések elérése érdekében. Ezek az intézkedések külö
nösen magukban foglalhatják megfelelő gazdasági ösztönzők nyújtását, 
felhasználva adott esetben az összes létező nemzeti és közösségi eszközt 
a szükséges hálózati infrastruktúra karbantartása és kiépítése érdekében, 
beleértve a rendszerösszekötő kapacitást is. 

(8) Az energiahatékonyság előmozdítása érdekében a tagállamok – 
vagy amennyiben a tagállam úgy rendelkezett, a szabályozó hatóság – 
nyomatékosan ajánlják a földgázipari vállalkozásoknak, hogy optimali
zálják a gázfelhasználást, például energiagazdálkodási szolgáltatások 
nyújtása, innovatív árképzési formulák kidolgozása vagy intelligens 
mérési rendszerek vagy adott esetben intelligens hálózatok bevezetése 
révén. 

(9) A tagállamok biztosítják saját területükön egy egyablakos kapcso
lattartó pontok létrehozását, amelynek köszönhetően a fogyasztók 
hozzáférhetnek a jogaikra, a hatályos jogszabályokra és a jogvita esetén 
rendelkezésükre álló vitarendezési mechanizmusokra vonatkozó összes 
szükséges információhoz. Ezek a kapcsolattartó pontok az általános 
ügyfél-tájékoztató pontokon belül is kialakíthatók. 

A tagállamok biztosítják, hogy független mechanizmusokat, például 
energiaügyi ombudsmani hivatalt vagy fogyasztói szervet hoznak létre 
a panaszok hatékony kezelése és a bíróságon kívüli vitarendezések 
céljából. 

▼B
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(10) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az elosztás vonatkozásában 
nem alkalmazzák a 4. cikk rendelkezéseit, amennyiben azok alkalma
zása jogilag vagy ténylegesen akadályozná a földgázipari vállalkozá
sokra általános gazdasági érdekből előírt kötelezettségek teljesítését, és 
amennyiben azok a kereskedelem fejlődését nem befolyásolják olyan 
mértékben, ami ellentétes lenne a Közösség érdekeivel. A Közösség 
érdekei közé tartozik különösképpen, hogy ezen irányelvnek és a Szer
ződés 86. cikkének megfelelően a feljogosított felhasználók tekintetében 
verseny alakuljon ki. 

(11) A tagállamok – ezen irányelv végrehajtásakor – tájékoztatják a 
Bizottságot minden olyan intézkedésről, amelyet a közszolgáltatási köte
lezettségek teljesítése érdekében hoztak – beleértve a fogyasztóvédelmet 
és a környezetvédelmet is –, valamint azok belföldi és nemzetközi 
versenyre gyakorolt lehetséges hatásairól, függetlenül attól, hogy a 
szóban forgó intézkedések esetében szükség van-e az ezen 
irányelv rendelkezéseitől való eltérésre. A tagállamok kétévenként tájé
koztatják a Bizottságot az említett intézkedések változásairól, függet
lenül attól, hogy a szóban forgó intézkedések esetében szükség van-e 
az ezen irányelvtől való eltérésre. 

(12) Az érintett felekkel, köztük a tagállamokkal, a nemzeti szabá
lyozó hatóságokkal, a fogyasztói szervezetekkel és a földgázipari vállal
kozásokkal konzultálva a Bizottság létrehoz egy közérthető és tömör 
energiafogyasztói ellenőrzőlistát, amely gyakorlati tájékoztatást nyújt 
az energiafogyasztók jogairól. A tagállamok biztosítják, hogy a gázszol
gáltatók vagy a szállításirendszer-üzemeltetők a szabályozó hatósággal 
együttműködve megtegyék a szükséges lépéseket ahhoz, hogy az ener
giafogyasztói ellenőrzőlista egy példánya valamennyi fogyasztóhoz 
eljusson, valamint biztosítsák, hogy az nyilvánosan hozzáférhető legyen. 

4. cikk 

Engedélyezési eljárás 

(1) Abban az esetben, ha a földgázipari létesítmények építéséhez, 
vagy üzemeltetéséhez engedély (például licencia, engedély, koncesszió, 
hozzájárulás vagy jóváhagyás) szükséges, a tagállamok vagy az általuk 
kijelölt, hatáskörrel rendelkező hatóság engedélyezik az ilyen létesítmé
nyek, csővezetékek és kapcsolódó létesítmények területükön történő 
építését és/vagy üzemeltetését a (2)–(4) bekezdésnek megfelelően. A 
tagállamok vagy az általuk kijelölt, hatáskörrel rendelkező hatóság 
ugyanilyen alapon engedélyeket adhat ki földgázellátásra és a nagyke
reskedelmi felhasználóknak is. 

(2) Ha a tagállamokban engedélyezési eljárás működik, annak 
objektív és megkülönböztetéstől mentes feltételek alapján kell 
működnie, amelyeket bármely, földgázipari létesítmények építésére 
és/vagy üzemeltetésére vagy földgázellátásra szóló engedélyt kérelmező 
vállalkozásnak teljesítenie kell. Az engedélyezés megkülönböztetéstől 
mentes feltételeit és eljárását közzé kell tenni. A tagállamok biztosítják, 
hogy a létesítményekre, vezetékekre és ezekhez kapcsolódó felszerelé
sekre vonatkozó engedélyezési eljárások során figyelembe veszik a 
projekt jelentőségét adott esetben a belső földgázpiac szempontjából. 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy valamely engedély megadásának 
visszautasítása esetén az indokok tárgyilagosak és megkülönböztetéstől 
mentesek legyenek, és azokról tájékoztatják a kérelmezőt. A visszauta
sítás indokait tájékoztatásul megküldik a Bizottságnak. A tagállamok 
olyan eljárást vezetnek be, amely lehetőséget ad a kérelmezőnek az 
ilyen visszautasítással szembeni jogorvoslatra. 

▼B
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(4) Az újonnan az ellátásba bevont területek fejlesztése és általában a 
hatékony üzemeltetés érdekében, valamint a 38. cikk sérelme nélkül, a 
tagállamok elutasíthatják egy további csővezeték-hálózat kiépítésére és 
üzemeltetésére vonatkozó kérelem engedélyezését egy adott területre, 
amennyiben ezen a területen ilyen csővezeték-hálózat már kiépült 
vagy építése a tervezés szakaszában van, és amennyiben a meglévő 
vagy tervezett kapacitás még nem telített. 

▼M1 __________ 

▼B 

6. cikk 

Regionális szolidaritás 

(1) A földgáz belső piacán az ellátás biztonságának megőrzése 
céljából a tagállamok együttműködnek a regionális és a kétoldalú szoli
daritás ösztönzése érdekében. 

(2) Az ilyen együttműködés a tagállamokban rövid távon biztosan 
vagy valószínűleg súlyos ellátási zavarokat okozó helyzetekre terjed 
ki. A kérelem a következőket tartalmazza: 

a) a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről 
szóló, 2004. április 26-i 2004/67/EK tanácsi irányelv ( 1 ) 8. cikkében 
említettek szerint a nemzeti válságkezelő intézkedések koordinációja; 

b) a villamosenergia- és földgáz-összeköttetések azonosítása, fejlesztése 
vagy korszerűsítése; és 

c) a kölcsönös segítségnyújtás feltételei és gyakorlata. 

(3) Az ilyen együttműködésről a Bizottság és a többi tagállam tájé
koztatást kap. 

(4) A Bizottság a szolidaritás jegyében létrejövő regionális együtt
működésről iránymutatásokat fogadhat el. Az ezen irányelv nem alap
vető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló 
ezen intézkedéseket – a 51. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni. 

7. cikk 

A regionális együttműködés előmozdítása 

(1) A tagállamok és a szabályozó hatóságok együttműködnek 
nemzeti piacaik egy vagy több regionális szinten történő integrálása 
céljából, ami a teljesen liberalizált belső piac felé vezető első lépés. A 

▼B 

( 1 ) HL L 127., 2004.4.29., 92. o.
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földgáz versenyképes belső piacának kialakítása érdekében a szabályozó 
hatóságok, amennyiben a tagállamok így rendelkeztek, vagy a tagál
lamok különösen elősegítik és megkönnyítik a szállítórendszer-üzemel
tetők regionális együttműködését, ideértve a határokon átnyúló ügyeket 
is, továbbá összehangolják jogi, szabályozói és műszaki keretrendszere
iket, valamint előmozdítják a Közösségen belül továbbra is földgázszi
geteket képező, elszigetelten működő rendszerek integrációját. Az e 
regionális együttműködéssel lefedett földrajzi térség magában foglalja 
[a/az] 715/2009/EK rendelet 12. cikkének (3) bekezdése szerinti föld
rajzi térségekben folyó együttműködést. Ez az együttműködés egyéb 
földrajzi térségeket is magában foglalhat. 

(2) Az Ügynökség együttműködik a nemzeti szabályozó hatósá
gokkal és a szállításirendszer-üzemeltetőkkel a régiók között a szabá
lyozási keretek kompatibilitásának biztosítása érdekében, a földgáz 
versenyképes belső piaca létrehozásának céljával. Amennyiben az 
Ügynökség úgy véli, hogy az ilyen együttműködéshez kötelező érvényű 
szabályokra van szükség, megteszi a megfelelő ajánlásokat. 

(3) A tagállamok ezen irányelv végrehajtásán keresztül biztosítják, 
hogy a szállításirendszer-üzemeltetők regionális szinten egy vagy több 
integrált rendszerrel rendelkezzenek, a kapacitáselosztás és a hálózat 
biztonságának ellenőrzése tekintetében kettő vagy annál több tagállamot 
lefedve. 

(4) Ha vertikálisan integrált szállításirendszer-üzemeltetők vesznek 
részt az ilyen együttműködés végrehajtására létrehozott közös vállalko
zásban, akkor a közös vállalkozás megfelelőségi programot készít és 
hajt végre, amely meghatározza a megkülönböztető és versenyellenes 
magatartás kizárását szolgáló intézkedéseket. Ez a megfelelőségi 
program meghatározza az alkalmazottaknak a megkülönböztető és 
versenyellenes magatartás kizárására vonatkozó célkitűzés megvalósítá
sához szükséges kötelezettségeit. A programot az Ügynökségnek jóvá 
kell hagynia. A programnak való megfelelés független figyelemmel 
kísérését a vertikálisan integrált szállításirendszer-üzemeltető megfelelé
sért felelős tisztviselői végzik. 

8. cikk 

Műszaki szabályok 

Amennyiben a tagállamok így rendelkeztek, a szabályozó hatóságok, 
vagy a tagállamok biztosítják, hogy a műszaki üzembiztonsági követel
mények megállapításra kerülnek, valamint kidolgozzák és közzéteszik 
az LNG-létesítmények, földgáztárolók, más szállító- vagy elosztóháló
zatok és a célvezetékek hálózathoz történő csatlakozásával szemben 
támasztott műszaki kivitelezési és üzemeltetési minimumkövetelmé
nyeket meghatározó műszaki szabályokat. Ezek az objektív és megkü
lönböztetéstől mentes műszaki szabályok biztosítják a hálózatok közötti 
együttműködést. Az Ügynökség adott esetben megfelelő ajánlásokat 
tehet e szabályok összeegyeztetőségének megvalósítása érdekében. 
Ezekről a szabályokról a műszaki szabványok és szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatá
saira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) 8. cikkének megfe
lelően értesítik a Bizottságot. 

▼B 

( 1 ) HL L 204., 1998.7.21., 37. o.
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III. FEJEZET 

SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS ÉS LNG 

9. cikk 

A szállítási rendszerek és a szállításirendszer-üzemeltetők 
szétválasztása 

(1) A tagállamok 2012. március 3-tól biztosítják, hogy: 

a) valamennyi vállalkozás, amely egy szállítási rendszer tulajdonosa, 
szállításirendszer-üzemeltetőként tevékenykedjen; 

b) ugyanazon személy vagy személyek ne legyenek jogosultak: 

►C1 i. közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy terme
lési vagy ellátási feladatot betöltő vállalkozás felett ◄, és emellett 
közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy szállítási
rendszer-üzemeltető vagy szállítási rendszer felett vagy azzal 
kapcsolatban bármely jogot gyakorolni; vagy 

ii. közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy szállítási
rendszer-üzemeltető vagy egy szállítási rendszer felett, és emellett 
közvetlenül vagy közvetve irányítást gyakorolni egy termelési 
vagy ellátási feladatot betöltő vállalkozásban vagy azzal kapcso
latban bármely jogot gyakorolni; 

c) ugyanazon személy vagy személyek ne legyenek jogosultak kine
vezni egy szállításirendszer-üzemeltető vagy szállítási rendszer 
felügyelőbizottságának, ügyvezető testületének vagy a vállalkozást 
jogilag képviselő testületének tagjait, és közvetlenül vagy közvetve 
irányítást gyakorolni egy termelési vagy ellátási feladatot betöltő 
vállalkozásban vagy azzal kapcsolatban bármely jogot gyakorolni; és 

d) ugyanazon személy ne legyen jogosult egyfelől egy termelési vagy 
ellátási feladatot betöltő vállalkozásnak, és másfelől egy szállítási
rendszer-üzemeltetőnek vagy szállítási rendszernek is a felügyelőbi
zottságában, ügyvezető testületében vagy a vállalkozást jogilag 
képviselő testületében való tagságra. 

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában említett jogok közé tartozik 
különösen: 

a) a szavazati jogok gyakorlására vonatkozó jogkör, 

b) a felügyelőbizottság, az ügyvezető testület vagy a vállalkozást 
jogilag képviselő testület tagjainak kinevezésére vonatkozó jogkör; 
vagy 

c) többségi részesedéssel való rendelkezés. 

(3) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában a „termelési vagy 
ellátási feladatot betöltő vállalkozás” kifejezés magában foglalja a 
villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló, 
2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) 
szerinti „termelési vagy ellátási feladatot betöltő vállalkozás”, továbbá a 
„szállításirendszer-üzemeltető” és a „szállítási rendszer” kifejezés 
►C1 magában foglalja az említett irányelv szerinti „átvitelirendszer- 
üzemeltető” és „átviteli rendszer” fogalmakat. ◄ 

▼B 

( 1 ) Lásd e Hivatalos Lap 55 oldalát.
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(4) A tagállamok 2013. március 3-ig eltérést engedélyezhetnek az 
(1) bekezdés b) és c) pontjától, feltéve hogy a szállításirendszer-üzemel
tetők nem tagjai egy vertikálisan integrált vállalkozásnak. 

(5) Az e cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott kötele
zettség teljesül abban az esetben, ha kettő vagy annál több, szállítási 
rendszertben tulajdonnal rendelkező vállalkozás olyan közös vállalatot 
alapít, amely az érintett szállítási rendszerek tekintetében kettő vagy 
annál több tagállamban szállításirendszer-üzemeltetőként tevékenykedik. 
A közös vállalatnak más vállalkozás nem lehet része, kivéve ha a 
14. cikk értelmében független rendszerüzemeltetőként vagy a IV. fejezet 
céljaira független szállításirendszer-üzemeltetőként jóváhagyták. 

▼C1 
(6) E cikk végrehajtása céljából, amennyiben az (1) bekezdés b), c) 
és d) pontjában említett személy a tagállam vagy valamely más közjogi 
szerv, az egyrészt a szállításirendszer-üzemeltető vagy a szállítási rend
szer felett, másrészt a termelési vagy ellátási feladatot betöltő vállal
kozás felett irányítást gyakorló két külön közjogi szerv különböző 
személynek vagy személyeknek minősül. 

▼B 
(7) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy sem az a 16. cikkben 
említett, üzleti szempontból érzékeny információ, amellyel egy korábban 
egy vertikálisan integrált vállalkozás részét képező szállításirendszer- 
üzemeltető rendelkezik, sem pedig e szállításirendszer-üzemeltető 
személyzete nem kerülnek átadásra, illetve átirányításra termelési vagy 
ellátási feladatot betöltő vállalkozásokhoz. 

▼M2 
(8) Amennyiben 2009. szeptember 3-án a szállítási rendszer egy 
vertikálisan integrált vállalkozás része volt, a tagállam dönthet úgy, 
hogy nem alkalmazza az (1) bekezdést. Ami az egy tagállamot egy 
harmadik országgal összekötő szállítási rendszernek az adott tagállam 
határa és az adott tagállam hálózatának első rendszerösszekötési pontja 
közötti részét illeti, amennyiben 2019. május 23-án a szállítási rendszer 
egy vertikálisan integrált vállalkozás része, a tagállam dönthet úgy, hogy 
nem alkalmazza az (1) bekezdést. 

▼B 
Ilyen esetben az érintett tagállam: 

a) a 14. cikkel összhangban független rendszerüzemeltetőt jelöl ki, vagy 

b) megfelel a IV. fejezetben foglalt rendelkezéseknek. 

▼M2 
(9) Ha 2009. szeptember 3-án a szállítási rendszer egy vertikálisan 
integrált vállalkozás része volt, és olyan szabályok vannak érvényben, 
amelyek a IV. fejezet rendelkezéseinél nagyobb tényleges függetlenséget 
biztosítanak a szállításirendszer-üzemeltető számára, a tagállam dönthet 
úgy, hogy nem alkalmazza e cikk (1) bekezdését. 

Ami egy tagállamot egy harmadik országgal összekötő szállítási rend
szernek az adott tagállam határa és az adott tagállam hálózatának első 
rendszerösszekötési pontja közötti részét illeti, amennyiben 2019. 
május 23-án a szállítási rendszer egy vertikálisan integrált vállalkozás 
része, és olyan szabályok vannak érvényben, amelyek a IV. fejezet 
rendelkezéseinél nagyobb tényleges függetlenséget biztosítanak a szállí
tásirendszer-üzemeltető számára, ez a tagállam dönthet úgy, hogy nem 
alkalmazza e cikk (1) bekezdését. 

▼B
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(10) Mielőtt valamely vállalkozást az e cikk (9) bekezdése szerint 
jóváhagynak és szállításirendszer-üzemeltetőnek jelölnek ki, az ezen 
irányelv 10. cikkének (4), (5) és (6) bekezdésében és [a/az] 
715/2009/EK rendelet 3. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően 
tanúsítani kell, hogy megfelel a követelményeknek, majd ezt követően a 
Bizottság ellenőrzi, hogy a hatályos szabályok a IV. fejezet rendelkezé
seinél egyértelműen nagyobb tényleges függetlenséget biztosítanak-e a 
szállításirendszer-üzemeltető számára. 

(11) Semmilyen esetben nem szabad meggátolni, hogy a szállítási 
rendszerben tulajdonnal rendelkező vertikálisan integrált vállalkozások 
lépéseket tegyenek az (1) bekezdésének való megfelelés érdekében. 

▼C1 
(12) Az (1) bekezdést alkalmazó tagállamokban a termelési vagy 
ellátási feladatot betöltő vállalkozások semmilyen esetben sem lehetnek 
abban a helyzetben, hogy a szétválasztott szállításirendszer-üzemeltetők 
fölött akár közvetve, akár közvetlenül átvegyék az irányítást, vagy 
felettük bármilyen jogot gyakoroljanak. 

▼B 

10. cikk 

A szállításirendszer-üzemeltetők kijelölése és tanúsítása 

(1) A vállalkozásoknak jóváhagyásukat és szállításirendszer-üzemel
tetővé való kijelölésüket megelőzően az e cikk (4), (5) és (6) bekezdé
sében és [a/az] 715/2009/EK rendelet 3. cikkében megállapított eljá
rások szerint tanúsítani kell. 

(2) A tagállamok jóváhagyják és szállításirendszer-üzemeltetőnek 
jelölik ki azokat a vállalkozásokat, amelyek szállítási rendszert tulajdo
nolnak, és amelyekről a nemzeti szabályozó hatóság az alábbi tanúsítási 
eljárásnak megfelelően tanúsítja, hogy teljesítik a 9. cikk követelmé
nyeit. A szállításirendszer-üzemeltetők kijelölését be kell jelenteni a 
Bizottságnak, és közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. 

(3) A szállításirendszer-üzemeltetők minden olyan tervezett ügyletet 
bejelentenek a szabályozó hatóságnak, amely miatt szükségessé válhat a 
9. cikk követelményeinek való megfelelésük újraértékelése. 

(4) A szabályozó hatóságok figyelemmel kísérik, hogy a szállítási
rendszer-üzemeltetők folyamatosan megfelelnek-e a 9. cikk követelmé
nyeinek. A megfelelés biztosítása érdekében tanúsítási eljárást indítanak: 

a) a szállításirendszer-üzemeltető (3) bekezdés szerinti bejelentésére; 

b) saját kezdeményezésükre, amennyiben tudomásukra jut, hogy a szál
lításirendszer-tulajdonosokkal vagy szállításirendszer-üzemeltetőkkel 
kapcsolatban gyakorolt jogok vagy befolyás tervezett változtatása a 
9. cikk a megsértéséhez vezethet, vagy amennyiben okuk van felté
telezni, hogy ilyen jogsértés előfordulhatott; vagy 

c) a Bizottság indokolt kérésére. 

(5) A szabályozó hatóságok a szállításirendszer-üzemeltető bejelen
tésének keltétől vagy a Bizottság kérésének keltétől számított négy 
hónapon belül határozatot hoznak a szállításirendszer-üzemeltető tanú
sításának ügyében. A határidő lejártával a tanúsítást megadottnak kell 
tekinteni. A szabályozó hatóság kifejezett vagy hallgatólagos határozata 
csak a (6) bekezdésben meghatározott eljárás befejezése után lép 
hatályba. 

▼B
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(6) A szállításirendszer-üzemeltető tanúsítására vonatkozó kifejezett 
vagy hallgatólagos határozatát a szabályozó hatóság haladéktalanul beje
lenti a Bizottságnak, minden az arra a határozatra vonatkozó informá
cióval együtt. A Bizottság [a/az] 715/2009/EK rendelet 3. cikkében 
meghatározott eljárásnak megfelelően jár el. 

(7) A szabályozó hatóságok vagy a Bizottság kérheti a szállításirend
szer-üzemeltetőktől és a termelési vagy ellátási feladatot betöltő vállal
kozásoktól, hogy adják meg az e cikk szerinti feladatok elvégzéséhez 
szükséges információkat. 

(8) A szabályozó hatóságok és a Bizottság megőrzi az üzleti szem
pontból érzékeny információk titkosságát. 

11. cikk 

A harmadik országokkal kapcsolatos tanúsítás 

(1) Ha olyan szállításirendszer-tulajdonos vagy szállításirendszer- 
üzemeltető kéri a tanúsítást, amely felett harmadik országból vagy 
harmadik országokból származó személy vagy személyek gyakorolnak 
irányítást, a szabályozó hatóság tájékoztatja a Bizottságot. 

A szabályozó hatóság ugyancsak haladéktalanul tájékoztatja a Bizott
ságot minden olyan körülményről, amelynek következtében valamely 
harmadik országból vagy harmadik országokból származó személy 
vagy személyek megszereznék az irányítást a szállítási rendszer vagy 
valamely szállításirendszer-üzemeltető felett. 

(2) A szállításirendszer-üzemeltetők tájékoztatják a szabályozó ható
ságot minden olyan körülményről, amelynek következtében valamely 
harmadik országból vagy harmadik országokból származó személy 
vagy személyek megszereznék az irányítást a szállítási rendszer vagy 
a szállításirendszer-üzemeltető felett. 

