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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
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez a rendelet az alábbiak sérelme 
nélkül alkalmazandó: 
– A Tanács 85/337/EGK irányelve (1985. 
június 27.) az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról1;
– Az Európai Parlament és a Tanács 
2001/42/EK irányelve (2001. június 27.) 
bizonyos tervek és programok környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról2;
– Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) 
a vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról3;
– Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. 
május 21.) a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről4;
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– Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/147/EK irányelve ( 2009. november 
30. ) a vadon élő madarak védelméről5; 
– az Aarhusi Egyezmény; valamint
– az Espoo-i Egyezmény.
____________________

1 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
2 HL L 197., 2001.7.21, 30. o.
3 HL L 327., 2000.12.22, 1. o.
4 HL L 206., 1992.7.22, 7. o.
5 HL L 20., 2010.1.26, 7. o.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 2

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 szempontból fenntartható; és 

Or. en

Indokolás

Ebben az összefüggésben a „megvalósítható” kifejezés nem értelmezhető, így azt a 
„fenntartható” kifejezéssel kellene helyettesíteni.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az egyazon prioritás végrehajtását (4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
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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 
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.

elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal, az ellátás 
biztonságával és a rendszer 
rugalmasságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
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.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy biztosítsa az egységességet a 4. cikk (2) bekezdésének a) pontjával, 
ahol a rendszer rugalmassága alkalmazandó kritériumként jelenik meg.

Módosítás 4

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 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 

(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, a növekedéssel és 
foglalkoztatással kapcsolatos uniós 
stratégia vonatkozó céljait, hogy hány 
tagállamot érintenek, és hogy mennyire 
hatékonyan egészítik ki a többi 
projektjavaslatot. A II. melléklet 1. 
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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.

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.

Or. en

Indokolás

A projekteket az átfogó EU2020 stratégia megvalósításához való hozzájárulásuk alapján 
kellene kiválasztani, különös tekintettel a megújuló energia végső energiafogyasztáson belüli 
részesedésének 20%-ra történő növelésére vonatkozó célkitűzésre.

Módosítás 5

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 
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.

(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 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. 
Figyelembe fogják 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 
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alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

Or. en

Indokolás

Az egységesség kedvéért a rangsoroláskor figyelembe kell venni az V. mellékletben 
meghatározott mutatókat. A projektek közötti jobb összehasonlíthatóságot lehetővé tévő 
áttekintés érdekében a Bizottság összehangolhatja a mutatókat és azok megjelenítési módját.

Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) hogy a költségek a megvalósítási 
tervben becsült költségekkel arányos 
módon alakulnak-e;

Or. en

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a strukturális alapoknak a projekt 
végrehajtásához való hozzájárulását.

Or. en
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Módosítás 8

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

Or. en

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 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a felmerülő költségek 30%-kal 
meghaladják a végrehajtási tervben 
ugyanazon időszakra becsült költségeket.

Or. en

Indokolás

Az eredményes pénzgazdálkodás elvének megfelelően a Bizottság eltávolíthatja a listáról azon 
projekteket, amelyek költségei a vártnál gyorsabban növekszenek.

Módosítás 10

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 
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Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a 
(2)–(7) bekezdéshez kapcsolódó 
információk alapján.

Or. en

Módosítás 11

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, teljes mértékben 
figyelembe véve az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) és az 
Európai Területi Tervezési és Kohéziós 
Megfigyelő Hálózat (ESPON) 
megjegyzésit, 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.

Or. en

Indokolás

Azzal, hogy lehetőséget biztosítunk az EEA-nak és az ESPON-nak arra, hogy észrevételeket 
tegyenek a módszertannal kapcsolatban, a korai szakaszban felmerülő olyan kérdéseket lehet 
belül kezelni, mint a területrendezés és a környezetvédelmi kérdések.
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Módosítás 12

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.

Or. en

Módosítás 13

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 
kidolgozott tízéves villamosenergia- vagy 
földgázhálózat-fejlesztési tervben 
alkalmazni kell.

(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 
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 eredményeit.

Or. en
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Módosítás 14

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.

Or. en

Módosítás 15

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

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

Or. en

Módosítás 16

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.

Or. en

Indokolás

Ezáltal 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.

