
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 715/2009/EK RENDELETE

(2009. július 13.)

a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és külö
nösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági  és Szociális Bizottság 
véleményére

(1)  HL C 211., 2008.8.19., 23. o.

 (

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére

(2)  HL C 172., 2008.7.5., 55. o.

 (

a Szerződés 251.  cikkében megállapított eljárásnak 
megfelelően

(3)  Az Európai Parlament 2008. július 9-i véleménye (a Hivatalos Lapban
még nem tették közzé), a Tanács 2009. január 9-i közös álláspontja
(HL C 75. E, 2009.3.31., 38. o.) és az Európai Parlament 2009. április
22-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). A Tanács
2009. június 25-i határozata.

 (

mivel:

(1) Az 1999 óta fokozatosan megvalósuló belső földgázpiac 
célja, hogy a Közösség valamennyi fogyasztója, azaz a 
lakosság és a vállalkozások számára valós választási lehe
tőséget teremtsen, új üzleti lehetőségeket nyisson és bőví
tse a határokon átnyúló kereskedelmet, és ezáltal 
hatékonyságjavulást, versenypiaci árakat és magasabb 
szintű szolgáltatásokat teremtsen, továbbá hogy hozzájá
ruljon az ellátás biztonságához és fenntarthatóságához.

(2) A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról 
szóló, 2003. június 26-i 2003/55/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv

(4)  HL C 176., 2003.7.15., 57. o.

 ( a 
hozzáférés feltételeiről szóló, 2005. szeptember 28-i 
1775/2005/EK európai parlamenti  és tanácsi rendelet

(5)  HL C 289., 2005.11.3., 1. o.

 ( 
jelentős mértékben hozzájárult a földgáz belső piacának 
létrehozásához.

(3) Az Európai Gázszabályozási Fórum (Madridi Fórum) által 
2002-ben elfogadott „A helyes gyakorlatra vonatkozó 
iránymutatások” első csoportjának végrehajtása és nyo
mon követése során szerzett tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az említett iránymutatásokban megállapított szabá
lyok valamennyi tagállamban történő maradéktalan végre
hajtása, illetve a gyakorlatban az egyenlő piacra jutási 
feltételek minimális biztosítékainak megteremtése érdeké
ben szükséges, hogy ezek a szabályok végrehajthatók 
legyenek.

(4) A közös szabályok második csoportját „A helyes gyakor
latra vonatkozó második iránymutatások” címmel a Mad
ridi Fórum 2003. szeptember 24 - én és 25-én tartott 
ülésén fogadták el, és e rendelet célja, hogy az említett 
iránymutatások alapján meghatározza a hálózati hozzáfé
résre és a harmadik fél hozzáférésével kapcsolatos szolgál
tatásokra, a szűkületek kezelésére vonatkozó eljárásokra, 
az átláthatóságra, valamint az egyensúlyozásra és a kapa
citási jogok kereskedelmére vonatkozó alapelveket és 
szabályokat.

(5) A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról 
szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv

(6)  Lásd e Hivatalos Lap 94 oldalát.

 ( 
elosztói rendszerüzemeltetést. Ennek következtében e ren
delet nem írja elő azoknak a nemzeti szállító- és elosztói 
rendszereknek az átalakítását, amelyek összhangban van
nak az említett irányelv vonatkozó rendelkezéseivel.

(6) E rendelet hatálya kiterjed azokra a magasnyomású veze
tékekre, amelyek a helyi elosztó vezetékeket összekötik a 
földgázhálózattal, és amelyeket elsődlegesen nem a helyi 
elosztás során használnak.

(7) Meg kell határozni  azokat a kritériumokat, amelyek alap
ján a hálózati hozzáférés díjait megállapítják; e kritériu
moknak maradéktalanul meg kell felelniük a 
megkülönböztetésmentesség elvének, a jól működő belső 
piac szükségleteinek, maradéktalanul figyelembe kell ven
niük a rendszeregyensúly szükségleteit, tükrözniük kell a 
felmerült tényleges költségeket, amennyiben az ilyen költ
ségek megfelelnek egy hatékony és szerkezetileg összeha
sonlítható rendszerüzemeltető költségeinek, illetve 
átláthatóak, és egyidejűleg biztosítaniuk kell a befektetések 
megfelelő megtérülését, valamint amennyiben szükséges, 
figyelembe kell venniük a díjszabások szabályozó hatósá
gok által történő összehasonlítását.

(8) A hálózati hozzáférés díjának kiszámításánál lényeges 
figyelembe venni a felmerült tényleges költségeket – 
amennyiben az ilyen költségek megfelelnek egy hatékony 
és szerkezetileg összehasonlítható rendszerüzemeltető 
költségeinek, illetve átláthatóak – valamint a befektetések 
megfelelő megtérülésének szükségességét, illetve az új inf
rastruktúra kialakítását célzó ösztönzők – köztük a 
2009/73/EK irányelvben az új beruházások számára biz
tosított, különleges szabályozás – szükségességét. E tekin
tetben, különösen, ha a vezetékek között valódi verseny 
van, a díjszabások szabályozó hatóságok által történő 
összehasonlításait mint releváns módszert kell figyelembe 
venni.

(9) A díjak meghatározását célzó piaci alapú intézkedések, 
úgymint aukciók, alkalmazásának összeegyeztethetőnek 
kell lenniük a 2009/73/EK irányelvben meghatározott 
rendelkezésekkel.
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(10) Szükséges, hogy a harmadik fél hozzáférésével kapcsola
tos szolgáltatások közös minimumszabályai a gyakorlat
ban is biztosítsák a Közösség egész területén a hozzáférés 
egységes minimális szintjét, és biztosítsák, hogy a harma
dik fél hozzáférésével kapcsolatos szolgáltatások kellőképp 
összeegyeztethetők, valamint a jól működő belső földgáz
piacból származó előnyök kiaknázhatók legyenek.

(11) Jelenleg azonban a Közösségben a gáz egyenlő feltételek
kel és megkülönböztetés vagy hátrányok nélkül történő 
értékesítése akadályokba ütközik. Különösen a hálózathoz 
való megkülönböztetésmentes hozzáférés és az egységesen 
eredményes hatósági felügyelet hiánya jelent több tagál
lamban is problémát, és továbbra is léteznek elszigetelt 
piacok.

(12) A földgáz belső piacának kiteljesítése érdekében el kell érni 
a határokon átnyúló rendszerösszekötő kapacitások elég
séges szintjét és ösztönözni kell a piaci integrációt.

(13) A Bizottság 2007. január 10-i „Európai energiapolitika” 
című közleménye kiemelte a földgáz belső piaca kiteljesí
tésének fontosságát, és rámutatott arra, hogy a földgázága
zatban a Közösségen belül valamennyi vállalkozás számára 
egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani. A Bizottság
2007. január 10-i „A földgáz és a villamos energia belső 
piacának jövőbeni lehetőségeiről” című, és a „Vizsgálat az 
1/2003/EK rendelet 17. cikke értelmében az európai gáz-
és villamosenergia-ágazatról (zárójelentés)” című közlemé
nyei kimutatták, hogy a jelenleg hatályos szabályok és 
intézkedések nem szolgáltatnak megfelelő keretet és nem 
gondoskodnak a jól működő, tényleges és átlátható belső 
piac célkitűzésének eléréséhez szükséges rendszerössze
kötő kapacitások kialakításáról sem.

(14) A jelenlegi szabályozási keret szigorú végrehajtásán túlme
nően a földgáz belső piacára vonatkozó, az 1775/2005/EK 
rendeletben foglalt szabályozási keretet ezen közlemények
kel összhangban ki kell igazítani.

(15) Meg kell erősíteni különösen a szállításirendszer-
üzemeltetők közötti együttműködést és koordinációt a 
határokon átnyúló átviteli hálózatokhoz való tényleges és 
átlátható hozzáférés biztosítására és fenntartására vonat
kozó üzemi és kereskedelmi szabályzatok létrehozása cél
jából, valamint hogy a környezet szempontjainak 
megfelelő figyelembevétele mellett biztosítva legyen a 
közösségi átviteli rendszer összehangolt és kellőképpen 
előretekintő tervezése és folyamatos műszaki fejlődése, 
beleértve a rendszerösszekötő kapacitások kialakítását is. 
Az üzemi  és kereskedelmi szabályzatoknak összhangban 
kell lenniük a természetüknél fogva kötelező erővel nem 
rendelkező, az Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 
713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel

(1)  Lásd e Hivatalos Lap 1 oldalát.

 ( 
létrehozott Energiaszabályozók Együttműködési Ügynök
sége (az Ügynökség) által kidolgozott, keret jellegű irány
mutatásokkal (keret jellegű iránymutatások). Az 
Ügynökségnek részt kell vennie az üzemi és kereskedelmi 

szabályzatok tervezetének tényeken alapuló felülvizsgála
tában – beleértve azoknak a keret jellegű iránymutatások
nak való megfelelését –, és javasolhatja a szabályzatok 
Bizottság általi elfogadását. Az Ügynökségnek célszerű 
megvizsgálnia az üzemi és kereskedelmi szabályzatok java
solt módosításait, és jogosult kell legyen azok Bizottság 
általi elfogadásának javasolására. A szállításirendszer-
üzemeltetőknek ezeknek az üzemi  és kereskedelmi sza
bályzatoknak megfelelően kell működtetniük hálózataikat.

(16) A Közösségen belüli földgázszállító hálózat optimális üze
meltetésének biztosítása érdekében létre kell hozni a Föld
gázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatát 
(földgázpiaci ENTSO). A földgázpiaci ENTSO feladatait a 
közösségi versenyjogi szabályokkal összhangban végzi, 
amelyeket továbbra is alkalmazni kell a földgázpiaci 
ENTSO határozataira. A földgázpiaci ENTSO feladatainak 
jól meghatározottnak, és munkamódszereinek olyannak 
kell lenniük, hogy a hatékonyságot, az átláthatóságot és a 
földgázpiaci ENTSO reprezentativitását biztosítsák. A föld
gázpiaci ENTSO által kidolgozott üzemi  és kereskedelmi 
szabályzatoknak nem célja, hogy a határokon nem átnyúló 
hálózatok tekintetében szükséges nemzeti üzemi és keres
kedelmi szabályzatok helyébe lépjenek. Minthogy regioná
lis szintű megközelítéssel hatékonyabban lehet 
eredményeket elérni, az szállításirendszer-üzemeltetőknek 
az átfogó együttműködési struktúrán belül regionális struk
túrákat kellene létrehozniuk, miközben gondoskodnak 
arról, hogy a regionális szintű tevékenység eredményei 
összhangban legyenek a közösségi szintű üzemi  és keres
kedelmi szabályzatokkal és a nem kötelező érvényű tízé
ves hálózatfejlesztési tervekkel. Az ilyen regionális 
struktúrák keretében folytatott együttműködésnek előfel
tétele a hálózati tevékenységek tényleges leválasztása a ter
melési  és az ellátási tevékenységekről. Ilyen szétválasztás 
hiányában a szállításirendszer-üzemeltetők regionális 
szintű együttműködése a versenyellenes magatartás kocká
zatát hordozza magában. A tagállamoknak regionális szin
ten támogatniuk kell az együttműködést, és figyelemmel 
kell kísérniük a hálózat működésének hatékonyságát. A 
regionális szintű együttműködésnek összeegyeztethetőnek 
kell lennie a versenyképes és hatékony belső gázpiac irá
nyába tett lépésekkel.

(17) Valamennyi piaci szereplőnek érdeke fűződik a földgáz
piaci ENTSO jövőbeli tevékenységéhez. Ezért lesz a haté
kony konzultáció alapvető fontosságú, és a konzultációs 
folyamat elősegítésére és ésszerűsítésére létrehozott meg
lévő struktúráknak, úgy mint az energiakereskedelem 
egyszerűsítésére létrehozott európai ágazati szövetségnek, 
valamint a nemzeti szabályozó hatóságoknak vagy az Ügy
nökségnek fontos szerepet kell betölteniük.

(18) A Közösségen belüli földgázszállító hálózat létrehozása 
nagyobb átláthatóságának biztosítása érdekében a földgáz
piaci ENTSO-nak nem kötelező érvényű, a Közösség egé
szére kiterjedő tízéves hálózatfejlesztési tervet (a 
továbbiakban: a Közösség egészére kiterjedő hálózatfejlesz
tési terv) kell készítenie és kiadnia, továbbá azt rendszere
sen frissítenie kell. E hálózatfejlesztési tervbe bele kell 
foglalni a kereskedelmi vagy ellátásbiztonsági szempont
ból releváns megvalósítható földgázszállító-hálózatokat és 
a szükséges regionális rendszerösszekötőket.
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Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.14.