(3) A szabályozó hatóság a szállításirendszer-üzemeltető bejelentésétől 
számított négy hónapon belül határozati javaslatot készít elő a 
szállításirendszer-üzemeltető tanúsításáról. A szabályozó hatóság 
megtagadja a tanúsítást, amennyiben nem bizonyították, hogy: 

a) az érintett jogalany megfelel a 9. cikk követelményeinek; és 

b) a szabályozó hatóságnak vagy a tagállam által kijelölt más hatás
körrel rendelkező hatóságnak, hogy a tanúsítás megadása nem veszé
lyezteti a tagállam és a Közösség energiaellátásának biztonságát. A 
szabályozó hatóság vagy az erre kijelölt más hatáskörrel rendelkező 
hatóság e kérdés mérlegelésekor az alábbiakat veszi figyelembe: 

i. a Közösségnek a nemzetközi jogból – beleértve azokat az egy 
vagy több harmadik országgal kötött megállapodásokat, 
amelyeknek a Közösség részes fele, és amelyek foglalkoznak 
az ellátásbiztonság kérdéseivel – eredő, az azon harmadik 
országok tekintetében fennálló jogai és kötelezettségei; 

ii. a tagállamnak a harmadik országokkal kötött megállapodásaiból 
eredő, az azon harmadik országok tekintetében fennálló jogai és 
kötelezettségei, amennyiben megfelelnek a közösségi jognak; és 

iii. az ügyre és az érintett harmadik országra vonatkozó egyéb 
konkrét tények és körülmények. 

(4) A szabályozó hatóság a határozatról, az adott határozatra vonat
kozó összes információval együtt, haladéktalanul értesíti a Bizottságot. 

▼B
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(5) A tagállamok előírják a szabályozó hatóság és/vagy a (3) bekezdés 
b) pontjában említett, kijelölt hatáskörrel rendelkező hatóság számára, 
hogy a tanúsításról szóló határozatnak a szabályozó hatóság általi elfo
gadását megelőzően az alábbiakra vonatkozó véleményt kérjen be a 
Bizottságtól: 

a) az érintett jogalany megfelel-e a 9. cikk követelményeinek; és 

b) a tanúsítás megadása nem veszélyezteti-e a Közösség energiaellá
tásának biztonságát. 

(6) A Bizottság az (5) bekezdésben említett kérelmet annak kézhez
vétele után azonnal megvizsgálja. A kérelem kézhezvételét követő két 
hónapon belül megküldi a véleményt a nemzeti szabályozó hatóság 
számára, illetve, amennyiben a kérelmet a kijelölt hatáskörrel rendelkező 
hatóság nyújtotta be, ez utóbbi hatóság számára. 

Véleményének elkészítésekor a Bizottság kikérheti az Ügynökség, az 
érintett tagállam és az érintett felek véleményét. Abban az esetben, ha 
a Bizottság ilyen kérést tesz a kéthónapos időszak két hónappal 
meghosszabbodik. 

Ha a Bizottság az első és a második albekezdésben említett időszakban 
nem nyilvánít véleményt, akkor úgy kell tekinteni, hogy nem emel 
kifogást a szabályozó hatóság határozatával szemben. 

(7) Annak értékelése során, hogy egy harmadik országból vagy 
harmadik országokból származó személy vagy személyek általi irányítás 
veszélyezteti-e a Közösség energiaellátásának biztonságát, a Bizottság 
az alábbiakat veszi figyelembe: 

a) az ügyre és az érintett harmadik országra vagy harmadik országokra 
vonatkozó konkrét tények; és 

b) a Közösségnek a nemzetközi jogból – beleértve azokat az egy vagy 
több harmadik országgal kötött megállapodásokat, amelyeknek a 
Közösség részes fele, és amelyek foglalkoznak az ellátásbiztonság 
kérdéseivel – eredő, az adott harmadik ország vagy harmadik 
országok tekintetében fennálló jogai és kötelezettségei. 

(8) A nemzeti szabályozó hatóság a (6) bekezdésben említett időszak 
lejártát követő két hónapon belül elfogadja a tanúsításra vonatkozó 
végleges határozatát. A nemzeti szabályozó hatóság a végleges határozat 
elfogadásakor a legteljesebb mértékben figyelembe veszi a Bizottság 
véleményét. A tagállamoknak mindenesetre jogukban áll megtagadni a 
tanúsítást, ha a tanúsítás megadása veszélyezteti a Közösség energiaellá
tásának biztonságát vagy valamely másik tagállam energiaellátásának 
biztonságát. Ha valamely tagállam egy másik hatáskörrel rendelkező 
hatóságot jelölt ki a (3) bekezdés b) pontja szerinti értékelésre, előír
hatja, hogy a nemzeti szabályozó hatóság ezen hatáskörrel rendelkező 
hatóság értékelésével összhangban fogadja el a végleges határozatát. A 
szabályozó hatóság végleges határozatát és a Bizottság véleményét 
együtt kell közzétenni. Amennyiben a végleges határozat eltér a 
Bizottság véleményétől, az érintett tagállam rendelkezésre bocsátja és 
nyilvánossá teszi határozatával együtt annak indoklását is. 

▼B
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(9) E cikk egyetlen rendelkezése sem érinti a tagállamok azon jogát, 
hogy a közbiztonsághoz fűződő jogos érdekeik védelmében – a közös
ségi joggal összhangban – nemzeti törvényes ellenőrzést gyakoroljanak. 

(10) A Bizottság iránymutatásokat fogadhat el, amelyek részletesen 
meghatározzák az e cikk alkalmazásában követendő eljárásokat. Az ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló ezen intézkedéseket – az 51. cikk (3) bekezdé
sében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni. 

(11) E cikk, a (3) bekezdés a) pontjának kivételével azon tagálla
mokra is vonatkozik, amelyek a 49. cikknek megfelelően eltérést 
alkalmaznak. 

12. cikk 

A tárolásirendszer-üzemeltetők és az LNG-létesítmények 
rendszerüzemeltetőinek kijelölése 

A tagállamok vagy az általuk erre felkért földgázipari vállalkozások, 
amelyek földgáztárolók vagy LNG-létesítmények tulajdonosai, a haté
konyság és a gazdasági egyensúly figyelembevételével, a tagállam által 
megállapított időtartamra szólóan egy vagy több tárolásirendszer- 
üzemeltetőt és LNG-létesítmény rendszerüzemeltetőt jelölnek ki. 

13. cikk 

A szállítási- és tárolásirendszer-üzemeltetők és/vagy az 
LNG-létesítmények rendszerüzemeltetőinek feladatai 

(1) A szállítási- és tárolásirendszer-üzemeltető és/vagy 
LNG-létesítmény rendszerüzemeltetője: 

a) a környezetvédelem kellő figyelembevételével közgazdasági felté
telek mellett biztonságos, megbízható és hatékony szállító-, tároló- 
és/vagy LNG-létesítményeket üzemeltet, tart karban és fejleszt a 
nyitott piac kialakítása érdekében, megfelelő eszközöket biztosít a 
szolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez; 

b) tartózkodik a rendszerhasználókkal vagy a rendszerhasználók 
csoportjaival szembeni, különösen a kapcsolt vállalkozások javára 
történő megkülönböztetéstől; 

c) elegendő információval látja el az összes többi, a szállítási-, tárolási-, 
LNG-létesítmény- és/vagy elosztórendszer-üzemeltetőt annak érde
kében, hogy a földgáz szállítása és tárolása az egymással összekap
csolt rendszerek biztonságos és hatékony működésével összhangban 
történjen; és 

d) ellátja a rendszerhasználókat azokkal az információkkal, amelyekre 
azoknak szükségük van a rendszerhez történő hatékony hozzáférés 
érdekében. 

(2) Valamennyi szállításirendszer-üzemeltető elegendő határkeresz
tező kapacitást épít ki az európai szállítási infrastruktúrához való 
kapcsolódásához, amely minden gazdaságilag indokolt és technikailag 
kivitelezhető kapacitásigényt kielégít és figyelembe veszi a földgáz
ellátás biztonságát. 

▼B
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(3) A szállításirendszer-üzemeltetőnek a gázszállító hálózat egyensú
lyozására hozott szabályai objektívek, átláthatóak és megkülönbözte
téstől mentesek, beleértve a rendszerhasználókra az energiaegyensúlytól 
való eltérésért kiszabott díj szabályozását is. A szállításirendszer- 
üzemeltető által nyújtott ilyen jellegű szolgáltatások feltételeit, beleértve 
a szabályokat és a díjakat is, a 41. cikk (6) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően megkülönböztetéstől mentes, költségeket tükröző módon 
kell kialakítani, és azokat közzé kell tenni. 

(4) A szabályozó hatóságok, amennyiben a tagállamok így rendel
keztek, vagy a tagállamok megkövetelhetik a szállításirendszer-üzemel
tetőktől, hogy eleget tegyenek a szállítórendszer fejlesztésére és karban
tartására vonatkozó minimumkövetelményeknek, beleértve a rendszer
összekötő kapacitást is. 

(5) A szállításirendszer-üzemeltetők az általuk, feladatuk ellátása 
érdekében használt földgázt átlátható, megkülönböztetéstől mentes és 
piaci alapú eljárások szerint szerzik be. 

14. cikk 

Független rendszerüzemeltetők 

▼M2 
(1) Amennyiben 2009. szeptember 3-án a szállítási rendszer egy 
vertikálisan integrált vállalkozás része volt, a tagállam dönthet úgy, 
hogy nem alkalmazza a 9. cikk (1) bekezdését, és hogy a szállítási 
rendszer tulajdonosának javaslatára független rendszerüzemeltetőt jelöl 
ki. 

Ami egy tagállamot egy harmadik országgal összekötő szállítási rend
szernek az adott tagállam határa és az adott tagállam hálózatának első 
rendszerösszekötési pontja közötti részét illeti, amennyiben 
2019. május 23-án a szállítási rendszer egy vertikálisan integrált vállal
kozás része, ez a tagállam dönthet úgy, hogy nem alkalmazza a 9. cikk 
(1) bekezdését, és hogy a szállítási rendszer tulajdonosának javaslatára 
egy független rendszerüzemeltetőt jelöl ki. 

A független rendszerüzemeltető kijelölését a Bizottságnak jóvá kell 
hagynia. 

▼B 
(2) A tagállamok csak akkor hagyhatnak jóvá és jelölhetnek ki 
független rendszerüzemeltetőt, ha: 

a) az üzemeltetőjelölt bizonyítja, hogy megfelel a 9. cikk (1) bekezdése 
b), c) és d) pontjában foglalt követelményeknek; 

b) az üzemeltetőjelölt bizonyítja, hogy rendelkezik a 13. cikk szerinti 
feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi, műszaki, tárgyi és 
humán erőforrásokkal; 

c) az üzemeltetőjelölt kötelezettséget vállal arra, hogy megfelel a szabá
lyozó hatóság által figyelemmel kísért, tízéves hálózatfejlesztési 
tervnek; 

d) a szállításirendszer-üzemeltető bizonyítja képességét az (5) bekezdés 
szerinti kötelezettségei teljesítésére. E célból benyújtja a jelölt vállal
kozással és minden más érintett jogalannyal kötendő szerződéses 
megállapodások tervezetét; 

e) az üzemeltetőjelölt bizonyítja képességét [a/az] 715/2009/EK rende
let szerinti kötelezettségei teljesítésére, beleértve a szállításirendszer- 
üzemeltetők európai és regionális szintű együttműködését. 

▼B
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(3) A tagállamok jóváhagyják és független rendszerüzemeltetőnek 
jelölik ki azokat a vállalkozásokat, amelyekről a szabályozó hatóság 
tanúsítja, hogy megfelelnek a 11. cikk és a 14. cikk (2) bekezdése 
követelményeinek. A tanúsítás céljából az ezen irányelv 10. cikkében 
és [a/az] 715/2009/EK rendelet 3. cikkében vagy az ezen 
irányelv 11. cikkében szereplő eljárás alkalmazandó. 

(4) Minden egyes független rendszerüzemeltető felelős a harmadik 
felek hozzáférésének engedélyezéséért és igazgatásáért, beleértve a 
hozzáférési díjak és a szűk keresztmetszetek kezeléséért felszámított 
díjak beszedését is, továbbá felelős a szállítási rendszer üzemeltetéséért, 
karbantartásáért és fejlesztéséért, valamint annak biztosításáért, hogy a 
rendszer a beruházások tervezése révén hosszú távon képes legyen a 
kiszámítható kereslet kielégítésére. A szállítási rendszer fejlesztése során 
a független rendszerüzemeltető felelős az új infrastruktúra tervezéséért 
(beleértve az engedélyezési eljárást), építésért és beüzemeléséért. E 
célból a független rendszerüzemeltető szállításirendszer-üzemeltetőként 
tevékenykedik e fejezettel összhangban. A szállításirendszer-tulajdonos 
nem felelős sem a harmadik felek hozzáférésének engedélyezéséért és 
igazgatásáért, sem a beruházások megtervezéséért. 

(5) Ha a független rendszerüzemeltetőt jelöltek ki, a szállításirend
szer-tulajdonos: 

a) minden lényeges együttműködést és támogatást megad a független 
rendszerüzemeltetőnek feladatai végrehajtásához, különös tekintettel 
minden lényegi információra; 

b) finanszírozza a független rendszerüzemeltető által elhatározott és a 
szabályozó hatóság által jóváhagyott beruházásokat, vagy belee
gyezik annak bármely érdekelt fél – akár a független rendszerüze
meltető – általi finanszírozásába. A vonatkozó pénzügyi megállapo
dásokhoz a szabályozó hatóság jóváhagyása szükséges. Az ilyen 
jóváhagyás előtt a szabályozó hatóság közös konzultációt folytat a 
szállításirendszer-tulajdonossal és a többi érdekelt féllel; 

c) fedezetet biztosít a tulajdonában álló hálózati vagyonhoz kapcsolódó 
kötelezettségekre, kivéve a független rendszerüzemeltető feladataihoz 
kapcsolódó kötelezettségeket; és 

d) a hálózatbővítések finanszírozásának megkönnyítése érdekében 
biztosítékot nyújt, kivéve azon beruházásokat, amelyek esetében a 
b) ponttal összhangban beleegyezését adta a beruházás bármely érde
kelt fél – akár a független rendszerüzemeltető – általi finanszírozá
sába. 

(6) A szabályozó hatósággal szoros együttműködésben az érintett 
nemzeti versenyhivatalt minden lényegi hatáskörrel fel kell ruházni 
ahhoz, hogy eredményesen figyelemmel tudja kísérni a szállításirend
szer-tulajdonosok (5) bekezdés szerinti kötelezettségeinek teljesítését. 

15. cikk 

A szállításirendszer-tulajdonos és a tárolásirendszer-üzemeltető 
szétválasztása 

(1) A vertikálisan integrált vállalkozás részét képező szállításirendszer- 
tulajdonosnak – ha kijelölésre került egy független rendszerüzemeltető – és 

▼B
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a tárolásirendszer-üzemeltetőnek legalább társasági formájukban, valamint 
szervezeti és döntéshozatali szempontból függetlennek kell lenniük a szál
lításhoz, elosztáshoz és tároláshoz nem kapcsolódó egyéb tevékenységektől. 

E cikk csak azokra a földgáztárolókra alkalmazandó, amelyek a 33. cikk 
értelmében műszaki és/vagy gazdasági megfontolásokból szükségesek a 
rendszerhez való hatékony hozzáféréshez a felhasználók ellátása érde
kében. 

(2) Az (1) bekezdésben említett szállításirendszer-tulajdonosok és 
tárolásirendszer-üzemeltetők függetlenségének biztosítására a következő 
minimumkövetelményeknek kell eleget tenni: 

a) a szállításirendszer-tulajdonos és a tárolásirendszer-üzemeltető irányí
tásában részt vevő személyek nem vehetnek részt az integrált föld
gázipari vállalkozás olyan szervezetében, amely a földgáztermelés és 
-ellátás napi üzemviteléért közvetve vagy közvetlenül felelős; 

b) megfelelő intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a szállí
tásirendszer-tulajdonos és a tárolásirendszer-üzemeltető irányításáért 
felelős személyek szakmai érdekeit olyan módon vegyék figyelembe, 
amely biztosítja számukra a független cselekvés lehetőségét; 

c) a szállításirendszer-üzemeltetőnek tényleges, a vertikálisan integrált 
földgázipari vállalkozástól független döntéshozatali jogköre van a 
földgáztároló üzemeltetéséhez, karbantartásához és fejlesztéséhez 
szükséges eszközöket illetően. Ez nem zárja ki olyan megfelelő 
koordinációs mechanizmusok létét, amelyek az anyavállalat gazda
sági és irányítási felügyeleti jogait biztosítják a leányvállalat befek
tetett eszközei – a 41. cikk (6) bekezdésének megfelelően közvetve 
szabályozott – megtérülésének védelme érdekében. Ez különösen az 
anyavállalat számára lehetővé teszi, hogy jóváhagyja a tárolásirend
szer-üzemeltető éves pénzügyi tervét, vagy bármely, ezzel egyen
értékű eszközt, és hogy általános korlátokat szabjon a leányvállalat 
eladósodásának mértékére vonatkozóan. Ugyanakkor nem jogosítja 
fel az anyavállalatot, hogy a napi üzemvitellel kapcsolatos utasítá
sokat adjon, vagy a tárolólétesítmények építésével, illetve felújítá
sával kapcsolatos egyedi döntésekkel kapcsolatosan utasításokat 
adjon, ha azok nem haladják meg az engedélyezett pénzügyi tervben 
vagy bármely, azzal egyenértékű eszközben megszabott kereteket; és 

d) a szállításirendszer-tulajdonos és a tárolásirendszer-üzemeltető 
megfelelőségi programot állít össze, amely intézkedéseket határoz 
meg a megkülönböztető magatartás kizárása érdekében és biztosítja, 
hogy a program végrehajtását megfelelő módon ellenőrizzék. A 
megfelelőségi program meghatározza az alkalmazottaknak az e 
célok megvalósításához szükséges kötelezettségeit. A megfelelőségi 
program felügyeletéért felelős személy vagy testület a megtett intéz
kedésekről éves jelentést terjeszt a szabályozó hatóság elé, és ezt a 
jelentést nyilvánosságra kell hozni. 

▼B
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(3) A Bizottság iránymutatásokat fogadhat el annak biztosítása érde
kében, hogy a szállításirendszer-tulajdonos és a tárolásirendszer-üzemel
tető teljeskörűen és ténylegesen betartsa e cikk (2) bekezdését. Az ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló ezen intézkedéseket – a 51. cikk (3) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfele
lően kell elfogadni. 

16. cikk 

A szállításirendszer-üzemeltetők és szállításirendszer-tulajdonosok 
titoktartási kötelezettsége 

(1) Minden szállításirendszer-üzemeltető, tárolásirendszer-üzemeltető 
és/vagy az LNG-létesítmény rendszerüzemeltetője, valamint valamennyi 
szállításirendszer-tulajdonos a 30. cikk vagy bármely egyéb, az infor
máció közreadására vonatkozó jogi kötelezettség sérelme nélkül 
megőrzi az olyan, üzleti szempontból érzékeny információknak a titkos
ságát, amelyekhez tevékenysége során hozzájut, és megakadályozza, 
hogy a saját tevékenységével kapcsolatos információ, amely üzleti 
szempontból előnyös lehet, megkülönböztető módon kerüljön nyilvános
ságra. Különösen nem ad közre üzleti szempontból érzékeny információt 
a vállalkozás többi része számára, kivéve ha ez egy üzleti tranzakció 
végrehajtása miatt szükséges. Az információs szétválasztására vonatkozó 
szabályok teljes körű betartatása érdekében a tagállamoknak gondoskod
niuk kell arról, hogy a szállításirendszer-tulajdonos – a kombináltrend
szer-üzemeltetők esetében az elosztórendszer-üzemeltetőt is beleértve – 
és a vállalkozás többi része ne használjon közös szolgáltatásokat, 
például közös jogi szolgáltatásokat, kivéve a kizárólag adminisztratív 
vagy informatikai jellegű feladatok esetében. 

(2) A szállítási-, tárolásirendszer-üzemeltetők és/vagy az LNG-létesít
mények rendszerüzemeltetői a kapcsolt vállalkozások földgáz-értékesí
tései vagy -vásárlásai során semmilyen módon nem élnek vissza a 
hálózati hozzáférés biztosítása vagy az arról való tárgyalás során 
harmadik féltől szerzett, üzleti szempontból érzékeny információval. 

(3) A tényleges versenyhez és a piac hatékony működéséhez szük
séges információkat közzé kell tenni. Ez a kötelezettség nem sérti az 
üzleti szempontból érzékeny információk védelmét. 

IV. FEJEZET 

FÜGGETLEN SZÁLLÍTÁSIRENDSZER-ÜZEMELTET Ő 

17. cikk 

Eszközök, berendezés, személyzet és különállóság 

(1) A szállításirendszer-üzemeltetőknek rendelkezniük kell minden 
olyan humán, műszaki, tárgyi és pénzügyi erőforrással, amely az ezen 
irányelv szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez, valamint a gázszállítási 
tevékenység végzéséhez szükséges, különösen: 

a) a gázszállítási tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, ideértve 
a szállítási rendszert is, a szállításirendszer-üzemeltető tulajdonát 
képezik; 

▼B
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b) a gázszállítási tevékenység végzéséhez – ideértve a vállalattal 
kapcsolatos valamennyi feladat ellátását – szükséges személyzetet a 
szállításirendszer-üzemeltető foglalkoztatja; 

c) tilos a vertikálisan integrált vállalkozás bármely egyéb részébe vagy 
részéből munkaerőt kölcsönözni vagy szolgáltatást nyújtani. A szál
lításirendszer-üzemeltető azonban szolgáltatásokat nyújthat a vertiká
lisan integrált vállalkozásnak, ameddig: 

i. ezeknek a szolgáltatásoknak a nyújtása nem tesz hátrányos 
megkülönböztetést a rendszerhasználók között, az valamennyi 
rendszerhasználó számára azonos feltételekkel áll rendelkezésre, 
és a termelés vagy ellátás terén nem korlátozza, torzítja vagy 
akadályozza a versenyt; és 

ii. az ezeknek a szolgáltatásoknak a nyújtására vonatkozó feltéte
leket a szabályozó hatóság jóváhagyta; 

d) a 20. cikk szerinti felügyeleti szerv döntéseinek sérelme nélkül a 
jövőbeli beruházási projekteket és/vagy a meglevő eszközök lecse
réléséhez szükséges pénzügyi forrásokat a vertikálisan integrált 
vállalkozás a szállításirendszer-üzemeltető megfelelő kérelmét köve
tően kellő időben rendelkezésre bocsátja. 

