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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a transzeurópai energiainfrastruktúrára vonatkozó, az Európai Bizottság 
által javasolt iránymutatásokat.

Amint azt a Bizottság kijelentette, ez a kezdeményezés a 2020-ig tartó és azt követő időszakra 
olyan, villamosenergia- és földgázhálózatokat, valamint olaj- és szén-dioxid-szállítási 
infrastruktúrát magukban foglaló, kiemelt jelentőségű transzeurópai folyosókat és területeket 
határoz meg korlátozott számban, amelyeken a leginkább létjogosultsága van az európai uniós 
fellépésnek. E prioritások végrehajtását a következők révén kívánja megvalósítani: 

1. az engedélyezési eljárások megkönnyítése a közös érdekű projektekkel kapcsolatos 
eljárások időtartamának jelentős lerövidítése, valamint az ilyen projektek 
végrehajtásában való lakossági részvétel és ezek elfogadottságának növelése 
érdekében; 

2. a közös érdekű villamosenergia- és gázprojektekre vonatkozó szabályozás 
egyszerűsítése a kínált előnyökön alapuló költségelosztás és annak biztosítása révén, 
hogy az engedélyezett megtérülés mértéke összhangban álljon a felmerülő 
kockázatokkal; 

3. a közös érdekű projektek végrehajtásának biztosítása a szükséges piaci alapú és 
közvetlen uniós pénzügyi támogatás biztosításával.  E tekintetben a javaslat alapján 
határozható meg, hogy a közös érdekű projektek jogosultak-e uniós pénzügyi 
támogatásra a – külön jogalkotási javaslat tárgyát képező – „európai 
összekapcsolódási eszköz” keretében. 

A módosítások célja a rendelet egyes elképzeléseinek pontosabb meghatározása és más uniós 
jogszabályokkal, nevezetesen a környezeti hatásvizsgálatokról és strukturális alapokról szóló 
szabályozással, az EU2020 stratégiával (hiszen ez utóbbi összefonódó éghajlati és 
energiaügyi célokat határoz meg) és egyéb olyan vonatkozó fejlesztési forgatókönyvekkel 
való fokozottabb összhangjának biztosítása, mint például a 2050-es ütemtervben foglaltak.
Tekintettel a közös érdekű projektek megvalósításához szükséges nagyszabású pénzügyi 
erőfeszítések támogatására rendelkezésre álló uniós források szűkösségére, a módosítások 
biztosítani kívánják, hogy a magánszektor is méltányos részt vállaljon a projektek
finanszírozásában.

A rendelet kulcsa a költség-haszon elemzés. Az előadó a mellékletben található, a 
módszertant ismertető rendelkezések kidomborítását javasolja a költségekkel és haszonnal 
kapcsolatos mutatók további részletezésével. Mivel a projektek végrehajtásának ütemezése és 
várható élettartamuk igen hosszú, alapvető fontosságúak az e paraméterek kiszámításakor 
alkalmazott leszámítolási kamatlábak. Ezért javasoljuk, hogy a Bizottság rendszeresen tegye 
közzé a leszámítolási kamatlábakat, amelyeket figyelembe kell venni. Ezenfelül az egyes 
projektekhez kapcsolódó konkrét externáliák érzékeltetésére a leszámítolási kamatlábak 
kockázati felárakkal egészülnek ki, amelyeket a projektgazdák határoznak meg az érintett 
érdekelt felekkel konzultálva. Ez az eljárás ösztönzi majd az érintett érdekelteket, különösen a 
projektek környezetében elő polgárokat, hogy részt vegyenek a vitákban.

Az energiarendszer egészére kiterjedő, harmonizált, uniós szintű költség-haszon elemzés 
benyújtását megelőzően a villamosenergia-piaci és a földgázpiaci ENTSO-knak figyelembe 
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kell venniük az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Területi Tervezési és 
Kohéziós Megfigyelő Hálózat által számukra megfogalmazott észrevételeket. Ezáltal a 
módszertant megelőző szakaszokban belsővé válnak a környezettel és a területrendezéssel 
kapcsolatos paraméterek. 

A jelentés tartalma kibővül olyan információkkal, mint a strukturális alapoknak a projekt 
végrehajtásához való hozzájárulása, valamint a kezdeti becslésekhez képest felmerült 
költségek kimutatása.

Amennyiben a tényleges költségek meghaladják a becsült költségek 20%-át, a Bizottságnak 
lehetősége lesz eltávolítani az érintett projektet a támogatható projektek listájáról.

Az előadó úgy véli, hogy a tízéves hálózatfejlesztési terv listáján való feltüntetés nem 
jelentheti annak feltételét, hogy a projekt „közös érdekűnek” minősüljön.

MÓDOSÍTÁSOK

 a Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A meglévő energiaipari infrastruktúrák 
felújításának és az új infrastruktúrák 
bevezetésének felgyorsítása 
elengedhetetlen az uniós energia- és 
éghajlat-politikai célkitűzések eléréséhez, 
amelyek többek között a belső energiapiac 
kiteljesítése, az ellátás, különösen a 
földgáz- és kőolajellátás biztonságának 
szavatolása, valamint az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 20 %-os 
csökkentése, a megújuló energia végső 
energiafogyasztáson belüli részesedésének 
20%-ra történő növelése és az 
energiahatékonyság 20 %-os javítása 2020-
ig. Ezzel egyidejűleg az Uniónak fel kell 
készítenie saját infrastruktúráját az 
energiarendszer további, 2050-ig várható 
széntelenítésére is.

(6) A meglévő energiaipari infrastruktúrák 
felújításának és az új infrastruktúrák 
bevezetésének felgyorsítása 
elengedhetetlen az uniós energia- és 
éghajlat-politikai célkitűzések eléréséhez, 
amelyek többek között a belső energiapiac 
kiteljesítése, az ellátás, különösen a 
földgáz- és kőolajellátás biztonságának 
szavatolása, valamint az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 20 %-os 
csökkentése, a megújuló energia végső 
energiafogyasztáson belüli részesedésének 
20%-ra történő növelése és az 
energiahatékonyság 20 %-os javítása 2020-
ig. Ezzel egyidejűleg az Uniónak fel kell 
készítenie saját infrastruktúráját az 
energiarendszer további, 2050-ig várható 
széntelenítésére is, továbbá – ugyanezen 
határidőn belül – fel kell készítenie arra, 
hogy összekapcsolja a magas megújuló-
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energiatermelő kapacitással és 
villamosenergia-tároló potenciállal 
rendelkező régiókat.

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A 2020-ig szükséges, európai érdekű 
villamosenergia-átviteli és földgáz-
szállítási infrastruktúrára irányuló 
beruházások becsült összege körülbelül 
200 milliárd EUR. A beruházási 
volumeneknek a korábbi trendekhez 
viszonyított jelentős emelkedése és az 
energiainfrastruktúra-prioritások 
végrehajtásának sürgőssége új 
megközelítést kíván az 
energiainfrastruktúrák, különösen a 
határokon átnyúló jellegű infrastruktúrák 
szabályozása és finanszírozása terén.