(19) A versenynek a likvid nagykereskedelmi földgázpiacok kia
lakításán keresztül történő felélénkítése szempontjából lét
fontosságú, hogy a földgázkereskedés független legyen 
attól, hogy az ügylet tárgyát képező gázmennyiség a rend
szerben hol helyezkedik el. Ez egyedül akkor lehetséges, ha 
a hálózat használói szabadon, egymástól függetlenül jegy
ezhetnek elő betáplálási és kiadási kapacitást, azaz a föld
gázszállítás zónákon keresztül, nem pedig szerződésben 
rögzített útvonalakon valósul meg. Már a 2002. október 
30–án és 3131-én tartott 6. Madridi Fórum legtöbb részt
vevője is kifejezte, hogy a verseny fejlesztésének elősegí
téséhez a betáplálási–kiadási rendszereket részesíti 
előnyben. A díjak nem függhetnek a szállítási útvonaltól. 
Az egy vagy több betáplálási  pont tekintetében meghatá
rozott díj ezért nem kapcsolódhat az egy vagy több kia
dási pont tekintetében meghatározott díjhoz, és fordítva.

(20) A szállításirendszer-üzemeltetők hálózatához történő, 
megkülönböztetésmentes hozzáférésre vonatkozó harmo
nizált szállítási szerződésekre vonatkozó hivatkozások 
nem jelentik azt, hogy egy bizonyos rendszerüzemeltető 
szállítási szerződésébe foglalt szerződési feltételeknek meg 
kell egyezniük az ugyanazon tagállam vagy egy másik tag
állam másik szállításirendszer-üzemeltetőjének szállítási 
szerződésébe foglalt szerződési feltételekkel, kivéve 
amennyiben minimumkövetelményeket állapítanak meg, 
amely minimumkövetelményeknek valamennyi szállítási 
szerződésnek meg kell felelnie.

(21) A földgázhálózatokban jelentős mértékben vannak jelen 
szerződéses szűkületek. Ezért az új vagy újratárgyalt szer
ződések teljesíthetősége érdekében a szűkületek kiküszö
bölése és a kapacitásallokáció a kihasználatlan kapacitás 
felszabadítását igényli, ez pedig úgy valósítható meg, ha a 
hálózat használói jogosultak a szerződés alapján őket meg
illető fel nem használt kapacitást alhaszonbérbe adni vagy 
viszonteladásra bocsátani, a szállításirendszer-üzemeltetők 
pedig kötelesek a fel nem használt kapacitást – legalább a 
következő napra, megszakítható szolgáltatásként – a pia
con felkínálni. A meglévő szerződések nagy részaránya, 
valamint az új és a meglévő kapacitás használói közötti 
egyenlő versenyfeltételek megteremtésének szükségessége 
miatt ezeket az elveket valamennyi szerződésben lekötött 
kapacitás tekintetében, így a már meglévő szerződésekben 
lekötött kapacitás tekintetében is alkalmazni kell.

(22) Bár a hálózatok fizikai keresztmetszete jelenleg ritkán okoz 
gondokat a Közösségben, ez a jövőben előfordulhat. Ezért 
szükséges a szűkületek kapacitásallokációs alapelveit ilyen 
körülményekre vonatkozóan meghatározni.

(23) A nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság által az 
elmúlt években végzett piaci figyelemmel kísérés során 
világossá vált, hogy a jelenleg hatályos átláthatósági köve
telmények és infrastruktúra-hozzáférési szabályok elégte
lenek a valódi, jól működő, nyílt és hatékony belső gázpiac 
biztosításához.

(24) Ahhoz, hogy a piaci résztvevők felmérhessék a mindenkori 
keresletet és kínálatot, és megérthessék a nagykereskedelmi 
ár mozgásának okait, az szükséges, hogy egyenlő mérték
ben hozzáférjenek a rendszer fizikai állapotára és haté
konyságára vonatkozó információkhoz. Pontosabb 
információkhoz kell jutniuk különösen a kínálatra és a 
keresletre, a hálózat kapacitására, a hálózaton keresztül 
megvalósuló földgázforgalomra, a hálózat-karbantartásra, 
az egyensúlyozásra, valamint a tárolókapacitás rendelke
zésre állására és kihasználtságára vonatkozóan. Mivel a 

piac működése szempontjából rendkívül fontos informá
ciókról van szó, oldani kell azon meglévő korlátozásokat, 
amelyek titoktartási megfontolások alapján eddig határt 
szabtak közzétételüknek.

(25) Az üzleti szempontból érzékeny információkra vonatkozó 
titoktartási követelmények mindazonáltal különösen rele
vánsak abban az esetben, ha a vállalat számára kereske
delmi stratégiai jellegű adatokról van szó, amennyiben egy 
földgáztárolónak csak egyetlen használója van, vagy ha egy 
rendszeren vagy alrendszeren belüli olyan kilépési  pon
tokra vonatkozó adatokról van szó, melyek nem kapcso
lódnak másik átviteli- vagy elosztórendszerhez, hanem 
egyetlen ipari végső felhasználóhoz, ha az ilyen adatok 
nyilvánosságra hozatala ezen felhasználó gyártási folyama
tára vonatkozó titkos információt fedne fel.

(26) A piacba vetett bizalom megerősítése érdekében a piac 
résztvevőit biztosítani kell afelől, hogy a visszaélésszerű 
magatartások hatékony, arányos és visszatartó erejű szank
ciókat vonnak maguk után. A hatáskörrel rendelkező ható
ságokat olyan jogokkal kell felruházni, amelyek révén 
hatékonyan vizsgálhatják ki a vélt piaci visszaéléseket. A 
hatáskörrel rendelkező hatóságoknak ezért hozzá kell fér
niük azokhoz az adatokhoz, amelyekből megismerhetik az 
ellátó vállalkozások operatív döntéseit. A földgázpiacon a 
rendszerüzemeltetők – kapacitásfoglalás, nominálás és a 
rendszerbe ténylegesen belépő és az onnan ténylegesen 
kilépő mennyiségek formájában – valamennyi ilyen dön
tésről értesítést kapnak. A rendszerüzemeltetőknek ezt az 
információt egy meghatározott ideig a hatáskörrel rendel
kező hatóságok rendelkezésére kell bocsátaniuk és bizto
sítaniuk kell e hatóságok egyszerű hozzáférését. Ezen felül 
a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak rendszeresen nyo
mon kell követniük, hogy a szállításirendszer-üzemeltetők 
betartják-e a szabályokat.

(27) A földgáztárolók és a cseppfolyósított földgáz (liquified 
natural gas, LNG) létesítmények hozzáférhetősége egyes tag
államokban elégtelen, és ezért a meglévő szabályozás végre
hajtását javítani kell. A villamosenergia- és földgázipari 
szabályozó hatóságok európai csoportja figyelemmel kísé
rési tevékenysége során arra a következtetésre jutott, hogy a 
tárolásirendszer-üzemeltetők által harmadik felek részére 
biztosítandó hozzáférési szolgáltatások helyes gyakorlatáról 
a Madridi Fórumon valamennyi érdekelt egyetértésével elfo
gadott önkéntes iránymutatások alkalmazása nem kielégítő, 
ezért az abban foglaltakat kötelezővé kell tenni.

(28) A szállításirendszer-üzemeltetők által működtetett, 
megkülönböztetésmentes és átlátható földgáz-
egyensúlyozási rendszerek lényeges mechanizmust jelen
tenek, különösen az újonnan piacra lépők esetében, akik 
számára teljes értékesítési portfóliójuk egyensúlyban tar
tása fokozottabb nehézséget jelenthet, mint azon társasá
gok számára, akik az adott piacon már régóta jelen 
vannak. Ezért meg kell határozni  azokat a szabályokat, 
amelyek biztosítják, hogy a szállításirendszer-üzemeltetők 
ezeket a mechanizmusokat a hálózathoz való hozzáférés 
megkülönböztetésmentes, átlátható és hatékony feltételei
nek megfelelő módon működtessék.

(29) Az elsődleges kapacitási jogok kereskedelme a versenyző 
piac fejlesztésének és a likviditás megteremtésének fontos 
része. Ezért az ilyen kereskedelemre vonatkozóan e rende
letnek meg kell határoznia az alapszabályokat.
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(30) A nemzeti szabályozó hatóságok biztosítják az e rendelet
ben meghatározott szabályoknak, valamint az e rendelet 
értelmében elfogadott iránymutatásoknak való megfelelést.

(31) Az e rendelethez csatolt iránymutatások tartalmazzák a 
fent említett, helyes gyakorlatokra vonatkozó második 
iránymutatások alapján meghatározott különös részletes 
végrehajtási szabályokat. Adott esetben ezek a szabályok 
idővel változni fognak, figyelembe véve a nemzeti földgáz
rendszerek különbözőségeit.

(32) Az e rendelethez mellékletként csatolt iránymutatások 
módosítására irányuló javaslatát megelőzően a Bizott
ságnak a Madridi Fórum keretén belül előzetes konzultá
ciót kell folytatnia a szakmai szervezetek által képviselt és 
az iránymutatások által érintett valamennyi érdekelt féllel, 
valamint a tagállamokkal.

(33) A tagállamoknak és a hatáskörrel rendelkező nemzeti ható
ságoknak meg kell adniuk a megfelelő információt a Bizott
ság számára. Ezeket az információkat a Bizottság 
bizalmasan kezeli.

(34) E rendelet és az e rendelettel összhangban elfogadott irány
mutatások nem érintik a közösségi versenyszabályok 
alkalmazását.

(35) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a 
Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására 
vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 
28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal

(1)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

 ( an an 
kell elfogadni.

(36) A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy az 
e rendelet céljának eléréséhez szükséges minimális mértékű 
harmonizáció biztosítása érdekében iránymutatásokat dol
gozzon ki, illetve fogadjon el. Mivel az említett intézkedé
sek általános hatályúak és e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek többek között új, nem alapvető 
fontosságú elemekkel történő kiegészítésére irányulnak, 
azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatá
rozott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
sal összhangban kell elfogadni.

(37) Mivel e rendelet célját – nevezetesen a földgázszállító háló
zatokhoz, földgáztárolókhoz és LNG-létesítményekhez 
való hozzáférés feltételeire vonatkozó tisztességes szabá
lyok kialakítását – a tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és ezért az közösségi szinten jobban meg
valósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 
5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez 
a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges 
mértéket.

(38) Tekintve az 1775/2005/EK rendelethez az ezen rendelet
ben tett módosítások mértékét, az átláthatóság és észsze
rűség érdekében kívánatos az érintett rendelkezéseket egy 
új rendeletben egységes szövegbe foglalni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1.  cikk

Tárgy és hatály

E rendelet célja, hogy:

a) a nemzeti és a regionális piacok sajátos jellegzetességei figye
lembevételével megkülönböztetésmentes szabályokat állapít
son meg a földgázszállító rendszerekhez való hozzáférés 
feltételeire vonatkozóan, a földgáz belső piacának megfelelő 
működése érdekében;

b) a nemzeti és a regionális piacok sajátos jellegzetességei figye
lembevételével megkülönböztetésmentes szabályokat állapít
son meg az LNG-létesítményekhez és a földgáztárolókhoz 
való hozzáférés feltételeire vonatkozóan; valamint

c) elősegítse egy jól működő és átlátható nagykereskedelmi piac 
kialakulását, amelyet a gázellátás nagyfokú biztonsága jelle
mez, valamint gondoskodjon a földgáz határokon keresztül 
történő kereskedelmére vonatkozó hálózat-hozzáférési sza
bályok összehangolását célzó mechanizmusokról.

Az e cikk első albekezdésében említett célok magukban foglalják 
a hálózat-hozzáférési díjak – kivéve azonban a földgáztárolókhoz 
való hozzáférés díjának – megállapítására, illetőleg az e díjak 
kiszámításának módszereire alkalmazandó harmonizált elvek 
megállapítását, a harmadik felek részére nyújtandó hozzáférési 
szolgáltatások létrehozását, a kapacitásallokációra és a szűküle
tek kezelésére alkalmazandó harmonizált elvek kialakítását, az 
átláthatósági követelmények, az egyensúlyozásra vonatkozó sza
bályok és az egyensúlyozási díjak meghatározását, valamint a 
kapacitáskereskedelem elősegítését.

A 19.  cikk (4)  bekezdésében foglalt rendelkezés kivételével ez a 
rendelet csak a 2009/73/EK irányelv 33. cikke (3) és (4) bekezdé
sének hatálya alá tartozó földgáztárolókra alkalmazandó.

A tagállamok létrehozhatnak a 2009/73/EK irányelvvel összhang
ban felállított és e rendelet követelményeinek megfelelő szerveze
tet vagy testületet egy vagy több olyan feladat ellátása céljából, 
amely feladat általában a szállításirendszer-üzemeltetőké. E szer
vezetre vagy testületre vonatkozik az e rendelet 3.  cikke szerinti 
tanúsítás, valamint a 2009/73/EK irányelv 10.  cikke szerinti 
kijelölés.