(2) A gázszállítási tevékenység a 13. cikkben felsoroltakon kívül 
magában foglalja legalább az alábbi feladatokat: 

a) a szállításirendszer-üzemeltető képviselete, valamint kapcsolattartás a 
harmadik felekkel és a szabályozó hatóságokkal; 

b) a szállításirendszer-üzemeltető képviselete a földgázszállításirend
szer-üzemeltetők európai hálózatán belül (földgáz-ENTSO); 

c) megkülönböztetés-mentes hozzáférés engedélyezése és igazgatása 
harmadik felek részére, a rendszerhasználók vagy a rendszerhasz
nálók csoportjai számára; 

d) a szállítási rendszerrel kapcsolatos valamennyi díj beszedése, 
ideértve a hozzáférési díjakat, a kiegészítő szolgáltatásokért, mint 
például a gázkezelésért, szolgáltatások vásárlásáért felszámolt 
kiegyenlítő díjakat (kiegyenlítő díjak, energiakompenzáció); 

e) biztonságos, hatékony és gazdaságos szállítási rendszer üzemeltetése, 
karbantartása és fejlesztése; 

f) beruházástervezés, amely biztosítja, hogy a rendszer hosszú távon 
meg tudjon felelni az ésszerű keresletnek, és amely szavatolja az 
ellátás biztonságát; 

g) megfelelő közös vállalkozások létrehozása, többek között egy vagy 
több szállításirendszer-üzemeltetővel, és más megfelelő szereplőkkel, 
gáz-tőzsdék létrehozása, regionális piacok kialakításának vagy a libe
ralizációs folyamat megkönnyítésének céljával; és 

▼B
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h) valamennyi vállalati szolgáltatás, ideértve a jogi szolgáltatást, köny
velést és informatikai szolgáltatásokat. 

(3) A szállításirendszer-üzemeltetők a 68/151/EGK tanácsi 
irányelv ( 1 ) 1. cikkében említett társasági formában alakulnak meg. 

(4) A szállításirendszer-üzemeltető vállalati jogi személyiségében, 
kommunikációjában, márkajelzésében és telephelyein nem lehet össze
téveszthető a vertikálisan integrált vállalkozással vagy annak valamely 
része különálló jogi személyisége tekintetében. 

(5) A szállításirendszer-üzemeltető az informatikai rendszereit vagy 
berendezéseit, fizikai létesítményeit és biztonságos hozzáférési rendsze
reit nem osztja meg a vertikálisan integrált vállalkozás egyetlen más 
tagjával sem, továbbá az informatikai rendszerekre vagy berendezésekre 
és a biztonságos hozzáférési rendszerekre vonatkozóan nem alkalmaz
hatja ugyanazokat a tanácsadókat vagy külső vállalkozókat. 

(6) A szállításirendszer-üzemeltető beszámolóit a vertikálisan integ
rált vállalkozás és annak bármely részének könyvvizsgálójától eltérő 
könyvvizsgálónak kell auditálnia. 

18. cikk 

A szállításirendszer-üzemeltető függetlensége 

(1) A 20. cikk szerinti felügyeleti szerv határozatainak sérelme nélkül 
a szállításirendszer-üzemeltetőnek: 

a) az üzemeltetéshez, karbantartáshoz vagy a szállítási rendszer fejlesz
téséhez szükséges eszközök tekintetében tényleges döntéshozatali 
jogokkal kell rendelkeznie, függetlenül a vertikálisan integrált vállal
kozástól; és 

b) jogában áll, hogy a tőkepiacon – különösen hitelfelvétel és tőke
emelés révén – pénzeszközöket teremtsen. 

(2) A szállításirendszer-üzemeltető mindenkor gondoskodik arról, 
hogy a szállítási tevékenység megfelelő és hatékony módon történő 
végzéséhez szükséges erőforrások a rendelkezésére álljanak, továbbá 
létrehoz egy hatékony, biztonságos és gazdaságos szállítási rendszert 
és karbantartja azt. 

(3) A vertikálisan integrált vállalkozás termelő vagy szolgáltató 
feladatot ellátó leányvállalatai nem rendelkeznek közvetlen vagy közve
tett részesedéssel a szállításirendszer-üzemeltetőben. A szállításrendszer- 
üzemeltető sem közvetlen, sem közvetett módon nem rendelkezik része
sedéssel a vertikálisan integrált vállalkozás termelési vagy ellátási 
feladatot végző leányvállalataiban, és nem részesedik az e leányvállala
toktól származó osztalékból vagy egyéb pénzügyi előnyből. 

▼B 

( 1 ) A Tanács első irányelve (1968. március 9.) az egész Közösségre kiterjedő 
egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági 
tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 58. cikkének 
(2) bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról 
(HL L 65., 1968.3.14., 8. o.).
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(4) A szállításirendszer-üzemeltető általános ügyvezetési struktúrá
jának és vállalati alapító okiratainak biztosítania kell a szállításirend
szer-üzemeltető tényleges függetlenségét e fejezetnek megfelelően. A 
vertikálisan integrált vállalkozás sem közvetlenül, sem közvetetten 
nem határozza meg a szállításirendszer-üzemeltető versenymagatartását 
a szállításirendszer-üzemeltető napi tevékenységeivel és a hálózatirányí
tással kapcsolatban, vagy a 22. cikk szerint kidolgozott tízéves hálózat
fejlesztési terv előkészítéséhez szükséges tevékenységekkel kapcso
latban. 

(5) A szállításirendszer-üzemeltetők az ezen irányelv 13. cikkében és 
a 17. cikkének (2) bekezdésében említett feladataik, valamint [a/az] 
715/2009/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdése, 14. cikke (1) bekez
désének a) pontja, 16. cikkének (2), (3) és (5) bekezdése, 18. cikkének 
(6) bekezdése és 21. cikkének (1) bekezdése szerinti kötelezettségeik 
teljesítése során nem alkalmaznak megkülönböztetést a különböző 
személyek vagy jogalanyok tekintetében, továbbá a termelés és az 
ellátás terén nem korlátozzák, torzítják vagy akadályozzák a versenyt. 

(6) A vertikálisan integrált vállalkozás és a szállításirendszer-üzemel
tető közötti kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok, ideértve a szállítási
rendszer-üzemeltető által a vertikálisan integrált vállalkozás számára 
nyújtott kölcsönöket is, megfelelnek a piaci feltételeknek. A szállítási
rendszer-üzemeltető részletes nyilvántartást vezet e kereskedelmi és 
pénzügyi kapcsolatokról és azokat kérésre a szabályozó hatóság rendel
kezésére bocsátja. 

(7) A szállításirendszer-üzemeltető a vertikálisan integrált vállal
kozással kötött minden kereskedelmi és pénzügyi megállapodást jóvá
hagyásra benyújt a szabályozó hatóságnak. 

(8) A szállításirendszer-üzemeltető tájékoztatja a szabályozó ható
ságot a 17. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett, a jövőbeli 
beruházási projektek és/vagy a meglevő eszközök lecserélése céljára 
rendelkezésre álló pénzügyi forrásokról. 

(9) A vertikálisan integrált vállalkozás tartózkodik minden olyan 
tevékenységtől, amely a szállításirendszer-üzemeltetőt akadályozza 
vagy hátráltatja az e fejezetben említett kötelezettségeinek teljesítésében, 
és nem követeli meg a szállításirendszer-üzemeltetőtől, hogy e kötele
zettségek teljesítése során engedélyt kérjen a vertikálisan integrált vállal
kozástól. 

(10) Az érintett tagállamok jóváhagyják és független szállításirend
szer-üzemeltetőnek jelölik ki azt a vállalkozást, amelyekről a szabályozó 
hatóság tanúsítja, hogy megfelelnek e fejezet követelményeinek. A tanú
sítási eljárásra az ezen irányelv 10. cikkében és [a/az] 715/2009/EK 
rendelet 3. cikkében vagy az ezen irányelv 11. cikkében szereplő eljárás 
vonatkozik. 

19. cikk 

A szállításirendszer-üzemeltető személyzetének és ügyvezetésének 
függetlensége 

(1) A kinevezésekkel, meghosszabbításokkal és munkafeltételekkel – 
ideértve a szállításirendszer-üzemeltető irányításáért felelős szemé
lyeknek és/vagy igazgatási szervei tagjainak javadalmazását és hivatali 
idejük megszűnését is – kapcsolatos határozatokat a szállításirendszer- 
üzemeltető 20. cikkel összhangban kijelölt felügyeleti szerve hozza. 

▼B
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(2) A felügyeleti szerv által a szállításirendszer-üzemeltető ügyveze
téséért felelős személlyé és/vagy igazgatási szerveinek tagjává való 
kinevezésre vagy e tisztségükben való meghosszabbításra jelölt szemé
lyek személyéről, a hivatali idejüket szabályozó feltételekről, hivatali 
idejük tartamáról és megszűnéséről, valamint a hivatali idejük megszün
tetésére vonatkozó bármely javasolt határozat indokairól értesíteni kell a 
szabályozó hatóságot. Ezek a feltételek és az (1) bekezdésben említett 
határozatok kizárólag akkor emelkednek kötelező erőre, ha a szabályozó 
hatóság az értesítést követő három héten belül nem emelt ellenük kifo
gást. 

A szabályozó hatóság kifogást emelhet az (1) bekezdésben említett hatá
rozatok ellen, ha: 

a) kétségei merülnek fel az ügyvezetésért felelős személlyé és/vagy az 
igazgatási szervek tagjává való kinevezésre jelölt személy szakmai 
függetlenségével kapcsolatban; vagy 

b) a megbízatás idő előtti megszűnése esetén kétség merül fel az idő 
előtti megszűnés indokolásával kapcsolatban. 

(3) A szállításirendszer-üzemeltető ügyvezetéséért felelős személyek 
és/vagy igazgatási szerveinek tagjai esetében, akikre ez a bekezdés 
vonatkozik, a kinevezést megelőző három éves időszakban a vertiká
lisan integrált vállalkozással vagy annak bármely részével vagy annak 
irányító részvényeseivel, a szállításirendszer-üzemeltetőn kívül, sem 
közvetve, sem közvetlenül semmilyen szakmai beosztás vagy felelősség, 
érdek vagy üzleti kapcsolat nem állhat fenn. 

(4) A szállításirendszer-üzemeltető ügyvezetéséért felelős szemé
lyeknek és/vagy igazgatási szervei tagjainak, valamint alkalmazottainak 
sem közvetve, sem közvetlenül semmilyen egyéb szakmai beosztásuk 
vagy felelősségük, érdekük vagy üzleti kapcsolatuk nem lehet a verti
kálisan integrált vállalkozás más részeivel vagy annak irányító részvé
nyeseivel. 

(5) A szállításirendszer-üzemeltető irányításáért felelős személyeknek 
és/vagy igazgatási szervei tagjainak, valamint alkalmazottainak a szállí
tásirendszer-üzemeltetőn kívül sem közvetve, sem közvetlenül nem 
fűződhet érdeke a vertikálisan integrált vállalkozás egyetlen részéhez 
sem, és attól semmilyen pénzügyi előnyhöz nem juthat. Díjazásuk 
nem függhet a szállításirendszer-üzemeltetőtől különböző vertikálisan 
integrált vállalkozás tevékenységétől vagy eredményétől. 

(6) Garantált a szabályozó hatóság vagy egy bíróság előtti tényleges 
fellebbezési jog a szállításirendszer-üzemeltető ügyvezetéséért felelős 
személy és/vagy adminisztratív szervének tagjai megbízatásának idő 
előtti megszűntetése elleni minden panasza tekintetében. 

(7) ►C1 A szállításirendszer-üzemeltető ügyvezetéséért felelős 
személyek és/vagy igazgatási szerveinek tagjai hivatali idejük megszű
nését követően legalább négy évig a szállításirendszer-üzemeltetőt 
kivéve nem kötődhetnek szakmai beosztással vagy felelősséggel, 
érdekkel vagy üzleti kapcsolattal a vertikálisan integrált vállalkozás 
semmilyen részéhez vagy annak irányító részvényeseihez. ◄ 

▼B
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(8) A (3) bekezdés a szállításirendszer-üzemeltető ügyvezetéséért 
felelős személyeknek és/vagy igazgatási szervei tagjainak a többségére 
alkalmazandó. 

A szállításirendszer-üzemeltető ügyvezetéséért felelős azon személyek 
és/vagy igazgatási szerveinek azon tagjai, akikre a (3) bekezdés nem 
vonatkozik, a kinevezésüket megelőző legalább hathónapos időszakban 
semmilyen ügyvezetői vagy más hasonló tevékenységet nem végez
hetnek a vertikálisan integrált vállalkozásban. 

E bekezdés első albekezdését és a (4)–(7) bekezdéseket a szállításirend
szer-üzemeltető ügyvezetéséhez tartozó személyekre, és az e szemé
lyeknek közvetlenül beosztott, a hálózat üzemeltetésével, karbantartá
sával vagy fejlesztésével kapcsolatos feladatot ellátó valamennyi 
személyre alkalmazni kell. 

20. cikk 

Felügyeleti szerv 

(1) A szállításirendszer-üzemeltető felügyeleti szervvel rendelkezik, 
amely felel a szállításirendszer-üzemeltető részvényesei vagyonának 
értékére esetlegesen jelentős hatást gyakorló határozatok, különösen az 
éves és a hosszabb távú pénzügyi tervek jóváhagyására, a szállításirend
szer-üzemeltető eladósodási szintjére, valamint a részvényeseknek kifi
zetett osztalék összegére vonatkozó határozatok meghozataláért. Nem 
tartoznak a felügyeleti szerv hatáskörébe a szállításirendszer-üzemeltető 
napi tevékenységeivel és a hálózatirányítással, és a 22. cikk szerint 
kidolgozott tízéves hálózatfejlesztési terv előkészítéséhez szükséges 
tevékenységekkel kapcsolatos határozatok. 

(2) A felügyeleti szerv a vertikálisan integrált vállalkozást képviselő 
tagokból, a harmadik személy részvényeseket képviselő tagokból, vala
mint amennyiben az érintett tagállam jogszabályai úgy rendelkeznek, az 
egyéb érdekelt feleket, például a szállításirendszer-üzemeltető alkalma
zottait képviselő tagokból áll. 

(3) A 19. cikk (2) bekezdésének első albekezdése, és a 19. cikk 
(3)–(7) bekezdése legalább a felügyeleti szerv tagjainak felénél egy 
fővel kevesebb tagra alkalmazandó. 

A 19. cikk (2) bekezdése második albekezdésének b) alpontja a felügye
leti szerv valamennyi tagjára alkalmazandó. 

21. cikk 

Megfelelőségi program és megfelelésért felelős tisztviselő 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a szállításirendszer-üzemeltetők 
olyan megfelelőségi programot állítsanak össze és hajtsanak végre, 
amely intézkedéseket határoz meg a megkülönböztető magatartás kizá
rása érdekében, és biztosítják, hogy a programnak való megfelelést 
megfelelő módon figyelemmel kísérjék. A megfelelőségi program 
meghatározza az alkalmazottaknak az e célok megvalósításához szük
séges kötelezettségeit. A programot a szabályozó hatóságnak jóvá kell 
hagynia. A nemzeti szabályozó hatáskörének sérelme nélkül a prog
ramnak való megfelelés független ellenőrzését a megfelelésért felelős 
tisztviselő végzi. 
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(2) A megfelelésért felelős tisztviselőt a felügyeleti szerv nevezi ki, a 
szabályozó hatóság jóváhagyásával. A szabályozó hatóság a megfelelé
sért felelős tisztviselő kijelölésének jóváhagyását kizárólag a függet
lenség vagy szakképzettség hiánya miatt utasíthatja el. A megfelelésért 
felelős tisztviselő természetes vagy jogi személy lehet. A megfelelésért 
felelős tisztviselőre a 19. cikk (2)–(8) bekezdését kell alkalmazni. 

(3) A megfelelésért felelős tisztviselő feladatai: 

a) a megfelelőségi program végrehajtásának figyelemmel kísérése; 

b) a megfelelőségi program végrehajtása érdekében hozott intézkedé
seket tartalmazó éves jelentés készítése és a jelentés benyújtása a 
szabályozó hatósághoz; 

c) beszámolás a felügyeleti testületnek és ajánlások kibocsátása a 
megfelelőségi programmal és annak végrehajtásával kapcsolatban; 

d) a szabályozó hatóság értesítése a megfelelőségi program végrehajtása 
tekintetében tapasztalt jelentős hiányosságokról; és 

e) beszámolás a szabályozó hatóságnak a vertikálisan integrált vállal
kozás és a szállításirendszer-üzemeltető által kötött minden kereske
delmi és pénzügyi megállapodásról. 

(4) A megfelelésért felelős tisztviselő a szabályozó hatóság részére 
benyújtja a beruházási tervre vagy a hálózatban megvalósítandó egyedi 
beruházásokra vonatkozó határozati javaslatokat. Ezt legkésőbb akkor 
kell megtennie, amikor a szállításirendszer-üzemeltető ügyvezető- 
és/vagy hatáskörrel rendelkező igazgatási szerve benyújtja azokat a 
felügyeleti szervnek. 

(5) Amennyiben a vertikálisan integrált vállalkozás a közgyűlésen 
vagy az általa a felügyeleti szervbe kijelölt tagok szavazatán keresztül 
megakadályozta egy olyan határozat meghozatalát, amelyet a tízéves 
hálózatfejlesztési terv keretében a következő három évben hajtottak 
volna végre, és annak hatása hálózati beruházások megakadályozása 
vagy késleltetése, a megfelelésért felelős tisztviselő ezt jelenti a szabá
lyozó hatóságnak, amely ezután a 22. cikknek megfelelően jár el. 

(6) A megfelelésért felelős tisztviselő megbízatásának vagy alkalma
zásának feltételeit, beleértve megbízatásának időtartamát, a szabályozó 
hatóságnak jóvá kell hagynia. Ezen feltételeknek biztosítani kell a 
megfelelésért felelős tisztviselő függetlenségét, beleértve a feladatainak 
ellátásához szükséges valamennyi forrás rendelkezésére bocsátását. 
►C1 A megfelelésért felelős tisztviselő megbízatása alatt sem 
közvetve, sem közvetlenül nem kötődhet egyéb szakmai beosztással, 
felelősséggel vagy érdekkel a vertikálisan integrált vállalkozás semmi
lyen részéhez vagy annak irányító részvényeseihez. ◄ 

(7) A megfelelésért felelős tisztviselő rendszeresen jelentést tesz, akár 
írásban, akár szóban, a szabályozó hatóságnak, és joga van ahhoz, hogy 
akár írásban, akár szóban rendszeresen jelentést tegyen a szállításirend
szer-üzemeltető felügyeleti szervének. 
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(8) A megfelelésért felelős tisztviselő részt vehet a szállításirendszer- 
üzemeltető ügyvezető- vagy igazgatási szerveinek valamennyi ülésén, 
valamint a felügyeleti szerv és a közgyűlés ülésein is. A megfelelésért 
felelős tisztviselő részt vesz az alábbi témákkal foglalkozó valamennyi 
ülésen: 

a) a hálózati hozzáférés feltételei [a/az] 715/2009/EK rendeletben 
meghatározottak szerint, különös tekintettel a díjakra, a harmadik 
felek részére nyújtott hozzáférési szolgáltatásokra, a kapacitásalloká
cióra, a szűk keresztmetszetek kezelésére, az átláthatóságra, az 
egyensúly fenntartására és a másodlagos piacokra; 

b) a szállítási hálózati rendszer üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése 
érdekében vállalt projektek, ideértve az új közlekedési összekötteté
sekkel, a kapacitás bővítésével és a meglevő kapacitás optimalizálá
sával kapcsolatos beruházásokat; 

c) a szállítási rendszer üzemeltetéséhez szükséges energiavásárlás vagy 
-eladás. 

(9) A megfelelésért felelős tisztviselő figyelemmel kíséri, hogy a 
szállításirendszer-üzemeltető megfelel-e a 16. cikknek. 

(10) A megfelelésért felelős tisztviselő hozzáférhet valamennyi rele
váns adathoz, valamint beléphet a szállításirendszer-üzemeltető irodáiba 
és a feladata elvégzéséhez szükséges valamennyi információhoz. 

(11) A szabályozó hatóság előzetes jóváhagyását követően a felügye
leti szerv felmentheti a megfelelésért felelős tisztviselőt. A szabályozó 
hatóság kérésére a felügyeleti szerv függetlenség vagy a szakmai képes
ségek hiánya miatt felmenti a megfelelésért felelős tisztviselőt. 

(12) A megfelelésért felelős tisztviselő a szállításirendszer-üzemeltető 
irodáiba előzetes bejelentés nélkül léphet be. 

22. cikk 

A hálózatfejlesztés és a beruházási döntések meghozatalával 
kapcsolatos hatáskörök 

(1) A szállításirendszer-üzemeltető – az érintett felekkel folytatott 
konzultációt követően – minden évben tízéves hálózatfejlesztési tervet 
nyújt be a szabályozó hatóságnak, a fennálló és az előre jelzett kínálat 
és kereslet alapján. Ez a hálózatfejlesztési tervnek hatékony intézkedé
seket kell tartalmaznia a rendszer megfelelőségének, valamint az ellátás 
biztonságának szavatolása érdekében. 

(2) A tízéves hálózatfejlesztési terv különösen: 

a) jelzi a piaci résztvevők számára azokat a főbb szállítási infrastruk
túrákat, amelyeket a következő 10 évben meg kell építeni vagy 
fejleszteni kell; 

b) tartalmazza az összes olyan beruházást, amelyről már döntés szüle
tett, és meghatározza azokat az új beruházásokat, amelyeket a követ
kező három évben kell megvalósítani; és 

c) időkeretet ír elő valamennyi beruházási projekt tekintetében. 
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(3) A szállításirendszer-üzemeltető a tízéves hálózatfejlesztési terv 
kidolgozásakor ésszerű feltételezéseket tesz a termelés, -ellátás és 
-fogyasztás, valamint a más országokkal folytatott cserék alakulását 
illetően, figyelembe véve a regionális és a közösségi szintű hálózatokra, 
valamint a földgáztárolókra és LNG újragázosítási létesítményekre 
vonatkozó beruházási terveket. 

(4) A szabályozó hatóság a tízéves hálózatfejlesztési tervről nyílt és 
átlátható módon konzultál valamennyi tényleges vagy potenciális rend
szerhasználóval. A magukat potenciális rendszerhasználónak valló 
személyektől vagy vállalkozásoktól megkövetelhetik ezen állításuk 
alátámasztását. A szabályozó hatóság közzéteszi a konzultációs folyamat 
eredményeit, különösen az esetleges beruházási igényeket. 

(5) A szabályozó hatóság megvizsgálja, hogy a tízéves hálózatfejlesz
tési terv felöleli-e a konzultációs folyamat során azonosított valamennyi 
beruházási igényt, valamint hogy a terv összhangban áll-e a 
715/2009/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdésének b) pontjában emlí
tett, nem kötelező érvényű, a Közösség egészére kiterjedő, tízéves háló
zatfejlesztési tervvel (a Közösség egészére kiterjedő hálózatfejlesztési 
terv). Amennyiben bármilyen kétség felmerül a Közösségre kiterjedő 
hálózatfejlesztési tervvel való összhanggal kapcsolatban, a szabályozó 
hatóság konzultál az Ügynökséggel. A szabályozó hatóság megkövetel
heti a szállításirendszer-üzemeltetőtől tízéves hálózatfejlesztési tervének 
módosítását. 

(6) A szabályozó hatóság figyelemmel kíséri és értékeli a 10 éves 
hálózatfejlesztési terv megvalósítását. 

