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RÖVID INDOKOLÁS

Bevezetés
2011. október 19-én az Európai Bizottság bemutatta a transzeurópai energiainfrastruktúrára 
vonatkozó iránymutatásokról szóló rendeletre irányuló javaslatát. A Bizottság javaslata annak 
biztosítására irányul, hogy az EU stratégiai energiahálózatai és tároló létesítményei 2020-ig
elkészüljenek. A rendelet célja tehát a belsõ energiapiac teljes körű integrációja, többek között 
annak biztosítása révén, hogy egyetlen tagállam se szigetelődjön el az európai hálózattól.

A javaslat emellett hozzájárul a fenntartható fejlődéshez és a környezet védelméhez, lehetővé 
téve az Unió számára a 2020-ra előirányzott stratégiai céljainak az elérését, miközben 
biztosítja az ellátás biztonságát és a tagállamok közötti szolidaritást.

Az „Energiainfrastruktúra-prioritások 2020-ig és azt követően” című bizottsági közlemény 
úgy fogalmazott, hogy a transzeurópai energiahálózatokra (TEN-E) vonatkozó meglévő 
politikát felül kell vizsgálni, az energiainfrastruktúrára irányuló új politika eszközeivel alá 
kell támasztani, fel kell gyorsítani és megfelelően finanszírozni kell.

Finanszírozás
Az elkövetkező tíz évben hozzávetőlegesen 200 milliárd euró szükséges gázvezetékek és 
villamosenergia-hálózatok építéséhez. Pontosabban: 140 milliárd euró nagyfeszültségű 
villamosenergia-átviteli rendszerekre, tárolásra és intelligens hálózati alkalmazásokra, 70 
milliárd euró gázvezetékekre, tárolásra, cseppfolyósítottföldgáz- (LNG) terminálokra és 
kétirányú áramlási infrastruktúrára, 2,5 milliárd pedig szén-dioxid-szállítási infrastruktúrára.

Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi beruházási szinteket jelentősen meg kell növelni. A 2000–
2020-as időszakhoz hasonlítva ez a gázágazatban 30%-os, a villamosenergia-ágazatban pedig 
100%-os beruházásnövekedést eredményezne ugyanehhez a megelőző időszakhoz képest.

A problémák meghatározása

Az engedélyezési eljárásokkal és a közvélemény tiltakozásával kapcsolatos problémák is 
szerepelnek azon legfontosabb okok között, amelyek miatt bizonytalan az 
energiainfrastruktúra-projektek, különösen az elektromos légvezetékek időben történő 
megvalósítása.

Az igazgatási eljárások – különösen az eljárások szervezése és az érintett felek hatáskörei 
esetében – összetettek és eredménytelenek, továbbra is széttagoltak, nem rendelkeznek 
egyértelmű ütemtervvel, valamint hiányzik az előzetes tervezés és az uniós környezetvédelmi 
jogszabályok végrehajtásának összehangolása.

Az érintett lakosság tiltakozásának oka a projekt hozzáadott értékét övező bizonytalanság, a 
környezetre és a tájra gyakorolt valós vagy vélt hatások, az egészségügyi és biztonsági 
aggályok, valamint a közvélemény és az érdekelt felek késői és nem megfelelő módon történő 
bevonása.

Néhány tagállamban politikai és/vagy birtokosi spekulációk is közrejátszanak az 
infrastruktúra-beruházásokra vonatkozó engedélyezési eljárásokkal kapcsolatosan.
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A környezetre gyakorolt hatás

A ma tervezett energia-infrastruktúráknak összhangban kell lenniük az EU hosszú távú 
éghajlat-változási és energiaügyi célkitűzéseivel és azoknak a különböző nemzeti 
energiapolitikák keretében történő végrehajtásával. Az energia-infrastruktúrával kapcsolatos 
projektek tervezésének maradéktalanul meg kell felelnie az elővigyázatosság elvének is.

A javaslatnak a meglévő környezetvédelmi követelményeket be kell illesztenie az 
energiainfrastruktúrák kontextusába. Azoknak az energiaforrásoknak kell elsőbbséget 
élvezniük, amelyeknek nincsenek társadalmi és környezetvédelmi költségei.

A tőke- és működési költségek mellett az energiainfrastruktúrával kapcsolatos építési, 
üzemeltetési és leállítási feladatok jelentős környezetvédelmi költségekkel járnak; E 
környezetvédelmi költségeket az élettartamot figyelembe vevő költségeken alapuló 
megközelítés alkalmazásával tekintetbe kell venni a költség-haszon elemzés során. A jelentős 
kockázatok felméréséhez az energia-infrastruktúrával kapcsolatos projekt eseti alapon történő 
mélyreható környezeti hatásvizsgálata szükséges, figyelembe véve a helyi és regionális 
környezeti feltételeket.