2.  cikk

Fogalom-meghatározások

(1) E rendelet alkalmazásában: 

1. „szállítás”: a földgáz hálózaton, túlnyomórészt nagynyomású 
csővezetéken, de nem termelési csővezeték-hálózaton és nem 
az elsődlegesen a helyi földgázelosztás keretében használt 
nagynyomású vezetékeken történő szállítása a felhasználók
hoz történő eljuttatás céljából, kivéve a gázszolgáltatást;
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2. „szállítási szerződés”: a szállításirendszer-üzemeltető által a 
rendszerhasználóval, a szállítás tárgyában kötött szerződés;

3. „kapacitás”: normál köbméter/időegységben vagy 
energiaegység/időegységben kifejezett maximális szállított 
mennyiség, amelyre a rendszerhasználó a szállítási szerződés 
előírásainak megfelelően jogosult;

4. „fel nem használt kapacitás”: az a nem megszakítható kapa
citás, amelyet a rendszerhasználó a szállítási szerződés kere
tében ugyan megszerzett, de a szerződésben meghatározott 
határidő lejártára nem nominált;

5. „szűkületkezelés”: a szállításirendszer-üzemeltető kapacitás 
portfóliójának olyan kezelését jelenti, amely a műszaki kapa
citás optimális és maximális használatát és a jövőbeni szűkü
leti és telítődési pontok kellő időben való észrevételét célozza 
meg;;

6. „másodlagos piac”: az elsődleges piacon kívül értékesített 
kapacitás piaca;

7. „nominálás”: a rendszerhasználónak a szállításirendszer-
üzemeltető részére adott értesítése arról, hogy a rendszer
használó mennyi gázt kíván a rendszerbe betáplálni vagy 
onnan vételezni;

8. „újranominálás”: egy későbbi értesítés a nominálás 
korrigálásáról;

9. „rendszeregyensúly”: a szállítási hálózat minden olyan álla
pota, amikor a földgáz nyomása és minősége azok között a
minimum és maximum határok között marad, melyeket a
szállításirendszer-üzemeltető határozott meg abból a célból,
hogy a földgáz szállítása műszaki szempontból garantált
legyen;

10. „egyensúlyozási időszak”: azon időszak, amelynek során egy
energiaegységben kifejezett földgázmennyiség kivétele min
den rendszerhasználó által ellentételezendő ugyanazon föld
gázmennyiség bevitelével a szállítóhálózatba, a szállítási
szerződéssel vagy az üzemi  és kereskedelmi szabályzattal
összhangban;

11. „a rendszerhasználó”: egy szállításirendszer-üzemeltető fel
használója vagy potenciális felhasználója, valamint maguk a
szállításirendszer-üzemeltetők is, amennyiben a szállításhoz
kapcsolódóan feladatuk ellátásához az szükséges;

12. „megszakítható szolgáltatások”: a szállításirendszer-
üzemeltető által kínált, a megszakítható kapacitásra vonat
kozó szolgáltatások;

13. „megszakítható kapacitás”: olyan gázszállítási kapacitás, ame
lyet a szállításirendszer-üzemeltető a szállítási szerződésben
meghatározott feltételekkel összhangban megszakíthat;

14. „hosszú távú szolgáltatások”: a szállításirendszer-üzemeltető
által kínált egyéves vagy annál hosszabb időre szóló
szolgáltatások;

15. „rövid távú szolgáltatások”: a szállításirendszer-üzemeltető
által kínált egy évnél rövidebb időre szóló szolgáltatás;

16. „nem megszakítható kapacitás”: az a gázszállítási kapacitás,
amelynek megszakításmentességét a szállításirendszer-
üzemeltető szerződésben garantálja;

17. „nem megszakítható szolgáltatások”: a szállításirendszer-
üzemeltető által kínált, a nem megszakítható kapacitásra
vonatkozó szolgáltatások;

18. „műszaki kapacitás”: az a maximális nem megszakítható
kapacitás, amelyet a szállításirendszer-üzemeltető kínálhat a
rendszerhasználóknak, figyelembe véve a szállítóhálózatra
vonatkozó rendszeregyensúlyt és üzemeltetési
követelményeket;

19. „szerződéses kapacitás”: az a kapacitás, amelyet a
szállításirendszer-üzemeltető szállítási szerződés keretében
oszt ki a rendszerhasználónak;

20. „szabadkapacitás”: a műszaki kapacitásnak az a része, ame
lyet nem osztottak ki, de a rendszerben egy adott időpont
ban rendelkezésre áll;

21. „szűkület”: az a helyzet, amikor a nem megszakítható kapa
citás iránti kereslet szintje meghaladja a műszaki kapacitást;

22. „elsődleges piac”: közvetlenül a szállításirendszer-üzemeltető
által értékesített kapacitás piaca;

23. „fizikai szűkület”: az a helyzet, amikor a tényleges szállítások
iránti kereslet szintje egy adott időpontban meghaladja a
műszaki kapacitást.

24. „LNG-létesítménybeli kapacitás”: az LNG-terminálon belül a
földgáz cseppfolyósítására vagy az LNG behozatalára, átfej
tésére, ideiglenes tárolására, újragázosítására, illetve az LNG-
vel kapcsolatos kiegészítő műveletekre rendelkezésre álló
kapacitás;

25. „mobilgáz”: az a gáztérfogat, amelyet a földgáztároló haszná
lója jogosult földgáztárolásra felhasználni;

26. „kitárolási kapacitás”: az a térfogatáram, amellyel a földgáz
tároló használója jogosult a tárolóból földgázt lefejteni;

27. „betárolási kapacitás”: az a térfogatáram, amellyel a földgáz
tároló használója jogosult a tárolóba földgázt tölteni;

28. „tárolókapacitás”: a mobilgáz, a kitárolási kapacitás és a betá
rolási kapacitás valamely együttese.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében előírt fogalommeghatározások
sérelme nélkül a 2009/73/EK irányelv 2. cikkében található, e ren
delet alkalmazása szempontjából lényeges fogalommeghatározá
sok is alkalmazandók, kivéve az említett cikk 3.  pontjában a
„szállítás” fogalmára adott meghatározást.

Az e cikk (1) bekezdésének 3–23. pontjában a szállítás tekinteté
ben előírt fogalommeghatározások a tárolási- és LNG-
létesítmények tekintetében is alkalmazandók.
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3.  cikk

A szállításirendszer-üzemeltetők tanúsítása

(1) A Bizottság a 2009/73/EK irányelv 10. cikkének (6) bekez
désében foglaltaknak megfelelően a szállításirendszer-üzemeltető
tanúsításáról szóló határozatra vonatkozó minden bejelentést
annak kézhezvétele után haladéktalanul megvizsgál. A Bizottság
az ilyen bejelentés kézhezvételének napját követő két hónapon
belül véleményt nyilvánít az érintett nemzeti szabályozó hatóság
részére arról, hogy az megfelel-e a 2009/73/EK irányelv 10. cikke
(2) bekezdésének vagy 11. cikkének és 9. cikkének. 

Az első albekezdésbenemlített vélemény kidolgozásakor a Bizott
ság felkérheti az Ügynökséget a nemzeti szabályozó hatóság hatá
rozatának véleményezésére. Ilyen esetben az első albekezdésben
említett kéthónapos időszakot további két hónappal meg kell
hosszabbítani. 

Ha a Bizottság az első és a második albekezdésben említett idő
szakon belül nem nyilvánít véleményt, akkor úgy kell tekinteni,
hogy a Bizottság nem emel kifogást a szabályozó hatóság határo
zatával szemben. 

(2) A Bizottság véleményének kézhezvételétől számított két
hónapon belül a nemzeti szabályozó hatóság – a legnagyobb mér
tékben figyelembe véve ezt a véleményt – végső határozatot fogad
el a szállításirendszer-üzemeltető tanúsításáról. A szabályozó
hatóság határozatát és a Bizottság véleményét együtt kell
közzétenni.

(3) A szabályozó hatóságok és/vagy a Bizottság az eljárás során
bármikor kérheti a szállításirendszer-üzemeltetőtől és/vagy a ter
melési vagy ellátási feladatot betöltő vállalkozástól, hogy adja meg
az e cikk szerinti feladataik ellátása szempontjából lényeges
információkat.

(4) A szabályozó hatóságok és a Bizottság megőrzik az üzleti
szempontból érzékeny információk titkosságát.

(5) A Bizottság iránymutatásokat fogadhat el, amelyek részle
tesen meghatározzák az e cikk (1)  és (2)  bekezdésének alkalma
zásában követendő eljárásokat. Az e rendelet nem alapvető
fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irá
nyuló ezen intézkedéseket a 28.  cikk (2)  bekezdésében említett,
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhang
ban kell elfogadni.

(6) Ha a Bizottság a 2009/73/EK irányelv 9.  cikkének
(10)  bekezdése szerinti bejelentést kapott egy szállításirendszer-
üzemeltető tanúsításáról, a Bizottság a tanúsításra vonatkozó
határozatot hoz. A szabályozó hatóság a Bizottság határozatának
megfelelően jár el.

4.  cikk

A földgázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők
európai hálózata

A földgáz belső piaca és a határokon átnyúló kereskedelem meg
teremtésének és működésének elősegítése és az európai gázszál
lítási hálózat optimális irányítása, összehangolt üzemeltetése és
folyamatos műszaki fejlődése érdekében a szállításirendszer-
üzemeltetőknek közösségi szintű együttműködést kell kialakíta
niuk a földgázpiaci ENTSO révén.

5.  cikk

A földgázpiaci ENTSO létrehozása

(1) A földgázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők legkésőbb
2011. március 3-ig benyújtják a Bizottságnak és az Ügynökség
nek a létrehozandó földgázpiaci ENTSO alapszabály tervezetét,
tagjegyzékét és a többi érdekelttel folytatandó konzultáció eljárási
szabályait is tartalmazó eljárási szabályzatának tervezetét.

(2) Az Ügynökség valamennyi érdekelt, különösen a rendszer
használók és a fogyasztók képviseleti szervezeteivel folytatott
hivatalos konzultációt követően az alapszabály tervezetéről, a tag
jegyzékről és az eljárási szabályzat tervezetéről e dokumentumok
kézhezvételének napjától számított két hónapon belül véleményt
terjeszt a Bizottság elé.

(3) A Bizottság az alapszabály tervezetéről, a tagjegyzékről és
az eljárási szabályzat tervezetéről az Ügynökség (2) bekezdésében
előírt véleményét figyelembe véve és annak kézhezvételétől szá
mított három hónapon belül véleményt nyilvánít.

(4) A földgázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők a Bizottság
véleményének kézhezvételének napjától számított három hóna
pon belül létrehozzák a földgázpiaci ENTSO-t, valamint elfogad
ják és közzéteszik alapszabályát és eljárási szabályzatát.

6.  cikk

Üzemi és kereskedelmi szabályzatok kidolgozása

(1) A Bizottság az Ügynökséggel, a földgázpiaci ENTSO-val és
az egyéb érintett érdekeltekkel folytatott konzultációt követően
éves prioritási listát állít fel, amelyben meghatározza a 8.  cikk
(6)  bekezdésében meghatározott azon területeket, amelyekre ki
kell terjednie az üzemi  és kereskedelmi szabályzatok
kidolgozásának.

(2) A Bizottság felkéri az Ügynökséget arra, hogy hat hónapot
meg nem haladó, ésszerű határidőn belül nyújtson be nem köte
lező érvényű, keret jellegű iránymutatást (keret jellegű iránymu
tatás), amelyben a 8.  cikk (7)  bekezdésével összhangban
meghatározza a prioritási listán meghatározott területekkel kap
csolatos egyes üzemi  és kereskedelmi szabályzatok kialakítására
vonatkozó egyértelmű és objektív elveket. Valamennyi keret jel
legű iránymutatásnak elő kell segítenie a megkülönböztetésmen
tességet, a tényleges versenyt és a piac hatékony működését. Az
Ügynökség indokolt kérésére ezt az időszakot a Bizottság
meghosszabbíthatja.

(3) Az Ügynökség a keret jellegű iránymutatásokra vonatko
zóan legalább két hónapos időszakon keresztül nyílt és átlátható
módon hivatalos konzultációt folytat a földgázpiaci ENTSO-val és
az egyéb érintett érdekeltekkel.

(4) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a keret jellegű iránymu
tatás nem járul hozzá a megkülönböztetésmentességhez, a tény
leges versenyhez és a piac hatékony működéséhez, felkérheti  az
Ügynökséget, hogy azt ésszerű határidőn belül vizsgálja felül a
keret jellegű iránymutatást és nyújtsa be újra a Bizottságnak.

(5) Ha az Ügynökség a Bizottság által a (2) vagy (4) bekezdés
alapján megállapított időszakon belül nem nyújtja be vagy nem
nyújtja be újra a keret jellegű iránymutatást, akkor azt a Bizottság
dolgozza ki.

UH.41.8.9002



Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.14.

(6) A Bizottság felkéri a földgázpiaci ENTSO-t, hogy tizenkét
hónapot meg nem haladó, ésszerű határidőn belül nyújtson be
olyan üzemi  és kereskedelmi szabályzatot az Ügynökségnek,
amely összhangban van a vonatkozó keret jellegű
iránymutatással.

(7) Az üzemi és kereskedelmi szabályzat kézhezvételének nap
jától számított három hónapon belül – amely időszakban az Ügy
nökség hivatalosan konzultálhat az érdekelt felekkel – az
Ügynökség az üzemi  és kereskedelmi szabályzatról indoklással
ellátott véleményt nyújt be a földgázpiaci ENTSO-nak.