(7) Abban az esetben, ha a szállításirendszer-üzemeltető nem hajt 
végre egy, a tízéves hálózatfejlesztési terv keretében a következő 
három évben megvalósítandó beruházást, a tagállamok kötelesek bizto
sítani, hogy a szabályozó hatóság – a szóban forgó beruházás megva
lósítása érdekében, amennyiben a legutóbbi tízéves hálózatfejlesztési 
terv alapján az még indokolt –köteles legyen meghozni a következő 
intézkedések közül legalább egyet, kivéve ha az ilyen beruházás végre
hajtása az üzemeltetőn kívül álló, kényszerítő okok miatt hiúsul meg: 

a) a szóban forgó beruházások végrehajtásának megkövetelése a szállí
tásirendszer-üzemeltetőtől; 

b) a szóban forgó beruházás tekintetében bármely beruházó előtt nyitva 
álló versenytárgyalási eljárás szervezése; vagy 

c) a szállításirendszer-üzemeltető arra kötelezése, hogy fogadjon el 
tőkeemelést a szükséges beruházások finanszírozásához, valamint 
hogy engedélyezze független beruházók részvételét a tőkében. 

Ha a szabályozó hatóság élt az első albekezdés b) pontja szerinti hatás
körével, a szállításirendszer-üzemeltetőt kötelezheti arra, hogy az aláb
biak közül egy vagy több intézkedést elfgoadjon: 

a) harmadik fél általi finanszírozás; 

b) harmadik fél általi kivitelezés; 

c) az érintett új eszközök általa történő megépítése; 

d) az érintett vonatkozó új eszközök általa történő üzemeltetése. 
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A szállításirendszer-üzemeltető biztosítja a beruházók számára a beru
házás megvalósításához szükséges információkat, az új eszközöket 
hozzákapcsolja a szállítási hálózathoz, és – általánosságban – minden 
tőle telhető erőfeszítést megtesz a beruházási projekt végrehajtásának 
megkönnyítésére. 

A vonatkozó pénzügyi megállapodásokhoz a szabályozó hatóság jóvá
hagyása szükséges. 

(8) Ha a szabályozó hatóság élt a (7) bekezdés első albekezdése 
szerinti hatáskörével, a szóban forgó beruházások költségeire a releváns 
díjszabályozások vonatkoznak. 

23. cikk 

A tárolási létesítmények, az LNG-újragázosító létesítmények és ipari 
felhasználók szállítási hálózatra való csatlakozását érintő 

döntéshozatali hatáskörök 

(1) A szállításirendszer-üzemeltetők kötelesek átlátható és hatékony 
eljárásokat és díjakat meghatározni és közzétenni a földgáztárolóknak, 
LNG újragázosítási létesítményeknek és ipari felhasználóknak a szállí
tási rendszerhez való megkülönböztetésmentes csatlakoztatása tekinte
tében. Ezeket az eljárásokat a szabályozó hatóságnak jóvá kell hagynia. 

(2) A szállításirendszer-üzemeltetők nem jogosultak arra, hogy egy új 
földgáztároló, LNG újragázosítási létesítmény vagy ipari felhasználó 
csatlakoztatását a rendelkezésre álló hálózati kapacitások esetleges jövő
beni korlátaira vagy a szükséges kapacitásnöveléshez kapcsolódó járu
lékos költségekre hivatkozva visszautasítsák. A szállításirendszer- 
üzemeltető köteles elegendő belépő és kilépő kapacitást biztosítani az 
új csatlakozáshoz. 

V. FEJEZET 

ELOSZTÁS ÉS ELLÁTÁS 

24. cikk 

Az elosztórendszer-üzemeltetők kijelölése 

A tagállamok vagy az általuk erre felkért, elosztóhálózatban tulajdonnal 
rendelkezővagy azokért felelős vállalkozások a hatékonyság és a gazda
sági egyensúly figyelembevételével, a tagállam által megállapított 
időtartamra szólóan egy vagy több elosztórendszer-üzemeltetőt jelölnek 
ki, és gondoskodnak arról, hogy az elosztórendszer-üzemeltetők 
betartsák a 25., 26. és 27. cikkben foglaltakat. 

25. cikk 

Az elosztórendszer-üzemeltetők feladatai 

(1) Minden elosztórendszer-üzemeltető felelős annak biztosításáért, 
hogy a rendszer hosszú távon eleget tudjon tenni a gázelosztásra vonat
kozó ésszerű igényeknek, valamint saját területén felelős a biztonságos, 
megbízható és hatékony rendszerek gazdaságos feltételek közötti 
működtetéséért, karbantartásáért és fejlesztéséért a környezetvédelem 
és az energiahatékonyság kellő figyelembevételével. 
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(2) Az elosztórendszer-üzemeltető minden esetben tartózkodik a 
rendszerhasználók vagy a rendszerhasználók csoportjai közötti, külö
nösen a kapcsolt vállalkozások javára történő megkülönböztetéstől. 

(3) Minden elosztórendszer-üzemeltető elegendő információval látja 
el az összes többi elosztó-, szállítási-, LNG-létesítmény- és/vagy a táro
lásirendszer-üzemeltetőket annak biztosítására, hogy a földgáz szállítása 
és tárolása az egymással összekapcsolt rendszerek biztonságos és haté
kony működésével összhangban történjen. 

(4) Az elosztórendszer-üzemeltető a rendszerhasználókat megfelelő 
módon tájékoztatja annak érdekében, hogy azok hatékonyan hozzáfér
hessenek a rendszerhez, annak használatát is beleértve. 

(5) Ahol az elosztórendszer-üzemeltető felel az elosztó rendszer 
egyensúlyáért, az általa az egyensúly fenntartása érdekében elfogadott 
szabályoknak – beleértve az energiaegyensúlytól való eltérésért a rend
szerhasználók részéről fizetendő díjakra vonatkozó szabályokat is – 
objektívnek, átláthatónak és megkülönböztetéstől mentesnek kell 
lenniük. Az elosztórendszer-üzemeltető által nyújtott ilyen jellegű szol
gáltatások feltételeit, beleértve a szabályokat és a díjakat is, a 41. cikk 
(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megkülönböztetéstől mentes, 
költségeket tükröző módon kell kialakítani, és azokat közzé kell tenni. 

26. cikk 

Az elosztórendszer-üzemeltetők szétválasztása 

(1) Ha az elosztórendszer-üzemeltető egy vertikálisan integrált vállal
kozás része, legalább társasági formájában, szervezeti, valamint döntés
hozatali szempontból függetlennek kell lennie a nem az elosztással 
kapcsolatos, további tevékenységektől. Ezek a szabályok nem keletkez
tetnek kötelezettséget arra, hogy az elosztórendszer vagyonát tulajdon
jogi szempontból elválasszák a vertikálisan integrált vállalkozástól. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti követelményeken túlmenően, ha az 
elosztórendszer-üzemeltető egy vertikálisan integrált vállalkozás része, 
szervezeti és döntéshozatali szempontból függetlennek kell lennie a nem 
az elosztással kapcsolatos további tevékenységektől. Ennek elérése érde
kében a következő minimumkövetelményeket kell alkalmazni: 

a) az elosztórendszer-üzemeltető ügyvezetéséért felelős személyek nem 
vehetnek részt az integrált földgázipari vállalkozás olyan szerveze
tében, amely a földgáztermelés, -szállítás vagy -ellátás napi üzemvi
teléért közvetve vagy közvetlenül felelős; 

b) megfelelő intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy az elosz
tórendszer-üzemeltető ügyvezetéséért felelős személyek szakmai 
érdekeit olyan módon vegyék figyelembe, amely biztosítja számukra 
a független cselekvés lehetőségét; 
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c) az elosztórendszer-üzemeltetőnek tényleges, a vertikálisan integrált 
földgázipari vállalkozástól független döntéshozatali jogköre van a 
hálózat üzemeltetéséhez, karbantartásához és fejlesztéséhez szük
séges vagyont illetően. E feladatok teljesítése érdekében az elosztó
rendszer-üzemeltetőnek rendelkeznie kell az ehhez szükséges humán, 
műszaki, pénzügyi és tárgyi erőforrásokkal. Ez nem akadályozhatja 
azon megfelelő koordinációs mechanizmusokat, amelyek az anyavál
lalat gazdasági és ügyvezetési felügyeleti jogait biztosítják a leány
vállalat befektetett eszközei – a 41. cikk (6) bekezdésének megfele
lően közvetve szabályozott – megtérülésének védelme érdekében. Az 
anyavállalat számára különösen lehetővé kell tenni, hogy jóváhagyja 
az elosztórendszer-üzemeltető éves pénzügyi tervét, vagy bármely, 
ezzel egyenértékű dokumentumot, és hogy általános korlátokat 
szabjon a leányvállalat eladósodásának mértékére vonatkozóan. 
Ugyanakkor nem jogosítja fel az anyavállalatot, hogy a napi üzem
vitellel kapcsolatban, vagy az elosztóvezetékek építésével, illetve 
felújításával kapcsolatos egyedi döntésekkel kapcsolatosan utasítá
sokat adjon, ha azok nem haladják meg az engedélyezett pénzügyi 
tervben vagy bármely, azzal egyenértékű dokumentumban megsza
bott kereteket; és 

d) az elosztórendszer-üzemeltetőnek megfelelőségi programot kell 
összeállítania, amely intézkedéseket határoz meg a megkülönböztető 
magatartás kizárása érdekében, és biztosítja, hogy a program végre
hajtását megfelelő módon kísérjék figyelemmel. A megfelelőségi 
program meghatározza az alkalmazottaknak a célkitűzés megvalósí
tásához szükséges kötelezettségeit. A megfelelőségi program 
felügyeletéért felelős személy vagy testület az elosztórendszer- 
üzemeltető megfelelésért felelős tisztviselője éves jelentést készít a 
megtett intézkedésekről, azt nyilvánosságra hozza, és benyújtja a 
39. cikk (1) bekezdésében említett szabályozó hatósághoz. Az elosz
tórendszer-üzemeltető megfelelésért felelős tisztviselője teljesen 
független, és az elosztórendszer-üzemeltető és kapcsolt vállalkozásai 
valamennyi olyan információjához hozzáférhet, amely feladata telje
sítéséhez szükséges. 

(3) Ha az elosztórendszer-üzemeltető egy vertikálisan integrált vállal
kozás részét alkotja, a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy 
tevékenységeit a szabályozó hatóságok vagy más hatáskörrel rendelkező 
szervek figyelemmel kísérjék azért, hogy az elosztórendszer-üzemeltető 
a vertikális integrációt ne használhassa a verseny torzítására. A vertiká
lisan integrált elosztórendszer-üzemeltetők kommunikációjukban és a 
márkaépítés során nem lehetnek összetéveszthetők a vertikálisan integ
rált vállalkozás ellátó ágának különállósága tekintetében. 

(4) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (1), a (2) és a (3) bekezdés 
rendelkezéseit nem alkalmazzák az olyan integrált földgázipari vállalko
zásokra, amelyek 100 000-nél kevesebb rácsatlakozott felhasználót szol
gálnak ki. 

27. cikk 

Az elosztórendszer-üzemeltetők titoktartási kötelezettségei 

(1) Az elosztórendszer-üzemeltetők a 30. cikk vagy bármely egyéb, 
az információ közreadására vonatkozó jogi kötelezettség sérelme nélkül 
megőrzik azoknak a gazdasági szempontból érzékeny információknak a 
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titkosságát, amelyekhez üzleti tevékenységük során hozzájutnak; és 
megakadályozzák, hogy a saját tevékenységükkel kapcsolatos infor
máció, amely üzleti szempontból előnyös lehet, megkülönböztető 
módon kerüljön nyilvánosságra. 

(2) Az elosztórendszer-üzemeltetők a kapcsolt vállalkozások földgáz- 
értékesítései vagy -vásárlásai során semmilyen módon nem élnek vissza 
a harmadik féltől, a hálózati hozzáférés biztosítása vagy az arról való 
tárgyalás során szerzett, üzleti szempontból érzékeny információval. 

28. cikk 

Zárt elosztó rendszerek 

(1) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóságok vagy más hatáskörrel rendelkező hatóságok zárt elosztó rend
szernek minősítsék azokat a rendszereket, amelyek adott földrajzilag 
behatárolt ipari, kereskedelmi vagy megosztott szolgáltató helyszínek 
számára szolgáltatnak gázt, és amelyek a (4) bekezdés sérelme nélkül 
nem szolgálnak ki háztartási felhasználókat, ha 

a) műszaki vagy biztonsági okokból az ezen rendszert használók tevé
kenységei vagy termelési folyamatai integráltak, vagy 

b) a rendszer elsősorban a rendszer tulajdonosának vagy üzemeltető
jének vagy kapcsolt vállalkozásaiknak szolgáltat gázt. 

(2) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a nemzeti szabályozó 
hatóságok mentesítsék a zárt elosztórendszer üzemeltetőjét a 32. cikk 
(1) bekezdésében megállapított kötelezettség alól, amelynek értelmében 
a díjakat vagy a számításukhoz alkalmazott módszereket a 41. cikkel 
összhangban történő hatálybalépésüket megelőzően hagyják jóvá. 

(3) A (2) bekezdésben hivatkozott mentesség engedélyezése esetén 
az alkalmazandó díjakat vagy a számításukhoz alkalmazott módszereket 
a zárt elosztórendszer felhasználójának kérésére felül kell vizsgálni és a 
41. cikkel összhangban kell jóváhagyni. 

(4) Nem zárja ki ezen mentességek engedélyezhetőségét az olyan 
csekély számú háztartás általi eseti használat, amely a zárt elosztórend
szer által ellátott területen belül található és lakói az elosztó rendszer 
tulajdonosának alkalmazásában vagy hasonló kapcsolatban állnak. 

29. cikk 

Kombinált üzemeltetők 

A 26. cikk (1) bekezdése nem zárja ki, hogy a szállítás, LNG, tárolás és 
elosztás tekintetében kombináltrendszer-üzemeltető működjön, ha ez az 
üzemeltető megfelel a 9. cikk (1) bekezdése, vagy a 14. és a 15. cikk, 
vagy a IV. fejezet rendelkezéseinek, vagy a 49. cikk (6) bekezdésének 
hatálya alá tartozik. 

▼B
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VI. FEJEZET 

A SZÁMVITEL SZÉTVÁLASZTÁSA ÉS ÁTLÁTHATÓSÁGA 

30. cikk 

A számvitelbe való betekintés joga 

(1) A tagállamoknak vagy bármely, általuk kijelölt hatáskörrel 
rendelkező hatóságnak, beleértve a 39. cikk (1) bekezdésében említett 
szabályozó hatóságokat és a 34. cikk (3) bekezdésében említett vitaren
dezési hatóságokat, a feladatuk ellátásához szükséges mértékben bete
kintési joguk van a földgázipari vállalkozások számvitelébe a 
31. cikkben meghatározottak szerint. 

(2) A tagállamok és bármely, általuk kijelölt hatáskörrel rendelkező 
hatóság, beleértve a 39. cikk (1) bekezdésében említett szabályozó ható
ságokat és a vitarendezési hatóságokat, megőrzik az üzleti szempontból 
érzékeny információk titkosságát. A tagállamok elrendelhetik ezeknek 
az információknak a felfedését, ha ez a hatáskörrel rendelkező ható
ságok számára feladataik ellátásához szükséges. 

31. cikk 

Számviteli szétválasztás 

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érde
kében, hogy a földgázipari vállalkozások számvitelüket az e cikk 
(2)–(5) bekezdésének megfelelően végezzék. Ha valamely földgázipari 
vállalkozás ez alól a kötelezettség alól a 49. cikk (2) és (4) bekezdése 
értelmében mentességet élvez, legalább saját belső számvitelét e cikknek 
megfelelően vezeti. 

(2) A földgázipari vállalkozások tulajdonosi szerkezetüktől és társa
sági formájuktól függetlenül a Szerződés 44. cikke (2) bekezdésének 
g) pontja ( 1 ) alapján meghatározott formájú társaságok éves beszámoló
járól szóló, 1978. július 25-i 78/660/EGK negyedik tanácsi irányelv ( 2 ) 
értelmében elfogadott, a korlátolt felelősségű társaságok éves beszámo
lójával kapcsolatos nemzeti jogszabályoknak megfelelően állítják össze, 
nyújtják be auditálásra és teszik közzé éves beszámolójukat. 

Azok a vállalkozások, amelyeket jogszabály nem kötelez éves beszámo
lójuk közzétételére, beszámolójuk egy példányát székhelyükön a nyil
vánosság rendelkezésére bocsátják. 

(3) A földgázipari vállalkozások belső számvitelükben külön elszá
molást vezetnek a szállítási, elosztási, LNG- és tárolási tevékenységeik 
mindegyikéről, mintha a szóban forgó tevékenységeket különálló vállal
kozások végeznék, a hátrányos megkülönböztetés, a keresztfinanszírozás 
és a versenytorzulás elkerülése céljából. A vállalkozásoknak elszámolást 

▼B 

( 1 ) A 78/660/EGK irányelv címe az Amszterdami Szerződés 12. cikkével össz
hangban az Európai Közösséget létrehozó szerződés cikkei átszámozásának 
figyelembevételével módosult; az eredeti hivatkozás az 54. cikk (3) bekezdé
sének g) pontja volt. 

( 2 ) HL L 222., 1978.8.14., 11. o.
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kell készíteniük – amely lehet összevont is – a szállításhoz, elosztáshoz, 
LNG-hez és tároláshoz nem kapcsolódó, egyéb földgázipari tevékeny
ségeikről is. 2007. július 1-jéig külön elszámolást kell vezetniük a 
feljogosított, illetve a nem feljogosított felhasználóknak nyújtott ellátási 
tevékenységről. Az elszámolásokban részletezni kell a szállítási vagy 
elosztóhálózatban fennálló tulajdonból származó bevételeket. Adott 
esetben összevont elszámolást kell vezetni az egyéb, nem földgázipari 
tevékenységekről is. A belső számvitelnek tartalmaznia kell minden 
egyes tevékenység mérlegét és eredménykimutatását. 

(4) A (2) bekezdésben említett könyvvizsgálatnak különösen ki kell 
térnie a (3) bekezdésben említett, a hátrányos megkülönböztetés és 
keresztfinanszírozás elkerülésének igazolására. 

(5) A vállalkozások belső számvitelükben határozzák meg az 
eszközök és források, a ráfordítások és bevételek, valamint az érték
csökkenési leírás megosztásának szabályait, a (3) bekezdésben említett 
külön elszámolások készítése során a nemzeti szinten alkalmazandó 
számviteli szabályok sérelme nélkül. Ezeket a belső szabályokat csak 
kivételes esetben lehet megváltoztatni. Az ilyen módosításokat jelenteni 
kell és kellő indoklással alá kell támasztani. 

(6) Az éves beszámoló mellékletében külön kell feltüntetni a megha
tározott nagyságú, kapcsolt vállalkozásokkal folytatott ügyleteket. 

VII. FEJEZET 

A HÁLÓZATI HOZZÁFÉRÉS SZERVEZÉSE 

32. cikk 

Harmadik fél hozzáférése 

(1) A tagállamok olyan rendszert hoznak létre, amelyben harmadik 
felek szállító- és elosztóhálózathoz, valamint az LNG-létesítményekhez 
való hozzáférését nyilvános, minden feljogosított felhasználóra, bele
értve az ellátó vállalkozásokat is, vonatkozó díjak alapján teszik lehe
tővé, objektív kritériumok alapján, a rendszerhasználók közötti megkü
lönböztetés nélkül. A tagállamok biztosítják, hogy ezeket a díjakat vagy 
a díjak számításához alkalmazott módszereket a 39. cikk (1) bekezdé
sében említett szabályozó hatóság azok 41. cikkel összhangban történő 
hatálybalépésüket megelőzően jóváhagyja, és hogy ezeket a díjakat, és – 
amennyiben csak a módszerek kerültek jóváhagyásra – a módszereket 
hatálybalépésük előtt közzétegyék. 

(2) A szállításirendszer-üzemeltetők számára, ha feladatuk ellátásához 
szükséges, beleértve a határokon keresztül történő szállítás feladatait is, 
biztosítani kell a hozzáférést más szállításirendszer-üzemeltetők hálóza
tához. 

(3) Ezen irányelv előírásai nem akadályozzák meg a hosszú távú 
szerződések megkötését, amennyiben azok megfelelnek a közösségi 
versenyszabályoknak. 

▼B



 

02009L0073 — HU — 23.06.2022 — 003.001 — 35 

33. cikk 

Tárolókhoz való hozzáférés 

(1) A földgáztárolókhoz és a vezetékkészlethez való hozzáférés 
megszervezéséhez, amikor műszaki és/vagy gazdasági megfontolásokból 
a hálózathoz való hatékony hozzáférés a felhasználók ellátásának bizto
sítása érdekében ezt igényli, valamint a kiegészítő szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés megszervezéséhez a tagállamok választhatnak a (3) 
vagy a (4) bekezdésben említett eljárások közül, vagy választhatják 
mindkettőt. Ezek az eljárások objektív, átlátható és megkülönböztetéstől 
mentes kritériumok alapján folynak. 

Amennyiben a tagállamok úgy rendelkeznek, a szabályozó hatóságok, 
vagy a tagállamok megállapítják és közzéteszik azokat a követelmé
nyeket, amelyek alapján meg lehet határozni a földgáztárolókra és a 
vezetékkészletre alkalmazandó hozzáférési rendszert. A tagállamok, 
illetve szabályozó hatóságok közzéteszik, vagy a tárolási- és szállítási
rendszer-üzemeltetőket kötelezik annak közzétételére, hogy mely föld
gáztárolókat, vagy ezeknek mely részeit, és mely vezetékkészletet 
kínálják fel a (3) és (4) bekezdésben említett különböző eljárásokban. 

A második albekezdés második mondata szerinti kötelezettség nem sérti 
a tagállamok számára az első albekezdés értelmében biztosított válasz
tási jogot. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések nem alkalmazhatók 
az LNG-létesítményekkel kapcsolatos kiegészítő szolgáltatásokra és 
ideiglenes tárolásra, amelyek az újragázosítási folyamathoz és azt köve
tően a szállítórendszerhez történő szállításhoz szükségesek. 

(3) A tárgyalásos hálózati hozzáférés esetében a tagállam, vagy ha a 
tagállamok úgy rendelkeztek, a szabályozó hatóságok megteszik a szük
séges intézkedéseket, hogy a földgázipari vállalkozások és a feljogosított 
felhasználók mind az összekapcsolt rendszer által lefedett területen, 
mind pedig azon kívül meg tudjanak állapodni a földgáztárolókhoz és 
vezetékkészlethez való hozzáférésről, ha az műszakilag és/vagy gazda
ságilag szükséges a rendszerhez való hatékony hozzáférés, valamint a 
kiegészítő szolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében. A felek a táro
lóhoz, vezetékkészlethez és egyéb kiegészítő szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésről jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak. 

A tárolás, vezetékkészlet és egyéb kiegészítő szolgáltatás hozzáférésével 
kapcsolatos szerződések a hatáskörrel rendelkező tárolásirendszer- 
üzemeltetővel vagy földgázipari vállalkozásokkal kerülnek megtárgya
lásra. Amennyiben a tagállamok úgy rendelkeztek, a szabályozó ható
ságok, vagy a tagállamok előírják a tárolásirendszer-üzemeltetőknek és a 
földgázipari vállalkozásoknak, hogy 2005. január 1-ig, és ezt követően 
évente tegyék közzé a tárolói, vezetékkészlet és egyéb kiegészítő szol
gáltatások igénybevételének főbb üzleti feltételeit. 

E feltételek kialakításakor a tárolásirendszer-üzemeltetők és a földgázi
pari vállalkozások konzultációt folytatnak a rendszerhasználókkal. 