(11) A 2020-ig szükséges, európai érdekű 
villamosenergia-átviteli és földgáz-
szállítási infrastruktúrára irányuló 
beruházások becsült összege körülbelül 
200 milliárd EUR. A megújuló 
energiaforrások gyorsabb és átfogóbb 
kiépítése, valamint 2020-ig az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 20%-os 
csökkentésére, az energiahatékonyság 
20%-os növelésére és a megújuló 
energiaforrások energiafogyasztásban 
való 20%-os részesedésére vonatkozó 
uniós célkitűzések elérése eredményeként
a beruházási volumeneknek a korábbi 
trendekhez viszonyított jelentős 
emelkedése és az energiainfrastruktúra-
prioritások végrehajtásának sürgőssége új 
megközelítést kíván az 
energiainfrastruktúrák, különösen a 
határokon átnyúló jellegű infrastruktúrák 
szabályozása és finanszírozása terén.

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az energiatárolóknak, valamint a 
cseppfolyósított földgázhoz (LNG) és a 
sűrített földgázhoz (CNG) használt 
létesítményeknek a transzeurópai 
energiainfrastruktúra részeként fontos 
szerepet kell kapniuk az energiaellátás 
biztosításában a tárolt energia elosztása 



PE483.695v04-00 6/33 AD\905017HU.doc

HU

révén. Az ilyen energiatároló 
létesítmények gyors kiépítése ezért fontos 
részét képezi a működő hálózati 
infrastruktúrának.
A vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tároló erőművek vagy az 
energiatároló létesítmények építésével és 
üzemeltetésével kapcsolatos versenyt nem 
szabad olyan hálózati díjakkal 
akadályozni, amelyek ezeket a 
létesítményeket végfelhasználóként 
kezelik.

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A közös érdekű projekteket nemzeti 
szinten „elsőbbségi státussal” kell 
felruházni, és ezáltal gyorsított igazgatási 
elbánást kell biztosítani számukra. 
Helyénvaló, hogy az illetékes hatóságok a 
közös érdekű projekteket közérdekűnek 
tekintsék. A 92/43/EK és a 2000/60/EK 
irányelv szerinti összes feltétel teljesülése 
esetén a környezetre káros hatást kifejtő 
projekteket is engedélyezni kell, ha ezt 
magasabb rendű közérdek indokolja.

(20) A közös érdekű projekteket nemzeti 
szinten „elsőbbségi státussal” kell 
felruházni, és ezáltal gyorsított igazgatási 
elbánást kell biztosítani számukra. A 
regionális vagy nemzeti projekteket 
szintén azonos prioritással lehet kezelni, 
ha ennek révén biztosítható a megújuló 
energiaforrások integrálása és a verseny 
védelme. Ez magában foglalja az EU-n 
kívüli harmadik országokkal (pl. Svájc) 
közös projekteket is. Helyénvaló, hogy az 
illetékes hatóságok a közös érdekű 
projekteket közérdekűnek tekintsék. A 
92/43/EK és a 2000/60/EK irányelv 
szerinti összes feltétel teljesülése esetén a 
környezetre káros hatást kifejtő projekteket 
is engedélyezni kell, ha ezt magasabb 
rendű közérdek indokolja.

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Egy valamennyi engedélyezési eljárást (21) Egy valamennyi engedélyezési eljárást 
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összefogó vagy koordináló, hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóság létrehozása 
(„egyablakos rendszer”) várhatóan 
egyszerűsíti az eljárást, növeli a 
hatékonyságot és az átláthatóságot, 
valamint hozzájárul a tagállamok közötti 
szorosabb együttműködés kialakításához.

összefogó vagy koordináló, hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóság létrehozása 
(„egyablakos rendszer”) várhatóan 
egyszerűsíti az eljárást, növeli a 
hatékonyságot és az átláthatóságot, 
valamint hozzájárul a tagállamok közötti 
szorosabb együttműködés kialakításához.
Egy ilyen hatóság létrehozása azonban 
nem növelheti az adófizetők kiadását, és 
azt a meglévő források átcsoportosításával 
kell létrehozni.

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az európai energiaügyi 
gazdaságélénkítő program jól szemléltette, 
milyen hozzáadott értéket képvisel, ha az 
európai jelentőségű projektek végrehajtási 
feltételeinek megteremtése érdekében a 
jelentős uniós finanszírozással 
magántámogatást mozgósítunk. Az 
Európai Tanács 2011. február 4-i ülésén 
elismerte, hogy egyes 
energiainfrastruktúra-projekteknek 
korlátozott állami finanszírozásra lehet 
szüksége a magánfinanszírozás 
mobilizálásához. A gazdasági és pénzügyi 
válság, valamint a költségvetési 
megszorítások fényében a következő 
többéves pénzügyi kereten belül célzott, 
támogatásokat és pénzügyi eszközöket 
egyaránt magában foglaló segítségnyújtást 
kell kidolgozni, amely új beruházókat vonz 
az energiainfrastruktúra-prioritásnak 
minősülő folyosókhoz és területekhez, 
miközben az uniós költségvetés 
hozzájárulását a lehető legalacsonyabb 
szinten tartja.

(29) Az európai energiaügyi 
gazdaságélénkítő program jól szemléltette, 
milyen hozzáadott értéket képvisel, ha az 
európai jelentőségű projektek végrehajtási 
feltételeinek megteremtése érdekében a 
jelentős uniós finanszírozással 
magántámogatást mozgósítunk. Az 
Európai Tanács 2011. február 4-i ülésén
elismerte, hogy egyes 
energiainfrastruktúra-projekteknek 
korlátozott állami finanszírozásra lehet 
szüksége a magánfinanszírozás 
mobilizálásához. A gazdasági és pénzügyi 
válság, valamint a költségvetési 
megszorítások fényében a következő 
többéves pénzügyi kereten belül célzott, 
támogatásokat és pénzügyi eszközöket 
egyaránt magában foglaló segítségnyújtást 
kell kidolgozni, amely új beruházókat vonz 
az energiainfrastruktúra-prioritásnak 
minősülő folyosókhoz és területekhez, 
miközben az uniós költségvetés 
hozzájárulását a lehető legalacsonyabb 
szinten tartja. Az e célt szolgáló 
intézkedéseknek támaszkodniuk kell az 
infrastrukturális projektek 
finanszírozására szolgáló 
projektkötvények kísérleti szakasza során 



PE483.695v04-00 8/33 AD\905017HU.doc

HU

szerzett tapasztalatokra.

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A villamos energiával, a földgázzal és 
a szén-dioxiddal kapcsolatos közös érdekű 
projekteknek jogosultnak kell lenniük 
tanulmányokhoz, illetve bizonyos 
feltételek mellett az európai 
összekapcsolódási eszközről szóló 
rendeletjavaslatban foglalt kivitelezési 
munkákhoz – akár támogatás, akár 
innovatív pénzügyi eszközök formájában –
nyújtott uniós pénzügyi támogatásra. Ez 
szavatolja, hogy azok a közös érdekű 
projektek, amelyek a meglévő szabályozási 
keret és piaci feltételek mellett nem 
életképesek, sajátos szükségleteikhez 
igazított támogatásban részesüljenek. A 
szóban forgó pénzügyi támogatás hivatott
biztosítani a szükséges szinergiákat a más 
uniós politikákhoz tartozó eszközökből 
történő finanszírozással. Míg az európai 
összekapcsolódási eszköz az európai 
érdekű energiainfrastruktúrákat fogja 
finanszírozni, addig a strukturális alapok a 
helyi vagy regionális jelentőségű 
intelligens energiaelosztó hálózatokat. E 
két pénzügyi forrás ily módon ki fogja 
egészíteni egymást.