(8) A földgázpiaci ENTSO az Ügynökség véleménye alapján
módosíthatja az üzemi  és kereskedelmi szabályzatot, és újra
benyújthatja azt az Ügynökségnek.

(9) Amint az Ügynökség meggyőződött arról, hogy az
üzemi és kereskedelmi szabályzat összhangban van a vonatkozó
keret jellegű iránymutatásokkal, az Ügynökség benyújtja azt a
Bizottságnak, és javasolhatja annak ésszerű határidőn belül tör
ténő elfogadását. Amennyiben a Bizottság nem fogadja el a sza
bályzatot, ezt meg kell indokolnia.

(10) Ha a földgázpiaci ENTSO nem dolgozott ki üzemi  és
kereskedelmi szabályzatot a Bizottság által a (6) bekezdés alapján
megállapított időszakon belül, akkor a Bizottság felkérheti  az
Ügynökséget, hogy a vonatkozó keret jellegű iránymutatás alap
ján készítse el az üzemi és kereskedelmi szabályzat tervezetét. Az
Ügynökség további konzultációt kezdeményezhet az üzemi  és
kereskedelmi szabályzat tervezetének e bekezdés alapján történő
elkészítése során. Az Ügynökség benyújtja az üzemi  és kereske
delmi szabályzat e bekezdés alapján készített tervezetét a Bizott
ságnak, és javasolhatja annak elfogadását.

(11) A Bizottság saját kezdeményezésére – ha a földgázpiaci
ENTSO nem dolgozott ki üzemi  és kereskedelmi szabályzatot
vagy ha az Ügynökség nem dolgozta ki az üzemi és kereskedelmi
szabályzat tervezetét az e cikk (10)  bekezdésben említettek sze
rint – vagy az Ügynökség az e cikk (9) bekezdése szerinti javasla
tára egy vagy több üzemi és kereskedelmi szabályzatot fogadhat
el a 8. cikk (6) bekezdésében felsorolt területeken. 

Ha a Bizottság saját kezdeményezésére javasolja egy üzemi  és
kereskedelmi szabályzat elfogadását, akkor az üzemi  és kereske
delmi szabályzat tervezetéről legalább két hónapon keresztül kon
zultál az Ügynökséggel, a földgázpiaci ENTSO-val és valamennyi
érintett érdekelttel. Az e rendelet nem alapvető fontosságú eleme
inek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedé
seket a 28.  cikk (2)  bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő
szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. 

(12) Ez a cikk nem érinti a Bizottság jogát arra, hogy a 23. cik
kel összhangban iránymutatásokat fogadjon el, illetve
módosítson.

7.  cikk

Az üzemi és kereskedelmi szabályzatok módosítása

(1) A 6.  cikk szerint elfogadott valamely üzemi  és kereske
delmi szabályzat módosításának tervezetére az adott üzemi  és
kereskedelmi szabályzat által valószínűleg érintett személyek –
beleértve a földgázpiaci ENTSO-t, a szállításirendszer-
üzemeltetőket, a rendszerhasználókat és a fogyasztókat – javasla
tot tehetnek az Ügynökségnek. Az Ügynökség saját
kezdeményezésére is javasolhat módosításokat.

(2) Az Ügynökség [a/az] 713/2009/EK rendelet 10.  cikkével
összhangban konzultál minden érdekelttel. Ezt az eljárást köve
tően az Ügynökség indokolással ellátott módosítási javaslatokat
tehet a Bizottságnak, amelyekben kifejti, hogy az ilyen javaslat
milyen módon van összhangban az üzemi  és kereskedelmi sza
bályzatok 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott célkitűzéseivel.

(3) A Bizottság, figyelembe véve az Ügynökség véleményét,
módosításokat fogadhat el bármely, a 6. cikk értelmében elfoga
dott üzemi és kereskedelmi szabályzatra vonatkozóan. Mivel ezek
az intézkedések e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek
kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat a 28. cikk
(2)  bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályo
zási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(4) A 28. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárás szerint
javasolt módosítások vizsgálata a javasolt módosítással kapcsola
tos kérdések vizsgálatára korlátozódik. E javasolt módosítások
nem érintik a Bizottság által esetleg javasolt egyéb módosításokat.

8.  cikk

A földgázpiaci ENTSO feladatai

(1) A földgázpiaci ENTSO a Bizottság által a 6. cikk (6) bekez
dése szerint hozzá intézett felkérésre üzemi  és kereskedelmi
szabályzatokat dolgoz ki  az e cikk (6)  bekezdésében említett
területeken.

(2) A 4. cikkben megállapított célkitűzések elérésének céljából
a földgázpiaci ENTSO üzemi és kereskedelmi szabályzatokat dol
gozhat ki a (6)  bekezdésben meghatározott területeken, ha ezek
nem kapcsolódnak olyan területekhez, amelyekre a Bizottság által
hozzá intézett felkérés kiterjed. Ezeket az üzemi és kereskedelmi
szabályzatokat véleményezésre be kell nyújtani az Ügynökséghez.
E véleményt a földgázpiaci ENTSO-nak kellő mértékben figye
lembe kell vennie.

(3) A földgázpiaci ENTSO elfogadja: 

a) a hálózat normál és rendkívüli körülmények közötti üzemel
tetésének koordinálását biztosító közös hálózatüzemeltetési
eszközöket – beleértve a zavarokra vonatkozóan készített
közös osztályozási skálát is – és a kutatási terveket;

b) kétévente, az ellátás megfelelőségére vonatkozó európai elő
rejelzést is tartalmazó nem kötelező érvényű, a Közösség egé
szére kiterjedő tízéves hálózatfejlesztési tervet (a Közösség
egészére kiterjedő hálózatfejlesztési terv);

c) ajánlásokat a közösségi szállításirendszer-üzemeltetők és
harmadik országok szállításirendszer-üzemeltetői közötti
műszaki együttműködés koordinációjáról;

d) az éves munkaprogramot;

e) az éves jelentést;

f) évente előrejelzést a nyári és téli ellátásról.
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(4) Az ellátásra vonatkozó, a (3) bekezdés b) pontjában emlí
tett európai előrejelzésben közölni kell, hogy a földgázrendszer
általában véve mennyire képes megfelelni a jelenlegi, illetve a
következő ötéves időszakra, valamint az előrejelzés időpontjától
számított 5 és 10 év közötti időszakra előre jelzett földgázellátási
igénynek. Az ellátás megfelelőségére vonatkozó európai előrejel
zés az egyes szállításirendszer-üzemeltetők által készített nemzeti
ellátási előrejelzéseken alapul.

(5) Az (3) bekezdés d) pontjában említett éves munkaprogram
ban – indikatív időütemezés kíséretében – fel kell sorolni és ismer
tetni kell az adott évben elkészítendő üzemi  és kereskedelmi
szabályzatokat, illetőleg a hálózatüzemeltetés és az adott évben
megvalósítandó kutatási és fejlesztési tevékenység összehangolá
sára vonatkozó tervet.

(6) Az (1) és (2) bekezdésekben említett üzemi és kereskedelmi
szabályzatok – adott esetben a regionális sajátos jellegzetességek
figyelembevétele mellett – a következő területekre terjednek ki: 

a) a hálózat biztonságára és megbízhatóságára vonatkozó
szabályok;

b) a hálózatra kapcsolódás szabályai;

c) a harmadik felekre vonatkozó hozzáférési szabályok;

d) adatcsere- és elszámolási szabályok;

e) az interoperabilitás szabályai;

f) szükséghelyzeti operatív eljárások;

g) a kapacitásallokáció és a szűkületek kezelésének szabályai;

h) hálózathozzáférési szolgáltatások műszaki és operatív bizto
sításával és a rendszeregyensúlyozással kapcsolatos kereske
delmi szabályok;

i) átláthatósági szabályok;

j) egyensúlyozási szabályok, ideértve a a hálózatokra vonat
kozó nominálási eljárás szabályait, az egyensúlyozási díjak
számítására vonatkozó szabályokat és a szállításirendszer-
üzemeltetők rendszerei közötti operatív egyensúlyozás sza
bályait is;

k) az összehangolt szállítási tarifaszerkezetekkel kapcsolatos
szabályok; valamint

l) a földgázhálózatok energiahatékonysága.

(7) Az üzemi  és kereskedelmi szabályzatokat a határkereszt
ezéssel kapcsolatos hálózati kérdésekre és a piaci integrációt
érintő kérdésekre kell kidolgozni, és ez nem érinti a tagállamok
azon jogát, hogy olyan nemzeti üzemi  és kereskedelmi szabály
zatokat hozzanak létre, amelyek nem vonatkoznak a határke
resztező kereskedelemre.

(8) A földgázpiaci ENTSO figyelemmel kíséri  és elemzi  az
üzemi és kereskedelmi szabályzatok és a Bizottság által a 6. cikk
(11)  bekezdése szerint elfogadott iránymutatások végrehajtását,
valamint a vonatkozó szabályoknak a piaci integráció elősegítését
célzó összehangolására gyakorolt hatásukat. A földgázpiaci
ENTSO megállapításairól jelentést tesz az Ügynökségnek, és az
elemzés eredményeit az e cikk (3)  bekezdése d)  pontjában emlí
tett éves jelentésbe is belefoglalja.

(9) A földgázpiaci ENTSO rendelkezésre bocsát minden olyan
információt, amelyre az Ügynökségnek a 9.  cikk (1)  bekezdése
szerinti feladatai teljesítéséhez van szüksége.

(10) A földgázpiaci ENTSO kétévente a (3) bekezdés b) pontja
szerinti, a Közösség egészére kiterjedő hálózatfejlesztési tervet
fogad el és tesz közzé. A Közösség egészére kiterjedő hálózatfej
lesztési tervben be kell mutatni az integrált hálózat modelljét, az
igények alakulását, az európai ellátás megfelelőségére vonatkozó
előrejelzést és a rendszer rugalmasságának értékelését. 

A Közösség egészére kiterjedő hálózatfejlesztési tervben
különösen 

a) a nemzeti beruházási tervekre kell építenie, figyelembe véve
a 12. cikk(1) bekezdésében említett regionális beruházási ter
veket, valamint adott esetben a hálózati tervezés közösségi
vonatkozásait, beleértve az 1364/2006/EK európai parla
menti  és tanácsi határozattal

(1)  HL L 262., 2006.9.22., 1. o.

 ( an an
pai energiahálózatokra vonatkozóan megállapított
iránymutatásokat;

b) a határkeresztező rendszerösszekötőket illetően, a különféle
rendszerhasználók ésszerű igényeire kell építenie, és a tervbe
bele kell foglalni a 2009/73/EK irányelv 14. és 22. cikkében
említett beruházók hosszú távú kötelezettségvállalásait is;

c) meg kell határozni, hogy hol nincs beruházási hajlandóság,
különösen a határkeresztező kapacitások tekintetében.

A második albekezdés c) pontja vonatkozásában, a Közösség egé
szére kiterjedő hálózatfejlesztési tervhez mellékelni lehet a határ
keresztező kapacitásbővítés azon akadályainak áttekintését,
amelyek az eltérő jóváhagyási eljárásokból vagy gyakorlatokból
adódnak.

(11) Az Ügynökség felülvizsgálja a nemzeti tízéves hálózatfej
lesztési terveket, értékelve, hogy összhangban állnak-e a Közös
ség egészére kitejedő hálózatfejlesztési tervvel. Ha az Ügynökség
azt állapítja meg, hogy a nemzeti tízéves hálózatfejlesztési terv
nem áll összhangban a Közösség egészére kitejedő hálózatfejlesz
tési tervvel, szükség szerint ajánlást tesz a nemzeti tízéves
hálózatfejlesztési terv vagy a Közösség egészére kitejedő hálózat
fejlesztési terv módosítására. Ha az ilyen nemzeti tízéves hálózat
fejlesztési tervet a 2009/73/EK irányelv 22. cikkével összhangban
készítik el, az Ügynökség ajánlást tesz a hatáskörrel rendelkező
nemzeti szabályozó hatóságnak a tekintetben, hogy a nemzeti
tízéves hálózatfejlesztési tervet azon irányelv 22.  cikkének
(7)  bekezdésével összhangban módosítsa, és erről tájékoztassa a
Bizottságot.

(12) A Bizottság kérésére a földgázpiaci ENTSO a 23. cikkben
előírt iránymutatások elfogadását véleményezi a Bizottság
számára.