Módosítás 17

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 

(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 
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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.

rendes kockázatoknál nagyobb fejlesztési, 
kivitelezési, üzemeltetési vagy 
karbantartási kockázatot vállal, és 
amennyiben e kockázatok a (4) bekezdés 
értelmében nem kerülhetőek el a nemzeti 
szabályozási keretek bevált gyakorlat 
alapján történő tervezésével és 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.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak elkerülése, hogy valamely közös érdekű projektet kereskedelmi 
szállítási/átviteli beruházásként folytassanak, majd állami támogatást kapjon az ilyen 
kereskedelmi szállítási/átviteli beruházásokhoz kapcsolódó magas kereskedelmi és 
szabályozási kockázatok kompenzálására. A szabályozási és kereskedelmi kockázatok és 
ezáltal a költségek finanszírozásának korlátozása érdekében az ilyen projekteket 
célszerűbbnek tűnik a szállítási/átvitelirendszer-üzemeltetők szabályozási  vagyonalapjába 
bevonni (vagy adott esetben árverésre bocsátani a koncessziókat).

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A nemzeti szabályozó hatóságok ilyen 
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 

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok ilyen 
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 



PA\893683HU.doc 15/24 PE483.695v01-00

HU

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.

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.

Or. en

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 19

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

Or. en

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, 
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másrészt csökkentheti az ilyen beruházások odavonzása érdekében kínálandó hozamokat.

Módosítás 20

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:

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a projektre vonatkozó, a 13. cikk (4) 
bekezdésének a) pontja szerinti költség-
haszon elemzés olyan jelentős pozitív 
externáliák meglétét támasztja alá, mint az 
ellátás biztonsága, a szolidaritás vagy az 

a) a projektre vonatkozó, a 13. cikk (4) 
bekezdésének a) pontja szerinti költség-
haszon elemzés olyan jelentős pozitív 
externáliák meglétét támasztja alá, mint az 
ellátás biztonsága, a szolidaritás, az 
innováció, valamint a társadalmi és 
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innováció; és környezeti haszon; és

Or. en

Módosítás 22

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;

Or. en

Módosítás 23

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 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;

Or. en
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Módosítás 24

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.

Or. en

Módosítás 25

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.
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Or. en

Módosítás 26

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.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az intelligens hálózatok beemelése.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adathalmaz összhangban áll az 
elemzés időpontjában hatályos uniós és 

(2) Az adathalmaz összhangban áll az 
elemzés időpontjában hatályos uniós és 
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nemzeti jogszabályokkal. A villamos 
energiával és a gázzal kapcsolatos két 
felhasznált adathalmaz összehasonlítható, 
különösen az egyes piaci árakra és 
volumenekre vonatkozó feltételezések 
esetében. Az adathalmazt a tagállamokkal 
és a valamennyi érdekelt képviseleti 
szervezetével folytatott hivatalos 
konzultációt követően állítják össze. A 
Bizottság és az Ügynökség adott esetben 
hozzáférést biztosít a harmadik felektől 
származó kereskedelmi adatokhoz.

nemzeti jogszabályokkal. A villamos 
energiával és a gázzal kapcsolatos két 
felhasznált adathalmaz összehasonlítható, 
különösen az egyes piaci árakra és 
volumenekre vonatkozó feltételezések 
esetében. Az adathalmazt a tagállamokkal 
és a valamennyi érdekelt képviseleti 
szervezetével, köztük a tudományos élet 
képviselőivel és nem kormányzati 
szervekkel folytatott hivatalos konzultációt 
követően állítják össze és teszik közzé. A 
Bizottság és az Ügynökség adott esetben 
hozzáférést biztosít a harmadik felektől 
származó kereskedelmi adatokhoz.

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A költség-haszon elemzés legalább az 
alábbi költségeket figyelembe veszi: 
tőkekiadás, a projekt műszaki élettartama 
során felmerülő üzemeltetési és 
karbantartási kiadások, valamint adott 
esetben leszerelési és hulladékgazdálkodási 
költségek. A módszertan iránymutatással 
szolgál a számítások során használandó 
leszámítolási kamatlábakról.

(5) A költség-haszon elemzés figyelembe 
veszi legalább:

– a következő költségeket: tőkekiadás, a 
projekt műszaki élettartama során 
felmerülő üzemeltetési és karbantartási 
kiadások, valamint adott esetben 
leszerelési és hulladékgazdálkodási 
költségek, a szén gazdasági károkkal 
kapcsolatos költsége és az ökoszisztéma-
szolgáltatások csökkent értéke.