Átláthatóság és a lakosság bevonása

Az új szabályok növelik annak a lehetőségét, hogy a polgárok részt vegyenek egy projektben 
és hallassák szavukat. A rendelet kimondja, hogy a polgárokat már az engedélyezési eljárás 
legkorábbi szakaszába be kell vonni, és ezt még az előtt kell megtenni, hogy a projekt 
fejlesztője benyújtaná az engedélyezésre vonatkozó hivatalos kérelmét. Így a polgárok 
aggályait még a projekt tervezési szakaszában figyelembe lehet venni. Számos tagállamban a 
jelenlegi gyakorlat szerint azután tartanak nyilvános konzultációt, miután a pályázati anyagot 
benyújtották a hatóságnak.

Közös érdekű projektek
E célból a Bizottság 12, a villamosenergia-, gáz-, olaj- és szén-dioxid-szállítási hálózatot 
magában foglaló kiemelt jelentőségű folyosót és területet határozott meg. Javasolja „közös 
érdekű” rendszerek létrehozását azon projektek vonatkozásában, amelyek hozzájárulnak e 
prioritások végrehajtásához és megkapták már ezt a címkét. A közös érdekű projekteknek 
gyorsabb, 3 évet meg nem haladó engedélyezési eljárásban kell részesülniük.

Az előadó ajánlásai

Az előadó üdvözli az infrastruktúraengedélyezéssel kapcsolatos döntéshozatal felgyorsítására 
irányuló javaslatot, és azt, hogy az új szabályok növelik annak a lehetőségét, hogy a polgárok 
részt vegyenek a projektekben és hallassák szavukat.

Nem lehetséges azonban az infrastrukturális projektek felmentése a környezetvédelmi 
jogszabályok alól és az EUMSZ 11. cikkével összhangban a javaslatnak a meglévő 
környezetvédelmi követelményeket be kell illesztenie az energiainfrastruktúrák kontextusába.
Magas színvonalú nyilvános vitát kell szavatolni, és az európai környezetvédelmi 
jogszabályokat kellőképpen figyelembe kell venni.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 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, ugyaneddig pedig fel 
kell készíteni a magas megújulóenergia-
termelési kapacitással és villamosenergia-
tárolás kapacitással rendelkező régiók 
összekapcsolására. Az energiával és 
éghajlattal kapcsolatos e célkitűzéseket a 
lehető leginkább költséghatékony módon 
kell elérni;

Módosítás 2

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

(6a) Környezeti, társadalmi és gazdasági 
szempontból a legjobb infrastruktúra egy 
már meglévő infrastruktúra, amelyet nem 
kell megépíteni. Ennélfogva az 
energiahatékonyság döntő fontosságú; 
maradéktalan figyelmet kell fordítani a 
Bizottság által javasolt
energiahatékonysági irányelv (amellyel 
kapcsolatban az eljárás még folyamatban 
van) által a jövőbeli infrastruktúra 
szükségességének csökkentésére gyakorolt 
valószínű hatásokra.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A belső energiapiac, noha a villamos 
energia belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról szóló, 2009. július 13-i 
2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és a földgáz belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. 
július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv értelmében jogilag 
létezik, a nemzeti energiahálózatok közötti 
megfelelő kapcsolatok hiánya miatt 
továbbra is széttagolt. Az Unió egész 
területére kiterjedő hálózatok azonban 
nélkülözhetetlenek a növekedés, a 
foglalkoztatás és a fenntartható fejlődés 
szolgálatában álló versenyképes és jól 
működő integrált belső piac 
megteremtéséhez.

(7) A belső energiapiac, noha a villamos 
energia belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról szóló, 2009. július 13-i 
2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és a földgáz belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. 
július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv értelmében jogilag 
létezik, a nemzeti energiahálózatok közötti 
megfelelő kapcsolatok hiánya miatt 
továbbra is széttagolt. Az Unió egész 
területére kiterjedő hálózatok, valamint a 
fokozott energiahatékonyságot és az 
elosztott megújuló energiaforrások 
integrációját lehetővé tevő intelligens 
hálózati infrastruktúra kialakítása
azonban nélkülözhetetlenek az erőforrás-
hatékony növekedés, a foglalkoztatás és a 
fenntartható fejlődés szolgálatában álló 
versenyképes és jól működő integrált belső 
piac megteremtéséhez.