9.  cikk

Az Ügynökség figyelemmel kísérési tevékenysége

(1) Az Ügynökség figyelemmel kíséri a földgázpiaci ENTSO-
nak a 8. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett feladatai végre
hajtását, és erről beszámol a Bizottságnak. 
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Az Ügynökség figyelemmel kíséri a 8. cikk (2) bekezdése szerint
kidolgozott üzemi  és kereskedelmi szabályzatoknak, valamint a
6.  cikk (1)–(10)  bekezdésének megfelelően létrehozott, de a
Bizottság által a 6.  cikk (11)  bekezdése szerint nem elfogadott
üzemi  és kereskedelmi szabályzatoknak a földgázpiaci ENTSO
általi végrehajtását. Ha a földgázpiaci ENTSO elmulasztotta ezen
üzemi és kereskedelmi szabályzatok végrehajtását, az Ügynökség
felkéri a földgázpiaci ENTSO-t, hogy nyújtson be megfelelő indo
kolással ellátott magyarázatot a tekintetben, hogy azt miért
mulasztotta el. Az Ügynökség tájékoztatja a Bizottságot erről a
magyarázatról, és véleményt nyilvánít róla. 

Az Ügynökség figyelemmel kíséri  és elemzi  az üzemi  és kereske
delmi szabályzatok és a Bizottság által a 6. cikk (11) bekezdésében
meghatározottak szerint elfogadott iránymutatások végrehajtását,
valamint az alkalmazandó szabályoknak a piaci integráció elősegí
tését célzó összehangolására, továbbá a megkülönböztetésmentes
ségre, a tényleges versenyre és a piac hatékony működésére
gyakorolt hatásukat, és arról beszámol a Bizottságnak. 

(2) A földgázpiaci ENTSO véleményezésre megküldi  az Ügy
nökségnek a Közösség egészére kiterjedő hálózatfejlesztési terv
tervezetét, a konzultációs folyamatra vonatkozó információkat is
tartalmazó éves munkaprogram tervezetét, valamint a 8.  cikk
(3) bekezdésében említett egyéb dokumentumokat. 

Az Ügynökség az ezek kézhezvételének napjától számított két
hónapos időszakon belül a Bizottság és a földgázpiaci ENTSO
részére megfelelő indokolással ellátott véleményt, valamint aján
lásokat nyújt be, ha úgy véli, hogy a földgázpiaci ENTSO által
benyújtott éves munkaprogram tervezete vagy a Közösség egé
szére kiterjedő hálózatfejlesztési terv tervezete nem segíti elő a
megkülönböztetésmentességet, a tényleges versenyt, a piac haté
kony működését, illetve a harmadik felek részére is hozzáférést
biztosító, határkeresztező rendszer-összeköttetés kellő szintjét. 

10.  cikk

Konzultációk

(1) Az üzemi  és kereskedelmi szabályzatok, a tíz évre szóló, a
Közösség egészére kiterjedő hálózatfejlesztési terv tervezete, vala
mint a 8. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett éves munkapro
gramja kidolgozása során a földgázpiaci ENTSO széles körben, kellő
időben, nyitott és átlátható módon, a 5. cikk (1) bekezdésében emlí
tett eljárási szabályzatnak megfelelően a piac valamennyi érintett
szereplője, és különösen valamennyi érdekelt képviseleti szervezet
bevonásával konzultációs eljárást folytat. E konzultációnak ki kell
terjednie a nemzeti szabályozó hatóságokra és más nemzeti ható
ságokra, az ellátó- és a termelővállalkozásokra, a rendszerhaszná
lókra, beleértve a felhasználókat is, valamint az elosztórendszer-
üzemeltetőkre, beleértve az érintett ipari szövetségeket, műszaki
testületeket és az érdekelteket tömörítő platformokat is. A konzul
táció célja minden érintett fél véleményének és javaslatának megis
merése a döntéshozatali folyamat során.

(2) Az (1)  bekezdésben felsorolt konzultációkkal kapcsolatos
valamennyi dokumentumot és az ülések jegyzőkönyveit nyilvá
nosan hozzáférhetővé kell tenni.

(3) A 8. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében előírt éves munkapro
gram, illetőleg az üzemi  és kereskedelmi szabályzatok elfogadá
sát megelőzően a földgázpiaci ENTSO beszámol arról, hogy a
konzultáció során hozzá beérkezett észrevételeket hogyan vette
figyelembe. Ha az észrevételeket nem vette figyelembe, azt köte
les megindokolni.

11.  cikk

Költségek

A földgázpiaci ENTSO-nál a 4–12.  cikkben említett tevékenysé
gek elvégzésével összefüggésben felmerülő költségeket a
szállításirendszer-üzemeltetők viselik, és ezeket a költségeket a
tarifaszámítás során figyelembe kell venni. Ezeket a költségeket a
szabályozó hatóságok csak abban az esetben hagyják jóvá, ha
azok ésszerűek és arányosak.

12.  cikk

A szállításirendszer-üzemeltetők regionális
együttműködése

(1) A földgázpiaci ENTSO-n belül, a 8. cikk (1), (2) és (3) bekez
désében említett feladatok elvégzése céljából regionális együttmű
ködést alakítanak ki. Ennek keretében kétévente regionális
beruházási tervet tesznek közzé, és e regionális beruházási terv
alapján beruházási döntéseket hozhatnak.

(2) A szállításirendszer-üzemeltetők a hálózat optimális üze
meltetése érdekében elősegítik operatív megegyezések létrehozá
sát, továbbá elősegítik az energiatőzsdék kialakítását, a
határkeresztező kapacitásoknak megkülönböztetéstől mentes,
piaci alapú megoldások révén történő, összehangolt felosztását –
kellő figyelemmel az implicit aukciós eljárások konkrét előnyeire
rövid távú allokáció esetén –, valamint a kiegyensúlyozó mecha
nizmusok integrálását.

(3) Az (1)  és (2)  bekezdésben megállapított célok elérése
érdekében a Bizottság a meglévő regionális együttműködési struk
túrák figyelembevételével meghatározhatja az egyes együttműkö
dési struktúrák tevékenységének földrajzi területét. Minden
tagállamnak meg kell engedni, hogy az együttműködést egynél
több földrajzi területen is előmozdítsa. Az első mondatban emlí
tett intézkedést, mivel e rendelet nem alapvető fontosságú eleme
inek kiegészítéssel történő módosítására irányul, a 28.  cikk
(2) bekezdésében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás
sal összhangban kell elfogadni. 

A Bizottság ebből a célból konzultál az Ügynökséggel és a föld
gázpiaci ENTSO-val. 

13.  cikk

A hálózati hozzáférés díjai

(1) A szabályozó hatóságok által a 2009/73/EK irányelv
41.  cikkének (6)  bekezdése alapján jóváhagyott, a
szállításirendszer-üzemeltetők által alkalmazott díjaknak, illetve a
számításukhoz használt módszereknek, továbbá az irányelv
32.  cikkének (1)  bekezdése értelmében közzétett díjaknak átlát
hatóknak kell lenniük, figyelembe kell venniük a rendszeregyen
súlyra és annak fejlesztésére vonatkozó szükségleteket, és a
tényleges költségeket kell tükrözniük, amennyiben az ilyen költ
ségek megfelelnek egy hatékony és szerkezetileg összehasonlít
ható rendszerüzemeltető költségeinek, illetve átláthatóak, és
egyidejűleg biztosítaniuk kell a befektetések megfelelő megtérülé
sét, és adott esetben figyelembe kell venniük a díjszabások szabá
lyozó hatóságok által történő összehasonlításait. A díjakat és a
számításukhoz használt módszereket megkülönböztetésmentesen
kell alkalmazni. 
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A tagállamok határozhatnak úgy, hogy a díjakat piaci alapú intéz
kedések, úgymint aukciók révén is meg lehet állapítani, amenny
iben ezeket az intézkedéseket és az ebből származó bevételeket a
szabályozó hatóság jóváhagyja. 

A díjak, illetve a számításukhoz használt módszerek megkönnyí
tik a hatékony földgázkereskedelmet és a versenyt, miközben
elkerülhetővé teszik a rendszerhasználók közötti keresztfinanszí
rozást, továbbá ösztönzik a befektetéseket, és biztosítják a szállí
tóhálózatok együttműködő-képességének fenntartását vagy
kialakítását. 

A rendszerhasználókra kirótt díjak megkülönböztetésmentesek,
és ezeket a szállítási rendszer minden egyes betáplálási  és kia
dási  pontjára külön-külön kell meghatározni. A költségelosztási
mechanizmusokat és a betáplálási pontokra és a kiadási pontokra
vonatkozó díjkiszabási módszert a nemzeti szabályozó hatóságok
hagyják jóvá. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy egy 2011.
szeptember 3-ig tartó átmeneti időszakot követően a hálózat
használatáért szedett díjakat nem a szerződésben rögzített útvo
nal alapján határozzák meg.

(2) A hálózati hozzáférés díjai nem korlátozhatják a piac
likviditását, és nem torzíthatják a különböző szállítórendszerek
határain keresztül történő kereskedelmet. Amennyiben a díjszer
kezetekben vagy az egyensúlyozási mechanizmusokban meglévő
különbségek akadályoznák a szállítórendszereken keresztül
történő kereskedelmet, a 2009/73/EK irányelv 41.  cikkének
(6)  bekezdése ellenére, az egyes szállításirendszer-üzemeltetők –
szoros együttműködésben a hatáskörrel rendelkező nemzeti ható
ságokkal tevékenyen törekszenek a díjszerkezetek és a díjszabási
elvek, valamint az egyensúlyozás közelítésére.

14.  cikk

A szállításirendszer-üzemeltetők által harmadik felek
részére nyújtandó hozzáférési szolgáltatások

(1) A szállításirendszer-üzemeltetők: 

a) biztosítják, hogy valamennyi rendszerhasználó számára
megkülönböztetésmentes módon nyújtsanak szolgáltatásokat;

b) egyaránt biztosítanak a harmadik fél hozzáférésével kapcso
latos nem megszakítható és megszakítható szolgáltatásokat.
A megszakítható kapacitás ára tükrözi a megszakítás
valószínűségét;

c) hosszú távú és rövid távú szolgáltatásokat egyaránt nyújta
nak a rendszerhasználók számára.

Az első albekezdés a)  pontja vonatkozásában, ha a
szállításirendszer-üzemeltető különböző ügyfelek számára ugya
nazt a szolgáltatást nyújtja, akkor azt azonos szerződési feltétele
ket alkalmazva, vagy a 2009/73/EK irányelv 41.  cikkében
meghatározott eljárásnak megfelelően a hatáskörrel rendelkező
hatóság által jóváhagyott harmonizált szállítási szerződések vagy
közös üzemi és kereskedelmi szabályzat használatával kell tennie.

(2) A nem szabványos kezdőnappal aláírt vagy a szabványos
egyéves szállítási szerződéseknél rövidebb időtartamra kötött
szállítási szerződések a 13. cikk (1) bekezdésében meghatározott
elveknek megfelelően nem eredményezhetnek a szolgáltatás piaci
értékét nem tükröző, önkényesen alkalmazott magasabb vagy ala
csonyabb díjakat.

(3) Adott esetben a harmadik felek részére nyújtandó hozzá
férési szolgáltatás hozzáköthető ahhoz a feltételhez, hogy a rend
szerhasználók garanciát adjanak hitelképességükről. Ezek a
garanciák nem gátolhatják indokolatlanul a piacra jutást, és meg
különböztetésmenteseknek, átláthatóknak és arányosaknak kell
lenniük.

15.  cikk

A tárolási és az LNG-létesítmények vonatkozásában
harmadik felek részére nyújtandó hozzáférési

szolgáltatások

(1) Az LNG-létesítmény és tárolási rendszerüzemeltetők: 

a) valamennyi, a piaci kereslet kielégítésére törekvő rendszer
használó számára megkülönböztetésmentes módon nyújta
nak szolgáltatásokat; különösen, ha egy LNG-létesítmény
rendszerüzemeltetője vagy egy tárolási rendszerüzemeltető
ugyanazt a szolgáltatást különböző ügyfeleknek kínálja,
akkor ezt egyenlő szerződési feltételek alapján köteles tenni;

b) olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek az összekapcsolt
földgázszállítási rendszerek használatának megfelelnek,
továbbá elősegítik a hozzáférést a szállításirendszer-
üzemeltetőkkel folytatott együttműködés révén; valamint

c) az LNG-létesítmények és a földgáztárolók használóinak
ésszerű kereskedelmi igényeivel összeegyeztethető időkeret
ben közzéteszik az érdeklődésre számot tartó információkat,
így különösen a szolgáltatások igénybevételével és elérhető
ségével kapcsolatos adatokat, feltéve, hogy e közzétételt a
nemzeti szabályozó hatóság figyelemmel kíséri.

(2) Minden tárolási rendszerüzemeltető: 

a) egyaránt biztosítja a harmadik fél hozzáférésével kapcsolatos
nem megszakítható és megszakítható szolgáltatásokat; a
megszakítható kapacitás ára tükrözi a megszakítás
valószínűségét;

b) a földgáztárolók használói részére hosszú és rövid távú szol
gáltatásokat egyaránt nyújt; és

c) a földgáztárolók használói részére mobilgázban, betárolási
kapacitásban és kitárolási kapacitásban meghatározott, kap
csolt és egyedi szolgáltatásokat egyaránt nyújt.

