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2. A KAPACITÁS-ALLOKÁCIÓS MECHANIZMUS ÉS A SZŰK KERESZTMETSZETEK KEZELÉSÉRE VONAT-
KOZÓ ELJÁRÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ELVEK, ÉS AZ EZEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK
ALKALMAZÁSA SZERZŐDÉSES SZŰK KERESZTMETSZET ESETÉN

3. A RENDSZERHASZNÁLÓK SZÁMÁRA A RENDSZERHEZ VALÓ HATÉKONY HOZZÁFÉRÉSHEZ SZÜK-
SÉGES MŰSZAKI INFORMÁCIÓK MEGHATÁROZÁSA ÉS AZ ÁTLÁTHATÓSÁG KÖVETELMÉNYEI SZEM-
PONTJÁBÓL RELEVÁNS PONTOK MEGHATÁROZÁSA, VALAMINT AZ ÖSSZES RELEVÁNS PONTNÁL
KÖZZÉTEENDŐ INFORMÁCIÓKAT ÉS EZEN INFORMÁCIÓK KÖZZÉTÉTELÉNEK IDŐBELI ÜTEMEZÉSÉT

1. A HARMADIK FÉL HOZZÁFÉRÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK

(1) A szállítási rendszerüzemeltetők nem megszakítható és megszakítható szolgáltatásokat nyújtanak
legalább egy napos időtartamra.

(2) A harmonizált szállítási szerződéseket és az egységes üzemi és kereskedelmi szabályzatot olyan módon
kell kialakítani, hogy az megkönnyítse a rendszerhasználók által szerződésben lekötött kapacitás keres-
kedelmét és újrafelhasználását, anélkül, hogy ez a kapacitások felszabadítását akadályozná.

(3) A szállítási rendszerüzemeltetők a rendszerhasználókkal történő megfelelő konzultációkat követően
üzemi és kereskedelmi szabályzatokat és harmonizált szerződéseket dolgoznak ki.

(4) A szállítási rendszerüzemeltetők szabványosított nominálási és újranominálási eljárásokat vezetnek be.
Információs rendszereket és elektronikus kommunikációs megoldásokat dolgoznak ki, hogy megfelelő
adatokkal lássák el a rendszerhasználókat 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 szállítási rendszerüzemeltetők az iparág legjobb
gyakorlata szerint harmonizálják a hivatalos kérelmezési eljárásokat és a visszaigazolási időket. A rele-
váns rendszerhasználókkal folytatott konzultációt követően legkésőbb 2006. július 1-jétől biztosítaniuk
kell az on-line képernyős kapacitásfoglaló és -visszaigazoló rendszereket, és a nominálási és újranominá-
lási eljárásokat.

(6) A szállítási rendszerüzemeltetők a rendszerhasználóknak nem számolnak fel külön díjat a szállítási
szerződéseikkel kapcsolatos, az általános szabályok és eljárások szerint intézett tájokoztatási kérelme-
kért és tranzakciókért.

(7) Az olyan tájékoztatási kérelmekért, amelyek rendkívüli vagy túlzott költségekkel járnak – úgymint
megvalósíthatósági tanulmányok – külön díjakat lehet felszámolni, feltéve, hogy a díjak kellően indo-
kolhatóak.

(8) A szállítási rendszerüzemeltetők együttműködnek más szállítási rendszerüzemeltetőkkel saját hálóza-
taik karbantartásának összehangolása tekintetében, annak érdekében, hogy minimalizálják a rendszer-
használóknak és más területek szállítói rendszerüzemeltetőinek nyújtott szállítási szolgáltatások meg-
szakadását, valamint, hogy azonos előnyöket biztosíthassanak az ellátás biztonsága tekintetében,
beleértve a tranzitszállítást is.

(9) A szállítási rendszerüzemeltetők évente legalább egyszer, előre meghatározott határidőre – megfelelő
időben eszközölt előzetes értesítéssel – közzé teszik az összes olyan tervezett karbantartási időszakot,
amely érintheti a rendszerhasználóknak a szállítási szerződésekből eredő jogait, valamint az ilyen
vonatkozású üzemeltetési információkat. Ennek tartalmaznia kell a tervezett karbantartási időszakok
bármilyen változásának gyors és megkülönböztetésmentes nyilvánosságra hozatalát, továbbá a nem
tervezett karbantartásokról szóló értesítést, amint ezen információ a szállítási rendszerüzemeltető szá-
mára rendelkezésre áll. A karbantartási időszakok alatt a szállítási rendszerüzemeltetők rendszeresen
frissített információkat tesznek közzé a karbantartás részleteiről, várható időtartamáról és hatásáról.