Módosítás 4



AD\901435HU.doc 7/32 PE480.523v02-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az uniós energiainfrastruktúrát 
korszerűsíteni kell, hogy megelőzhessük a 
természeti vagy ember okozta 
katasztrófákat, az éghajlatváltozás 
kedvezőtlen hatásait, valamint a 
biztonságot fenyegető veszélyeket, illetve 
hogy növeljük az infrastruktúra ezekkel 
szembeni tűrőképességét, különösen az 
európai kritikus infrastruktúrák 
azonosításáról és kijelöléséről, valamint 
védelmük javítása szükségességének 
értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 
2008/114/EK tanácsi irányelvben 
meghatározott európai kritikus 
infrastruktúrák esetében.

(8) Az uniós energiainfrastruktúrát 
korszerűsíteni kell, hogy a helyi területek 
energia-önellátását szolgáló decentralizált 
struktúra révén megelőzhessük a 
természeti vagy ember okozta 
katasztrófákat, az éghajlatváltozás 
kedvezőtlen hatásait, valamint a 
biztonságot fenyegető veszélyeket, illetve 
hogy növeljük az infrastruktúra ezekkel 
szembeni tűrőképességét, különösen az 
európai kritikus infrastruktúrák 
azonosításáról és kijelöléséről, valamint 
védelmük javítása szükségességének 
értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 
2008/114/EK tanácsi irányelvben 
meghatározott európai kritikus 
infrastruktúrák esetében.

Módosítás 5

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 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.
Ennek a megközelítésnek azonban 
figyelembe kell vennie az EU-szerte 
alkalmazott költségvetési konszolidációs 
mechanizmusokat, előnyben kell 
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részesítenie a valódi európai hozzáadott-
értéket biztosító, közös érdekű projekteket, 
és el kell ismernie azt, hogy a 
beavatkozásra a tagállami hatóságok és a 
piac megfelelőbb helyzetben vannak.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közös érdekű projekteket közös, 
átlátható és objektív kritériumok alapján
kell meghatározni, figyelemmel az 
energiapolitikai célkitűzésekhez való 
hozzájárulásukra. A villamos energia és a
gáz esetében a javasolt projekteknek a 
legújabb tízéves hálózatfejlesztési terv 
részét kell képezniük. A tervnek pedig 
figyelembe kell vennie különösen az 
Európai Tanács február 4-i ülésének azon 
következtetéseit, amelyek a peremterületek 
energiapiacai integrálásának 
szükségességével kapcsolatosak.

(15) A közös érdekű projekteknek közös, 
átlátható és objektív kritériumoknak kell
megfelelniük, figyelemmel az 
energiapolitikai célkitűzésekhez való 
hozzájárulásukra. A villamos energiára és 
a gázra vonatkozó projekteknek a legújabb 
tízéves hálózatfejlesztési terv részét kell 
képezniük. A tervnek pedig figyelembe 
kell vennie különösen az Európai Tanács 
február 4-i ülésének azon következtetéseit, 
amelyek a peremterületek energiapiacai 
integrálásának, valamint az intelligens 
hálózati infrastruktúra kialakításának
szükségességével kapcsolatosak.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az e területen befektetni szándékozó 
harmadik feleket nem szabad kizárni 
abból, hogy kérelmeket nyújtsanak be a 
közös érdekű projektekre vonatkozó 
finanszírozás iránt és azt megkapják. 
Ezen túlmenően a harmadik felek és a 
kormányzati szervek között a közös érdekű 
projektekre vonatkozó partnerségeket is 
ösztönözni kell;
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Módosítás 8

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.
Helyénvaló, hogy az illetékes hatóságok a 
közös érdekű projekteket közérdekűnek 
tekintsék. Csak a 92/43/EK és a 
2000/60/EK irányelv szerinti összes feltétel 
teljesülése esetén szabad a környezetre 
káros hatást kifejtő projekteket 
engedélyezni, és ha ezt magasabb rendű 
közérdek indokolja. A fontossági 
sorrendnek megfelelően és a 
költséghatékonyság érdekében meg kell 
határozni azokat az eseteket, amikor az 
infrastruktúra mérete az 
energiahatékonysági politikák révén 
minimálisra csökkenthető, amikor a 
meglévő nemzeti és határokon átnyúló 
infrastruktúra fejleszthető vagy 
korszerűsíthető, és amikor új 
infrastruktúrára van szükség és az a 
meglévő energia- vagy közlekedési 
infrastruktúra mellett megépíthető.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Annak ellenére, hogy a lakosság 
környezetvédelmi döntéshozatali 
eljárásokban való részvételére jól ismert 
előírások vonatkoznak, további 
intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a 
közös érdekű projektekkel kapcsolatos 
engedélyezési eljárások átláthatóságára és 
az abban való lakossági részvételre 