(3) Az LNG-létesítmények és a földgáztárolók használatára
vonatkozó szerződések nem eredményezhetnek indokolatlanul
magas díjakat a következő esetekben: 

a) ha aláírásuk a földgázpiaci gazdasági éven kívül, a szokásos
tól eltérő kezdési időponttal történik; vagy

b) ha tartamuk rövidebb, mint az éves alapon szokásosan meg
kötött LNG-létesítmények és a földgáztárolók használatára
vonatkozó szerződéseké.

(4) Adott esetben a harmadik felek részére nyújtandó hozzá
férési szolgáltatás köthető ahhoz a feltételhez, hogy a rendszer
használók garanciát adjanak hitelképességükről. Ezek a garanciák
nem képezhetik a piacra jutás indokolatlan akadályát, és azoknak
megkülönböztetésmenteseknek, átláthatóknak és arányosaknak
kell lenniük.
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(5) Az LNG-létesítményi kapacitás, és a tárolói kapacitás igény
minimális nagyságára vonatkozóan szerződéses korlátozások
csak úgy írhatók elő, ha azt műszaki megfontolás indokolja, és
ezeknek a korlátozásoknak lehetővé kell tenniük, hogy a tárolók
kisebb használói is hozzájussanak a tárolási szolgáltatásokhoz.

16.  cikk

A kapacitásallokációs mechanizmusok és a
szűkületkezelésre vonatkozó eljárások elvei a

szállításirendszer-üzemeltetők vonatkozásában

(1) A 18.  cikk (3)  bekezdésében említett valamennyi releváns
ponton a rendszeregyensúly és a hatékony hálózatüzemeltetés
figyelembevételével megállapított maximális kapacitást a piaci
szereplők rendelkezésére kell bocsátani.

(2) A szállításirendszer-üzemeltetők kötelesek olyan
megkülönböztetésmentes és átlátható kapacitásallokációs mecha
nizmusokat alkalmazni és közzétenni, amelyek: 

a) megfelelő gazdasági jelzéseket adnak a műszaki kapacitás
hatékony és maximális kihasználása érdekében, és meg
könnyítik az új infrastruktúrába való beruházást, valamint a
határokon átnyúló földgáz-kereskedelmet.

b) összeegyeztethetők a piaci mechanizmusokkal – ideértve az
azonnali piacokat és a kereskedési pontokat is – ugyanakkor
rugalmasak és képesek a változó piaci körülményekhez való
alkalmazkodásra;

c) összeegyeztethetők a tagállamok hálózat-hozzáférési
rendszereivel.

(3) A szállításirendszer-üzemeltető köteles olyan megkülön
böztetésmentes és átlátható szűkületkezelési eljárásokat alkal
mazni  és közzétenni, amelyek megkülönböztetésmentes alapon
elősegítik a földgáz határon keresztül történő kereskedelmét, és
amelyek a következő elveken alapulnak: 

a) szerződéses szűkület esetén a szállításirendszer-üzemeltető a
fel nem használt kapacitást legalább a következő napra köte
les megszakítható alapon felkínálni az elsődleges piacon;

b) a rendszerhasználók jogosultak a szerződés alapján őket
megillető fel nem használt kapacitást a másodlagos piacon
viszonteladásra bocsátani vagy alhaszonbérletbe adni.

Az első albekezdés b)  pontja vonatkozásában a tagállam előír
hatja, hogy a rendszerhasználók erről értesítsék vagy tájékoztas
sák a szállításirendszer-üzemeltetőket.

(4) Fizikai szűkület fennállása esetén a szállításirendszer-
üzemeltetőnek, vagy adott esetben a szabályozó hatóságoknak
megkülönböztetésmentes, átlátható kapacitásallokációs mecha
nizmusokat kell alkalmaznia.

(5) A szállításirendszer-üzemeltetők kötelesek rendszeres idő
közönként felmérni  az új beruházások iránti piaci igényt. Az új
beruházások tervezésekor a szállításirendszer-üzemeltetők köte
lesek felmérni a piaci keresletet és figyelembe venni az ellátásbiz
tonság kritériumait.

17.  cikk

A kapacitásallokációs mechanizmusok és a
szűkületkezelésre vonatkozó eljárások elvei a

földgáztárolók és az LNG-létesítmények vonatkozásában

(1) A rendszeregyensúly és az üzemeltetés szempontjainak
figyelembevételével a piaci résztvevők számára hozzáférhetővé
kell tenni a maximális földgáztárolói  és LNG-létesítményi
kapacitást.

(2) Az LNG-létesítmény üzemeltetői és a tárolási rendszerüze
meltetők kötelesek olyan megkülönböztetésmentes és átlátható
kapacitásallokációs mechanizmusokat alkalmazni és közzétenni,
amelyek: 

a) megfelelő gazdasági jelzéseket adnak a kapacitás hatékony és
maximális kihasználása érdekében, és megkönnyítik az új inf
rastruktúrába való beruházást;

b) összeegyeztethetők a piaci mechanizmusokkal, ideértve az
azonnali piacokat és a kereskedési  pontokat is, ugyanakkor
rugalmasak és képesek alkalmazkodni a változó piaci
körülményekhez;

c) összeegyeztethetők a kapcsolódó hálózat-hozzáférési
rendszerekkel.

(3) Az LNG-létesítmények és a földgáztárolók használatára
vonatkozó szerződésekben a következő, szerződéses szűkületek
esetében érvényes elvek figyelembevételével gondoskodni kell a
kapacitáshalmozás megelőzéséről: 

a) a rendszerüzemeltető köteles a fel nem használt LNG-
létesítményi kapacitást és tárolókapacitást – földgáztároló
esetében legalább a következő napra, megszakíthatóként – az
elsődleges piacon haladéktalanul felkínálni;

b) az LNG-létesítmények és a földgáztárolók használói szándé
kuk szerint jogosultak a szerződés alapján őket megillető fel
nem használt kapacitást a másodlagos piacon viszonteladásra
bocsátani.

18.  cikk

A szállításirendszer-üzemeltetőkre vonatkozó
átláthatósági követelmények

(1) A szállításirendszer-üzemeltető részletes tájékoztatást tesz
közzé az általa nyújtott szolgáltatásokról és a vonatkozó feltéte
lekről, a rendszerhasználók tényleges hálózati hozzáféréséhez
szükséges műszaki információkkal együtt.

(2) Az átlátható, objektív  és megkülönböztetésmentes díjak
biztosítása, valamint a földgázhálózat hatékony kihasználásának
elősegítése érdekében a szállításirendszer-üzemeltetők vagy a
hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok a díj kialakításáról,
annak módszertanáról és struktúrájáról ésszerűen és kellően rész
letezett tájékoztatást tesznek közzé.

(3) A nyújtott szolgáltatásokhoz minden szállításirendszer-
üzemeltető rendszeresen és előregördülően, felhasználóbarát és
szabványosított módon információt tesz közzé a műszaki, lekö
tött és szabad kapacitásról minden lényeges pontra, beleértve a
betáplálási és kiadási pontokat is.
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(4) A szállítási rendszer lényeges pontjait – amelyekről az
információt közzé kell tenni – a rendszerhasználókkal folytatott
konzultációt követően a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak
jóvá kell hagyniuk.

(5) A szállításirendszer-üzemeltető az e rendeletben előírt
információkat köteles mindig értelmezhető formában, mennyisé
gileg kifejezhetően világos és könnyen hozzáférhető, valamint
megkülönböztetésmentes módon közzétenni.

(6) A szállításirendszer-üzemeltető előzetesen és utólagosan –
a nominálások, az előrejelzések, valamint a rendszerbe ténylege
sen belépő és az onnan ténylegesen kilépő mennyiségek alapján –
információkat tesz közzé a kínálatra és a keresletre vonatkozóan.
A nemzeti szabályozó hatóság biztosítja az ilyen információk
közzétételét. A közzétett információk részletességének a
szállításirendszer-üzemeltető rendelkezésére álló információkhoz
kell igazodnia. 

A szállításirendszer-üzemeltető közzéteszi a rendszer kiegyensú
lyozása érdekében hozott intézkedéseit, az ezzel kapcsolatban fel
merült költségeket és a keletkezett bevételt. 

Az érintett piaci résztvevők kötelesek az e cikkben említett ada
tokat a szállításirendszer-üzemeltetők rendelkezésére bocsátani. 

19.  cikk

A földgáztárolókra és az LNG-létesítményekre vonatkozó
átláthatósági követelmények

(1) Az LNG-létesítmény- és a tárolásirendszer-üzemeltetők
részletes tájékoztatást tesznek közzé az általuk kínált szolgáltatá
sokról és az ezekre vonatkozó feltételekről, továbbá közzéteszik
azokat a műszaki információkat, amelyek ahhoz szükségesek,
hogy az LNG-létesítmények és földgáztárolók használói tényle
ges hozzáférést nyerjenek az LNG-létesítményekhez és
földgáztárolókhoz.

(2) Az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében az LNG-
létesítmény- és a tárolásirendszer-üzemeltetők – rendszeresen és
görgetett adatok formájában, felhasználóbarát, szabványosított
módon – számadatokat tesznek közzé a földgáztároló illetve az
LNG-létesítmény szerződéssel lekötött és szabad kapacitásáról.

(3) Az LNG-létesítmény- és tárolásirendszer-üzemeltetők az e
rendeletben előírt információkat kötelesek minden esetben érthe
tően, mennyiségileg kifejezhetően világos és jól hozzáférhető
módon megkülönböztetésmentesen közzétenni.

(4) Az LNG-létesítmény- és a tárolásirendszer-üzemeltetők
közzéteszik az egyes földgáztárolókban, illetve LNG-
létesítményekben, vagy – ha a rendszerhasználóknak biztosított
hozzáférési módnak ez felel meg – a földgáztárolók csoportjai
ban lévő gázmennyiségeket, az azokba belépő és az azokból
kilépő mennyiségeket, valamint az azokban rendelkezésre álló
szabad kapacitást, ideértve azon létesítmények kapacitásadatait is,
amelyek mentességet élveznek a harmadik felek részére nyújtandó
hozzáférési szolgáltatások kötelezettsége alól. Ezt az információt
át kell adni a szállításirendszer-üzemeltetőnek is, amely köteles
azt a rendszer vagy a releváns pontok által meghatározott alrend
szer szintjén összesítve közzétenni. Az adatokat legalább naponta
frissíteni kell. 

Ha egy tárolási rendszer használója a tárolási létesítmény egyedüli
használója, a tárolási rendszer használója az első albekezdésben
említett adatok bizalmas kezelése iránti, indoklással ellátott kérel
met nyújthat be a nemzeti szabályozó hatóságnál. Ha a nemzeti
szabályozó hatóság arra a következtetésre jut, hogy a kérelem
megalapozott – figyelembe véve különösen azt, hogy szükséges
egyensúlyt teremteni  azon üzleti titkok törvényes védelmének
érdeke, melyek közzététele negatívan hatna a tárolási rendszer
használójának átfogó kereskedelmi stratégiájára, és azon célkitű
zés között, mely versenyképes belső gázpiac kialakítására irá
nyul –, engedélyezheti a tárolásirendszer-üzemeltetőnek, hogy az
első albekezdésben említett adatokat legfeljebb egy éven keresz
tül ne hozza nyilvánosságra. 

A második albekezdés a szállításirendszer-üzemeltető első albe
kezdésben említett közlési  és közzétételi kötelezettségének
sérelme nélkül alkalmazandó, kivéve, ha az összesített adatok
megegyeznek azon egyéni tárolásiredszer-adatokkal, melyek
bizalmas kezelését a nemzeti szabályozó hatóság jóváhagyta. 

(5) Az átlátható, objektív  és megkülönböztetésmentes díjak
biztosítása, valamint az infrastruktúra hatékony hasznosításának
megkönnyítése érdekében az LNG-létesítmények és a földgáztá
rolók üzemeltetői vagy a hatáskörrel rendelkező szabályozó ható
ságok a harmadik felek részére nyújtandó hozzáférésre irányadó
szabályok alá tartozó infrastruktúra díjának kialakításáról, annak
módszertanáról és struktúrájáról kellően részletezett információt
tesznek közzé.

20.  cikk

A rendszerüzemeltetők nyilvántartási kötelezettsége

A szállításirendszer-üzemeltetők, a tárolásirendszer-üzemeltetők
és az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetői öt évre visszame
nőleg folyamatosan hozzáférhetővé teszik a nemzeti hatóságok,
többek között a nemzeti szabályozó hatóság, a nemzeti verseny
hatóság és a Bizottság számára a 18. cikkben, a 19. cikkben és az
I. melléklet 3. részében említett valamennyi információt.

21.  cikk

Egyensúlyozási szabályok és az egyensúlytól való
eltérésért kiszabott díjak

(1) Az egyensúlyozási szabályokat tisztességes, megkülönböz
tetésmentes és átlátható módon, objektív kritériumok alapján kell
kialakítani. Az egyensúlyozási szabályoknak a valós rendszerigé
nyeket kell tükrözniük, figyelembe véve a szállításirendszer-
üzemeltető rendelkezésére álló forrásokat. Az egyensúlyozási
szabályoknak piaci alapúaknak kell lenniük.