(10) A szállítási rendszerüzemeltetők napi bontásban naplót vezetnek a folyó karbantartásokról és a forga-
lom-megszakításokról, és azt kérésre az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátják. Az információkat
kérésre bármely megszakadás által érintettek rendelkezésére is bocsátja.
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2. A KAPACITÁS-ALLOKÁCIÓS MECHANIZMUS ÉS A SZŰK KERESZTMETSZETEK KEZELÉSÉRE VONAT-
KOZÓ ELJÁRÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ELVEK, ÉS AZ EZEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK
ALKALMAZÁSA SZERZŐDÉSES SZŰK KERESZTMETSZET ESETÉN

2.1. A KAPACITÁS-ALLOKÁCIÓS MECHANIZMUS ÉS A SZŰK KERESZTMETSZETEK KEZELÉSÉRE
VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ELVEK

(1) A kapacitás-allokációs mechanizmus és a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó eljárások
elősegítik a verseny kialakulását és a kapacitás likvid kereskedelmét, és összeegyeztethetők a piaci
mechanizmusokkal, többek között az azonnali piacokkal és a kereskedési pontokkal. Rugalmasak
és képesek a változó piaci körülményekhez való alkalmazkodásra.

(2) Ezek a mechanizmusok és eljárások figyelembe veszik az érintett rendszer egyensúlyát, valamint
az ellátás biztonságát.

(3) Ezek a mechanizmusok és eljárások nem akadályozzák új piaci szereplők piacra lépését, és nem
támasztanak indokolatlan akadályokat a piacra lépéssel szemben. Nem akadályozzák meg a piaci
résztvevőket – beleértve az újonnan piacra lépőket és a kis piaci részesedéssel rendelkező cégeket
is – abban, hogy hatékonyan versenyezzenek.

(4) Ezek a mechanizmusok és eljárások megfelelő gazdasági jelzéseket nyújtanak a műszaki kapacitás
gazdaságos és maximális kihasználásához, valamint megkönnyítik az új infrastruktúrába történő
beruházást.

(5) A rendszerhasználókat tájékoztatni kell az olyan körülmény típusáról, amely érintheti a szerződés-
ben lekötött kapacitás rendelkezésre állását. A megszakításról szóló információnak tükröznie kell
a szállítási rendszerüzemeltető részére rendelkezésre álló információ szintjét.

(6) Amennyiben rendszeregyensúlyi okok miatt a szerződéses szállítási kötelezettségek teljesítésében
nehézségek mutatkoznak, a szállítási rendszerüzemeltetők értesítik a rendszerhasználókat, és kése-
delem nélkül megkülönbözetés-mentes megoldást keresnek.

A szállítási rendszerüzemeltetők az eljárásokról – még azok bevezetése előtt – konzultálnak a rend-
szerhasználókkal, és egyeztetéseket folytatnak a szabályozó hatósággal.

2.2. SZŰK KERESZTMETSZETEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK SZERZŐDÉSES SZŰK
KERESZTMETSZET ESETÉN

(1) Amennyiben a szerződéses kapacitás kihasználatlan, a szállítási rendszerüzemeltetők ezt a kapaci-
tást különböző időtartamú 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 az illetékes szabályozó hatóság
által megállapított vagy jóváhagyott szabályok szerint kell felosztani. Ezek a szabályok összeegyez-
tethetőek a rendszer hatékony és gazdaságos kihasználásának követelményével.

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

(4) Adott esetben, a szállítási rendszerüzemeltetők tőlük elvárható erőfeszítést tesznek a felhasználat-
lan kapacitás legalább egyes részeinek a piacon nem megszakítható kapacitásként történő értéke-
sítésére.