(22) Annak ellenére, hogy a lakosság 
környezetvédelmi döntéshozatali 
eljárásokban való részvételére jól ismert 
előírások vonatkoznak, további 
intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a 
közös érdekű projektekkel kapcsolatos 
engedélyezési eljárások átláthatóságára és 
az abban való megfelelő lakossági 
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vonatkozóan – valamennyi releváns 
kérdésben – a lehető legmagasabb szintű 
követelmények legyenek érvényben.

részvételre vonatkozóan – valamennyi 
releváns kérdésben – a lehető legmagasabb 
szintű követelmények legyenek érvényben;

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az engedélyezés felgyorsítása és a 
lakossági részvétel kiterjesztése révén a 
közös érdekű projektek határidőre történő 
végrehajtását mozdítja elő;

b) az engedélyezés felgyorsítása és a 
lakossági részvétel tekintetében a 
minimumkövetelmények meghatározása
révén a közös érdekű projektek határidőre 
történő végrehajtását mozdítja elő;

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 a tagállamokkal 
együttműködve létrehozza a közös érdekű 
projektek uniós szintű listáját, amelyen 
azok fontossági sorrendben szerepelnek. A 
listát szükség szerint kétévente 
felülvizsgálják és naprakésszé teszik. Az 
első listát legkésőbb 2013. július 31-ig 
elfogadják. Az uniós szintű lista 
elkészítésekor a Bizottság figyelembe veszi 
továbbá a kisebb szigeti tagállamok 
sajátos jellemzőit, és projekteket fejleszt ki 
annak biztosítása érdekében, hogy 2015 
után egyetlen uniós tagállam se 
szigetelődjön el az európai földgáz- és 
villamosenergia-hálózatoktól, illetve hogy 
egyetlen uniós tagállamnak se kelljen 
megtapasztalnia energiabiztonságának a 
megfelelő összeköttetések hiánya miatti 
veszélyeztetettségét. Az uniós szintű lista 
az ilyen projekteket is tartalmazza.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös érdekű projektek 
beazonosítása céljából a Bizottság az I. 
mellékletben szereplő egyes kiemelt 
jelentőségű folyosók és területek, valamint 
azok földrajzi kiterjedése alapján a III. 
melléklet 1. részének meghatározása 
szerinti regionális csoportokat (a 
továbbiakban: csoportok) hoz létre.

(2) A közös érdekű projektek 
beazonosítása céljából a Bizottság az I. 
mellékletben szereplő egyes kiemelt 
jelentőségű folyosók és területek, valamint 
azok földrajzi kiterjedése alapján tizenkét
regionális csoportot (a továbbiakban: 
csoportok) hoz létre. Az egyes csoportok 
összetétele a III. melléklet 1. részében 
meghatározott szabályokon alapul. Az 
egyes csoportok a saját munkaterhüket a 
korábban megállapított 
feladatmeghatározás és eljárási szabályzat 
alapján, a Bizottság által e tárgyban 
nyújtott esetleges iránymutatásra 
tekintettel látják el.

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 
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.

(3) Az egyes csoportok elfogadják a III. 
melléklet 2. részében ismertetett eljárás 
szerint összeállított közös érdekű 
projekteket tartalmazó regionális listájukat
a projekteknek az I. mellékletben felsorolt, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
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.

Módosítás 14
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A II. melléklet 1. és 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia- és földgázprojektek 
esetében az Ügynökség a (4) bekezdés első 
albekezdésében említett közös érdekű 
projekteket tartalmazó lista 
kézhezvételének napjától számított két 
hónapon belül megküldi véleményét a 
Bizottságnak a közös érdekű projektek 
javasolt listájáról, különös tekintettel a 4. 
cikkben meghatározott kritériumoknak a 
csoportokon belüli következetes 
alkalmazására, valamint a villamosenergia-
és földgázpiaci ENTSO-k által a III. 
melléklet 2.6. pontjával összhangban 
végzett elemzés eredményeire.

(5) A II. melléklet 1. és 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia- és földgázprojektek 
esetében az Ügynökség a (4) bekezdés első 
albekezdésében említett közös érdekű 
projekteket tartalmazó lista 
kézhezvételének napjától számított két 
hónapon belül megküldi véleményét a 
Bizottságnak a közös érdekű projektek 
javasolt listájáról, különös tekintettel a 4. 
cikkben meghatározott kritériumoknak a 
csoportokon belüli következetes 
alkalmazására, valamint a villamosenergia-
és földgázpiaci ENTSO-k által a III. 
melléklet 2.6. pontjával összhangban 
végzett elemzés eredményeire. A Bizottság 
véglegesíti a közös érdekű projektek 
listáját, és részletes elemzést nyújt az egyes 
projektekkel kapcsolatos döntésére 
vonatkozóan.