(30) A villamos energiával, a földgázzal és 
a szén-dioxiddal kapcsolatos közös érdekű 
projekteknek jogosultnak kell lenniük 
tanulmányokhoz, illetve bizonyos 
feltételek mellett az európai 
összekapcsolódási eszközről szóló 
rendeletjavaslatban foglalt kivitelezési 
munkákhoz – akár támogatás, akár 
innovatív pénzügyi eszközök formájában –
nyújtott uniós pénzügyi támogatásra. Ez 
szavatolja, hogy azok a közös érdekű 
projektek, amelyek a meglévő szabályozási 
keret és piaci feltételek mellett nem 
életképesek, sajátos szükségleteikhez 
igazított támogatásban részesüljenek. 
Megfelelően figyelembe kell venni a –
különösen az ugyanazon uniós prioritási
folyosó megvalósulásához hozzájáruló 
projektek közötti – verseny bármiféle 
torzulásának elkerülését. A szóban forgó 
pénzügyi támogatás hivatott biztosítani a 
szükséges szinergiákat a más uniós 
politikákhoz tartozó eszközökből történő 
finanszírozással. Míg az európai 
összekapcsolódási eszköz az európai 
érdekű energiainfrastruktúrákat fogja 
finanszírozni, addig a strukturális alapok a 
helyi vagy regionális jelentőségű 
intelligens energiaelosztó hálózatokat. E 
két pénzügyi forrás ily módon ki fogja 
egészíteni egymást.

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30α) Az aktuális gazdasági válság 
közepette a tagállamok és a befektetők 
között a hitelminősítés tekintetében 
fennálló széleskörű eltérések 
egyensúlytalanságot, valamint a 
projektfinanszírozás tekintetében nagyobb 
akadályokat eredményezhetnek. Az uniós 
finanszírozásnak az ilyen 
egyensúlytalanság leküzdéséhez való 
hozzájárulása központi fontossággal bír 
annak biztosításában, hogy az e rendelet 
célkitűzéseinek elérését elősegítő 
infrastrukturális projektek megvalósulása 
ne kerüljön veszélybe, különös tekintettel 
arra, hogy az energiainfrastruktúrákhoz 
szükséges finanszírozás túlnyomó részét a 
következő évtizedben a magánszektor 
fogja biztosítani.

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) Amikor a Tanács és a Bizottság 
értékeli, hogy elégséges előrelépés történt-
e a középtávú költségvetési célkitűzés 
megvalósításának irányába, és ennek 
során megvizsgálja a kormányzati 
kiadások növekedési görbéjét, az 
összesített kiadásoknak nem szabad 
tartalmaznia a kamatkiadásokat, az uniós 
pénzeszközökből teljes mértékben fedezett 
uniós programokkal kapcsolatos 
kiadásokat, valamint a munkanélküli 
segéllyel kapcsolatos kiadásokat érintő 
nem diszkrecionális jellegű változásokat a 
költségvetési egyenleg felügyeletének 
megerősítéséről és a gazdaságpolitikák 
felügyeletéről és összehangolásáról szóló, 
1997. július 7-i 1466/97/EK tanácsi 
rendelet1 5. cikkében megállapítottaknak 
megfelelően.
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____________________

1 HL L 209., 1997.8.2., 1. o.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez a rendelet az alábbiak sérelme 
nélkül alkalmazandó: 
– az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 1985. június 27-i 
85/337/EGK tanácsi irányelv1;
– bizonyos tervek és programok 
környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 2001. június 27-i 
2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv2;
– a vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló 2000. 
október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv3;
– a természetes élőhelyek, valamint a 
vadon élő állatok és növények védelméről 
szóló 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi 
irányelv4;
– a vadon élő madarak védelméről szóló 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv5; 
az Aarhusi Egyezmény; valamint
az Espoo-i Egyezmény.
____________________

HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
HL L 197., 2001.7.21, 30. o.
HL L 327., 2000.12.22, 1. o.
HL L 206., 1992.7.22, 7. o.
HL L 20., 2010.1.26, 7. o.
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Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi, hogy mindemellett más uniós jogszabályok is érvényesek.

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság létrehozza a közös érdekű 
projektek uniós szintű listáját. A listát 
szükség szerint kétévente felülvizsgálják és 
naprakésszé teszik. Az első listát legkésőbb 
2013. július 31-ig elfogadják.

(1) A Bizottság létrehozza a közös érdekű 
projektek uniós szintű listáját. A listát 
kétévente felülvizsgálják és naprakésszé 
teszik. Az első listát legkésőbb 2013. július 
31-ig elfogadják.

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság létrehozza a közös érdekű 
projektek uniós szintű listáját. A listát 
szükség szerint kétévente felülvizsgálják és 
naprakésszé teszik. Az első listát legkésőbb 
2013. július 31-ig elfogadják.

(1) A Bizottság – a tagállamokkal 
konzultálva – létrehozza a közös érdekű 
projektek uniós szintű listáját. A listát 
szükség szerint kétévente felülvizsgálják és 
naprakésszé teszik. Az első listát legkésőbb 
2013. július 31-ig elfogadják.

Indokolás

Ennek minden szakaszban konzultatív folyamatnak kell lennie.

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A III. melléklet 2. részében ismertetett 
eljárás szerint az egyes csoportok 
összeállítják az általuk javasolt, közös 
érdekű projekteket tartalmazó listát a 
projekteknek az I. mellékletben felsorolt, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 

(3) A III. melléklet 2. részében ismertetett 
eljárás szerint az egyes csoportok 
összeállítják az általuk javasolt, közös 
érdekű projekteket tartalmazó listát a 
projekteknek az I. mellékletben felsorolt, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
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folyosók és területek megvalósításához 
való hozzájárulása és a 4. cikkben 
meghatározott kritériumok teljesítése 
alapján. Minden egyes projektjavaslathoz 
kérni kell azon tagállam(ok) jóváhagyását, 
amely(ek) területét a projekt érinti.

folyosók és területek megvalósításához 
való hozzájárulása és a 4. cikkben 
meghatározott kritériumok teljesítése 
alapján. A csoportok elfogadják a tagjaik 
egyszerű többsége által javasolt listát.
Minden egyes projektjavaslathoz kérni kell 
azon tagállam(ok) jóváhagyását, amely(ek) 
területét a projekt érinti.