3. A RENDSZERHASZÁLÓK SZÁMÁRA A RENDSZERHEZ VALÓ HATÉKONY HOZZÁFÉRÉSHEZ SZÜK-
SÉGES MŰSZAKI INFORMÁCIÓK MEGHATÁROZÁSA ÉS AZ ÁTLÁTHATÓSÁG KÖVETELMÉNYEI SZEM-
PONTJÁBÓL RELEVÁNS PONTOK MEGHATÁROZÁSA, VALAMINT AZ ÖSSZES RELEVÁNS PONTNÁL
KÖZZÉTEENDŐ INFORMÁCIÓKAT ÉS EZEN INFORMÁCIÓK KÖZZÉTÉTELÉNEK IDŐBELI ÜTEMEZÉSE

3.1. A RENDSZERHASZNÁLÓK SZÁMÁRA A RENDSZERHEZ VALÓ HATÉKONY HOZZÁFÉRÉSHEZ
SZÜKSÉGES MŰSZAKI INFORMÁCIÓK MEGHATÁROZÁSA

A szállítási rendszerüzemeltetők legalább a következő információkat teszik közzé rendszereikről és
szolgáltatásaikról:

a) A nyújtott különböző szolgáltatások 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 vonat-
kozó jogokat és kötelezettségeket leíró általános feltételek, beleértve a harmonizált szállítási szer-
ződéseket és egyéb vonatkozó dokumentumokat;

c) A szállítórendszer használatakor alkalmazott harmonizált eljárások, beleértve a legfontosabb szak-
kifejezések definícióit;
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d) Kapacitás-allokációra, a szűk keresztmetszet kezelésére, továbbá a felhalmozás megelőzésére és az
újra-felhasználásra vonatkozó eljárásokat meghatározó rendelkezések;

e) A kapacitásoknak a másodlagos piacon, a szállítási rendszerüzemeltető viszonylatában folytatott
kereskedelmére vonatkozó szabályok;

f) Amennyiben alkalmazható, a szállítási és egyéb szolgáltatásokban külön díjazás nélkül szereplő
rugalmassági és toleranciaszintek, valamint az ezen túlmenően nyújtott bármilyen rugalmasság és
az annak megfelelő díjak;

g) A szállítási rendszerüzemeltetők gázrendszerének részletes leírása, amely feltüntet minden olyan
releváns pontot, amely összekapcsolja rendszerét más szállítási rendszerüzemeltetőkével és/vagy
gáz infrastruktúrával – úgymint cseppfolyósított földgázzal (LNG) – valamint a 2003/55/EK irány-
elv 2. cikkének (14) bekezdésében meghatározott rendszerszintű szolgáltatások nyújtásához szük-
séges infrastruktúrával;

h) A gáz minőségével és a nyomáskövetelményekkel kapcsolatos információk;

i) A szállítási rendszerüzemeltetők által üzemeltetett rendszerhez való kapcsolódásra vonatkozó sza-
bályok;

j) Kellő időben nyújtott bármely információ a szolgáltatások vagy a feltételek tekintetében javasolt
és/vagy tényleges változásokról, beleértve az a)–i) pontokban felsorolt tételeket.

3.2. AZ ÁTLÁTHATÓSÁG KÖVETELMÉNYEIRE VONATKOZÓ RELEVÁNS PONTOK MEGHATÁROZÁSA

A releváns pontok tartalmazzák legalább a következőket:

a) A szállítási rendszerüzemeltető által üzemeltetett hálózathoz tartozó minden betáplálási pont;

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

c) A szállítási rendszerüzemeltetők különböző hálózatait összekötő valamennyi pont;

d) Egy szállítási rendszerüzemeltető hálózatát LNG-terminállal összekötő valamennyi pont;

e) Minden lényeges pont egy adott szállítási rendszerüzemeltető hálózatán belül, beleértve a gáz-
kereskedési pontokhoz kapcsolódó pontokat. Minden olyan pontot lényegesnek kell tekinteni,
ahol a tapasztalatok alapján fizikai szűk keresztmetszet fellépése valószínűsíthető;

f) Minden olyan pont, amely egy adott szállítási rendszerüzemeltető hálózatát a 2003/55/EK irányelv
2. cikkének (14) bekezdésében meghatározott rendszerszintű szolgáltatások nyújtásához szükséges
infrastruktúrához kapcsolja.