(2) Annak érdekében, hogy a rendszerhasználók kellő időben
korrekciós intézkedéseket hajthassanak végre, a szállításirendszer-
üzemeltető köteles – kellő időben, online eszközökkel – elegendő
mennyiségű megbízható adatot a rendszerhasználók rendelkezé
sére bocsátani kiegyensúlyozottsági helyzetükről. 

A szolgáltatott információ szintjének igazodnia kell egyrészről a
szállításirendszer-üzemeltető rendelkezésére álló információ
szintjéhez, másrészről az egyensúlyozási díjak kiszámítására alkal
mazott referencia-időszakhoz. 

Ezért az információszolgáltatásért semmilyen díj nem
számítható fel. 
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(3) Az egyensúlyozási díjaknak a lehetséges mértékben költsé
gorientáltaknak kell lenniük, ugyanakkor megfelelően ösztönöz
niük kell a rendszerhasználókat, hogy kiegyensúlyozzák az általuk
betáplált és kivételezett gáz mennyiségét. A díjak megállapítá
sában kerülni kell a rendszerhasználók közötti keresztfinanszíro
zást és az új piaci szereplők piacra lépésének akadályozását. 

Az egyensúlyozási díj kiszámításának módszertanát és a végleges
díjat a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak vagy adott esetben a
szállításirendszer-üzemeltetőnek kell közzétennie. 

(4) A földgáz-kereskedelem megkönnyítése érdekében a tagál
lamok gondoskodnak arról, hogy a szállításirendszer-üzemeltetők
törekedjenek az egyensúlyozási rendszerek harmonizálására, vala
mint az egyensúlyozási díjak struktúráinak és szintjeinek ésszerű
bbé tételére.

22.  cikk

A kapacitásjogok kereskedelme

Valamennyi szállítási-, tárolási- és LNG-létesítmény-
rendszerüzemeltetője ésszerű mértékben megteszi a szükséges
lépéseket a kapacitásjogokkal való szabad kereskedelem lehetővé
tételére és átlátható és megkülönböztetésmentes megkönnyíté
sére. Minden ilyen rendszerüzemeltető olyan harmonizált szállí
tási, LNG-létesítményi  és tárolási szerződéseket és eljárásokat
dolgoz ki  az elsődleges piacra, amelyek elősegítik a kapacitás
másodlagos kereskedelmét és elismeri az elsődleges kapcitásjogok
átruházását, ha arról a rendszerhasználóktól értesítést kap.

A szállítás, az LNG-létesítmények és a földgáztárolók igénybevé
telére vonatkozó harmonizált szerződésekről és eljárásokról érte
síteni kell a szabályozó hatóságokat.

23.  cikk

Iránymutatások

(1) Az e rendelet céljainak eléréséhez szükséges mértékű har
monizáció minimális szintjének biztosítása érdekében, a szüksé
gesnek ítélt körben a következőkről kell iránymutatásokat kiadni: 

a) a harmadik felek részére biztosított hozzáférési szolgáltatá
sok részletes meghatározásáról, ideértve e szolgáltatások jel
legét, időtartamát és a velük szemben támasztott egyéb
követelményeket is, összhangban a 14. és 15. cikkel;

b) a kapacitásallokációs mechanizmusok és a szerződéses szű
kület esetén alkalmazandó szűkületkezelési eljárások elveinek
részletes meghatározásáról, összhangban az 16. és 17. cikkel;

c) az információszolgáltatás részletes meghatározásáról, azon
műszaki információk pontos körülírásáról, amelyek ahhoz
szükségesek, hogy a rendszerhasználók tényleges hozzáférést
nyerjenek a rendszerhez, valamint az átláthatósági követel
mények teljesítése szempontjából releváns valamennyi pont
meghatározásáról, ideértve az egyes releváns pontokban
közzéteendő információ és ezen információ közzététele
időütemezésének meghatározását is, összhangban a 18.  és
19. cikkel;

d) a földgáz határokon keresztül történő kereskedelmével kap
csolatos részletes díjszámítási módszertanról, összhangban a
13. cikkel;

e) a 8.  cikk (6)  bekezdésében felsorolt területekre vonatkozó
részletes szabályokról.

A Bizottság ebből a célból konzultál az Ügynökséggel és a föld
gázpiaci ENTSO-val.

(2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában felsorolt kérdésekre
vonatkozó iránymutatásokat a szállításirendszer-üzemeltetők
tekintetében az I. melléklet határozza meg. 

A Bizottság iránymutatásokat fogadhat el az e cikk (1) bekezdés
ben felsorolt kérdésekben és módosíthatja az annak a), b)  és
c) pontjában említett iránymutatásokat. Az e rendelet nem alap
vető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő
módosítására irányuló intézkedéseket a 28. cikk (2) bekezdésében
említett ellenőrzéssel történő szabályozási eljárással összhangban
kell elfogadni. 

(3) Az e rendelet értelmében elfogadott iránymutatások alkal
mazásának és módosításának tükröznie kell a nemzeti gázrend
szerek közötti különbségeket, ezért az közösségi szinten nem
teszi szükségessé a harmadik felek hozzáférésével kapcsolatos
szolgáltatásokra vonatkozó egységes, részletes feltételek megálla
pítását. Az iránymutatások ugyanakkor a földgáz belső piacához
szükséges, megkülönböztetésmentes és átlátható hálózati hozzá
férési feltételek elérése érdekében betartandó minimumkövetel
ményeket határozhatnak meg, amelyeket azután a nemzeti
földgázhálózatok közötti különbségek figyelembevételével lehet
alkalmazni.

24.  cikk

Szabályozó hatóságok

A szabályozó hatóságok az e rendeletben meghatározott felada
taik ellátása során biztosítják e rendelet, valamint a 23. cikk alap
ján elfogadott iránymutatások betartását.

Adott esetben ezek a hatóságok együttműködnek egymással, a
Bizottsággal és a 2009/73/EK irányelv VIII. fejezetével összhang
ban az Ügynökséggel.

25.  cikk

Tájékoztatás nyújtása

A tagállamok és a szabályozó hatóságok a Bizottság kérésére
megadják a 23.  cikk alkalmazásához szükséges valamennyi
információt.

A szükséges információk összetettségének és az információ
szolgáltatás sürgősségének figyelembevételével a Bizottság ésszerű
határidőt tűz ki, amelyen belül az információt meg kell adni.

26.  cikk

A tagállamok joga még részletesebb intézkedésekről
történő rendelkezésre

Ez a rendelet nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy az e ren
deletben, valamint a 23.  cikkben említett iránymutatásokban
meghatározott rendelkezéseknél részletesebb rendelkezéseket tar
talmazó intézkedéseket tartsanak fenn vagy vezessenek be.
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27.  cikk

Szankciók

(1) A tagállamok meghatározzák az e rendelet rendelkezései
nek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó sza
bályokat, és megteszik az e rendelkezések végrehajtásához
szükséges valamennyi intézkedést. A szankcióknak hatékonyak
nak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagál
lamok legkésőbb 2006. július 1-ig értesítik az 1775/2005/EK
rendeletben meghatározott rendelkezéseknek megfelelő szabá
lyokról a Bizottságot, és haladéktalanul bejelentenek a Bizott
ságnak valamennyi későbbi, ezeket érintő módosítást. A
tagállamok 2009. szeptember 3-ig értesítik az 1775/2005/EK
rendeletben meghatározott rendelkezéseknek nem megfelelő sza
bályokról a Bizottságot, és haladéktalanul bejelentenek a Bizott
ságnak valamennyi későbbi, ezeket érintő módosítást.

(2) Az (1) bekezdés értelmében meghatározott szankciók nem
büntetőjogi jellegűek.

28.  cikk

A bizottság eljárása

(1) A Bizottság munkáját a 2009/73/EK irányelv 51. cikke által
létrehozott bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK
határozat 5a. cikkének (1)–(4)  bekezdését és 7.  cikkét kell alkal
mazni, 8. cikke rendelkezéseire is figyelemmel.

29.  cikk

A Bizottság jelentése

A Bizottság figyelemmel kíséri e rendelet végrehajtását. A
2009/73/EK irányelv 52.  cikkének (6)  bekezdése szerint elkészí
tett jelentésében a Bizottság az e rendelet alkalmazása során szer
zett tapasztalatokra is kitér. A jelentés különösen vizsgálja, hogy
a rendelet milyen mértékben biztosította sikeresen a megkülön
böztetésmentes és költségalapú hálózati hozzáférési feltételeket a
földgázszállító-hálózatokhoz, annak érdekében, hogy elősegítse a
felhasználók szabad választását egy jól működő belső piacon,
valamint az ellátás hosszú távú biztonságát. Amennyiben szüksé
ges, a jelentéshez megfelelő javaslatokat és/vagy ajánlásokat kell
mellékelni.

30.  cikk

Eltérések és mentességek

Ez a rendelet nem alkalmazandó az alábbiakra:

a) a tagállamok földgázszállító rendszerei, a 2009/73/EK irány
elv 49. cikke alapján adott eltérések időtartama alatt;

b) a jelentős új infrastruktúra, azaz a rendszerösszekötők, LNG-
létesítmények és földgáztárolók, és a meglévő infrastruktú
rán végrehajtott jelentős mértékű kapacitásbővítések,
valamint azon infrastruktúra-módosítások, amelyek a
2009/73/EK irányelv 36. cikkének (1) és (2) bekezdése értel
mében új gázellátási források bevonását teszik lehetővé,
amennyiben az említett irányelv 9., 14., 32., 33., 34. cikké
ben vagy 41.  cikkének (6), (8)  és (10)  bekezdésében foglalt
rendelkezések alól mentességet élveznek mindaddig, amíg az
ezen albekezdésben felsorolt rendelkezések alól mentességet
élveznek, kivéve e rendelet 19. cikkének (4) bekezdését; vagy

c) azon földgázszállító-rendszerek, amelyek részére a
2009/73/EK irányelv 48. cikke alapján eltérést engedélyeztek.

Az első albekezdés a) pontja vonatkozásában azok a tagállamok,
amelyek részére a 2009/73/EK irányelv 49. cikke alapján eltérést
engedélyeztek, kérhetik a Bizottságtól az e pontban említett elté
rés lejártának időpontjától számított legfeljebb két évig terjedő
átmeneti eltérést e rendelettől.

31.  cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1775/2005/EK rendelet 2011. március 3-tól hatályát veszti. A
hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a ren
deletre való hivatkozásként kell értelmezni, a II. mellékletben sze
replő megfelelési táblázattal összhangban.

32.  cikk

Hatálybalépés

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

Ezt a rendeletet 2009. szeptember 3-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. július 13-án.

az Európai Parlament részéről
az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről
az elnök

E. ERLANDSSON
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I. MELLÉKLET

IRÁNYMUTATÁSOK

1.  A szállításirendszer-üzemeltetők által harmadik felek részére nyújtandó hozzáférési szolgáltatásokról

(1) A szállításirendszer-üzemeltetők nem megszakítható és megszakítható szolgáltatásokat nyújtanak legalább egynapos 
időtartamra. 

(2) A harmonizált szállítási szerződéseket és az egységes üzemi  és kereskedelmi szabályzatot olyan módon kell kialakí
tani, hogy az megkönnyítse a rendszerhasználók által szerződésben lekötött kapacitás kereskedelmét és újrafelhasz
nálását, anélkül hogy ez a kapacitások felszabadítását akadályozná. 

(3) A szállításirendszer-üzemeltetők a rendszerhasználókkal való megfelelő konzultációt követően üzemi és kereskedelmi 
szabályzatokat, valamint harmonizált szerződéseket dolgoznak ki. 

(4) A szállításirendszer-üzemeltetők szabványosított nominálási  és újranominálási eljárásokat vezetnek be. Információs 
rendszereket és elektronikus kommunikációs megoldásokat dolgoznak ki, hogy megfelelő adatokkal lássák el a rend
szerhasználókat és egyszerűsítsék a tranzakciókat, úgymint a nominálásokat, a kapacitásra vonatkozó szerződéskötést 
és a rendszerhasználók között a kapacitásjogok átadását. 

(5) A visszaigazolási idők minimalizálása érdekében a szállításirendszer-üzemeltetők az iparág legjobb gyakorlata szerint 
harmonizálják a hivatalos kérelmezési eljárásokat és a visszaigazolási időket. A releváns rendszerhasználókkal folyta
tott konzultációt követően legkésőbb 2006. július 1-jétől biztosítaniuk kell az online képernyős kapacitásfoglaló és 
-visszaigazoló rendszereket, és a nominálási és újranominálási eljárásokat.

(6) A szállításirendszer-üzemeltetők a rendszerhasználóknak nem számítanak fel külön díjat a szállítási szerződéseikkel 
kapcsolatos, az általános szabályok és eljárások szerint intézett tájékoztatási kérelmekért és tranzakciókért. 

(7) Az olyan tájékoztatási kérelmekért, amelyek rendkívüli vagy túlzott költségekkel járnak – azaz például a megvalósít
hatósági tanulmányokért – külön díjakat lehet felszámítani, feltéve, hogy a díjak kellően indokolhatóak. 