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt gazdasági, társadalmi és 
környezeti szempontból megvalósítható; és

b) a projekt gazdasági, társadalmi és 
környezeti kritériumok alapján
megvalósítható; és

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a projektbe beépítésre kerülnek az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés – és különösen a 170. és 171. 
cikk – célkitűzései, és összhangban van 
azokkal;

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– piaci integráció, verseny és a rendszer 
rugalmassága;

piaci integráció, többek között az uniós 
régiókat jellemző elszigeteltség hatásainak 
enyhítésén keresztül; verseny és a rendszer 
rugalmassága;

Módosítás 17
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kölcsönös átjárhatóság és a rendszer 
biztonságos működése;

– ellátásbiztonság, többek között a
kölcsönös átjárhatóság és a rendszer 
biztonságos működése révén;

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– magas megújulóenergia-termelési 
képesség és tárolási kapacitás;

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont – francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– piaci integráció, kölcsönös átjárhatóság 
és a rendszer rugalmassága;

– piaci integráció, többek között az uniós 
régiókat jellemző elszigeteltség hatásainak 
enyhítésén keresztül; kölcsönös 
átjárhatóság és a rendszer rugalmassága;

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése, a rendszer 
rugalmassága és szilárdsága, a 
munkahelyek tekintetében a projekt 
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egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

költséghatékony hozzáadottérték-alapú 
előnye szempontjából, hogy hány 
tagállamot érintenek, mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot, 
valamint hogy milyen lehetőségeket 
rejtenek az innováció fokozására. 
Figyelembe kell venni a projekt költség-
haszon elemzését lehetővé tévő, az V. 
melléklet 5. pontjában hivatkozott 
mutatókat. Ennek érdekében e mutatók a 
Bizottság által létrehozott összehangolt 
keretben határozhatók meg. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A közös érdekű projektek 
rangsorolásakor a pénzügyi stabilitásuk 
tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő 
vagy súlyos nehézségek által fenyegetett, 
és/vagy a …/2012/EU rendelet szerinti 
pénzügyi támogatást igénylő vagy abban 
részesülő legalább egy tagállam 
részvételével zajló projektek számára 
kiemelkedő elsőbbségi státust kell 
biztosítani.

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség és a csoportok nyomon 
követik a közös érdekű projektek 
végrehajtása terén elért haladást. A 
csoportok a (3), (4) és (5) bekezdéssel 
összhangban további tájékoztatást 
kérhetnek, a kapott információkat a 
helyszínen ellenőrizhetik, és ülést 
hívhatnak össze az érintett felek 
részvételével. Ezenfelül kérhetik az 
Ügynökséget, hogy tegyen intézkedéseket 
a közös érdekű projektek végrehajtásának 
előmozdításáért.

(2) Az Ügynökség és a csoportok nyomon 
követik a közös érdekű projektek 
végrehajtása terén elért haladást. A 
csoportok a (3), (4) és (5) bekezdéssel 
összhangban további tájékoztatást 
kérhetnek, a kapott információkat a 
helyszínen ellenőrizhetik, és ülést 
hívhatnak össze az érintett felek 
részvételével. Ezenfelül kérhetik az 
Ügynökséget, hogy tegyen intézkedéseket 
a közös érdekű projektek végrehajtásának 
előmozdításáért. A csoportok tagjaik 
egyszerű többségével döntenek az erre 
vonatkozó kérés megküldéséről.

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a projekttel összefüggésben eddig 
felmerült költségek, illetve a becslések 
szerint a jövőben felmerülő költségek 
jelenlegi előrejelzéseinek bontását annak 
elemzésével és leírásával együtt, hogy az 
ilyen költségek hogyan aránylanak az 
eredeti végrehajtási tervben becsült 
költségekhez;

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a strukturális alapoknak és más uniós 
pénzeszközöknek a projekthez való 
hozzájárulását, beleértve az Európai 
Beruházási Banktól érkező befektetéseket 
vagy garanciákat is;
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt már nem szerepel a tízéves 
hálózatfejlesztési tervben;

törölve

Indokolás

A tízéves hálózatfejlesztési terv listáján való feltüntetés nem jelentheti annak feltételét, hogy a 
projekt „közös érdekűnek” minősüljön. Máskülönben a jelentős európai hozzáadott értéket 
teremtő projektek, amelyek egyébként nem képviselik (legalább egy) érintett tagállam érdekét, 
soha nem valósultak volna meg.

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a felmerült költségek 30%-kal 
meghaladják a végrehajtási tervben az 
ugyanezen időszakra vonatkozóan becsült 
költségeket, kivéve ha az ilyen költség-
túllépés a projektgazdák ésszerű 
ellenőrzésén kívül álló okokkal 
megfelelően indokolható.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A Bizottság éves jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a 
(2)–(7) bekezdéshez kapcsolódó 
információk alapján.
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Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 11. cikk szerinti határidők betartása 
és a közös érdekű projektek 
végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív 
terhek csökkentése érdekében a tagállamok 
e rendelet hatályba lépését követő kilenc 
hónapon belül intézkedéseket hoznak a 
környezeti hatásvizsgálati eljárások 
ésszerűsítésére. Az intézkedések nem 
érinthetik az uniós szabályozásból fakadó 
kötelezettségeket.

(4) A 11. cikk szerinti határidők betartása 
és a közös érdekű projektek 
végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív 
terhek csökkentése érdekében a tagállamok 
e rendelet hatályba lépését követő kilenc 
hónapon belül kötelező erejű
intézkedéseket hoznak a környezeti 
hatásvizsgálati eljárások ésszerűsítésére. 
Az intézkedések nem érinthetik az uniós 
szabályozásból fakadó kötelezettségeket.

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság e rendelet hatályba lépését 
követő három hónapon belül iránymutatást 
tesz közzé, amely a tagállamokat segíti a 
megfelelő intézkedések meghatározásában 
és a közös érdekű projektekre vonatkozóan 
az uniós szabályozásban előírt környezeti 
hatásvizsgálati eljárások következetes 
alkalmazásának biztosításában.

A Bizottság e rendelet hatályba lépését 
követő három hónapon belül iránymutatást 
tesz közzé, amely a tagállamokat segíti a 
megfelelő kötelező erejű intézkedések 
meghatározásában és a közös érdekű 
projektekre vonatkozóan az uniós 
szabályozásban előírt környezeti 
hatásvizsgálati eljárások következetes 
alkalmazásának biztosításában.

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
egy hónapon belül a villamosenergia-piaci 
és a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség és 
a Bizottság elé terjeszti saját, többek között 
a hálózati és piaci modellezésre vonatkozó 
és a II. melléklet 1. pontja a–d) alpontjában 
és 2. pontjában említett kategóriákba 

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
egy hónapon belül a villamosenergia-piaci 
és a földgázpiaci ENTSO – az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökséggel (EEA) és 
az Európai Területfejlesztési és Kohéziós 
Megfigyelő Hálózattal (ESPON) folytatott 
konzultációt követően – az Ügynökség és a 
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tartozó közös érdekű projektek esetében az 
energiarendszer egészére kiterjedő, uniós 
szinten harmonizált költség-haszon 
elemzés alapjául szolgáló módszertanát. 
Ezt a módszertant a V. mellékletben 
megállapított elvekkel összhangban kell 
kidolgozni.

Bizottság elé terjeszti saját, többek között a 
hálózati és piaci modellezésre vonatkozó és 
a II. melléklet 1. pontja a–d) alpontjában és 
2. pontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projektek esetében az 
energiarendszer egészére kiterjedő, uniós 
szinten harmonizált költség-haszon 
elemzés alapjául szolgáló módszertanát.
Ezt a módszertant a V. mellékletben 
megállapított elvekkel összhangban kell 
kidolgozni.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
egy hónapon belül a villamosenergia-piaci 
és a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség és 
a Bizottság elé terjeszti saját, többek között 
a hálózati és piaci modellezésre vonatkozó 
és a II. melléklet 1. pontja a–d) alpontjában 
és 2. pontjában említett kategóriákba 
tartozó közös érdekű projektek esetében az 
energiarendszer egészére kiterjedő, uniós 
szinten harmonizált költség-haszon 
elemzés alapjául szolgáló módszertanát. 
Ezt a módszertant a V. mellékletben 
megállapított elvekkel összhangban kell 
kidolgozni.

