
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Powiadomienie rządu węgierskiego zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/72/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej 
(„dyrektywa w sprawie energii elektrycznej”) w odniesieniu do wyznaczenia MAVIR Hungarian 
Independent Transmission Operator Company Ltd, MAVIR Zrt., jako operatora systemu 

przesyłowego na Węgrzech – Operator systemu przesyłowego energii elektrycznej 

(2013/C 182/04) 

W następstwie ostatecznej decyzji węgierskiego organu regulacyjnego z dnia 13 marca 2012 r. dotyczącej 
certyfikacji MAVIR Hungarian Independent Transmission Operator Company Ltd, MAVIR Zrt. jako nieza
leżnego operatora systemu przesyłowego (rozdział V dyrektywy w sprawie energii elektrycznej) rząd Węgier 
poinformował Komisję o urzędowym zatwierdzeniu i wyznaczaniu tego przedsiębiorstwa jako operatora 
systemu przesyłowego działającego na Węgrzech, zgodnie z art. 10 dyrektywy w sprawie energii elektrycz
nej. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej węgierskiego urzędu ds. energii: 

— decyzja węgierskiego organu regulacyjnego w sprawie certyfikacji MAVIR Zrt.: 

http://192.168.54.12/gcpdocs/70/200-2012_MAVIR_A%20MAVIR_Zrt_tanusitasa.pdf 

— decyzja węgierskiego organu regulacyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na działalność MAVIR Zrt.: 

http://www.eh.gov.hu/gcpdocs/70/715_2012_MAVIR_atviteli_rendszeriranyitasra_vonatkozo_mukodesi_ 
engedely.pdf 

Powiadomienie rządu węgierskiego zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/73/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego („dyrektywa 
gazowa”), w odniesieniu do wyznaczenia FGSZ Natural Gas Transmission Closed Company 
Limited, FGSZ Zrt., jako operatora systemu przesyłowego na Węgrzech – Operator systemu 

przesyłowego gazu 

(2013/C 182/05) 

W następstwie ostatecznej decyzji węgierskiego organu regulacyjnego z dnia 7 lutego 2012 r. dotyczącej 
certyfikacji FGSZ Natural Gas Transmission Closed Company Limited, FGSZ Zrt., jako niezależnego opera
tora systemu przesyłowego (rozdział IV dyrektywy gazowej) rząd Węgier poinformował Komisję o urzę
dowym zatwierdzeniu i wyznaczaniu tego przedsiębiorstwa jako operatora systemu przesyłowego działają
cego na Węgrzech, zgodnie z art. 10 dyrektywy gazowej. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać na stronach internetowych węgierskiego urzędu ds. energii 
oraz FGSZ: 

decyzje węgierskiego urzędu ds. energii w sprawie certyfikacji FGSZ Zrt.: 

— http://fgsz.hu/en/content/company 

— http://fgsz.hu/sites/default/files/dokumentumok/jogszabalyok/MEH-hat_34_2012.pdf 

— http://www.eh.gov.hu/gcpdocs/65/A%20BIZOTTSÁG%20VÉLEMÉNYE_Brüsszel%202011.12. 
6%20C2011%208984%20végleges.pdf 

— http://www.eh.gov.hu/gcpdocs/65/FGSZ%20Tanúsítás%20Végsö%20határozat%2034_2012.pdf
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