▼B
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(4) Szabályozott hozzáférés esetén amennyiben a tagállamok úgy 
rendelkeztek, a szabályozó hatóságok, vagy a tagállamok megteszik a 
szükséges intézkedéseket, hogy a földgázipari vállalkozások és a feljo
gosított felhasználók számára biztosítsák a jogot az összekapcsolt rend
szerek által lefedett területen kívül és belül egyaránt a tároláshoz és 
vezetékkészlethez, és egyéb kiegészítő szolgáltatásokhoz hozzáféréshez, 
a tárolásra vagy vezetékkészletre vonatkozó közzétett díjak, egyéb felté
telek és kötelezettségek alapján, ha a hálózathoz való hatékony hozzá
férés műszakilag és/vagy gazdaságilag szükséges, illetve a kiegészítő 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés megszervezése érdekében. Ameny
nyiben a tagállamok úgy rendelkeztek, a szabályozó hatóságok, illetve 
a tagállamok konzultációt folytatnak a rendszerhasználókkal e díjak 
vagy a számításukhoz alkalmazott módszerek kialakításakor. A feljogo
sított felhasználók e hozzáférési joga azáltal biztosítható, hogy lehetővé 
teszik számukra ellátási szerződések megkötését a hálózat tulajdonosán 
és/vagy rendszerüzemeltetőjén, illetve a kapcsolt vállalkozásokon kívül 
más versenytárs földgázipari vállalkozásokkal is. 

34. cikk 

Az upstream csővezeték-hálózatokhoz való hozzáférés 

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy a föld
gázipari vállalkozások és a feljogosított felhasználók számára – székhe
lyüktől vagy lakóhelyüktől függetlenül – e cikknek megfelelően 
biztosítsák a lehetőséget az upstream csővezeték-hálózatokhoz való 
hozzáférésre, beleértve az ilyen hozzáféréssel járó műszaki szolgálta
tások nyújtására alkalmas létesítményeket is, kivéve az ilyen hálózatok 
és létesítmények azon részeit, amelyek a földgázlelőhelyen a helyileg 
végzett termelési műveletekhez használatosak. Az intézkedésekről az 
54. cikk rendelkezéseinek megfelelően értesíteni kell a Bizottságot. 

(2) Az (1) bekezdésben említett hozzáférést a tagállam által a vonat
kozó jogi eszközökkel összhangban meghatározott módon kell biztosí
tani. A tagállamok tisztességes és nyílt hozzáférést biztosítanak, amely
lyel a földgáziparban versenypiacot alakítanak ki és elkerülik a piaci 
erőfölénnyel való visszaélést, figyelembe véve az ellátás biztonságát és 
rendszerességét, a rendelkezésre álló, illetve ésszerű keretek között 
hozzáférhetővé tehető kapacitásokat, valamint a környezetvédelmi 
megfontolásokat. A következőket lehet figyelembe venni: 

a) a hozzáférést meg kell tagadni, ha a műszaki feltételek nem egyez
tethetők össze, és nincs mód ennek ésszerű kereteken belüli leküz
désére; 

b) a nehézségeket el kell kerülni, ha azok ésszerű keretek között nem 
leküzdhetők és sérthetik a szénhidrogének hatékony jelenlegi és 
jövőbeli kitermelését, beleértve a csekély gazdasági előnyt biztosító 
mezőket is; 

c) az upstream csővezeték-hálózat tulajdonosának vagy rendszerüzemel
tetőjének a gáz szállításával és feldolgozásával kapcsolatos és 
kellően megindokolt szükségletét tiszteletben kell tartani, akárcsak 
az upstream csővezeték-hálózat többi felhasználójának, vagy a hatás
körrel rendelkező feldolgozó- vagy kezelőlétesítmények érdekeit, 
akiket ez érinthet; és 

d) a tagállamok jogszabályait és közigazgatási eljárásait a közösségi 
jogszabályokkal összhangban alkalmazva kell a termeléshez és az 
upstream fejlesztésekhez az engedélyeket megadni. 

▼B
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(3) A tagállamok biztosítják, hogy meglegyenek a vitarendezési 
szabályok, beleértve egy, a felektől független hatóságot, amely hozzáfér 
valamennyi releváns információhoz, hogy képes legyen az upstream 
csővezeték-hálózathoz való hozzáféréssel kapcsolatos viták gyors rende
zésére, tekintetbe véve a (2) bekezdés feltételeit és azoknak a feleknek a 
számát, amelyek az ilyen hálózatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
tárgyalásokban érdekeltek. 

▼M2 
(4) Határokon átnyúló viták esetén annak a tagállamnak a vitarendezési 
szabályait kell alkalmazni, amely joghatósággal rendelkezik a hozzáférést 
megtagadó upstream csővezeték-hálózat felett. Ha határokon átnyúló viták 
esetében a szóban forgó hálózat vonatkozásában több tagállam illetékes, az 
érintett tagállamok konzultálnak egymással, hogy az ezen irányelvben 
foglalt rendelkezéseket következetesen alkalmazzák. Abban az esetben, ha 
az upstream csővezeték-hálózat egy harmadik országból indul és legalább 
egy tagállamhoz kapcsolódik, az érintett tagállamok konzultálnak 
egymással, az a tagállam pedig, amelynek területén a szóban forgó hálózat 
első betáplálási pontja található a tagállami hálózathoz, konzultál azzal az 
érintett harmadik országgal, ahonnan az upstream csővezeték-hálózat 
kiindul, annak biztosítása érdekében, hogy az érintett hálózat tekintetében 
a tagállamok területén következetesen alkalmazzák ezt az irányelvet. 

▼B 

35. cikk 

A hozzáférés megtagadása 

(1) A földgázipari vállalkozások a hálózati hozzáférést megtagadhatják a 
kapacitáshiányra való hivatkozással vagy akkor, ha a hálózati hozzáférés 
megakadályozná őket a 3. cikk (2) bekezdésében említett és rájuk rótt 
közszolgáltatási kötelezettségeik teljesítésében, illetve súlyos gazdasági és 
pénzügyi nehézségekre való hivatkozással, amelyek a take-or-pay szerző
déseikből erednek, tekintettel a 48. cikkben megállapított kritériumokra és 
eljárásokra, valamint a tagállam által az említett cikk (1) bekezdésének 
megfelelően választott alternatívára. Az ilyen megtagadást kellőképpen 
meg kell indokolni. 

(2) A tagállamok megtehetik a szükséges intézkedéseket annak bizto
sítására, hogy a hálózati hozzáférést kapacitáshiányra vagy csatlakozó 
vezeték hiányára való hivatkozással megtagadó földgázipari vállalko
zások elvégezzék a szükséges fejlesztéseket, amennyiben az gazdaságos, 
vagy ha azt egy lehetséges felhasználó kész megfizetni. Abban az 
esetben, ha a tagállamok a 4. cikk (4) bekezdését alkalmazzák, kötelesek 
ilyen intézkedéseket tenni. 

36. cikk 

Új infrastruktúra 

(1) A jelentősebb új gázipari infrastruktúra, azaz a rendszerössze
kötők, az LNG-létesítmények és a földgáztárolók kérelem alapján, a 
következő feltételek mellett – meghatározott ideig – mentesülhetnek a 
9., 32., 33. és 34. cikke valamint a 41. cikk (6), (8) és (10) bekezdése 
rendelkezéseinek hatálya alól: 

a) a beruházásnak a gázellátásban kialakuló versenyt és a gázellátás 
biztonságát kell növelnie; 

b) a beruházással kapcsolatos kockázatoknak olyan mértékűnek kell 
lenniük, hogy a beruházás meg sem valósulna, ha a mentességet 
nem kapná meg; 

c) az infrastruktúra tulajdonosa olyan természetes vagy jogi személy 
kell legyen, aki/amely legalább társasági formáját tekintve elkülönül 
azoktól a rendszerüzemeltetőktől, akiknek a rendszerébe az új infrast
ruktúra beépül; 

▼B
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d) az infrastruktúra használóira díjat kell kivetni; és 

▼M2 
e) a mentesség nem lehet hátrányos hatással a versenyre azokon a 

releváns piacokon, amelyeket valószínűsíthetően a beruházás érint, 
a földgáz belső piacának hatékony működésére, az érintett szabályo
zott rendszerek hatékony működésére vagy az Unión belüli földgáz
ellátás biztonságára. 

▼B 
(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni a meglévő infrastruktúra kapa
citásának jelentős mértékű bővítésére is és az infrastruktúra olyan 
jellegű módosítására, amely lehetővé teszi új gázellátási források bevo
nását. 

▼M2 
(3) A VIII. fejezetben említett szabályozó hatóság eseti alapon 
dönthet az (1) és (2) bekezdésben említett mentességről. 

A mentességről szóló határozat meghozatala előtt a nemzeti szabályozó 
hatóságnak, vagy adott esetben e tagállam másik illetékes hatóságának 
konzultálnia kell az alábbiakkal: 

a) azon tagállamok nemzeti szabályozó hatóságai, amelynek piacait 
valószínűsíthetően az új infrastruktúra érinteni fogja; és 

b) a harmadik országok megfelelő hatóságai, amennyiben a szóban 
forgó infrastruktúra egy tagállam joghatósága alatt csatlakozik az 
uniós hálózatra és egy vagy több harmadik országból indul ki 
vagy ott ér véget. 

Amennyiben az egyeztetésre felkért harmadik országbeli hatóságok 
észszerű időn vagy egy legfeljebb három hónapos, megadott határidőn 
belül nem válaszolnak a megkeresésre, az érintett nemzeti szabályozó 
hatóság meghozhatja a szükséges határozatot. 

▼B 
(4) Amennyiben a szóban forgó infrastruktúra egynél több tagállam 
területén található, az Ügynökség tanácsadói véleményt nyújthat be az 
érintett tagállamok szabályozó hatóságaihoz, amely határozatuk alapjául 
szolgálhat az érintett szabályozó hatóságokhoz a legutoljára benyújtott 
mentességre irányuló kérelem időpontjától számított két hónapon belül. 

▼M2 
Amennyiben a mentességre irányuló kérelemnek az utolsó szabályozó 
hatóság általi kézhezvételétől számított hat hónapon belül valamennyi 
érintett szabályozó hatóság megállapodásra jutott, e határozatról tájékoz
tatják az Ügynökséget. Amennyiben a szóban forgó infrastruktúra egy 
tagállam és egy harmadik ország közötti szállítóvezeték, a tagállam 
nemzeti szabályozó hatósága, vagy adott esetben azon tagállam egy 
másik illetékes hatósága, amelynek területén az adott infrastruktúra 
először csatlakozik a tagállamok hálózatához, a mentességről szóló hatá
rozat meghozatala előtt konzultálhat ezen harmadik ország megfelelő 
hatóságával annak biztosítása érdekében, hogy a szóban forgó infrast
ruktúra tekintetében a tagállam területén és adott esetben e tagállam 
parti tengerén ezt az irányelvet következetesen alkalmazzák. Ameny
nyiben az egyeztetésre felkért harmadik országbeli hatóság észszerű 
időn vagy egy legfeljebb három hónapos, megadott határidőn belül 
nem válaszol a megkeresésre, az érintett nemzeti szabályozó hatóság 
meghozhatja a szükséges határozatot. 

▼B
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Az Ügynökség gyakorolja az e cikkben az érintett tagállamok szabá
lyozó hatóságaira ruházott hatásköröket. 

a) amennyiben az összes érintett szabályozó hatóság nem tudott megál
lapodásra jutni attól az időponttól számított hat hónapos időszakon 
belül, amikor a mentességre vonatkozó kérelmet a szabályozó ható
ságok közül az utolsóhoz benyújtották; vagy 

b) az érintett szabályozó hatóságok közös kérésére. 

Valamennyi érintett szabályozó hatóság együttesen kérelmezheti, hogy a 
harmadik albekezdés a) pontjában említett időszakot legfeljebb három 
hónappal hosszabbítsák meg. 

(5) Az Ügynökség döntésének meghozatala előtt konzultál az érintett 
szabályozó hatóságokkal és a kérelmezőkkel. 

(6) A mentesség az új infrastruktúra vagy a már meglévő, de jelentős 
mértékben bővített kapacitású infrastruktúra teljes kapacitására vagy 
annak egy részére vonatkozhat. 

A mentesség megadásával kapcsolatos döntés meghozatalakor eseti 
alapon megfontolás tárgyává kell tenni, hogy nincs-e szükség a 
mentesség időtartamára és az infrastruktúrához való megkülönbözte
téstől mentes hozzáférésre vonatkozó feltételek kikötésére. Az említett 
feltételekre vonatkozó döntéskor különösen a megépítendő új kapacitá
sokat vagy a meglévő kapacitások módosítását, a projekt időbeli határait 
és a nemzeti sajátosságokat kell figyelembe venni. 

A mentesség megadása előtt a szabályozó hatóságnak el kell döntenie, 
hogy milyen szabályok és mechanizmusok legyenek érvényesek a kapa
citással való gazdálkodásra és a kapacitásallokációra. A szabályok értel
mében az infrastruktúra valamennyi potenciális igénybevevőjét fel kell 
kérni arra, hogy még az új infrastruktúra – akár saját felhasználásra 
történő – kapacitásallokációja előtt jelezzék a kapacitások lekötése iránti 
igényüket. A szabályozó hatóság előírja, hogy a szűk keresztmetszet 
kezelési szabályai rendelkezzenek a kihasználatlan kapacitások piaci 
felkínálásáról, valamint arról, hogy az infrastruktúra használói jogo
sultak legyenek lekötött kapacitásaiknak a másodlagos piacon történő 
forgalmazására. Az (1) bekezdés a), b) és e) pontjában említett kritéri
umok értékelésekor a szabályozó hatóság figyelembe veszi a kapacitá
sallokációs eljárás eredményét. 

A mentességet megadó határozatot az e bekezdés második albekezdé
sében említett feltételekkel együtt megfelelően meg kell indokolni, és 
nyilvánosságra kell hozni. 

(7) A (3) bekezdés ellenére a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
szabályozó hatóságuk vagy adott esetben az Ügynökség hivatalos hatá
rozat céljából terjessze a mentességi kérelemről alkotott véleményét a 
tagállam hatáskörrel rendelkező testülete elé. Ezt a véleményt a hatá
rozattal együtt közzé kell tenni. 

(8) A szabályozó hatóság a mentességi kérelem kézhezvétele után 
haladéktalanul eljuttatja annak másolatát a Bizottsághoz. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság a határozatról – az adott határozatra vonatkozó 
összes információval együtt – haladéktalanul értesíti a Bizottságot. 
Ezeket az információkat összesített formában is be lehet nyújtani a 
Bizottsághoz, lehetővé téve, hogy a Bizottság megalapozott határozatot 
hozhasson. A tájékoztatás különösen a következőkre tér ki: 

a) azok a részletes indokok, amelyek alapján a szabályozó hatóság vagy 
a tagállam megadta vagy megtagadta a mentességet, hivatkozva arra 
az (1) bekezdésre, az e bekezdés vonatkozó pontjára vagy pontjaira, 
amely alapján döntését meghozta, beleértve a mentességet igazoló 
pénzügyi információkat; 

▼B
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b) a versenyre és a földgáz belső piacának hatékony működésére 
gyakorolt hatás elemzése, amely a mentesség következtében várható; 

c) a mentesség időtartamának és a gázinfrastruktúra összes kapacitása 
azon részének megindokolása, amelyre a mentességet megadják; 

d) a rendszerösszekötővel kapcsolatos mentesség esetén az érintett 
szabályozó hatóságokkal folytatott konzultáció eredménye; és 

e) az infrastruktúrának a gázellátás diverzifikációjára gyakorolt hatása. 

(9) A Bizottság az értesítés kézhezvételének napját követő két 
hónapon belül úgy dönthet, hogy felszólítja a szabályozó hatóságot a 
mentességet megadó határozat módosítására vagy visszavonására. A két 
hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható, ha a 
Bizottság további információt kér. Ez a további időszak a hiánytalan 
információk kézhezvételét követő napon kezdődik. Az eredeti két 
hónapos időszak a Bizottság és a szabályozó hatóság hozzájárulásával 
is meghosszabbítható. 

Ha a kért információkat a kérésben meghatározott határidőn belül nem 
küldik meg, az értesítést visszavontnak kell tekinteni, kivéve ha azt az 
időszakot annak lejárta előtt a Bizottság és az érintett szabályozó 
hatóság hozzájárulásával meghosszabbították, vagy ha a szabályozó 
hatóság kellő indoklással ellátott nyilatkozatban arról tájékoztatja a 
Bizottságot, hogy az értesítést hiánytalannak tekinti. 

A szabályozó hatóság egy hónapon belül végrehajtja a Bizottságnak a 
mentességet megadó határozat módosítására vagy visszavonására vonat
kozó határozatát, és erről tájékoztatja a Bizottságot. 

A Bizottság az üzleti szempontból érzékeny információt bizalmasan 
kezeli. 

A mentességet megadó határozat Bizottság általi jóváhagyása az elfo
gadását követően két év elteltével hatályát veszti abban az esetben, ha 
az infrastruktúra megépítése eddig az időpontig nem kezdődött meg, 
illetőleg az elfogadását követően öt év elteltével hatályát veszti abban 
az esetben, ha az infrastruktúra eddig az időpontig nem állt üzembe, 
kivéve ha a Bizottság úgy határoz, hogy a késedelem a mentességet 
kapott személyen kívül álló jelentős akadályok következménye. 

(10) A Bizottság iránymutatásokat fogadhat el az (1) bekezdésben 
említett feltételek alkalmazásáról, valamint az e cikk (3), (6), (8) és 
(9) bekezdésének alkalmazása céljából követendő eljárás meghatározá
sáról. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészí
téssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket az 51. cikk 
(3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni. 

37. cikk 

Piacnyitás és viszonosság 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a feljogosított felhasználók közé 
tartozzanak: 

a) 2004. július 1-jéig a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabá
lyokról szóló, 1998. június 22-i 98/30/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 18. cikkében meghatározott feljogosított felhasz
nálók ( 1 ). A tagállamok minden év január 31-éig közzéteszik az 
ezen feljogosított felhasználók meghatározására vonatkozó 
szempontokat; 

▼B 

( 1 ) HL L 204., 1998.7.21., 1. o.
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b) 2004. július 1-jétől minden nem háztartási felhasználó; 

c) 2007. július 1-jétől minden felhasználó. 

(2) A földgázpiacok megnyitása egyenlőtlenségeinek elkerülése érde
kében: 

a) nem tiltható meg ellátási szerződés megkötése egy másik tagállam 
hálózatában lévő feljogosított felhasználóval, ha a felhasználó 
mindkét érintett hálózatban feljogosított felhasználónak minősül; és 

b) amikor egy, az a) pontban leírt ügyletet azért utasítanak el, mert a 
szóban forgó felhasználó csupán az egyik hálózatban minősül feljo
gosított felhasználónak, a Bizottság a piaci helyzet és a közérdek 
figyelembevételével kötelezheti a visszautasító felet arra, hogy 
megadja a kért ellátást azon tagállamok egyikének kérésére, 
amelyekben a két hálózat található. 

38. cikk 

Közvetlen vezetékek 

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érde
kében, hogy lehetővé tegyék: 

a) a területükön letelepedett földgázipari vállalkozások számára, hogy 
célvezetéken keresztül lássák el a feljogosított felhasználókat; és 

b) a területükön található feljogosított felhasználók számára, hogy a 
földgázipari vállalkozások célvezetéken keresztül láthassák el őket. 

(2) Abban az esetben, ha célvezetékek építéséhez, vagy üzemelteté
séhez engedély (például licencia, engedély, koncesszió, hozzájárulás 
vagy jóváhagyás) szükséges, a tagállamok vagy az általuk kijelölt, 
hatáskörrel rendelkező hatóság határozza meg az ilyen célvezetékek 
területükön történő megépítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges enge
délyek kiadására vonatkozó feltételeket. A feltételeknek objektívnek, 
átláthatónak és megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük. 

(3) A tagállamok engedélyt bocsáthatnak ki a célvezetékek létesíté
sére az esettől függően akár a 35. cikk alapján a hálózati hozzáférés 
megtagadása esetén, akár a 41. cikk szerinti vitarendezési eljárás megin
dítása esetén. 

VIII. FEJEZET 

NEMZETI SZABÁLYOZÓ HATÓSÁGOK 

39. cikk 

A szabályozó hatóságok kijelölése és függetlensége 

(1) Nemzeti szinten minden tagállam egy nemzeti szabályozó ható
ságot jelöl ki. 

(2) Az e cikk (1) bekezdése nem érinti szabályozó hatóságok regio
nális szinten történő kijelölését egyes tagállamokban, feltéve hogy a 
713/2009/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban az 
Ügynökségen belüli szabályozók tanácsában a közösségi szintű képvi
seletet és kapcsolattartást az adott tagállam részéről egyetlen rangidős 
képviselő látja el. 

▼B
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(3) Az e cikk (1) bekezdésétől eltérve a tagállam szabályozó hatósá
gokat jelölhet ki olyan, földrajzilag elszigetelt régiókban található kisebb 
rendszerek tekintetében, amelyeknek a 2008. évi fogyasztása kevesebb 
mint 3 %-át adja azon tagállam teljes fogyasztásának, amelynek a részét 
képezik. Ez az eltérés nem érinti azt a szabályt, hogy az Ügynökségen 
belüli szabályozók tanácsába a közösségi szintű képviselet és kapcso
lattartás ellátására a 713/2009/EK rendelet 14. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban az adott tagállam részéről egyetlen rangidős képviselő 
nevezhető ki. 

(4) A tagállamok szavatolják a szabályozó hatóság függetlenségét, és 
biztosítják, hogy az részrehajlás nélkül és átlátható módon gyakorolja 
hatásköreit. E célból a tagállam biztosítja, hogy az ezen irányelv és a 
kapcsolódó jogszabályok által ráruházott szabályozói feladatok végre
hajtása során a szabályozó hatóság: 

a) jogilag elkülönüljön és funkcionálisan független legyen bármely más 
köz- vagy magánjogi jogalanytól; 

b) biztosítja, hogy személyzete és az ügyvezetésért felelős személyek: 

i. minden piaci érdektől függetlenül tevékenykedjenek; és 

ii. szabályozói feladataik végrehajtása során ne kérjenek vagy fogad
janak el közvetlen utasítást semmilyen kormánytól vagy egyéb 
köz- vagy magánjogi jogalanytól. Ez a követelmény nem érinti az 
adott esetben a többi érintett nemzeti hatósággal folytatott szoros 
együttműködést, illetve a kormány által kibocsátott általános 
szakpolitikai iránymutatásokat, amennyiben azok nem kapcso
lódnak a 41. cikk szerinti szabályozói hatáskörökhöz és 
feladatokhoz. 

(5) A szabályozó hatóság függetlenségének védelme érdekében a 
tagállamok különösen ügyelnek arra, hogy: 

a) a szabályozó hatóság bármely politikai szervtől függetlenül önálló 
döntéseket hozhasson, külön éves költségvetési előirányzatokkal 
rendelkezzen és azt önállóan hajthassa végre, továbbá megfelelő 
humán és pénzügyi erőforrások álljanak rendelkezésére feladatai 
végrehajtásához; és 

b) a szabályozó hatóság igazgatótanácsa tagjainak, vagy az igazgatóta
nács hiányában a szabályozó hatóság felső vezetésének kinevezése 
ötéves, de hét évet meg nem haladó, egyszer megújítható határozott 
időtartamra szóljon. 