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
egy hónapon belül a villamosenergia-piaci 
és a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség és 
a Bizottság elé terjeszti saját, többek között 
a hálózati és piaci modellezésre vonatkozó 
és a II. melléklet 1. pontja a–d) alpontjában 
és 2. pontjában említett kategóriákba 
tartozó közös érdekű projektek esetében az 
energiarendszer egészére kiterjedő, 
releváns fejlesztési forgatókönyvek mellett 
megvalósuló, uniós szinten harmonizált 
költség-haszon elemzés alapjául szolgáló 
módszertanát. Ezt a módszertant a V. 
mellékletben megállapított elvekkel 
összhangban kell kidolgozni.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 714/2009/EK és a 715/2009/EK 
rendelet 8. cikke értelmében a módszertant 
minden, a villamosenergia-piaci vagy a 
földgázpiaci ENTSO-k által ezt követően 

(7) A 714/2009/EK és a 715/2009/EK 
rendelet 8. cikke értelmében a módszertant 
minden, a villamosenergia-piaci vagy a 
földgázpiaci ENTSO-k által ezt követően 
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kidolgozott tízéves villamosenergia- vagy 
földgázhálózat-fejlesztési tervben 
alkalmazni kell.

kidolgozott tízéves villamosenergia- vagy 
földgázhálózat-fejlesztési tervben 
alkalmazni kell, a konzultációs 
folyamatnak és a tízéves hálózatfejlesztési 
tervekkel kapcsolatos végleges 
jelentéstételnek pedig tartalmaznia kell a 
főbb forgatókönyvekre vonatkozó költség-
haszon elemzés főbb eredményeit.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A II. melléklet 1. pontja a–d)
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek beruházási költségeit azon 
tagállam(ok) szállítási/átvitelirendszer-
üzemeltetője (üzemeltetői) viseli(k), 
amelyekben a projekt nettó hatása kedvező, 
és azokat a hálózat-hozzáférési díjakon 
keresztül a rendszerhasználókkal 
megfizettetik.

(1) A II. melléklet 1. pontja a–e)
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek beruházási költségeit azon 
tagállam(ok) szállítási/átvitelirendszer-
üzemeltetője (üzemeltetői) viseli(k), 
amelyekben a projekt nettó hatása kedvező, 
és azokat a hálózat-hozzáférési díjakon 
keresztül a rendszerhasználókkal 
megfizettetik.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 1. pontjának a–d)
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek projektgazdája (projektgazdái) 
valamennyi érintett nemzeti szabályozó 
hatóságot rendszeresen tájékoztat(nak) az 
adott projekt előrehaladásáról és az ehhez 
kapcsolódóan meghatározott költségekről 
és hatásokról. Amint egy, a 3. cikk 
értelmében kiválasztott és a II. melléklet 1. 
pontjának a–d) alpontjában és 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 

A II. melléklet 1. pontjának a–e)
alpontjában és 2. pontjában említett
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek projektgazdája (projektgazdái) 
valamennyi érintett nemzeti szabályozó 
hatóságot rendszeresen tájékoztat(nak) az 
adott projekt előrehaladásáról és az ehhez 
kapcsolódóan meghatározott költségekről 
és hatásokról. Amint egy, a 3. cikk 
értelmében kiválasztott és a II. melléklet 1. 
pontjának a–e) alpontjában és 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
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projekt megvalósítása kellően előrehaladt, 
a projektgazda határokon átnyúló 
költségelosztást is magában foglaló 
beruházási kérelmet nyújt be az érintett 
nemzeti szabályozó hatósághoz, amelyhez 
mellékeli:

projekt megvalósítása kellően előrehaladt, 
a projektgazda határokon átnyúló 
költségelosztást is magában foglaló 
beruházási kérelmet nyújt be az érintett 
nemzeti szabályozó hatósághoz, amelyhez 
mellékeli:

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségek határokon átnyúló elosztásáról 
szóló döntés során figyelembe kell venni 
az érintett tagállamokban megvalósított 
projekt(ek) gazdasági, társadalmi és 
környezeti költségeit és hasznát, valamint a 
pénzügyi támogatásra való esetleges 
rászorultságot.

A költségek határokon átnyúló elosztásáról 
szóló döntés során figyelembe kell venni 
az érintett tagállamokban megvalósított 
projekt(ek) gazdasági költségeit és hasznát, 
valamint a pénzügyi támogatásra való 
esetleges rászorultságot.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a hálózati díjak tartalmazzák 
a projektköltségeket, a projektben szereplő 
szállítási/átviteli vezetékeken fellépő 
túlterhelés árazásából származó 
bevételeket le kell vonni a hálózati 
díjakból. A túlterhelés árazásából 
származó bevételek különböző átviteli 
díjakhoz történő elosztásakor a 
költségelosztás esetében használt 
ugyanazon arányokat kell alkalmazni.

IndokolásEzáltal egyszerűsíthető a költségmegosztási megállapodás megvitatása a projektek 
támogatói között, mivel a haszon jelentős része a költségekkel arányosan oszlik meg. Ez 
megoldást ad a nemzeti szabályozók azon aggályára, hogy saját ügyfeleikre terhelnek olyan 
költségeket, amelyekből külföldi ügyfeleknek származik nyereségük.
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Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy projektgazda egy, a 
II. melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projekttel – a vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projektek 
kivételével – a vele összehasonlítható 
infrastrukturális projektekhez kapcsolódó 
rendes kockázatoknál nagyobb fejlesztési, 
kivitelezési, üzemeltetési vagy 
karbantartási kockázatot vállal, és 
amennyiben e kockázatok nem tartoznak a 
2009/73/EK irányelv 36. cikkében és a 
714/2009/EK rendelet 17. cikkében foglalt 
mentesség hatálya alá, a nemzeti 
szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a 
2009/72/EK irányelv 37. cikkének (8) 
bekezdése, a 2009/73/EK irányelv 41. 
cikkének (8) bekezdése, a 714/2009/EK 
rendelet 14. cikkének és a 715/2009/EK 
rendelet 13. cikkének az alkalmazásakor 
ezekhez a projektekhez megfelelő 
ösztönzőket nyújtsanak.

(1) Amennyiben egy projektgazda egy, a 
II. melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projekttel – a vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projektek, 
gáztároló létesítmények és LNG-
létesítmények kivételével – a vele 
összehasonlítható infrastrukturális 
projektekhez kapcsolódó rendes 
kockázatoknál nagyobb fejlesztési, 
kivitelezési, üzemeltetési vagy 
karbantartási kockázatot vállal, és 
amennyiben e kockázatok nem tartoznak a 
2009/73/EK irányelv 36. cikkében és a 
714/2009/EK rendelet 17. cikkében foglalt 
mentesség hatálya alá, a nemzeti 
szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a 
2009/72/EK irányelv 37. cikkének (8) 
bekezdése, a 2009/73/EK irányelv 41. 
cikkének (8) bekezdése, a 714/2009/EK 
rendelet 14. cikkének és a 715/2009/EK 
rendelet 13. cikkének az alkalmazásakor 
ezekhez a projektekhez megfelelő 
ösztönzőket nyújtsanak.