3.3. VALAMENNYI RELEVÁNS PONTON KÖZZÉTEENDŐ INFORMÁCIÓ ÉS EZEN INFORMÁCIÓK KÖZ-
ZÉTÉTELÉNEK IDŐBELI ÜTEMEZÉSE

(1) A szállítási rendszerüzemeltetők valamennyi releváns ponton a kapacitási helyzetre vonatkozó,
napokra lebontott, következő információkat teszik közzé az Interneten rendszeresen és folyama-
tosan, valamint szabványosított, felhasználóbarát módon:
a) mindkét áramlási irány maximális műszaki kapacitását,
b) az összes szerződésben lekötött és megszakítható kapacitást,
c) a rendelkezésre álló kapacitást.

(2) A szállítási rendszerüzemeltetők a rendelkezésre álló kapacitásokat valamennyi releváns pont
tekintetében legalább 18 hónapos időszakra előre közzé teszik, és ha új információ áll rendelke-
zésre, ezt az információt legalább havonta vagy gyakrabban frissítik.

(3) A szállítási rendszerüzemeltetők a rövid távú (a következő napra vagy hétre felkínált) szolgálta-
tások rendelkezésre állásának napi frissítéseit többek között a nominálások, a mindenkori szerző-
déses kötelezettségek és a rendelkezésre álló kapacitások rendszeres, hosszú távú – éves bontásban
legfeljebb 10 évre vonatkozó – előrejelzései alapján teszik közzé.

(4) Az átviteli rendszerüzemeltetők a múltbéli maximális és minimális havi kapacitás-kihasználtsági
arányt és a valamennyi releváns ponton áthaladó átlagos éves áramlást folyamatosan közzé teszik
az előző három évre vonatkozóan.

(5) A szállítási rendszerüzemeltetők legalább három hónap valós összesített gázforgalmáról napi bon-
tásban naplót vezetnek.
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(6) A szállítási rendszerüzemeltetők valamennyi kapacitás-lekötési szerződésről és minden egyéb, a
rendelkezésre álló kapacitások kiszámításával és hozzáférésükkel kapcsolatos lényeges olyan infor-
mációról tényleges nyilvántartást vezetnek, amelyhez az illetékes nemzeti hatóságoknak feladataik
ellátása érdekében hozzá kell férniük.

(7) A szállítási rendszerüzemeltetők a rendelkezésre álló szolgáltatások díjának számítására, valamint
a rendelkezésre álló kapacitás on-line ellenőrzésére felhasználóbarát eszközöket biztosítanak.

(8) Amennyiben a szállítási rendszerüzemeltetők az (1), (3) és (7) bekezdéssel összhangban nem tud-
nak információt közzé tenni, konzultálnak az illetékes nemzeti hatóságokkal és a lehető leghama-
rabb – de legkésőbb 2006. december 31-ig – végrehajtási cselekvési tervet állítanak össze.

P6_TA(2005)0062

Szociális biztonsági rendszerek ***II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen
belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló
1408/71/EGK rendelet és az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapítá-
sáról szóló 574/72/EGK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfoga-
dására irányuló tanácsi közös álláspontról (12062/3/2004 — C6-0189/2004 — 2003/0184(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

— tekintettel a Tanács közös álláspontjára (12062/3/2004 — C6-0189/2004),

— tekintettel a Bizottság által a Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott javaslattal kapcsolatos parlamenti
álláspontra az első olvasatban (1) (COM(2003)0468) (2),

— tekintettel a módosított javaslatra (COM(2004)0314) (2),

— tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

— tekintettel eljárási szabályzatának 67. cikkére,

— tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság második olvasatra vonatkozó ajánlására
(A6-0003/2005),

1. a közös álláspontot jóváhagyja;

2. utal a Bizottság által az 1408/71/EGK rendelet IIa. mellékletével kapcsolatban a Tanács közös állás-
pontjának elfogadásával egyidejűleg tett nyilatkozatot (3);

3. megállapítja, hogy a jogi aktust a közös állásponttal összhangban fogadták el;

4. utasítja elnökét, hogy az EK-Szerződés 254. cikkének (1) bekezdése értelmében a jogi aktust a Tanács
elnökével együtt lássa el kézjegyével;

5. utasítja főtitkárát, hogy miután megerősítést nyert, hogy valamennyi eljárást megfelelően lezártak, lássa
el kézjegyével a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben tegye közzé az Európai Unió Hivatalos
Lapjában;

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 102. E, 2004.4.28., 804. o.
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(3) 13940/2004 ADD 1.
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