Az első albekezdés b) pontja tekintetében a tagállamok megfelelő rotá
ciós rendszert biztosítanak az igazgatótanács vagy a felső vezetés 
számára. Az igazgatótanács vagy annak hiányában a szabályozó hatóság 
felső vezetésének tagjai csak akkor menthetők fel hivatalukból, ha már 
nem teljesítik az e cikkben meghatározott feltételeket vagy ha a nemzeti 
jog szerint kötelességszegést követnek el. 

▼B
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40. cikk 

A szabályozó hatóság általános célkitűzései 

Az ezen irányelvben meghatározott szabályozói feladatok végrehajtása 
során a szabályozó hatóság a 41. cikkben megállapított feladatai és 
hatáskörei keretében minden indokolt lépést megtesz a következő célki
tűzések megvalósítása érdekében, adott esetben intenzív konzultációt 
folytatva a megfelelő, érintett nemzeti hatóságokkal, ideértve a verseny
hivatalokat is, azok hatáskörének elvonása nélkül: 

a) versenyképes, biztonságos és környezetileg fenntartható belső föld
gázpiac elősegítése a Közösségen belül, szoros együttműködésben az 
Ügynökséggel, más tagállamok szabályozó hatóságaival és a Bizott
sággal, valamint a Közösség valamennyi felhasználójára és ellátójára 
kiterjedő tényleges piacnyitás, valamint a földgázhálózatok hatékony 
és megbízható működéséhez szükséges feltételek biztosítása, a 
hosszú távú célkitűzések szem előtt tartásával; 

b) versenyképes és megfelelően működő regionális piacok kialakítása a 
Közösségen belül, az a) pontban említett célkitűzés megvalósítása 
céljából; 

c) a tagállamok közötti földgáz-kereskedelemre vonatkozó korlátozások 
eltörlése, beleértve a megfelelő, határokon átnyúló szállítási kapaci
tásoknak a kereslet kielégítése és a nemzeti piacok integrációjának 
fokozása érdekében történő fejlesztését, ami megkönnyítheti a föld
gáznak az egész Közösségben való áramlását; 

d) hozzájárulás biztonságos, megbízható és hatékony, megkülönbözte
tésmentes, fogyasztóorientált rendszerek leginkább költséghatékony 
módon történő kiépítéséhez, valamint a rendszer-megfelelőség és – 
az általános energiapolitikai célkitűzéseknek megfelelően – az ener
giahatékonyság előmozdítása, továbbá a megújuló energiaforrásokból 
származó gáz nagy és kis léptékű előállításának és a megosztott 
termelés integrációjának elősegítése a szállító és az elosztó hálóza
tokban egyaránt; 

e) az új termelőkapacitások hálózati hozzáférésének megkönnyítése, 
különösen az új piaci szereplők és a megújuló energiaforrásokból 
származó gáz piaci hozzáférését esetlegesen akadályozó tényezők 
felszámolása; 

f) annak biztosítása, hogy a rendszerüzemeltetők és a rendszerhasz
nálók megfelelő – mind rövid, mind hosszú távú – ösztönzőket 
kapjanak a hálózati teljesítmény hatékonyságának növelésére és a 
piaci integráció elősegítésére; 

g) a felhasználók hasznának biztosítása a saját nemzeti piac hatékony 
működése, a tényleges verseny elősegítése és a fogyasztóvédelem 
biztosításának elősegítése révén; 

h) a földgázellátás mint közszolgáltatás magas színvonalának elősegí
tése, hozzájárulva a rászoruló felhasználók védelméhez, valamint az 
adatcserére vonatkozó eljárások szolgáltatóváltás esetén szükséges 
kompatibilitásához. 

▼B
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41. cikk 

A szabályozó hatóság feladatai és hatáskörei 

(1) A szabályozó hatóság feladatai a következők: 

a) szállítási és elosztási díjak vagy az ezekre vonatkozó módszerek 
átlátható kritériumok alapján történő megállapítása vagy jóváha
gyása; 

b) annak biztosítása, hogy a szállítási- és elosztórendszer-üzemeltetők, 
továbbá adott esetben a rendszertulajdonosok, valamint a földgázi
pari vállalkozások teljesítsék az e rendelet és más közösségi jogsza
bályok szerinti kötelezettségeiket, beleértve a határokon átnyúló 
ügyekkel kapcsolatos kötelezettségeket is; 

▼M2 
c) a határokon átnyúló ügyekben folytatott együttműködés az érintett 

tagállamok szabályozó hatóságával vagy szabályozó hatóságaival és 
az Ügynökséggel. Egy harmadik országba irányuló, illetve onnan 
kiinduló infrastruktúrát illetően azon tagállam szabályozó hatósága, 
amelynek területén a szóban forgó infrastruktúra először csatlakozik 
tagállamok hálózatához, a többi érintett tagállam szabályozó hatósá
gaival folytatott konzultációt követően együttműködhet a harmadik 
ország megfelelő hatóságaival abból a célból, hogy a szóban forgó 
infrastruktúra tekintetében ezt az irányelvet a tagállamok területén 
következetesen alkalmazzák; 

▼B 
d) az Ügynökség és a Bizottság minden vonatkozó, jogilag kötelező 

erejű határozatának betartása és végrehajtása; 

e) éves jelentés készítése a tagállamok megfelelő hatóságai, az 
Ügynökség és a Bizottság részére saját tevékenységéről és feladatai 
végrehajtásáról. Az ilyen jelentéseknek az e cikkben felsorolt 
minden egyes feladat tekintetében be kell számolniuk a megtett 
lépésekről és az elért eredményekről; 

f) annak biztosítása, hogy a szállítási, az elosztási, a tárolási, valamint 
az LNG- és ellátási tevékenységek között ne legyen keresztfinan
szírozás; 

g) a szállításirendszer-üzemeltetők beruházási terveinek figyelemmel 
kísérése, és azoknak az éves jelentésében való értékelése, [a/az] 
715/2009/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének b) pontjában emlí
tett, az egész Közösségre kiterjedő, hálózatfejlesztési tervnek való 
megfelelés tekintetében; az értékelés tartalmazhat a beruházási 
tervek módosítására irányuló ajánlásokat; 

h) a hálózatbiztonsági és megbízhatósági követelményeknek való 
megfelelés felügyelete, a szolgáltatás és az ellátás minőségére vonat
kozó szabványok és követelmények megállapítása vagy jóváha
gyása, illetve e tevékenységek támogatása más hatáskörrel rendel
kező hatóságokkal közösen; 

i) az átláthatóság – ideértve a nagykereskedelmi árak átláthatóságát – 
szintjének figyelemmel kísérése, és annak biztosítása, hogy a gázi
pari vállalkozások megfeleljenek az átláthatósági kötelezett
ségeknek; 

▼B
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j) nagy- és kiskereskedelmi szinten a piacnyitás szintjének és tényleges 
megvalósulásának, illetve a verseny figyelemmel kísérése – bele
értve a földgáztőzsdét, a háztartási felhasználókra vonatkozó árakat 
és előrefizetési rendszereket, a szolgáltatóváltás díjait, a kikapcsolási 
díjakat, a karbantartási szolgáltatások díjait és a háztartási felhasz
nálók panaszait –, valamint a verseny bármely torzulását vagy korlá
tozását, beleértve a vonatkozó tájékoztatás nyújtását, és a vonatkozó 
ügyeknek az érintett versenyhatóságok elé tárását; 

k) a korlátozó jellegű szerződéses gyakorlatok előfordulásának figye
lemmel kísérése, beleértve a kizárólagossági záradékokat, amelyek 
akadályozhatják vagy korlátozhatják, hogy a nagy, nem lakossági 
nagyfogyasztók egyidejűleg több szolgáltatóval is szerződést 
kössenek; adott esetben a nemzeti szabályozó hatóságok tájékoz
tatják az ilyen gyakorlatról a nemzeti versenyfelügyeleti hatósá
gokat; 

l) a szerződéses szabadság tiszteletben tartása a megszakítható ellátási 
szerződések tekintetében, illetve a hosszú távú szerződések tekinte
tében abban az esetben, ha azok megfelelnek a közösségi jognak és 
összhangban állnak az EU-politikákkal; 

m) annak figyelemmel kísérése, hogy a szállítási- és elosztórendszer- 
üzemeltetőknek mennyi időbe telik az összekötetések kialakítása és 
a javítások elvégzése; 

n) a tároláshoz, a vezetékkészlethez és az egyéb kiegészítő szolgálta
tásokhoz való hozzáférés 33. cikk szerinti feltételeinek figyelemmel 
kísérése és felülvizsgálata. Abban az esetben, ha a tároláshoz való 
hozzáférés rendszerét a 33. cikk (3) bekezdésének megfelelően hatá
rozzák meg, akkor ez a feladat nem foglalja magában a díjak felül
vizsgálatát. 

o) más hatáskörrel rendelkező hatóságokkal közösen hozzájárulás a 
fogyasztóvédelmi intézkedések, köztük az I. mellékletben szereplő 
intézkedések tényleges életbe léptetéséhez és betartatásához; 

p) legalább évente ajánlások közzététele az ellátási díjszabások 
3. cikknek való megfelelésével kapcsolatban, és adott esetben 
ezek továbbítása a versenyhivataloknak; 

q) a felhasználók fogyasztási adataihoz való hozzáférés biztosítása, a 
fogyasztási adatokra vonatkozó, országos szinten egységesített – 
szabadon választhatóan alkalmazható – közérthető formátum és az 
I. melléklet h) pontja alatti adatokhoz való gyors hozzáférés bizto
sítása valamennyi felhasználó számára; 

r) a szállításirendszer-üzemeltetők, elosztórendszer-üzemeltetők, az 
ellátók és felhasználók, valamint egyéb piaci szereplők szerepével 
és felelősségével kapcsolatos, [a/az] 715/2009/EK rendelet szerinti 
szabályok végrehajtásának figyelemmel kísérése; 

s) azon követelmények helyes alkalmazásának figyelemmel kísérése, 
amelyek annak eldöntésére szolgálnak, hogy egy földgáztároló a 
33. cikk (3) vagy (4) bekezdése alá tartozik-e; 

▼B
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t) a 46. cikkben említett biztonsági intézkedések végrehajtásának 
figyelemmel kísérése; 

u) hozzájárulás az adatcserére vonatkozó eljárások kompatibilitásához a 
legfontosabb regionális szintű piaci eljárások tekintetében; és 

▼M3 
v) eleget tesz az (EU) 2022/869 európai parlamenti és tanácsi 

rendelet ( 1 ) 3. cikkében, 5. cikkének (7) bekezdésében 
és 14–17. cikkében meghatározott kötelezettségeknek. 

▼B 
(2) Amennyiben valamely tagállam úgy rendelkezett, az (1) bekez
désben meghatározott figyelemmel kísérési feladatokat a szabályozó 
hatóságoktól eltérő, más hatóság is elláthatja. Ez esetben az ilyen figye
lemmel kísérésből származó információt a lehető leggyorsabban a szabá
lyozó hatóság rendelkezésére kell bocsátani. 

A szabályozó hatóság – függetlenségét megőrizve, saját különös hatás
köreinek sérelme nélkül és a jobb szabályozás elveivel összhangban – 
az (1) bekezdésben meghatározott feladatai elvégzésekor szükség esetén 
konzultálhat a szállításirendszer-üzemeltetőkkel, és adott esetben 
szorosan együttműködik a többi érintett országos hatósággal. 

A szabályozó hatóság vagy az Ügynökség által ezen 
irányelv értelmében adott jóváhagyások nem érintik azt, hogy a szabá
lyozó hatóság a jövőben kellően indokolt esetekben éljen az e cikk 
szerinti hatásköreivel, valamint alkalmazza az egyéb érintett hatóságok 
vagy a Bizottság által kiszabott szankciókat. 

(3) Ha a 14. cikk értelmében független rendszerüzemeltetőt jelöltek 
ki, a szabályozó hatóság az e cikk (1) bekezdése alapján ráruházott 
feladatok mellett az alábbiakat végzi: 

a) figyelemmel kíséri, hogy a szállítási rendszer tulajdonosa és a 
független rendszerüzemeltető teljesíti-e az e cikk szerinti kötelezett
ségeit, kötelezettségszegés esetén pedig a (4) bekezdés d) pontjával 
összhangban szankciókat szab ki; 

b) figyelemmel kíséri a független rendszerüzemeltető és a szállítási 
rendszer tulajdonosa közötti kapcsolatokat és kommunikációt annak 
érdekében, hogy biztosítsa a független rendszerüzemeltető kötelezett
ségeinek teljesítését és különösen jóváhagyja a szerződéseket, és 
vitarendező hatóságként jár el a független rendszerüzemeltető és a 
szállítási rendszer tulajdonosa közötti, a (11) bekezdés értelmében 
bármelyik fél által benyújtott panasz ügyében; 

c) a 14. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti eljárás sérelme nélkül, 
az első tízéves hálózatfejlesztési terv esetében jóváhagyja a független 
rendszerüzemeltető által évente benyújtandó beruházási tervet és a 
többéves hálózatfejlesztési tervet; 

d) biztosítja, hogy a független rendszerüzemeltető által beszedett háló
zathasználati díjak a hálózattulajdonost vagy hálózattulajdonosokat 
megillető bevételt is magukban foglalják, amely a hálózati eszközök 
és az abba eszközölt új beruházások megfelelő ellentételezését szol
gálja, feltéve hogy erre gazdaságos és hatékony módon kerül sor; és 

e) jogosult – akár előzetes bejelentés nélkül is – ellenőrzést tartani a 
szállításirendszer-tulajdonos és a független rendszerüzemeltető 
telephelyein. 

▼B 

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/869 rendelete (2022. május 30.) 
a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról, 
a 715/2009/EK, az (EU) 2019/942 és az (EU) 2019/943 rendelet, továbbá 
a 2009/73/EK és az (EU) 2019/944 irányelv módosításáról, valamint 
a 347/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 152.., 2022.6.3., 
45. o.).
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(4) A tagállamok biztosítják, hogy a szabályozó hatóságok az (1), 
(3) és (6) bekezdésben említett feladatok gyors és hatékony végrehaj
tását lehetővé tevő hatáskörrel rendelkezzenek. E célból a szabályozó 
hatóság hatásköre legalább a következőkre terjed ki: 

a) földgázipari vállalkozásokat kötelező határozatok kibocsátása; 

b) a földgázpiacok működésével kapcsolatos vizsgálatok elvégzése, 
továbbá döntés a valóságos verseny elősegítéséhez és a piac megfe
lelő működéséhez szükséges és arányos intézkedésekről, és azok 
bevezetése. A versenyjoggal kapcsolatos vizsgálat lefolytatásakor, 
szükség esetén, a szabályozó hatóság jogosult a nemzeti versenyha
tósággal és pénzpiaci szabályozókkal vagy a Bizottsággal együtt
működni; 

c) feladataik teljesítéséhez bármilyen szükséges tájékoztatás megköve
telése a földgázipari vállalkozásoktól, beleértve a harmadik fél 
hozzáférésének elutasítására vonatkozó indokokat, valamint a hálózat 
megerősítéséhez szükséges intézkedésekre vonatkozó bárminemű 
tájékoztatást; 

d) hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók kiszabása azokra a 
földgázipari vállalkozásokra, amelyek nem teljesítik az ezen 
irányelv szerinti kötelezettségeiket vagy a szabályozó hatóság vagy 
az Ügynökség vonatkozó, jogilag kötelező erejű határozatait, illetve 
ilyen szankciók kiszabására javaslattétel a hatáskörrel rendelkező 
bíróságoknak. Ez magában foglalja az ezen irányelv szerinti megfe
lelő kötelezettségeik be nem tartása esetére a szállításirendszer- 
üzemeltető vonatkozásában a szállításirendszer-üzemeltető éves 
forgalmának legfeljebb 10 %-áig terjedő, vagy adott esetben a verti
kálisan integrált vállalkozás vonatkozásában a vertikálisan integrált 
vállalkozás éves forgalmának legfeljebb 10 %-áig terjedő szankciók 
kiszabására vonatkozó hatáskört, illetve ilyen szankció kiszabására 
irányuló javaslattételt; és 

e) megfelelő nyomozási jog és a vonatkozó utasítási hatáskör a (11) és 
a (12) bekezdés szerinti vitarendezés céljából. 

(5) Ha a IV. fejezettel összhangban szállításirendszer-üzemeltetőt 
jelöltek ki, a szabályozó hatóság az e cikk (1) és a (4) bekezdése alapján 
ráruházott feladatok és hatáskörök mellett legalább a következő felada
tokat látja el, és hatásköre legaálább a következőkre terjed ki: 

a) a (4) bekezdés d) pontjával összhangban szankció kiszabása a verti
kálisan integrált vállalkozásnak kedvező megkülönböztető magatartás 
esetén; 

b) a szállításirendszer-üzemeltető és a vertikálisan integrált vállalkozás 
közötti kommunikáció figyelemmel kísérése annak biztosítása érde
kében, hogy a szállításirendszer-üzemeltető teljesítse kötelezettségeit; 

c) eljárás vitarendező hatóságként a vertikálisan integrált vállalkozás és 
a szállításirendszer-üzemeltető között a (11) bekezdés értelmében 
benyújtott bármely panasz ügyében; 

d) a vertikálisan integrált vállalkozás és a szállításirendszer-üzemeltető 
közötti kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok figyelemmel kísérése, 
a kölcsönök területét is beleértve; 

▼B
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e) a vertikálisan integrált vállalkozás és a szállításirendszer-üzemeltető 
közötti valamennyi kereskedelmi és pénzügyi megállapodás jóváha
gyása, feltéve hogy ezek megfelelnek a piaci feltételeknek; 

f) a megfelelésért felelős tisztviselő általi, a 21. cikk (4) bekezdésének 
megfelelő értesítés esetén indokolás kérése a vertikálisan integrált 
vállalkozástól. Az ilyen indokolásnak különösen arra vonatkozóan 
kell bizonyítékot tartalmaznia, hogy nem valósult meg a vertikálisan 
integrált vállalkozásnak kedvező megkülönböztető magatartás; 

g) ellenőrzések – köztük előre be nem jelentett ellenőrzések – végzése a 
vertikálisan integrált vállalkozás és a szállításirendszer-üzemeltető 
telephelyein; és 

h) a szállításirendszer-üzemeltető valamennyi feladatának vagy bizo
nyos feladatainak átruházása a 14. cikkel összhangban kinevezett 
független rendszerüzemeltetőre, amennyiben a szállításirendszer- 
üzemeltető tartósan nem tesz eleget az ezen irányelv szerinti kötele
zettségeinek, különösen akkor, ha ismételten a vertikálisan integrált 
vállalkozásnak kedvező megkülönböztető magatartást tanúsít. 

(6) A szabályozó hatóságok felelősek legalább a következőkre vonat
kozó feltételek kiszámításához vagy meghatározásához használt 
módszertanoknak – azok hatálybalépése előtt kellő időben történő – 
megállapításáért vagy jóváhagyásáért: 

a) a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás és a hálózati hozzáférés 
feltételei, beleértve a szállítási és elosztási díjakat is, valamint 
az LNG-létesítményekhez való hozzáférés feltételei és tarifái. Ezeket 
a díjakat vagy módszereket úgy kell meghatározni, hogy a hálózatok 
és LNG-létesítmények működőképességének biztosításához szük
séges beruházásokat el lehessen elvégezni; 

b) kiegyenlítő szolgáltatások nyújtása, amit a leggazdaságosabb módon 
kell végezni, és amelyeknek megfelelő módon ösztönözniük kell a 
hálózatfelhasználókat arra, hogy kiegyensúlyozzák az általuk betáp
lált és vételezett mennyiséget. A kiegyenlítő szolgáltatásokat tisztes
séges és megkülönböztetéstől mentes módon kell nyújtani, és tárgyi
lagos kritériumokon kell alapulniuk; és 

c) a határon átnyúló infrastruktúrához való hozzáférés, ideértve a kapa
citásallokálásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó eljá
rásokat is. 

(7) Az alkalmazott módszertanokat vagy a szerződési feltételeket 
nyilvánosságra kell hozni. 

(8) A díjak vagy a módszerek és a kiegyenlítő szolgáltatások megha
tározásakor vagy jóváhagyásakor a szabályozó hatóságok biztosítják, 
hogy a szállítási vagy elosztórendszer- üzemeltetők rövid és hosszú 
távon egyaránt megfelelően ösztönözve legyenek a hatékonyság javítá
sára, a piaci integrációnak és az ellátás biztonságának az elősegítésére 
valamint a kapcsolódó kutatási tevékenységek támogatására. 

(9) A szabályozó hatóságok felügyelik a szűk keresztmetszetek keze
lését a nemzeti földgázszállító-hálózatokon és rendszerösszekötőkön 
belül, valamint a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó szabályok 
betartását. E célból a szállításirendszer-üzemeltetők vagy piaci szereplők 
kötelesek benyújtani a nemzeti szabályozó hatóságoknak a szűk kereszt
metszetek kezelésére vonatkozó szabályaikat, ideértve a kapacitáselosz
tási szabályaikat is. A nemzeti szabályozó hatóságok kérhetik e szabá
lyok módosítását. 

▼B
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(10) A szabályozó hatóságok jogosultak szükség esetén megkövetelni 
a szállítási-, a tárolási- és az elosztórendszer-üzemeltetőktől, továbbá 
az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetőitől az e cikkben említett 
feltételek – köztük a díjak és a módszerek – módosítását annak bizto
sítása érdekében, hogy azok arányosak és megkülönböztetéstől mentesen 
alkalmazhatók legyenek. Abban az esetben, ha a tárolókhoz való hozzá
férést a 33. cikk (3) bekezdése szerint határozzák meg, ebbe a feladat
körbe a díjak módosítása nem tartozik bele. A szállítási és elosztási 
díjak megállapításának késedelme esetén a nemzeti szabályozó ható
ságok jogosultak ideiglenes szállítási és elosztási díjakat vagy módsze
reket meghatározni és jóváhagyni, és határozatot hozni a megfelelő 
kiegyenlítő intézkedésekről, amennyiben a végleges díjak vagy 
módszerek az előzetesen megállapított díjaktól vagy módszerektől 
eltérnek. 

(11) A szállítási-, tárolási- vagy elosztórendszer-üzemeltetőkkel vagy 
LNG-létesítmények rendszerüzemeltetőivel szemben az adott üzemeltető 
ezen irányelv szerinti kötelezettségeivel kapcsolatban panasszal élő fél 
panaszait a szabályozó hatósághoz nyújthatja be, amely az ügyben vita
rendező hatóságként eljárva a panasz beérkezését követő két hónapon 
belül döntést hoz. Amennyiben a szabályozó hatóságoknak további 
információkra van szüksége, ez a határidő két hónappal meghosszabbít
ható. Ez a meghosszabbított határidő a panaszos beleegyezésével ismét 
meghosszabbítható. A szabályozó hatóság döntése kötelező erővel 
rendelkezik mindaddig, amíg azt jogorvoslat alapján meg nem változ
tatják. 