A hálózati díjak fizetésével kapcsolatban a 
vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tároló erőműveket, a 
földgáztárolókat és a LNG-létesítményeket 
nem szabad végfelhasználónak tekinteni, 
hogy ne veszélyeztessék az ilyen 
létesítmények versenyképességét.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok ilyen (2) A nemzeti szabályozó hatóságok ilyen 
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ösztönzők biztosítására vonatkozó 
határozatát a 12. cikk értelmében 
kidolgozott módszertan alkalmazásával 
készített költség-haszon elemzés 
eredményeire, és különösen a projekt által 
eredményezett regionális vagy uniós szintű 
pozitív externáliákra kell alapozni. A 
nemzeti szabályozó hatóságoknak 
ezenkívül elemezniük kell a projektgazda 
(projektgazdák) által vállalt konkrét 
kockázatokat, a meghozott 
kockázatcsökkentési intézkedéseket, 
valamint a kapott kockázati profil 
indokoltságát, amely utóbbit a projektnek 
az alacsonyabb kockázattal járó alternatív 
megoldáshoz viszonyított kedvező nettó 
hatása támasztja alá. Támogatható 
kockázatok többek között az új, tengeri és 
szárazföldi szállítási/átviteli 
technológiákhoz és a költségek nem 
megfelelő megtérüléséhez kapcsolódó 
kockázatok, valamint a fejlesztési 
kockázatok.

ösztönzők biztosítására vonatkozó 
határozatát a 12. cikk értelmében 
kidolgozott módszertan alkalmazásával 
készített költség-haszon elemzés 
eredményeire, és különösen a projekt által 
eredményezett regionális vagy uniós szintű 
pozitív externáliákra kell alapozni. A 
nemzeti szabályozó hatóságoknak 
ezenkívül elemezniük kell a projektgazda 
(projektgazdák) által vállalt konkrét 
kockázatokat, a meghozott 
kockázatcsökkentési intézkedéseket, 
valamint a kapott kockázati profil 
indokoltságát, amely utóbbit a projektnek 
az alacsonyabb kockázattal járó alternatív 
megoldáshoz viszonyított kedvező nettó 
hatása támasztja alá. Támogatható 
kockázatok többek között az új, tengeri és 
szárazföldi szállítási/átviteli 
technológiákhoz kapcsolódó kockázatok, 
valamint a fejlesztési kockázatok.

Indokolás

A szabályozói vagyoni alap részeként megvalósított szállítási/átviteli projektek esetében a 
nemzeti szabályozóknak és az uniós kereteknek biztosítaniuk kell a megfelelő díjazást, ezzel 
elkerülhetővé téve a költségek nem megfelelő megtérüléséhez kapcsolódó kockázatokat; 
máskülönben mindez költséges garanciának bizonyulna a kereskedelmi szállítási/átviteli 
vezetékek számára. Amennyiben ez nem tekinthető hitelesnek, a döntéshozóknak arra kell 
törekedniük, hogy a hitelesség erősítésével, nem pedig magas hozamok ígéretével oldják meg 
az ilyen kérdéseket a fogyasztókra háruló költségek korlátozása érdekében.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a projekthez köthető tőkeberuházás 
további megtérülésének biztosítására 
vonatkozó szabályokat; vagy

c) a projekthez köthető tőkeberuházás 
további megtérülésének biztosítására vagy 
a kockázatok kezelésére vonatkozó 
szabályokat; vagy
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Indokolás

A bevált gyakorlaton alapuló szabályozói megközelítések megosztása és továbbfejlesztése és a 
beruházókon kívül álló kockázati tényezők kezelése egyrészt különböző szereplők szélesebb 
skálája számára teheti vonzóbbá a szállítási/átviteli infrastruktúrákba történő beruházásokat, 
másrészt csökkentheti az ilyen beruházások odavonzása érdekében kínálandó hozamokat.

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a projektbe befektetett tőkével 
kapcsolatos kockázatok értékelése terén a 
bevált gyakorlatokon alapuló 
iránymutatásokat; vagy

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság a 714/2009/EK rendelet 18. 
cikkének (1)–(3) bekezdésével, valamint a 
715/2009/EK rendelet 23. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban 
iránymutatásokat adhat ki az ebben a 
cikkben meghatározott ösztönzőkkel 
kapcsolatban.

(6) A Bizottság a 714/2009/EK rendelet 18. 
cikkének (1)–(3) bekezdésével, valamint a 
715/2009/EK rendelet 23. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban 
iránymutatásokat ad ki az ebben a cikkben 
meghatározott ösztönzőkkel kapcsolatban.
Ennek során figyelembe kell venni 
különösen az e cikk (3) bekezdésének c) 
pontja szerinti további tőkemegtérülésre 
vonatkozó szabályokat.

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A II. melléklet 1., 2. és 4. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 

(1) A II. melléklet 1., 2. és 4. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek a …/…/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet rendelkezéseinek 
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parlamenti és tanácsi rendelet]
rendelkezéseinek értelmében 
tanulmányokhoz nyújtott támogatások és 
pénzügyi eszközök formájában nyújtott 
uniós pénzügyi támogatásra jogosultak.

értelmében tanulmányokhoz nyújtott 
támogatások és pénzügyi eszközök 
formájában nyújtott uniós pénzügyi 
támogatásra jogosultak, figyelembe véve 

– hogy el kell kerülni a 
versenytorzulásokat, különösen az azonos, 
kiemelt jelentőségű uniós folyosók 
megvalósításához hozzájáruló projektek 
között,
– azt, hogy a finanszírozás fő forrását a 
magánfinanszírozás vagy az érintett 
gazdasági szereplők általi finanszírozás 
fogja képezni.
A pénzügyi eszközöket a projekttől 
függően kell megválasztani. Nem minden 
finanszírozási lehetőség alkalmazandó 
szükségszerűen minden projektre.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A II. melléklet 1. pontjának a–d)
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek – a vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projektek 
kivételével – [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében szintén 
jogosultak kivitelezési munkákhoz nyújtott 
támogatások formájában biztosított uniós 
pénzügyi támogatásra, ha az 5. cikk (6) 
bekezdésének b) pontjában szereplő eljárás 
szerint hajtják végre őket, illetve ha 
teljesítik a következő kritériumokat:

(2) A II. melléklet 1. pontjának a–e)
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek – a vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projektek 
kivételével – [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében szintén 
jogosultak kivitelezési munkákhoz nyújtott 
támogatások formájában biztosított uniós 
pénzügyi támogatásra, ha az 5. cikk (6) 
bekezdésének b) pontjában szereplő eljárás 
szerint hajtják végre őket, illetve ha 
teljesítik a következő kritériumokat:

Indokolás

Ésszerű lenne kijelenteni, hogy valamennyi energiainfrastruktúrával – jelen esetben a 
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villamosenergia-infrastruktúrával – kapcsolatos prioritás uniós pénzügyi támogatásra 
jogosult, ami ezáltal magában foglalná az intelligens hálózatok létrehozásával kapcsolatos 
projekteket.