– a következő hasznokat: fokozottabb 
szintű villamosenergia-hálózati 
összekapcsolódások az érintett 
tagállamok telepített termelése 
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tekintetében, az energiához történő 
költséghatékony hozzáférés és a 
növekedéssel és foglalkoztatással 
kapcsolatos uniós stratégia energetikai 
céljainak javulása;
A módszertan iránymutatással szolgál a 
számítások során használandó 
leszámítolási kamatlábakról.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nem részletezi a különböző előnyöket tükröző mutatókat. A módosítás 
célja ennek orvoslása az Európai Tanács 2002-es barcelonai ülésén megállapított, a 
határokon átnyúló villamosenergia-hálózati összekapcsolódásokra vonatkozó 10%-os 
célértékre történő hivatkozással. A költségeket illetően utalunk az ökoszisztéma-szolgáltatások 
értékére az erőforrás-hatékony Európához vezető út ütemtervben (2011) említettek szerint és 
a szénnek a 2006-os Stern-elemzésben említett gazdasági károkkal kapcsolatos költségeire.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A költség-haszon elemzés legalább az 
alábbi költségeket figyelembe veszi: 
tőkekiadás, a projekt műszaki élettartama 
során felmerülő üzemeltetési és 
karbantartási kiadások, valamint adott 
esetben leszerelési és hulladékgazdálkodási 
költségek. A módszertan iránymutatással 
szolgál a számítások során használandó 
leszámítolási kamatlábakról.

(5) A költség-haszon elemzés legalább az 
alábbi költségeket figyelembe veszi: 
tőkekiadás, a projekt műszaki élettartama 
során felmerülő üzemeltetési és 
karbantartási kiadások, valamint adott 
esetben leszerelési és hulladékgazdálkodási 
költségek. 

Or. en
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Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) E rendelet hatálybalépésétől számított 
fél éven belül, majd azt követően kétévente 
a Bizottság közzéteszi a számításokhoz 
használandó leszámítolási kamatlábakat 
és az azok alapjául szolgáló módszertant. 
A leszámítolási kamatlábaknál figyelembe 
veszik a környezeti externáliákat a 
bizonyos tervek és programok környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
irányelvnek megfelelően.

Or. en

Indokolás

Az összehangolt leszámítolási kamatlábak érdekében a Bizottságnak közzé kell tennie azokat 
és az azok alapját képező módszertant. A Bizottság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a 
környezeti externáliákat beépítse a leszámítolási kamatlábakba.

Módosítás 31

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.

Or. en
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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.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A szállítási/átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetők megosztják 
egymással a módszertan kidolgozásához 
szükséges információkat, a kapcsolódó 
hálózati és piaci modelleket is ideértve. A 
más szállítási/átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetők nevében 
információt gyűjtő átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetőnek vissza kell 
juttatnia az adatgyűjtés eredményét a részt 
vevő átviteli- vagy elosztórendszer-
üzemeltetőkhöz. A 12. cikk (8) 
bekezdésében említett közös 
villamosenergia- és földgázhálózati és -
piaci modell esetében az 1. pont szerinti 
beviteli adathalmaznak ki kell terjednie az 
n+10., n+20. és n+30. évre, és a modellnek 
lehetővé kell tennie a teljes körű gazdasági, 
társadalmi és környezeti hatásvizsgálatot, 
különösen olyan külső költségek 
tekintetében, mint amilyenek az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásokkal, a 
hagyományos légszennyező 
kibocsátásokkal vagy az 
ellátásbiztonsággal kapcsolatos költségek.

(12) A szállítási/átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetők megosztják 
egymással a módszertan kidolgozásához 
szükséges információkat, a kapcsolódó 
hálózati és piaci modelleket is ideértve. A 
más szállítási/átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetők nevében 
információt gyűjtő átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetőnek vissza kell 
juttatnia az adatgyűjtés eredményét a részt 
vevő átviteli- vagy elosztórendszer-
üzemeltetőkhöz. A 12. cikk (8) 
bekezdésében említett közös 
villamosenergia- és földgázhálózati és -
piaci modell esetében az 1. pont szerinti 
beviteli adathalmaznak ki kell terjednie az 
n+10., n+20., n+30. és n+40. évre, és a 
modellnek lehetővé kell tennie a teljes körű 
gazdasági, társadalmi és környezeti 
hatásvizsgálatot, különösen olyan külső 
költségek tekintetében, mint amilyenek az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásokkal, a 
hagyományos légszennyező 
kibocsátásokkal vagy az 
ellátásbiztonsággal kapcsolatos költségek.

Or. en

Indokolás

Az intervallum n+40-re történő kiterjesztése annak érdekében, hogy összhangban legyen a 
2050-es ütemtervvel, az energiaára vonatkozó 2050-es ütemtervvel és más egyéb hosszú távú 
vonatkozó előrejelzéssel.
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