(12) Bármely érintett fél, aki vagy amely jogosult panaszt emelni az 
e cikk szerinti, módszerekre vonatkozó döntéssel szemben, vagy ha a 
szabályozó hatóságnak a javasolt díjakra vagy módszerekre vonatkozóan 
konzultációs kötelezettsége van, a döntés vagy a döntési javaslat közzé
tételét követő két hónapon belül vagy – ha a tagállam úgy rendelkezik, 
rövidebb időn belül – a döntés felülvizsgálatát kérheti. Az ilyen 
panasznak nincs halasztó hatálya. 

(13) A tagállamok megfelelő és hatékony szabályozási, ellenőrzési és 
átláthatóságot biztosító mechanizmusokat hoznak létre azért, hogy elke
rülhető legyen bármilyen piaci erőfölénnyel való – különösen a 
fogyasztók sérelmére történő – visszaélés és ellenséges felvásárlásra 
irányuló magatartás. Ezeknél a mechanizmusoknál figyelembe veszik a 
Szerződés és különösen 82. cikkének rendelkezéseit. 

(14) A tagállamok gondoskodnak a megfelelő intézkedések megho
zataláról – beleértve a nemzeti jog szerint alkalmazandó közigazgatási 
intézkedéseket és büntetőjogi eljárásokat – azok ellen a felelős termé
szetes vagy jogi személyek ellen, akik vagy amelyek ennek az irány
elvnek a bizalmas információk kezelésére vonatkozó rendelkezéseit 
megsértik. 

(15) A (11) és (12) bekezdésben említett panaszok nem sérintik a 
közösségi vagy nemzeti jog szerinti jogorvoslati jogok gyakorlását. 

(16) A szabályozó hatóságok által hozott döntéseket a bírósági felül
vizsgálat lehetővé tétele érdekében teljeskörűen meg kell indokolni és 
alá kell támasztani, továbbá a nyilvánosság számára közzé kell tenni az 
üzleti szempontból érzékeny információk bizalmas jellegének megóvása 
mellett. 

(17) A tagállamok gondoskodnak egy olyan nemzeti szintű megfelelő 
mechanizmus létrehozásáról, amelynek alapján a szabályozó hatóság 
határozata által érintett fél a felektől és valamennyi kormánytól 
független testülethez fordulhat jogorvoslatért. 

▼B
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42. cikk 

A határokon átnyúló ügyek szabályozása 

(1) A szabályozó hatóságok szorosan konzultálnak és együtt
működnek egymással, továbbá az ezen irányelv szerinti feladataik telje
sítéséhez szükséges valamennyi információval ellátják egymást és az 
Ügynökséget. Az információcsere tárgyát képező adat tekintetében az 
adatot átvevő hatóság ugyanolyan szintű titoktartást biztosít, mint 
amilyet az adatot továbbító hatóságtól megkövetelnek. 

(2) A szabályozó hatóságok legalább regionális szinten együtt
működnek az alábbiak érdekében: 

a) olyan működési megállapodások létrehozása, amelyek biztosítják a 
hálózat optimális kezelését, előmozdítják a közös földgáztőzsdék 
kialakítását és a határkeresztező kapacitások allokációját, valamint 
biztosítják a régión belüli és a régiók közötti tényleges verseny 
kialakulásához és az ellátás biztonságának fokozásához szükséges 
rendszerösszekötő kapacitás megfelelő szintjét, többek között új 
összekapcsolások révén, a különféle tagállamok ellátó-vállalkozásai 
közötti megkülönböztetés nélkül; 

b) a szállításirendszer-üzemeltetőkre és egyéb piaci szereplőkre vonat
kozó valamennyi hálózati szabályzat kidolgozásának koordinálása; és 

c) a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó szabályok kidolgozá
sának összehangolása. 

(3) A nemzeti szabályozó hatóságok a szabályozói együttműködés 
elősegítése érdekében egymással együttműködési megállapodásokat 
köthetnek. 

(4) A (2) bekezdésben említett intézkedéseket szükség esetén az 
egyéb érintett nemzeti hatóságokkal szoros konzultációt folytatva és 
azok saját hatáskörének sérelme nélkül kell végrehajtani. 

(5) A Bizottság iránymutatásokat fogadhat el a szabályozó hatóságok 
egymással és az Ügynökséggel való együttműködési kötelezettségének 
mértékéről. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegé
szítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket az 51. cikk 
(3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni. 

▼M2 
(6) A szabályozó hatóságok vagy adott esetben más illetékes ható
ságok konzultációt folytathatnak és együttműködhetnek harmadik 
országok megfelelő hatóságaival a harmadik országokba irányuló, illetve 
onnan kiinduló földgáz-infrastruktúra üzemeltetésével kapcsolatban 
annak biztosítása érdekében, hogy a szóban forgó infrastruktúra tekin
tetében ezt az irányelvet egy tagállam területén és parti tengerén követ
kezetesen alkalmazzák. 

▼B 

43. cikk 

Megfelelés az iránymutatásoknak 

(1) Bármely szabályozó hatóság és a Bizottság is az Ügynökség 
véleményét kérheti abban az ügyben, hogy egy szabályozó hatóság 
határozata megfelel-e az ebben az irányelvben vagy [a/az] 715/2009/EK 
rendeletben említett iránymutatásoknak. 

▼B
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(2) Az Ügynökség a kérelem kézhezvételétől számított három 
hónapon belül megküldi véleményét az azt benyújtó szabályozó ható
ságnak, vagy értelemszerűen a Bizottságnak, továbbá a szóban forgó 
határozatot hozó szabályozó hatóságnak. 

(3) Ha a határozatot hozó szabályozó hatóság az e vélemény kézhez
vételtől számított négy hónapon belül nem teljesíti az Ügynökség véle
ményében foglaltakat, az Ügynökség megfelelően tájékoztatja a Bizott
ságot. 

(4) Bármely szabályozó hatóság a kérdéses határozat dátumától 
számított két hónapon belül tájékoztathatja a Bizottságot, amennyiben 
úgy véli, hogy egy másik szabályozó hatóságnak a határokon keresztül 
történő kereskedelemre vonatkozó határozata nem felel meg az ebben az 
irányelvben vagy [a/az] 715/2009/EK rendeletben említett iránymutatá
soknak. 

(5) Ha a Bizottság, két hónappal azt követően, hogy az Ügynökség a 
(3) bekezdéssel összhangban vagy egy szabályozó hatóság a (4) bekez
déssel összhangban tájékoztatta – vagy saját kezdeményezésére a hatá
rozat dátumától számított három hónapon belül – megállapítja, hogy 
komoly kételyek merülnek fel azt illetően, hogy a szabályozó hatóság 
határozata megfelel-e az ebben az irányelvben vagy [a/az] 715/2009/EK 
rendeletben említett iránymutatásoknak, az ügy további kivizsgálása 
mellett dönthet. Ebben az esetben felkéri a szabályozó hatóságot és a 
szabályozási hatóság előtt folyó eljárás feleit, hogy nyújtsák be erre 
vonatkozó észrevételeiket. 

(6) Ha a Bizottság az ügy további vizsgálatáról hoz határozatot, az 
erre vonatkozó határozat keltétől számított legfeljebb négy hónapon 
belül végleges határozatot hoz, amelyben: 

a) nem emel kifogást a szabályozó hatóság határozatával szemben; 
vagy 

b) az érintett szabályozó hatóságot határozatának visszavonására köte
lezi azon az alapon, hogy az nem felelt meg az iránymutatásnak. 

(7) Ha a Bizottság nem hoz határozatot az ügy további vizsgálatáról, 
vagy az (5), illetve (6) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem 
hoz végleges határozatot, úgy kell tekinteni, hogy nem emelt kifogást a 
szabályozó hatóság határozata ellen. 

(8) A szabályozó hatóság két hónapon belül végrehajtja a Bizott
ságnak a határozat visszavonására vonatkozó határozatát, és erről 
megfelelően tájékoztatja a Bizottságot. 

(9) A Bizottság iránymutatásokat fogadhat el, amelyek részletesen 
meghatározzák azt az eljárást, melyet a szabályozó hatóságoknak, az 
Ügynökségnek és a Bizottságnak kell követnie annak megállapítására, 
hogy a szabályozó hatóságok határozatai megfelelnek-e az e cikkben 
említett iránymutatásoknak. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedé
seket az 51. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabá
lyozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. 

▼B
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44. cikk 

Nyilvántartás 

(1) A tagállamok megkövetelik az ellátó vállalkozásoktól, hogy a 
nemzeti hatóságok – beleértve a szabályozó hatóságot, a nemzeti 
versenyhatóságokat –, valamint a Bizottság rendelkezésére, feladataik 
teljesítése céljából legalább öt évig tartsák nyilván valamennyi, a nagy
kereskedelmi felhasználókkal, a szállításirendszer-üzemeltetőkkel, a 
tárolásirendszer-üzemeltetőkkel, valamint az LNG-létesítmények rend
szerüzemeltetőivel kötött, a gázellátási szerződésekkel és a gázderivatí
vákkal kapcsolatos ügyletekre vonatkozó adatot. 

(2) Az adatok közé tartoznak az adott ügyletre jellegére vonatkozó 
részletek, például az időtartam, a szállítási és elszámolási szabályok, a 
mennyiség, a végrehajtás napja és ideje, valamint az ügyleti árak és az 
érintett nagykereskedelmi felhasználók azonosításának módja, továbbá a 
nem rendezett gázellátási szerződések és gázderivatívák pontos részletei. 

(3) A szabályozó hatóság dönthet úgy is, hogy ezen információk 
egyes elemeit hozzáférhetővé teszi a piaci szereplők számára, feltéve 
hogy konkrét piaci szereplőre vagy konkrét ügyletre vonatkozó, üzleti 
szempontból érzékeny információt nem közölnek. E bekezdés nem 
alkalmazandó a 2004/39/EK irányelv hatálya alá tartozó pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos információkra. 

(4) E cikk egységes alkalmazása érdekében a Bizottság iránymutatá
sokat fogadhat el, amelyek megállapítják a nyilvántartás módszereit és 
szabályait, valamint a megőrzendő adatok formátumát és tartalmát. Az 
ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló ezen intézkedéseket az 51. cikk (3) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással össz
hangban kell elfogadni. 

(5) Az ellátó vállalkozásoknak a nagykereskedelmi felhasználókkal, a 
szállításirendszer-üzemeltetőkkel, továbbá a tárolásirendszer-üzemelte
tőkkel és az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetőivel kötött, gázderi
vatívákkal kapcsolatos ügyletei tekintetében e cikk csak akkor alkalma
zandó, ha a Bizottság elfogadta a (4) bekezdésben említett iránymuta
tásokat. 

(6) E cikk rendelkezései a 2004/39/EK irányelv hatálya alá tartozó 
jogalanyok számára nem teremtenek újabb, az (1) bekezdésben említett 
hatóságokkal szembeni kötelezettségeket. 

(7) Abban az esetben, ha az (1) bekezdésben említett hatóságoknak 
szükségük van arra, hogy hozzáférjenek a 2004/39/EK irányelv hatálya 
alá tartozó jogalanyok által vezetett nyilvántartáshoz, az említett 
irányelv szerint felelős hatóságok ezen hatóságok rendelkezésére 
bocsátják a kért adatokat. 

▼B
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IX. FEJEZET 

KISKERESKEDELMI PIACOK 

45. cikk 

Kiskereskedelmi piacok 

A Közösségben a jól működő és átlátható kiskereskedelmi piacok kiala
kulásának elősegítése érdekében a tagállamok gondoskodnak azon 
feladat- és felelősségi körök meghatározásáról, amelyekkel a szállítási
rendszer-üzemeltetők, az elosztórendszer-üzemeltetők, az ellátó vállalko
zások, a felhasználók, valamint szükség szerint más piaci szereplők a 
szerződéses feltételekkel, a felhasználókkal szembeni kötelezettségekkel, 
az adatcsere- és az elszámolási szabályokkal, az adatok tulajdonjogával 
és a mérési felelősséggel összefüggésben rendelkeznek. 

Ezeket a szabályokat nyilvánosságra kell hozni, kidolgozásuk során a 
felhasználók és ellátók hálózathoz való hozzáférésének elősegítésére kell 
törekedni, és azokat a szabályozó hatóságok vagy más érintett nemzeti 
hatóságok felülvizsgálhatják. 

X. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

46. cikk 

Védintézkedések 

(1) Az energiapiacon fellépő hirtelen válság esetén, vagy amikor 
személyek biztonsága és testi épsége, készülékek, berendezések bizton
sága vagy a hálózat integritása kerül veszélybe, a tagállamok ideigle
nesen megtehetik a szükséges biztonsági intézkedéseket. 

(2) Ezek az intézkedések csak a lehető legkisebb mértékben zavar
hatják a belső piac működését, és nem haladhatják meg a hirtelen 
felmerült nehézségek orvoslásához elengedhetetlenül szükséges 
mértéket. 

(3) Az érintett tagállam haladéktalanul értesíti ezekről az intézkedé
sekről a többi tagállamot és a Bizottságot, amely dönthet úgy, hogy a 
tagállamnak módosítania kell vagy meg kell szüntetnie az ilyen intéz
kedéseket, amennyiben azok torzítják a versenyt és kedvezőtlenül, a 
közérdekkel ellentétes módon befolyásolják a kereskedelmet. 

47. cikk 

Egyenlő versenyfeltételek 

(1) Azoknak az intézkedéseknek, amelyeket a tagállamok ezen 
irányelv alapján hozhatnak az egyenlő versenyfeltételek megteremtése 
érdekében, összhangban kell állniuk a Szerződéssel, nevezetesen 
30. cikkével, valamint a közösségi jogszabályokkal 

(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedéseknek arányosnak, megkü
lönböztetéstől mentesnek és átláthatónak kell lenniük. Ezen intézke
dések csak a Bizottság értesítése és az attól kapott jóváhagyás után 
léphetnek életbe. 

▼B
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(3) A Bizottság a (2) bekezdésben említett értesítéstől számított 2 
hónapon belül kell eljárnia. Ez az időszak a teljes körű tájékoztatás 
kézhezvételét követő napon kezdődik. Abban az esetben, ha a Bizottság 
e két hónapon belül nem lép fel, akkor úgy tekintendő, hogy nem emel 
kifogást a bejelentett intézkedésekkel szemben. 

48. cikk 

A take-or-pay kötelezettségekkel kapcsolatos eltérések 

(1) Amennyiben egy földgázipari vállalkozás egy vagy több földgáz
ellátási szerződésben rögzített take-or-pay kötelezettségeinek következ
tében súlyos pénzügyi, gazdasági nehézségekkel kerül szembe, vagy 
úgy véli, hogy ilyen nehézségekkel kerülhet szembe, kérelmet nyújthat 
be az érintett tagállamnak vagy a kijelölt hatáskörrel rendelkező ható
ságnak a 32. cikktől való átmeneti eltérésre vonatkozóan. A kérelmeket 
a tagállamok választásának megfelelően eseti alapon a rendszerhez való 
hozzáférés megtagadása előtt vagy azt követően kell benyújtani. A 
tagállamok meg is adhatják a lehetőséget az érintett földgázipari vállal
kozásnak a választásra, hogy a rendszerhez való hozzáférés megtagadása 
előtt vagy után terjessze be kérelmét. Ha egy földgázipari vállalkozás 
megtagadta a hozzáférést, a kérelmet haladéktalanul be kell nyújtani. A 
kérelmekhez mellékelni kell a probléma mértékével és jellegével, vala
mint a földgázipari vállalkozásnak a probléma megoldására tett erőfe
szítéseivel összefüggő összes információt. 

Amennyiben nem áll rendelkezésre ésszerű alternatív megoldás, a 
tagállam vagy a kijelölt hatáskörrel rendelkező hatóság a (3) bekezdés 
figyelembevétele mellett megadhatja az eltérést. 

(2) A tagállam vagy a kijelölt hatáskörrel rendelkező hatóság hala
déktalanul értesíti a Bizottságot az eltérés megadására vonatkozó dönté
séről és az azzal kapcsolatos releváns információkról. Ezeket az infor
mációkat a Bizottságnak összesített formában kell benyújtani, hogy 
lehetővé tegyék számára a kellően megalapozott döntés meghozatalát. 
A Bizottság az ezen értesítés kézhezvételét követő nyolc héten belül 
kérheti az érintett tagállamtól vagy hatáskörrel rendelkező hatóságtól, 
hogy az eltérés megadásával kapcsolatos döntését módosítsa vagy vonja 
vissza. 

Amennyiben az érintett tagállam vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság 
négy héten belül nem teljesíti e kérést, az 51. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadói eljárásnak megfelelően haladéktalanul végleges 
döntést hoznak. 

A Bizottság az üzleti szempontból érzékeny információt bizalmasan 
kezeli. 

(3) Az (1) bekezdésben említett eltérésekkel kapcsolatos döntés 
meghozatalakor a tagállam vagy az általa kijelölt hatáskörrel rendelkező 
hatóság, valamint a Bizottság különösen a következő kritériumokat 
veszi figyelembe: 

a) a versenyképes földgázpiac kialakításának célja; 

b) a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítése és az ellátás biztonsá
gának biztosítása; 

▼B
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c) a földgázipari vállalkozás helyzete a gázpiacon és a verseny pilla
natnyi állása a nevezett piacon; 

d) a földgázipari vállalkozások, szállítóvállalkozások vagy feljogosított 
felhasználók gazdasági és pénzügyi nehézségeinek súlyossága; 

e) a szóban forgó szerződés vagy szerződések aláírásának időpontja és 
feltételei, beleértve azt is, hogy milyen mértékben veszik figyelembe 
a piac változásait; 

f) a probléma megoldására tett erőfeszítések; 

g) az a mérték, amennyire az illető vállalkozás ésszerű körülmények 
között előre láthatta volna a take-or-pay kötelezettségek elfogadá
sakor, hogy – tekintettel ezen irányelv előírásaira – azok komoly 
nehézségeket fognak eredményezni; 

h) a rendszernek más rendszerekkel való összeköttetésének mértéke és 
ezen rendszerek közötti együttműködtethetőség mértéke; és 

i) milyen hatással lehet az eltérés megadása ezen irányelv megfelelő 
alkalmazására a földgáz belsőpiaca zökkenőmentes működésének 
tekintetében. 

A 2003. augusztus 4-ét megelőzően megkötött take-or-pay szerződé
sekkel kapcsolatos eltérés iránti kérelmekről hozott döntések nem vezet
hetnek olyan helyzethez, amelyben lehetetlen gazdaságilag életképes 
alternatív megoldásokat találni. A súlyos nehézségeket nem létezőnek 
kell tekinteni minden olyan esetben, amikor a földgáz-értékesítés nem 
esik a gázellátási take-or-pay szerződésekben rögzített minimális átvételi 
mennyiség szintje alá, vagy, amennyiben az érintett földgázellátási 
take-or-pay szerződések módosíthatók, vagy a földgázipari vállalkozás 
értékesítési alternatívákat talált. 

(4) Azok a földgázipari vállalkozások, amelyek nem kapták meg az e 
cikk (1) bekezdésében említett eltérést, nem tagadhatják meg, vagy a 
továbbiakban már nem tagadhatják meg a gázellátási szerződésben 
vállalt take-or-pay kötelezettségre való hivatkozással a hálózati hozzá
férést. A tagállamok biztosítják, hogy a a 32–44. cikk rendelkezéseit 
betartják. 

(5) A fenti rendelkezések értelmében megadott eltéréseket megfele
lően indokolni kell. A Bizottság a döntést az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában teszi közzé. 

(6) A Bizottság 2008. augusztus 4-ig áttekintő jelentést nyújt be az e 
cikk alkalmazása során nyert tapasztalatokról, azért hogy az Európai 
Parlament és a Tanács időben megfontolhassa, szükség van-e e cikk 
kiigazítására. 

▼B
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48a. cikk 

A szállítóvezetékek üzemeltetésére vonatkozó műszaki 
megállapodások 

Ez az irányelv nem befolyásolja a szállításirendszer-üzemeltetők vagy 
egyéb gazdasági szereplők azon szabadságát, hogy a szállítóvezetékek 
üzemeltetésére vonatkozó kérdésekről egy tagállam és egy harmadik 
ország között hatályban tartsák a meglévő műszaki megállapodásokat 
vagy ilyen megállapodásokat kössenek, amennyiben ezek a megállapo
dások összeegyeztethetők az uniós joggal és az érintett tagállamok 
nemzeti szabályozó hatóságainak vonatkozó határozataival. Az ilyen 
megállapodásokról értesíteni kell az érintett tagállamok szabályozó ható
ságait. 

▼B 

49. cikk 

Kialakulóban lévő és elszigetelt piacok 

(1) Más tagállam összekapcsolt hálózataihoz közvetlenül nem 
kapcsolódó tagállamok, amelyek csupán egyetlen külső főellátóval 
rendelkeznek, eltérhetnek a 4., 9., 37. és/vagy 38. cikktől. Azt az ellátó 
vállalkozást kell főellátónak tekinteni, amelynek piaci részesedése 75 %- 
nál nagyobb. Bármely ilyen eltérés automatikusan megszűnik, amikor az 
ebben az albekezdésben említett feltételeknek legalább az egyike már 
nem teljesül. A Bizottságot értesíteni kell minden ilyen eltérésről. 

Ciprus eltérhet a 4., 9., 37. és/vagy 38. cikktől. Az ilyen eltérés 
megszűnik abban az időpontban, amelytől kezdődően Ciprus nem 
tekinthető elszigetelt piacnak. 

A 4., 9., 37. és/vagy 38. cikk nem alkalmazandó Észtországra, Lett
országra és/vagy Finnországra addig az időpontig, amíg ezen országok 
bármelyike közvetlenül kapcsolódik valamely – Észtországtól, Lett
országtól, Litvániától és Finnországtól eltérő – tagállam összekapcsolt 
hálózatához. Ez az albekezdés nem érinti az e bekezdés első albekez
dése szerinti eltéréseket. 

(2) Kialakulóban lévő piacnak minősülő tagállam, amely ezen 
irányelv alkalmazása folytán lényeges problémákba ütközne, eltérhet a 
4., 9. cikk, a 13. cikk (1) és (3) bekezdése, a 14., a 24. cikk, a 25. cikk 
(5) bekezdése, a 26., 31. és 32. cikke a 37. cikk (1) bekezdése és/vagy a 
38. cikk alkalmazásától. Az ilyen eltérés automatikusan megszűnik 
abban a pillanatban, amikor a tagállam már nem minősül kialakulóban 
lévő piacnak. A Bizottságot értesíteni kell minden ilyen eltérésről. 

Ciprus eltérhet a 4. és 9. cikktől, 13. cikk (1) és (3) bekezdésétől, a 
14. és 24. cikktől, a 25. cikk (5) bekezdésétől, a 26., 31. és 32. cikktől, 
a 37. cikk (1) bekezdésétől és/vagy a 38. cikktől. Az ilyen eltérés 
megszűnik abban az időpontban, amelytől kezdődően Ciprus nem 
tekinthető kialakulóban lévő piacnak. 

(3) Abban az időpontban, amikor a (2) bekezdés első albekezdésében 
említett eltérés megszűnik, a feljogosított felhasználók meghatározása 
piacnyitást eredményez, amelynek mértéke a nemzeti gázpiac teljes 
éves gázfogyasztásának legalább 33 %-a. Ezt követően két évvel a 
37. cikk (1) bekezdésének b) pontját, és ezt követően három évvel 
pedig a 37. cikk (1) bekezdésének c) pontját kell alkalmazni. Amíg a 

▼M2
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37. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó, az e cikk (2) bekez
désben említett tagállam dönthet úgy, hogy a kiegészítő szolgáltatások 
és az újragázosítási folyamathoz szükséges átmeneti tárolás, valamint azt 
követően a gáznak a szállítórendszerhez történő szállítása tekintetében 
nem alkalmazza a 32. cikk rendelkezéseit. 