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt az üzleti terv és más, 
elsősorban a potenciális befektetők vagy 
hitelezők által végzett értékelések szerint 
gazdaságilag nem életképes. A projekt 
gazdasági életképességének vizsgálatakor 
figyelembe veszik az ösztönzőkre 
vonatkozó határozatot és annak a 14. cikk 
(3) bekezdésében említett indokolását; és

b) a projekt az üzleti terv és más, 
elsősorban a potenciális befektetők vagy 
hitelezők által végzett értékelések szerint 
gazdaságilag nem életképes. A projekt 
gazdasági életképességének vizsgálatakor 
figyelembe veszik az ösztönzőkre 
vonatkozó határozatot és annak a 14. cikk 
(3) bekezdésében említett indokolását; 
vagy a projektgazda egyértelműen 
bizonyítani tudja, hogy aránytalanul 
magasak a finanszírozási költségek, vagy 
hogy a közös érdekű projekt egészének 
vagy egy részének végrehajtási helye 
szerinti tagállam által tapasztalt 
rendkívüli pénzügyi és gazdasági 
nehézségek miatt képtelen piaci 
finanszírozáshoz hozzáférni; valamint

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
V a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Va. fejezet – Gyorsított eljárás a súlyos 
nehézségekkel küzdő vagy súlyos 
nehézségekkel fenyegetett tagállamokban

Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
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A makrogazdasági kiigazítási programok 
részét képező energiainfrastruktúrák

(1) A pénzügyi stabilitásuk tekintetében 
súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos 
nehézségek által fenyegetett tagállamok 
és/vagy a …/2012/EU rendelet szerinti 
alapján pénzügyi támogatást igénylő vagy 
abban részesülő tagállamoknak a 
Bizottság által nyújtott technikai segítség 
magában foglalja a tagállamok 
hatáskörrel rendelkező hatóságaival és a 
projektgazdákkal az alábbiak érdekében 
folytatott konzultációt is:
a) a 3. cikkben meghatározott listán 
szereplő közös érdekű projektek 
végrehajtásának felgyorsítása, a 4. cikk 
(4) bekezdésében meghatározott 
sürgősségi kritériumokkal összhangban;
b) a részt vevő különféle érdekeltek 
számára a finanszírozási feltételek 
megkönnyítésére szolgáló valamennyi 
rendelkezésre álló eszköz felkutatása.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
alkalmazása érdekében a 10. cikk (3) 
bekezdésében, a 11. cikkben, a 13. cikk (5) 
bekezdésében, valamint a 13. cikk (6) 
bekezdésében megállapított határidők 
lerövidíthetők.
(3) A szorosabb határidők az érdekeltek 
nyilvános részvételét nem gyengíthetik.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a közös érdekű projekteknek a 
növekedéssel és foglalkoztatással 
kapcsolatos uniós stratégia 
megvalósításához való hozzájárulása;
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Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Unió által [az európai 
összekapcsolódási eszköz létrehozásáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendelet] rendelkezései értelmében a közös 
érdekű projektekre lekötött és kifizetett 
pénzeszközöknek a támogatott közös 
érdekű projektek összértékéhez 
viszonyított arányát;

b) az Unió által egyrészt [az európai 
összekapcsolódási eszköz létrehozásáról 
szóló …/…/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet] rendelkezései, másrészt a 
strukturális alapok értelmében a közös 
érdekű projektekre lekötött és kifizetett 
pénzeszközöknek a támogatott közös 
érdekű projektek összértékéhez 
viszonyított arányát;

Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Észak-déli irányú villamosenergia-
hálózati összekapcsolódások Közép-Kelet-
és Délkelet-Európában: észak-déli és kelet-
nyugati irányú összekapcsolódások és 
belső vezetékek, amelyek célja a belső piac 
teljes körű megvalósítása és a megújuló 
forrásból származó energiatermelés 
integrálása.

3. Észak-déli irányú villamosenergia-
hálózati összekapcsolódások Közép-Kelet-
és Délkelet-Európában: észak-déli és kelet-
nyugati irányú összekapcsolódások és 
belső vezetékek, amelyek célja a belső piac 
teljes körű megvalósítása, a szigeti 
villamosenergia-rendszerek 
elszigeteltségének megszüntetése, és a 
megújuló forrásból származó 
energiatermelés integrálása.

Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Észak-déli irányú gázhálózati 
összekapcsolódások Közép-Kelet- és 
Délkelet-Európában: regionális gázhálózati 
összeköttetések a balti-tengeri régió, az 
Adriai- és az Égei-, valamint a Fekete-
tenger között, elsősorban a még 

2. Észak-déli irányú gázhálózati 
összekapcsolódások Közép-Kelet- és 
Délkelet-Európában: regionális gázhálózati 
összeköttetések a balti-tengeri régió, az 
Adriai- és az Égei-, a Fekete-tenger, 
valamint a Földközi-tenger medencéjének 
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diverzifikáltabb és biztonságosabb 
gázellátás érdekében.

keleti része között, elsősorban a még 
diverzifikáltabb és biztonságosabb 
gázellátás érdekében;

Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 11 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Villamosenergia-szupersztrádák: 2020-
ig megvalósulnak az első villamosenergia-
szupersztrádák, amelyek célja a 
villamosenergia-szupersztrádák Uniós 
szintű rendszerének kiépítése.

11. Villamosenergia-szupersztrádák: g 
megvalósulnak az első villamosenergia-
szupersztrádák, amelyek célja a 
villamosenergia-szupersztrádák uniós 
szintű rendszerének kiépítése, főként a 
magas megújulóenergia-termelő 
kapacitással és villamosenergia-tároló 
potenciállal rendelkező régiók 
összekapcsolása;

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 szakasz – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A projektmenedzserek a 
projekt(ek)nek az I. mellékletben felsorolt 
prioritások végrehajtásához való 
hozzájárulása és a 6. cikkben 
meghatározott alkalmazandó kritériumok 
teljesítése tekintetében történő 
projektértékelését, illetve minden további, 
a projekt értékelése szempontjából fontos 
információt benyújthatnak az illetékes 
csoportnak, és ha a projekt(ek) 
megfelel(nek) a II. melléklet 4. cikkében 
és a III. mellékletben foglalt 
kritériumoknak, az illetékes csoportnak 6 
hónap áll rendelkezésére, hogy 
indokolással ellátott véleményt 
nyilvánítson a projekt valószínűsíthetően 
közös érdekűnek történő minősítéséről.
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Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 szakasz – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A II. melléklet 1. pontjának a) és b) 
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
javasolt villamosenergia-átviteli projektek 
esetében az érintett érdekelt felek 
javaslatára lehetővé kell tenni azoknak az 
illetékes csoport által történő vizsgálatát, 
amennyiben minimális feltételként 
megfelelnek a 4. cikk (1) bekezdésében és 
(2) bekezdése a) pontjában, valamint a II. 
melléklet 1. pontjában felsorolt 
kritériumoknak. 

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 szakasz – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 1. pontjának a)–d)
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia- és 
gázipari projektjavaslatok értékelésekor az 
egyes csoportok – a 4. pontban foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül – figyelembe 
veszik a II. melléklet 1. pontja a)–d)
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia- és 
gázipari projektjavaslatokkal kapcsolatban 
a 12. cikk (7) bekezdésének 
rendelkezéseivel összhangban elkészített és 
a – 714/2009/EK és a 715/2009/EK 
rendelet 8. cikke értelmében a 
villamosenergia-piaci és a földgázpiaci 
ENTSO által kidolgozott – legújabb 
rendelkezésre álló tízéves villamosenergia-
, illetve földgázhálózat-fejlesztési tervben 
szereplő elemzést.