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a projekt összhangban áll az Unió 
energia- és éghajlat-politikai céljaival;

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a projektben legalább két tagállam vesz 
részt úgy, hogy a projekt közvetlenül 
átnyúlik egy vagy több tagállam határán,

c) a projektben akkor vesz részt legalább 
két tagállam, ha az egy vagy több tagállam
szárazföldi vagy tengeri határán
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illetve úgy, hogy egy adott tagállam 
területén található projekt a IV. melléklet 
1. pontja szerint jelentős határokon átnyúló
hatással bír.

közvetlenül átnyúlik, vagy ha egy adott 
tagállam területén található, de mégis 
jelentős határokon átnyúló hatással bír, 
vagy belső megerősítés esetén, ha a
projekt a IV. melléklet 1. pontja szerint 
határokon átnyúló összekapcsolódás 
szempontjából releváns, vagy ha annak 
célja a szigeteknek és peremterületeknek 
az uniós központi régiókkal való 
összekapcsolása;

Indokolás

A megújuló energiaforrások fejlődésével összhangban támogatni kell a megújuló 
villamosenergia-termelésnek a belső átvitel-fejlesztéssel összefüggő projektek körébe történő 
integrálását, ha azok a IV. mellékletben meghatározott kritériumoknak megfelelően 
hozzájárulnak a határokon átnyúló átvitelhez.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a II. melléklet 1. pontjának a)–d) 
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia-átviteli és -tárolási 
projekteket illetően a projekt jelentősen 
hozzájárul az alábbi egyedi kritériumok 
közül legalább egyhez:

a) a II. melléklet 1. pontjának a)–d) 
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia-átviteli és -tárolási 
projekteket illetően a projekt jelentősen 
hozzájárul a fenntarthatósághoz és alábbi 
egyedi kritériumok közül legalább egyhez:

Indokolás

A fenntarthatósággal összefüggő kritériumoknak nem szabad opcionálisnak lenniük. A 
fenntarthatósági alapú megközelítés elősegíti, hogy az EU elérje az alacsony széndioxid-
kibocsátású gazdasággal kapcsolatos célokat, ugyanakkor pedig megelőzze a környezet 
károsodását, a biológiai sokféleség csökkenését, valamint az erőforrások fenntarthatatlan 
használatát.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– piaci integráció, verseny és a rendszer 
rugalmassága;

– piaci integráció, többek között az 
Európai Unióban egyes régiók 
elszigeteltségének felszámolása révén; 
verseny és a rendszer rugalmassága;

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– fenntarthatóság, többek között megújuló 
forrásból előállított energiának a főbb 
fogyasztói központokhoz és 
tárolóhelyekhez történő továbbítása révén;

– a megújuló energiának a hálózatba 
integrálása, valamint a megújuló forrásból 
előállított energiának a főbb fogyasztói 
központokhoz és tárolóhelyekhez történő 
továbbítása;

Indokolás

A fenntarthatósággal összefüggő kritériumoknak nem szabad opcionálisnak lenniük. A 
fenntarthatósági alapú megközelítés elősegíti, hogy az EU elérje az alacsony széndioxid-
kibocsátású gazdasággal kapcsolatos célokat, ugyanakkor pedig megelőzze a környezet 
károsodását, a biológiai sokféleség csökkenését, valamint az erőforrások fenntarthatatlan 
használatát.

Módosítás 20

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 és megbízható működése
révén, különösen a jelenlegi átviteli 
stabilitás megerősítésén, az
áramkimaradásokkal szembeni 
tűrőképesség fokozásán, valamint a 
szakaszos termelés biztonságos 
integrációján keresztül;
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Indokolás

Azon főbb célok meghatározása, amelyeknek az ellátásbiztonságnak meg kell felelnie. Az 
ellátásbiztonság még pontosabb meghatározása központi jelentőségű a probléma megfelelő 
megértésében.