(4) Amennyiben ezen irányelv alkalmazása lényeges gondokat 
okozna valamely tagállam földrajzilag behatárolható területén, külö
nösen a szállítási és fő elosztási infrastruktúra fejlesztése tekintetében, 
valamint a beruházások ösztönzése céljából a tagállam kérheti a Bizott
ságtól az említett területen végzett fejlesztések érdekében a 4. és 9. 
cikke a 13. cikk (1) és (3) bekezdése, a 14. és 24. cikke a 25. cikk 
(5) bekezdése, a 26., 31. és 32. cikke a 37. cikk (1) bekezdésének 
és/vagy a 38. cikk alkalmazásától való átmeneti eltérést. 

(5) A Bizottság, különösen a következő feltételek figyelembevétele 
mellett, megadhatja a (4) bekezdésben említett eltérést: 

— olyan infrastrukturális beruházás iránti igény, amely versenypiaci 
körülmények között nem lenne gazdaságos; 

— a szükséges beruházás mértéke és várható megtérülése; 

— a gázhálózat méretei és kiépítettségének foka az érintett területen; 

— az érintett gázpiac kilátásai; 

— az érintett terület vagy régió földrajzi mérete és jellemzői, társa
dalmi-gazdasági és népesedési mutatói. 

A nem elosztási célú gázinfrastruktúrára csak akkor adható eltérés, ha 
más gázinfrastruktúra még nem létesült a területen, vagy ha a gázinf
rastruktúra tíz évnél nem régebben létesült. Az átmeneti eltérés nem 
haladhatja meg a terület első gázellátásától számított legfeljebb tíz évet. 

Az elosztási infrastruktúrára adható eltérés időtartama nem haladhatja 
meg a területnek az említett infrastruktúrán keresztül első alkalommal 
történő gázellátásától számított húsz évet. 

(6) A 9. cikk nem alkalmazandó Ciprusra, Luxemburgra és/vagy 
Máltára. 

(7) A Bizottság a (4) bekezdés értelmében beadott kérelmekről az 
(5) bekezdés szerint meghozandó döntése előtt a szükséges titoktartás 
mellett értesíti a tagállamokat. Ezen döntést, valamint az (1) és 
(2) bekezdésben említett eltéréseket közzéteszik az Európai Unió Hiva
talos Lapjában. 

(8) Görögország eltérhet ezen irányelv 4., 24., 25., 26., 32., 37. 
és/vagy 38. cikkétől az általa 2002. március 15-e előtt a 98/30/EK 
irányelvnek megfelelően kibocsátott engedélyekben meghatározott föld
rajzi területek és időtartamok esetében, bizonyos földrajzi területek 
elosztóhálózatainak fejlesztése és kizárólagos használata céljából. 

▼B
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49a. cikk 

A harmadik országokba irányuló, illetve onnan kiinduló 
szállítóvezetékek tekintetében alkalmazható eltérések 

(1) Egy tagállam és egy harmadik ország közötti, 2019. május 23-át 
megelőzően kiépített szállítóvezetékek tekintetében azon tagállam, 
amelynek területén a szóban forgó szállítóvezeték először csatlakozik 
egy tagállami hálózathoz, határozhat úgy, hogy a területén és a parti 
tengerén található szóban forgó szállítóvezeték-szakaszok tekintetében 
objektív okokból, például a beruházás megtérülésének lehetővé tétele 
céljából, vagy ellátásbiztonsági okokból eltér a 9., a 10., a 11. és a 
32. cikktől, valamint a 41. cikk (6), (8) és (10) bekezdésétől, ameny
nyiben az eltérés nincs hátrányos hatással a versenyre vagy a földgáz 
belső piacának hatékony működésére vagy az Unión belüli ellátásbiz
tonságra. 

Az eltérést időben korlátozni kell, objektív indokolás alapján legfeljebb 
20 évre, amely indokolt esetben megújítható, és olyan feltételekhez lehet 
kötni, amelyek a fenti körülmények eléréséhez hozzájárulnak. 

Az ilyen eltérések nem alkalmazhatók egy tagállam és egy olyan 
harmadik ország közötti szállítóvezetékekre, amely köteles ezt az irány
elvet átültetni, és amely az Unióval kötött megállapodás értelmében ezt 
az irányelvet ténylegesen végre is hajtja. 

(2) Amennyiben az érintett szállítóvezeték több tagállam területére is 
kiterjed, az összes érintett tagállammal folytatott konzultációt követően 
az a tagállam, amelynek a területén a vezeték először csatlakozik a 
tagállamok hálózatához határoz arról, hogy az e szállítóvezetékre vonat
kozó eltérést megadja-e. 

Az érintett tagállamok kérésére a Bizottság úgy dönthet, hogy megfi
gyelőként részt vesz abban a konzultációban, amelyet az a tagállam, 
amelynek a területén a vezeték először csatlakozik a tagállamok háló
zatához, harmadik országgal folytat ezen irányelvnek az említett 
tagállam területén és parti tengerén való következetes alkalmazásával 
kapcsolatban, ideértve az ilyen szállítóvezetékekre vonatkozó eltérések 
megadását is. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésnek megfelelő határozatokat 
2020. május 24-ig meg kell hozni. A tagállamok az ilyen határozatokról 
értesítik a Bizottságot, és azokat közzéteszik. 

49b. cikk 

Felhatalmazási eljárás 

(1) Az uniós jog szerinti egyéb kötelezettségek, valamint az Unió, 
illetve a tagállamok közötti hatáskörmegosztás sérelme nélkül a vala
mely tagállam és egy harmadik ország között meglévő szállítóvezeték 
vagy upstream csővezeték-hálózat üzemeltetésére vonatkozó megállapo
dásokat mindaddig hatályban lehet tartani, amíg egy következő, az Unió 
és ugyanazon harmadik ország közötti megállapodás hatályba nem lép, 
vagy mindaddig, amíg az e cikk (2)–(15) bekezdése szerinti eljárást kell 
alkalmazni. 

▼M2
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(2) Az Unió, illetve a tagállamok közötti hatáskörmegosztás sérelme 
nélkül, amennyiben egy tagállam részben vagy egészben ezen 
irányelv hatálya alá tartozó kérdésekben egy harmadik országgal szállí
tóvezeték üzemeltetéséről szóló megállapodás módosítása, meghosszab
bítása, kiigazítása, megújítása vagy megkötése céljából tárgyalásokat 
szándékozik kezdeni, e szándékáról írásban értesíti a Bizottságot. 

Az ilyen értesítésnek tartalmaznia kell a megfelelő dokumentációt, vala
mint a tárgyalások során megvitatandó vagy újratárgyalandó rendelke
zések megjelölését, a tárgyalások célkitűzéseit és minden egyéb 
lényeges információt, és azt legalább öt hónappal a tárgyalások tervezett 
kezdetét megelőzően továbbítani kell a Bizottságnak. 

(3) A (2) bekezdés szerinti bármilyen értesítést követően a Bizottság 
felhatalmazza az érintett tagállamot, hogy hivatalos tárgyalásokat 
kezdjen egy harmadik országgal az Unió közös szabályait esetlegesen 
érintő részről, kivéve, ha úgy ítéli meg, hogy az ilyen tárgyalások 
megkezdése: 

a) az Unió és a tagállamok közötti hatáskörmegosztásból eredő össze
egyeztethetetlenségektől eltérő okokból ellentétes lenne az uniós 
joggal; 

b) valamely tagállamban vagy az Unióban hátrányosan érintené a 
földgáz belső piacának működését, a versenyt vagy az ellátás bizton
ságát; 

c) aláásná az Unió által valamely harmadik országgal kormányközi 
megállapodásra irányuló, folyamatban lévő tárgyalások célkitűzéseit; 

d) diszkriminatív lenne. 

(4) A (3) bekezdésben említett értékelés elvégzése során a Bizottság 
figyelembe veszi, hogy a tervezett megállapodás olyan szállítóvezetékre 
vagy upstream csővezetékre irányul-e, amely új földgázforrások révén 
hozzájárul a földgázellátás és a földgázszolgáltatók diverzifikálásához. 

(5) A Bizottság a (2) bekezdésben említett értesítés kézhezvételétől 
számított 90 napon belül határozatot hoz, amelyben egy tagállamot 
felhatalmaz arra, vagy a tagállamtól megtagadja az arra vonatkozó felha
talmazást, hogy egy harmadik országgal tárgyalásokat kezdjen egy 
megállapodás megkötése, módosítása, meghosszabbítása, kiigazítása 
vagy megújítása érdekében. Amennyiben a határozat meghozatalához 
további információra van szükség, a 90 napos határidőt ezen további 
információ kézhezvételétől kell számítani. 

(6) Amennyiben a Bizottság olyan határozatot fogad el, amelyben 
megtagadja azt a felhatalmazást, hogy egy harmadik országgal tárgya
lásokat kezdjen egy megállapodás megkötése, módosítása, meghosszab
bítása, kiigazítása vagy megújítása érdekében, ennek megfelelően erről 
tájékoztatja az érintett tagállamot, és megindokolja döntését. 

(7) Egy tagállamot arra felhatalmazó, vagy egy tagállam arra vonat
kozó felhatalmazását megtagadó határozatokat, hogy egy harmadik 
országgal tárgyalásokat kezdjen egy megállapodás megkötése, módosí
tása, meghosszabbítása, kiigazítása vagy megújítása érdekében, végre
hajtási jogi aktus révén, az 51. cikk (2) bekezdésében említett eljárás 
keretében kell elfogadni. 

▼M2
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(8) Az uniós joggal való összhang biztosítása érdekében a Bizottság 
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/684 határozatával ( 1 ) össz
hangban iránymutatást adhat és kérheti bizonyos rendelkezések beillesz
tését a tervezett megállapodásba. 

(9) A Bizottságot egy megállapodás módosítására, meghosszabbítá
sára, kiigazítására, megújítására vagy megkötésére irányuló tárgyalások 
különböző szakaszai során az (EU) 2017/684 határozattal összhangban 
folyamatosan tájékoztatni kell a tárgyalások állásáról és eredményeiről, 
és a Bizottság kezdeményezheti, hogy részt vehessen a tagállam és a 
harmadik ország között folyó ilyen tárgyalásokon. 

(10) A Bizottság az (5) bekezdésnek megfelelően hozott határoza
tokról tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot. 

(11) A harmadik országgal kötött megállapodás aláírása előtt az érin
tett tagállam értesíti a Bizottságot a tárgyalások eredményéről, és 
megküldi a Bizottságnak a megtárgyalt megállapodás szövegét. 

(12) A (11) bekezdés szerinti értesítés alapján a Bizottság a (3) 
bekezdés szerint értékeli a megtárgyalt megállapodást. Ha a Bizottság 
megállapítja, hogy a tárgyalások eredményeképpen olyan megállapodás 
született, amely megfelel az (5) bekezdésnek, határozatot fogad el, 
amelyben felhatalmazza a tagállamot a megállapodás aláírására és 
megkötésére. 

(13) A Bizottság a (11) bekezdésben említett értesítés kézhezvételét 
követő 90 napon belül határozatot fogad el, amelyben a tagállamot 
felhatalmazza vagy a tagállamtól megtagadja a felhatalmazást, hogy a 
harmadik országgal a megállapodást aláírja és megkösse. Amennyiben a 
határozat meghozatalához további információra van szükség, a 90 napos 
határidőt ezen további információ kézhezvételétől kezdődően kell számí
tani. 

(14) Amennyiben a Bizottság (13) bekezdés szerint határozatot fogad 
el, amelyben egy tagállamot felhatalmaz arra, hogy harmadik országgal 
megállapodást írjon alá és kössön, az érintett tagállam értesíti a Bizott
ságot a megállapodás megkötéséről és hatálybalépéséről, valamint a 
megállapodást érintő valamennyi változásról. 

(15) Amennyiben a Bizottság olyan határozatot fogad el a (13) 
bekezdés szerint, amelyben a tagállamtól megtagadja a felhatalmazást, 
hogy a harmadik országgal a megállapodást aláírja és megkösse, erről 
megfelelően tájékoztatja az érintett tagállamot, és megindokolja 
döntését. 

▼B 

50. cikk 

Felülvizsgálati eljárás 

Abban az esetben, ha az 52. cikk (6) bekezdésében említett jelentés 
alapján a Bizottság arra a következtetésre jut – tekintettel egy tagál
lamban a hálózati hozzáférés megvalósításának hatékony módjára, 
amely teljes mértékben eredményes, megkülönböztetéstől mentes és 
akadálytalan hálózati hozzáférést tesz lehetővé –, hogy az ezen 
irányelv alapján a vállalkozások számára előírt bizonyos kötelezettségek 
(beleértve az elosztórendszer-üzemeltetőkre vonatkozó jogi szétválasz
tási kötelezettségeket) nem állnak arányban az elérni kívánt céllal, az 
adott tagállam kérelmet nyújthat be a Bizottsághoz a kérdéses követel
mények alól való felmentés érdekében. 

▼M2 

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/684 határozata (2017. április 5.) 
a tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi energiaügyi 
megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozó informá
ciócsere-mechanizmus létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 99., 2017.4.12., 1. o.).
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Az ilyen kérelmet a tagállam haladéktalanul benyújtja a Bizottsághoz, 
mellékelve minden releváns információt annak bizonyítására, hogy a 
jelentésben megállapított tényleges hálózati hozzáférés a jövőben is 
megmarad. 

Az értesítés kézhezvételét követő három hónapon belül a Bizottság 
állást foglal a tagállam kérelmét illetően, és adott esetben javaslatot 
terjeszt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz az ezen 
irányelv vonatkozó rendelkezéseinek módosítására. Az ezen 
irányelv módosítására tett javaslataiban a Bizottság javasolhatja a 
tagállam felmentését bizonyos követelmények alól, feltéve ha a tagállam 
adott esetben végrehajtja a szükséges, azonos hatású intézkedéseket. 

51. cikk 

Bizottság 

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. 

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK hatá
rozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel 8. cikkének rendel
kezéseire. 

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK hatá
rozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 
figyelemmel 8. cikkének rendelkezéseire is. 

▼M1 

52. cikk 

Jelentéstétel 

A Bizottság nyomon követi és felülvizsgálja ezen irányelv alkalmazását, 
és általános eredményjelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) 
35. cikkében említett, az energiaunió helyzetéről szóló jelentés mellék
leteként. 

▼B 

53. cikk 

Hatályon kívül helyezés 

A 2003/55/EK irányelv 2011. március 3-tól hatályát veszti az említett 
irányelv átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidővel kapcsolatos 
tagállami kötelezettségek sérelme nélkül. A hatályon kívül helyezett 
irányelvre történő hivatkozásokat erre az irányelvre történő hivatkozás
ként kell értelmezni a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal 
összhangban. 

▼B 

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1999 rendelete 
(2018. december 11.) az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, 
valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 
2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, 
továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 328., 2018.12.21., 1. o.).
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54. cikk 

Átültetés 

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 
ennek az irányelvnek 2011. március 3-ig megfeleljenek. Erről haladék
talanul tájékoztatják a Bizottságot. 

Ezeket a rendelkezéseket 2011. március 3-tól kell alkalmazni, a 11. cikk 
kivételével, amelyet 2013. március 3-tól kell alkalmazni. 

Amennyiben a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban 
hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük 
alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagál
lamok határozzák meg. 

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a 
főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott terü
leten fogadnak el. 

55. cikk 

Hatálybalépés 

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő huszadik napon lép hatályba. 

56. cikk 

Címzettek 

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei. 

▼B
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I. MELLÉKLET 

FOGYASZTÓVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

1. A fogyasztóvédelemre vonatkozó közösségi jogszabályok, különösen a távol
levők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. 
május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ), valamint a 
fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről 
szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv ( 2 ) sérelme nélkül a 
3. cikkben említett intézkedéseknek biztosítaniuk kell, hogy a felhaszná
lóknak: 

a) jogukban álljon olyan szerződést kötni a gázszolgáltatójukkal, amely tartal
mazza a következőket: 

— a szolgáltató neve és címe; 

— a nyújtott szolgáltatások, azok felajánlott minőségi színvonala, valamint 
az első csatlakozás időpontja; 

— a kínált karbantartási szolgáltatások fajtái; 

— azok az eszközök és módok, amelyek segítségével az érvényes díjakra 
és karbantartási költségekre vonatkozó, aktuális információkhoz hozzá 
lehet jutni; 

— a szerződés időtartama, a meghosszabbítás feltételei, illetve az ellátások 
és a szerződés megszüntetésének feltételei, és hogy van-e lehetőség a 
szerződés ingyenes felmondására; 

— kártérítési vagy visszatérítési előírások, ha a szerződésben vállalt szol
gáltatás minőségi színvonala nem megfelelő, ideértve a pontatlan és 
késedelmes számlázást is; 

— a vitarendezési eljárások kezdeményezésének módja, az f) ponttal össz
hangban; és 

— tájékoztatás a fogyasztói jogokról, beleértve a vitarendezést és vala
mennyi e pontban foglalt kérdést, amelyeket egyértelműen közölni 
kell a számlákon vagy a gázipari vállalkozások honlapjain. 

A feltételeknek tisztességesnek és előzetesen jól ismertnek kell lenniük. 
Ezeket az információkat minden esetben a szerződés megkötése vagy 
visszaigazolása előtt kell megadni. Ha a szerződést közvetítőkön keresztül 
kötik, az e pontban meghatározott információkat szintén még a szerződés 
megkötése előtt kell megadni; 

b) megfelelő időben tudomásukra hozzák, ha a szerződési feltételekben módo
sítás várható, és az értesítéssel együtt felhívják a figyelmüket a felmondási 
jogra. Az ellátást nyújtók az előfizetőiket megfelelő időben, áttekinthető és 
érthető módon, közvetlenül tájékoztatják mindenféle díjemelésről, legké
sőbb a díjemelés hatálybalépését követő szokásos számlázási időszak 
lejártát megelőzően. A tagállamok biztosítják, hogy a felhasználók 
felmondhassák a szerződésüket, ha a gázszolgáltató által ajánlott új felté
teleket nem fogadják el; 

▼B 

( 1 ) HL L 144., 1997.6.4., 19. o. 
( 2 ) HL L 95., 1993.4.21., 29. o.
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c) áttekinthető információt kapjanak az érvényes árakról és díjakról, valamint 
a gázszolgáltatásokhoz való hozzáférés és használat általános szerződési 
feltételeiről; 

d) többféle olyan fizetési mód közül választhassanak, amelyek indokolatlanul 
nem tesznek különbséget a felhasználók között. Az előrefizetési rendsze
reknek tisztességesnek kell lenniük, és megfelelően kell tükrözniük a 
várható fogyasztást. A szerződési feltételekben mutatkozó eltérések a szol
gáltatónak a különféle fizetési rendszerekből származó költségeit tükrözik. 
Az általános szerződési feltételeknek tisztességeseknek és áttekinthetőknek 
kell lenniük. Megfogalmazásuknak világosnak és érthetőnek kell lennie és 
nem tartalmazhatnak a fogyasztói jogok gyakorlására vonatkozó nem szer
ződéses korlátokat, például túlságosan terjedelmes szerződési dokumentá
ciót. A felhasználókat védeni kell a félrevezető vagy tisztességtelen érté
kesítési módszerekkel szemben; 

e) ne számítsanak fel díjat a szolgáltatóváltásért; 

f) panaszait átlátható, egyszerű és olcsó eljárások során intézzék. Valamennyi 
fogyasztónak joga van különösen a gázszolgáltató által nyújtott magas 
színvonalú szolgáltatáshoz és a panaszkezeléshez. Ezek a bíróságon kívül 
vitarendezési eljárások lehetővé teszik a jogviták tisztességes és gyors – 
lehetőleg három hónapon belüli – rendezését, és ahol erre a fogyasztó 
jogosult, visszatérítés és/vagy kártérítés nyújtását. Az eljárásoknak, ameny
nyire lehetséges összhangban kell állniuk, a fogyasztóvédelmi vitákban a 
bíróságon kívüli vitarendezésért felelős szervezetekre vonatkozó elvekről 
szóló, 1998. március 30-i 98/257/EK bizottsági ajánlásban ( 1 ) meghatá
rozott elvekkel; 

g) a gázhálózatra kapcsolt felhasználókat tájékoztassák arról, hogy – a vonat
kozó nemzeti jogszabályok alapján – joguk van a meghatározott minőségű, 
tisztességes árú földgázzal történő ellátásra; 

h) rendelkezésükre álljanak a fogyasztási adataik, továbbá kifejezett megálla
podás alapján és díjmentesen lehetőségük legyen arra, hogy bármely nyil
vántartásba vett ellátó vállalkozásnak hozzáférést adjanak mérési adata
ikhoz. Az adatkezelésért felelős fél köteles átadni ezeket az adatokat a 
vállalkozásnak. A tagállamok meghatározzák azt az adatformátumot és 
eljárást, amelyek útján a szolgáltatók és a fogyasztók hozzáférhetnek az 
adatokhoz. E szolgáltatásért a fogyasztónak nem számolhatók fel további 
költségek; 

i) megfelelő gyakorisággal megfelelő tájékoztatást kell kapniuk a tényleges 
gázfogyasztásról és a költségekről ahhoz, hogy szabályozhassák saját 
gázfogyasztásukat. Ezt az információt olyan elégséges időkeretre vonatko
zóan kell megadni, amely figyelembe veszi a felhasználó mérőkészülé
kének képességeit. Kellően figyelembe kell venni az ilyen intézkedések 
költséghatékonyságát. E szolgáltatásért a fogyasztónak nem számolhatók 
fel további költségek; 

j) záró elszámolást kapjanak a földgázszolgáltató-váltást követően legkésőbb 
az érintett szolgáltató változását követő hat héten belül. 

2. A tagállamok biztosítják az intelligens mérési rendszerek bevezetését, amelyek 
segítséget nyújtanak a fogyasztók gázszolgáltatási piacon történő aktív rész
vételéhez. Az ilyen mérési rendszerek bevezetése függhet a piac és az egyéni 
fogyasztók oldalán felmerülő valamennyi hosszú távú költséggel és előnnyel 
kapcsolatos gazdasági értékeléstől és attól, hogy az intelligens mérés melyik 
fajtája gazdaságilag ésszerű és költséghatékony, valamint hogy milyen 
ütemezés mellett valósítható meg. 

▼B 

( 1 ) HL L 115., 1998.4.17., 31. o.
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Az értékelésre 2012. szeptember 3-ig sor kerül. 

Az említett értékelés eredményeinek függvényében a tagállamok vagy az 
általuk kijelölt bármely hatáskörrel rendelkező hatóság elkészíti az intelligens 
mérési rendszerek megvalósításának ütemtervét. 

A tagállamok vagy az általuk kijelölt hatáskörrel rendelkező hatóság bizto
sítják a területükön belül kialakítandó, ilyen mérési rendszerek együttműköd
tethetőségét és megfelelő figyelmet fordítanak a megfelelő szabványok és 
legjobb gyakorlatok alkalmazására, valamint a belső földgázpiac fejleszté
sének fontosságára. 

▼B
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II. MELLÉKLET 

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT 
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