(8) A szállításirendszer-üzemeltetők együttműködnek más szállításirendszer-üzemeltetőkkel saját hálózataik karbantartá
sának összehangolása tekintetében, annak érdekében, hogy minimalizálják a rendszerhasználóknak és más területek 
szállításirendszer-üzemeltetőinek nyújtott szállítási szolgáltatások megszakadását, valamint, hogy azonos előnyöket 
biztosíthassanak az ellátás biztonsága tekintetében, beleértve a tranzitszállítást is. 

(9) A szállításirendszer-üzemeltetők évente legalább egyszer, előre meghatározott határidőre – megfelelő időben eszkö
zölt előzetes értesítéssel – közzéteszik az összes olyan tervezett karbantartási időszakot, amely érintheti a rendszer
használóknak a szállítási szerződésekből eredő jogait, valamint az ilyen vonatkozású üzemeltetési információkat. Ez 
magában foglalja a tervezett karbantartási időszakok bármilyen változásának gyors és megkülönböztetésmentes nyil
vánosságra hozatalát, továbbá a nem tervezett karbantartásokról szóló értesítést is, amint ezen információ a 
szállításirendszer-üzemeltető számára rendelkezésre áll. A karbantartási időszakok alatt a szállításirendszer-
üzemeltetők rendszeresen frissített információkat tesznek közzé a karbantartás részleteiről, várható időtartamáról és 
hatásáról. 

(10) A szállításirendszer-üzemeltetők napi bontásban nyilvántartást vezetnek a folyó karbantartásokról és a forgalommeg
szakításokról, és azt kérésre a hatáskörrel rendelkező hatóság rendelkezésére bocsátják. Az információkat kérésre a 
megszakítás által érintetteknek is rendelkezésre kell bocsátani. 

2.  A kapacitásallokációs mechanizmusok és a szűkületek kezelésére vonatkozóan a szállításirendszer-
üzemeltetők által követendő eljárások alapelveiről és szerződéses szűkület esetén történő alkalmazásáról

2.1.  A kapacitásallokációs mechanizmusok és a szűkületek kezelésére vonatkozóan a szállításirendszer-üzemeltetők által követendő eljá
rások alapelveiről

(1) A kapacitásallokációs mechanizmusoknak és a szűkületek kezelésére vonatkozó eljárásoknak elő kell segíteniük a ver
seny kialakulását és a kapacitás likvid kereskedelmét, és összeegyeztethetőknek kell lenniük a piaci mechanizmusokkal 
– többek között az azonnali piacokkal és a kereskedési pontokkal. Rugalmasaknak kell lenniük és tudniuk kell alkal
mazkodni a változó piaci körülményekhez. 

(2) Ezeknek a mechanizmusoknak és eljárásoknak figyelembe kell venniük az érintett rendszer egyensúlyát, valamint az 
ellátás biztonságát. 
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(3) Ezek a mechanizmusok és eljárások nem akadályozhatják új piaci szereplők piacra lépését, és nem támaszthatnak indo
kolatlan akadályokat a piacra lépéssel szemben. Nem akadályozhatják meg a piaci résztvevőket – beleértve az újonnan 
piacra lépőket és a kis piaci részesedéssel rendelkező cégeket is – abban, hogy hatékonyan versenyezzenek. 

(4) Ezeknek a mechanizmusoknak és eljárásoknak megfelelő gazdasági jelzéseket kell nyújtaniuk a műszaki kapacitás gaz
daságos és maximális kihasználásához, valamint meg kell könnyíteniük az új infrastruktúrába történő beruházást. 

(5) A rendszerhasználókat tájékoztatni kell arról, hogy milyen típusú körülmények érinthetik a szerződésben lekötött 
kapacitás rendelkezésre állását. A megszakításról szóló tájékoztatásnak tükröznie kell, hogy a szállításirendszer-
üzemeltetőnek milyen szintű információk állnak rendelkezésére. 

(6) Amennyiben rendszeregyensúlyi okok miatt a szerződéses szállítási kötelezettségek teljesítésében nehézségek mutat
koznak, a szállításirendszer-üzemeltetők értesítik a rendszerhasználókat, és késedelem nélkül megkülönbözetésmen
tes megoldást keresnek. 

A szállításirendszer-üzemeltetők az eljárásokról – még azok bevezetése előtt – konzultálnak a rendszerhasználókkal, 
és egyeztetik azokat a szabályozó hatósággal. 

2.2.  Szűkületek kezelésére vonatkozó eljárások szerződéses szűkület esetén

(1) Amennyiben a szerződéses kapacitás kihasználatlan, a szállításirendszer-üzemeltetők ezt a kapacitást különböző idő
tartamú szerződések formájában megszakítható szolgáltatásként rendelkezésre bocsátják az elsődleges piacon, feltéve, 
hogy ezt a kapacitást az érintett rendszerhasználó nem ajánlja fel méltányos áron a másodlagos piacon. 

(2) A felszabadult megszakítható kapacitásból származó bevételeket a hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóság által 
megállapított vagy jóváhagyott szabályok szerint kell felosztani. E szabályoknak összeegyeztethetőeknek kell lenniük 
a rendszer hatékony és gazdaságos kihasználásának követelményével. 

(3) A felszabadult megszakítható kapacitás méltányos árát a hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóság állapíthatja meg, 
figyelembe véve az adott konkrét körülményeket. 

(4) Adott esetben, a szállításirendszer-üzemeltetők tőlük elvárható mértékben erőfeszítést tesznek a felhasználatlan kapa
citás legalább egyes részeinek a piacon nem megszakítható kapacitásként történő értékesítésére. 

3.  A rendszerhasználók számára a rendszerhez való tényleges hozzáféréshez szükséges műszaki információk 
meghatározása, az átláthatóság követelményei szempontjából releváns pontok meghatározása, valamint az 
összes releváns pontnál közzéteendő információk és ezen információk közzétételének ütemezése

3.1.  A Rrendszerhasználók számára a rendszerhez való tényleges hozzáféréshez szükséges műszaki információk meghatározása

A szállításirendszer-üzemeltetők legalább a következő információkat közzéteszik rendszereikről és szolgáltatásaikról:

a) az általuk nyújtott különböző szolgáltatásoknak és azok díjainak részletes és átfogó leírása;

b) Az ezen szolgáltatásokhoz rendelkezésre álló szállítási szerződések különböző típusai, és – adott esetben – az 
üzemi  és kereskedelmi szabályzat és/vagy a valamennyi rendszerhasználóra vonatkozó jogokat és kötelezettsé
geket leíró általános feltételek, beleértve a harmonizált szállítási szerződéseket és egyéb vonatkozó 
dokumentumokat;

c) a szállítórendszer használatakor alkalmazott harmonizált eljárások, beleértve a legfontosabb szakkifejezések 
meghatározásait is;

d) a kapacitásallokációra, a szűkületkezelésre, továbbá a felhalmozás megelőzésére és az újra-felhasználásra vonat
kozó eljárásokat meghatározó rendelkezések;

e) a kapacitásoknak a másodlagos piacon, a szállításirendszer-üzemeltető viszonylatában folytatott kereskedelmére 
vonatkozó szabályok;

f) adott esetben a szállítási és egyéb szolgáltatásokban külön díjazás nélkül szereplő rugalmassági és toleranciaszin
tek, valamint az ezen túlmenően nyújtott esetleges rugalmassági lehetőségek és az azoknak megfelelő díjak;
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g) a szállításirendszer-üzemeltetők gázrendszerének részletes leírása, amely feltüntet minden olyan releváns pontot, 
amely összekapcsolja rendszerét más szállításirendszer-üzemeltetőkével és/vagy gáz-infrastruktúrákkal – például 
cseppfolyósított földgázzal (LNG) –, valamint a 2009/73/EK irányelv 2. cikkének 14. pontjában meghatározott 
rendszerszintű szolgáltatások nyújtásához szükséges infrastruktúrával;

h) a gáz minőségével és a nyomáskövetelményekkel kapcsolatos információk;

i) a szállításirendszer-üzemeltető által üzemeltetett rendszerhez való kapcsolódásra vonatkozó szabályok;

j) kellő időben nyújtott bármely információ a szolgáltatások vagy a feltételek javasolt és/vagy tényleges változása
iról, beleértve az a)–i) pontokban felsorolt tételeket.

3.2.  Az átláthatósági követelmények szempontjából releváns pontok meghatározása

Releváns pontnak minősülnek legalább a következők:

a) a szállításirendszer-üzemeltető által üzemeltetett hálózathoz tartozó összes betáplálási pont;

b) a legfontosabb kiadási pontok és kiadási zónák, amelyek egy adott szállításirendszer-üzemeltető hálózati kiadási 
összkapacitásának legalább 50 %-át lefedik, beleértve minden olyan kiadási pontot és kiadási zónát, amely a háló
zat kiadási összkapacitásának több mint 2 %-át fedi le;

c) a szállításirendszer-üzemeltetők különböző hálózatait összekötő valamennyi pont;

d) egy szállításirendszer-üzemeltető hálózatát LNG-terminállal összekötő valamennyi pont;

e) minden lényeges pont egy adott szállításirendszer-üzemeltető hálózatán belül, beleértve a gázkereskedési  pon
tokhoz való kapcsolódási pontokat is. Minden olyan pontot lényegesnek kell tekinteni, ahol a tapasztalatok alap
ján fizikai szűkület fellépése valószínűsíthető;

f) minden olyan pont, amely egy adott szállításirendszer-üzemeltető hálózatát a 2009/73/EK irányelv 2. cikkének 
(14) bekezdésében meghatározott kiegészítő szolgáltatások nyújtásához szükséges infrastruktúrához kapcsolja.

3.3.  Az összes releváns ponton közzéteendő információk és ezen információk közzétételének időbeli ütemezése

(1) A szállításirendszer-üzemeltetők valamennyi releváns ponton közzéteszik a kapacitási helyzetre vonatkozó, napokra 
lebontott, következő információkat az interneten rendszeresen/görgetett formában, valamint szabványosított, felhasz
nálóbarát módon: 

(a) mindkét áramlási irány maximális műszaki kapacitását

(b) az összes szerződésben lekötött és megszakítható kapacitást,

(c) a szabadkapacitást.

(2) A szállításirendszer-üzemeltetők a szabadkapacitásokat valamennyi releváns pont tekintetében legalább 18 hónapos 
időszakra előre közzé teszik, és ezt az információt legalább havonta vagy, ha új információ áll rendelkezésre, gyak
rabban frissítik. 

(3) A szállításirendszer-üzemeltetők közzé teszik a rövid távú szolgáltatások (egy napra, egy hétre előre) rendelkezésre állá
sának napi frissítését, ami többek között a nominálásokon alapul, az uralkodó szerződéses kötelezettségeket és a sza
bad kapacitások rendszeres hosszú távú előrejelzését éves alapon egészen tíz évre, minden releváns pontra. 

(4) A szállításirendszer-üzemeltetők közzéteszik a múltbéli maximális és minimális havi kapacitás-kihasználtsági arányt 
és az éves átlagos gázáramot minden releváns pontra az előző három évre vonatkozóan, görgetett formában. 

(5) A szállításirendszer-üzemeltetők legalább három hónap tényleges összesített gázforgalmáról napi bontásban naplót 
vezetnek. 

(6) A szállításirendszer-üzemeltetők valamennyi kapacitáslekötési szerződésről és minden egyéb, a szabadkapacitások 
kiszámításával és az azokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos lényeges olyan információról tényleges nyilvántartást 
vezetnek, amelyhez a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságoknak feladataik ellátása érdekében hozzáféréssel kell 
rendelkezniük. 
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(7) A szállításirendszer-üzemeltetők a rendelkezésre álló szolgáltatások díjának számítására, valamint a szabad kapacitás 
online ellenőrzésére felhasználóbarát eszközöket biztosítanak. 

(8) Amennyiben a szállításirendszer-üzemeltetők nem tudják biztosítani az (1), (3) és (7) bekezdés szerinti nyilvános tájé
koztatást, konzultálnak a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságokkal és a lehető leghamarabb – de legkésőbb 2006. 
december 31-ig – végrehajtási cselekvési tervet állítanak össze.
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II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

1775/2005/EK rendelet E rendelet

1. cikk 1. cikk

2. cikk 2. cikk

— 3. cikk

— 4. cikk

— 5. cikk

— 6. cikk

— 7. cikk

— 8. cikk

— 9. cikk

— 10. cikk

— 11. cikk

— 12. cikk

3. cikk 13. cikk

4. cikk 14. cikk

— 15. cikk

5. cikk 16. cikk

— 17. cikk

6. cikk 18. cikk

— 19. cikk

— 20. cikk

7. cikk 21. cikk

8. cikk 22. cikk

9. cikk 23. cikk

10. cikk 24. cikk

11. cikk 25. cikk

12. cikk 26. cikk

13. cikk 27. cikk

14. cikk 28. cikk

15. cikk 29. cikk

16. cikk 30. cikk

— 31. cikk

17. cikk 32. cikk

Melléklet I. melléklet
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