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– magas megújulóenergia-termelési 
kapacitás és tárolási kapacitás

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a II. melléklet 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó földgázprojekteket 
illetően a projekt az alábbi egyedi 
kritériumok közül legalább egyhez 
jelentősen hozzájárul:

b) a II. melléklet 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó földgázprojekteket 
illetően a projekt a fenntarthatósághoz és
az alábbi egyedi kritériumok közül 
legalább egyhez jelentősen hozzájárul:

Indokolás

A fenntarthatósággal összefüggő kritériumoknak nem szabad opcionálisnak lenniük. A 
fenntarthatósági alapú megközelítés elősegíti, hogy az EU elérje az alacsony széndioxid-
kibocsátású gazdasággal kapcsolatos célokat, ugyanakkor pedig megelőzze a környezet 
károsodását, a biológiai sokféleség csökkenését, valamint az erőforrások fenntarthatatlan 
használatát.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– piaci integráció, kölcsönös átjárhatóság 
és a rendszer rugalmassága;

– piaci integráció, többek között az 
Európai Unióban egyes régiók 
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elszigeteltségének felszámolása révén; 
kölcsönös átjárhatóság és a rendszer 
rugalmassága;

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– verseny, többek között az ellátási 
források, az ellátást biztosító partnerek és 
útvonalak diverzifikálása révén;

verseny, többek között az ellátási források, 
az ellátást biztosító útvonalak és partnerek 
diverzifikálása révén;

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– fenntarthatóság; törölve

Indokolás

A fenntarthatósággal összefüggő kritériumoknak nem szabad opcionálisnak lenniük. A 
fenntarthatósági alapú megközelítés elősegíti, hogy az EU elérje az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdasággal kapcsolatos célokat, ugyanakkor pedig megelőzze a környezet 
károsodását, a biológiai sokféleség csökkenését, valamint az erőforrások fenntarthatatlan 
használatát.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a II. melléklet 1. pontjának e) 
alpontjában említett kategóriába tartozó 
intelligens villamosenergia-hálózati 
projekteket illetően a projekt jelentősen 
hozzájárul az alábbi egyedi célokhoz:

c) a II. melléklet 1. pontjának e) 
alpontjában említett kategóriába tartozó 
intelligens villamosenergia-hálózati 
projekteket illetően a projekt hozzájárul a 
fenntarthatósághoz, valamint jelentősen 
az alábbi egyedi célokhoz:
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Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a II. melléklet 3. pontjában említett 
kategóriákba tartozó olajszállítási 
projekteket illetően a projekt jelentősen 
hozzájárul az alábbi három egyedi 
kritériumhoz:

d) a II. melléklet 3. pontjában említett 
kategóriákba tartozó olajszállítási 
projekteket illetően a projekt hozzájárul a 
fenntarthatósághoz, valamint jelentősen 
az alábbi három egyedi kritériumhoz:

Indokolás

A fenntarthatósággal összefüggő kritériumoknak nem szabad opcionálisnak lenniük. A 
fenntarthatósági alapú megközelítés elősegíti, hogy az EU elérje az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdasággal kapcsolatos célokat, ugyanakkor pedig megelőzze a környezet 
károsodását, a biológiai sokféleség csökkenését, valamint az erőforrások fenntarthatatlan 
használatát.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a II. melléklet 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó szén-dioxid-szállítási 
projekteket illetően a projekt jelentősen 
hozzájárul az alábbi három egyedi 
kritériumhoz:

e) a II. melléklet 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó szén-dioxid-szállítási 
projekteket illetően a projekt hozzájárul a 
fenntarthatósághoz, valamint jelentősen 
az alábbi három egyedi kritériumhoz:

Indokolás

A fenntarthatósággal összefüggő kritériumoknak nem szabad opcionálisnak lenniük. A 
fenntarthatósági alapú megközelítés elősegíti, hogy az EU elérje az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdasággal kapcsolatos célokat, ugyanakkor pedig megelőzze a környezet 
károsodását, a biológiai sokféleség csökkenését, valamint az erőforrások fenntarthatatlan 
használatát.

Módosítás 29
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A projektgazdák a közös érdekű 
projektként történő, 4. cikk szerinti 
kiválasztás évét követő minden év március 
31-ig éves jelentést nyújtanak be, a II. 
melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó projektekre 
vonatkozóan az Ügynökségnek, illetve a II. 
melléklet 3. és 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó projektekre 
vonatkozóan az illetékes csoportnak. Ez a 
jelentés ismerteti:

(3) A projektgazdák a közös érdekű 
projektként történő, 4. cikk szerinti 
kiválasztás évét követő minden év március 
31-ig éves jelentést nyújtanak be, a II. 
melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó projektekre 
vonatkozóan a Bizottságnak és az 
Ügynökségnek, illetve a II. melléklet 3. és 
4. pontjában említett kategóriákba tartozó 
projektekre vonatkozóan az illetékes 
csoportnak. Ez a jelentés ismerteti:

Indokolás

Az átláthatóság érdekében a Bizottságot tájékoztatni kell az Ügynökség által a (4) 
bekezdésnek megfelelően elkészített összefoglaló jelentésbe felveendő adatokról.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy közös érdekű projekt 
végrehajtása jelentős nehézségekbe 
ütközik, a Bizottság legfeljebb egy évre 
európai koordinátort jelölhet ki, akinek a 
megbízatása kétszer újítható meg.