A II. melléklet 1. pontjának a)–e)
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia- és 
gázipari projektjavaslatok értékelésekor az
egyes csoportok – a 4. pontban foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül – figyelembe 
veszik a II. melléklet 1. pontja a)–e)
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia- és 
gázipari projektjavaslatokkal kapcsolatban 
a 12. cikk (7) bekezdésének 
rendelkezéseivel összhangban elkészített és 
a – 714/2009/EK és a 715/2009/EK 
rendelet 8. cikke értelmében a 
villamosenergia-piaci és a földgázpiaci 
ENTSO által kidolgozott – legújabb 
rendelkezésre álló tízéves villamosenergia-
, illetve földgázhálózat-fejlesztési tervben 
szereplő elemzést.
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Indokolás

A módosítás célja az intelligens hálózatok beemelése.

Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
4 melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A villamosenergia-tárolás tekintetében a 
projekt legalább 500 GWh nettó éves 
villamosenergia-termelést lehetővé tevő 
tárolókapacitást biztosít;

b) A villamosenergia-tárolás tekintetében a 
projekt legalább 500 GWh vagy a tagállam 
éves villamosenergia-termelése [x]%-ának 
megfelelő nettó éves villamosenergia-
termelést lehetővé tevő tárolókapacitást 
biztosít attól függően, hogy melyik az 
alacsonyabb;

Indokolás

A 500 GWh néhány tagállamban igen jelentősnek számít, ezért hasznos lehet megállapodni az 
éves villamosenergia-termelés meghatározott százalékáról is.

Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
4 melléklet – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A gáztárolás vagy a 
cseppfolyósított/sűrített földgáz esetében a 
projekt célja közvetlenül vagy közvetve 
legalább két tagállam ellátása, illetve a 
994/2010/EU rendelet 6. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban az 
infrastruktúra-előírás (N-1 szabály) 
regionális szintű teljesítése.

d) A gáztárolás vagy a 
cseppfolyósított/sűrített földgáz esetében a 
projekt célja közvetlenül vagy közvetve 
legalább két tagállam ellátása – vagy hogy 
képes legyen ezeket ellátni – illetve a 
994/2010/EU rendelet 6. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban az 
infrastruktúra-előírás (N-1 szabály) 
regionális szintű teljesítése;

Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 1 pont – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A villamos energia esetében: keresleti 
forgatókönyvek, fűtőanyagtípusok szerinti 
termelési kapacitások (biomassza, 
geotermikus, víz-, gáz-, nukleáris energia, 
olaj, szilárd fűtőanyagok, szél, 
fotovoltaikus napenergia, koncentrált 
napenergia, egyéb megújuló technológiák) 
és ezek földrajzi elhelyezkedése, 
fűtőanyagárak (ideértve a biomasszát, a 
szenet, a gázt és az olajat), szén-dioxid-
árak, az átviteli és adott esetben az 
elosztóhálózat összetétele és annak 
fejlesztése, figyelembe véve minden olyan 
új, jelentős energiatermelési (ideértve a 
szén-dioxid-leválasztásra alkalmas 
kapacitást), tárolási és átviteli projektet, 
amellyel kapcsolatban végleges beruházási 
határozatot hoztak, és amelynek üzembe 
helyezése az n+5. év végéig esedékes.

a) A villamos energia esetében: keresleti 
forgatókönyvek (mind a tagállamokban, 
mind pedig a szomszédos harmadik 
országokban), fűtőanyagtípusok szerinti 
termelési kapacitások (biomassza, 
geotermikus, víz-, gáz-, nukleáris energia, 
olaj, szilárd fűtőanyagok, szél, 
fotovoltaikus napenergia, koncentrált 
napenergia, egyéb megújuló technológiák) 
és ezek földrajzi elhelyezkedése, 
fűtőanyagárak (ideértve a biomasszát, a 
szenet, a gázt és az olajat), szén-dioxid-
árak, az átviteli és adott esetben az 
elosztóhálózat összetétele és annak 
fejlesztése, figyelembe véve minden olyan 
új, jelentős energiatermelési (ideértve a 
szén-dioxid-leválasztásra alkalmas 
kapacitást), tárolási és átviteli projektet, 
amellyel kapcsolatban végleges beruházási 
határozatot hoztak, és amelynek üzembe 
helyezése az n+5. év végéig esedékes;

Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A villamos energia esetében: keresleti 
forgatókönyvek, fűtőanyagtípusok szerinti 
termelési kapacitások (biomassza, 
geotermikus, víz-, gáz-, nukleáris energia, 
olaj, szilárd fűtőanyagok, szél, 
fotovoltaikus napenergia, koncentrált 
napenergia, egyéb megújuló technológiák) 
és ezek földrajzi elhelyezkedése, 
fűtőanyagárak (ideértve a biomasszát, a 
szenet, a gázt és az olajat), szén-dioxid-
árak, az átviteli és adott esetben az 
elosztóhálózat összetétele és annak 
fejlesztése, figyelembe véve minden olyan 
új, jelentős energiatermelési (ideértve a 
szén-dioxid-leválasztásra alkalmas 
kapacitást), tárolási és átviteli projektet, 

a) A villamos energia esetében: keresleti 
forgatókönyvek, fűtőanyagtípusok szerinti 
termelési kapacitások (biomassza, 
geotermikus, víz-, gáz-, nukleáris energia, 
olaj, szilárd fűtőanyagok, szél, 
fotovoltaikus napenergia, koncentrált 
napenergia, egyéb megújuló technológiák) 
és ezek földrajzi elhelyezkedése, 
fűtőanyagárak (ideértve a biomasszát, a 
szenet, a gázt és az olajat), szén-dioxid-
árak, az átviteli és adott esetben az 
elosztóhálózat összetétele és annak 
fejlesztése, figyelembe véve minden olyan 
új, jelentős energiatermelési (ideértve a 
szén-dioxid-leválasztásra alkalmas 
kapacitást), tárolási potenciált, valamint 
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amellyel kapcsolatban végleges beruházási 
határozatot hoztak, és amelynek üzembe 
helyezése az n+5. év végéig esedékes.

tárolási és átviteli projektet, amellyel 
kapcsolatban végleges beruházási 
határozatot hoztak, és amelynek üzembe 
helyezése az n+5. év végéig esedékes;

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 5 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. A 13. cikk (4) bekezdésének a) 
pontjában hivatkozott költség-hasznon 
elemzés elvégzésekor a projektmenedzser 
kockázati felárat alkalmaz a leszámítolási 
kamatlábakra. A projektmenedzser ezt a 
kockázati felárat a megfelelő érintett 
felekkel folytatott konzultációt követően 
állapítja meg a VI. melléklet 4. pontjában 
foglalt információk alapján.

Indokolás

A projektmenedzser kockázati felárat ad hozzá a leszámítolási kamatlábakhoz, amely felár azt 
tükrözi, hogy a projektek mennyire fontos az érintett érdekeltek, különösen a polgárok 
számára.
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