(1) Amennyiben egy közös érdekű projekt 
végrehajtása jelentős nehézségekbe 
ütközik, a Bizottság – az érintett 
tagállamokkal egyetértésben – legfeljebb 
egy évre európai koordinátort jelölhet ki, 
akinek a megbízatása kétszer újítható meg.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az európai koordinátort az adott 
projekt(ek)hez kapcsolódóan rá bízott 
feladatok terén szerzett korábbi 

(3) Az európai koordinátort – az érintett 
tagállamokkal egyetértésben – az adott 
projekt(ek)hez kapcsolódóan rá bízott 



AD\901435HU.doc 19/32 PE480.523v02-00

HU

tapasztalatai alapján választják ki. feladatok terén szerzett korábbi 
tapasztalatai alapján választják ki.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös érdekű projekteknek a lehető 
legnagyobb jelentőséget kell tulajdonítani 
nemzeti szinten, és az engedélyezési 
eljárások során ennek megfelelően kell 
kezelni őket, ott és úgy, ahol és ahogyan a 
megfelelő típusú energiainfrastruktúrákra 
alkalmazandó nemzeti jogszabályok ilyen 
elbánásról rendelkeznek.

(1) A közös érdekű projekteknek a lehető 
legnagyobb jelentőséget kell tulajdonítani 
nemzeti szinten, és a regionális tervezési 
és területfejlesztési, az engedélyezési, a 
környezetvédelmi hatásvizsgálati és 
stratégiai környezetvédelmi 
hatásvizsgálati eljárások során ennek 
megfelelően kell kezelni őket, ott és úgy, 
ahol és ahogyan a megfelelő típusú 
energiainfrastruktúrákra alkalmazandó 
nemzeti jogszabályok ilyen elbánásról 
rendelkeznek.

Módosítás 33

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 intézkedések meghatározásában 
és végrehajtásában, és a közös érdekű 
projektekre vonatkozóan az uniós 
szabályozásban előírt környezeti 
hatásvizsgálati eljárások következetes 
alkalmazásának biztosításában, a Bizottság 
továbbá nyomon követi azok 
alkalmazását.

Módosítás 34
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Koordinált rendszer: az átfogó határozat 
a hatáskörrel rendelkező hatóság és más 
érintett hatóságok által kiadott több 
különálló, jogilag kötelező erejű döntést 
foglalhat magában. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság eseti alapon 
megállapítja azt az ésszerű határidőt, 
amelyen belül az egyes határozatokat meg 
kell hozni. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság más érintett nemzeti hatóság 
nevében egyedi határozatot hozhat, 
amennyiben utóbbi az előírt határidőn belül 
nem hozza meg határozatát, és ha a 
késedelem jogos indokokkal nem 
igazolható. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság érvénytelenítheti más nemzeti 
hatóság egyedi határozatát, ha úgy véli, 
hogy az érintett hatóság által szolgáltatott 
bizonyítékok nem támasztják alá kellően 
ezt a határozatot. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság meggyőződik arról, hogy 
teljesülnek a nemzetközi és uniós jog 
vonatkozó követelményei, és döntését 
köteles részletesen megindokolni.

b) Koordinált rendszer: az átfogó határozat 
a hatáskörrel rendelkező hatóság és más 
érintett hatóságok által kiadott több 
különálló, jogilag kötelező erejű döntést 
foglalhat magában. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság eseti alapon 
megállapítja azt az ésszerű határidőt, 
amelyen belül az egyes határozatokat meg 
kell hozni. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság más érintett nemzeti hatóság 
nevében egyedi határozatot hozhat, 
amennyiben utóbbi az előírt határidőn belül 
nem hozza meg határozatát, és ha a 
késedelem jogos indokokkal nem 
igazolható. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság érvénytelenítheti más nemzeti 
hatóság egyedi határozatát, ha úgy véli, 
hogy az érintett hatóság által szolgáltatott 
bizonyítékok nem támasztják alá kellően 
ezt a határozatot. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság meggyőződik arról, hogy 
teljesülnek a nemzetközi és uniós jog 
vonatkozó követelményei, és döntését 
köteles részletesen megindokolni, továbbá 
a döntést és az indokolást – beleértve a 
vonatkozó bizonyítékot is – nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) együttműködési rendszer: az átfogó 
határozat a hatáskörrel rendelkező 
hatóság és más érintett hatóságok által 
kiadott több különálló, jogilag kötelező 
erejű döntést foglalhat magában. A 
hatáskörrel rendelkező hatóság – a többi 
érintett hatósággal konzultálva – eseti 
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alapon megállapítja azt az ésszerű 
határidőt, amelyen belül az egyedi 
határozatokat meg lehet hozni, valamint a 
teljes engedélyezési határidőt. A 
hatáskörrel rendelkező hatóság nyomon 
követi a határidők érintett hatóságok általi 
betartását. Ha az érintett hatóság az előírt 
határidőn belül várhatóan nem hozza meg 
határozatát, erről haladéktalanul értesíti a 
hatáskörrel rendelkező hatóságot, a 
késedelmet pedig indokolja.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Azon projektek esetében, amelyek egy 
vagy több szomszédos tagállamban 
várhatóan jelentős határokon átnyúló 
hatással bírnak majd, és amennyiben 
alkalmazandó a 85/337/EGK irányelv 7. 
cikke és az espoo-i egyezmény, az 
információkat elérhetővé teszik a 
szomszédos tagállam(ok) hatáskörrel 
rendelkező hatóságai számára. A 
szomszédos tagállam(ok) hatáskörrel 
rendelkező hatósága jelzi, ha részt kíván 
venni az alkalmazandó nyilvános 
konzultációs eljárásban.

(6) Azon projektek esetében, amelyek egy 
vagy több szomszédos tagállamban 
várhatóan jelentős határokon átnyúló 
hatással bírnak majd, és amennyiben 
alkalmazandó a 2001/42/EK irányelv 7. 
cikke, a 85/337/EGK irányelv 7. cikke, 
vagy az espoo-i egyezmény, az 
információkat elérhetővé teszik a 
szomszédos tagállam(ok) hatáskörrel 
rendelkező hatóságai számára. A 
szomszédos tagállam(ok) hatáskörrel 
rendelkező hatósága jelzi, ha részt kíván 
venni az alkalmazandó nyilvános 
konzultációs eljárásban.

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A tagállamok mechanizmusokat 
hoznak létre a közös érdekű projektek, 
valamint az energiainfrastruktúra 
területén elvégzett más nemzeti 
projektekkel érintett önkormányzatok 
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kompenzálására.

Indokolás

Ez az egyszerű eszköz alkalmas arra, hogy jelentősen lerövidítse az engedélyezési eljárások 
hosszát anélkül, hogy érintené a szubszidiaritás uniós elvét és a helyi önkormányzatok 
hatásköreit, mivel az közvetetten érinti az engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos 
késedelmekért elsősorban felelős területrendezési szakaszt. A pénzügyi kompenzáció olyan 
hathatós eszköz, amely arra ösztönzi a helyi önkormányzatokat (településeket), hogy ne 
ellenezzék az infrastruktúrának a nemzeti, regionális és helyi területrendezési 
dokumentációban való feltüntetését.

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Azokban a tagállamokban, ahol az 
engedélyezési eljárás részei, többek között 
a területfejlesztési és környezeti 
hatásvizsgálati eljárások nem vezetnek 
jogilag kötelező erejű engedélyekhez, a 
hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kell 
biztosítaniuk, hogy ezen engedélyek 
időtartama jól illeszkedjen az általános 
határidőkbe.

Módosítás 39

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 

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő
hat 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 
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elemzés alapjául szolgáló módszertanát.
Ezt a módszertant a V. mellékletben 
megállapított elvekkel összhangban kell 
kidolgozni.

elemzés alapjául szolgáló módszertanát.
Ezt a módszertant a V. mellékletben 
megállapított elvekkel összhangban kell 
kidolgozni, és annak összhangban kell 
állnia a IV. mellékletben meghatározott 
szabályokkal és mutatókkal. Az ENTSO-k 
kiterjedt konzultációs eljárást folytatnak 
le, amely kiterjed legalább az összes fontos 
érdekelt felet képviselő szervezetekkel, és 
szükség szerint közvetlenül az érdekelt 
felekkel, a nemzeti hatóságokkal és más 
nemzeti hatóságokkal folytatott 
konzultációra.

Indokolás

Az ilyen módszertan kidolgozása a villamosenergia-piaci és a földgázpiaci ENTSO-k belső 
döntéshozatali folyamatai miatt (lásd a villamosenergia-piaci és a földgázpiaci ENTSO-k 
statútumait) nemcsak hogy több időt vesz igénybe egy hónapnál, hanem a szállításirendszer-
üzemeltetőknél az e rendelet hatálybalépése előtt felmerült egyik költség sem lenne 
visszatéríthető a nemzeti szabályozó hatóságok általi díjmeghatározáson keresztül. Ezen 
túlmenően, ha kiterjedt konzultációs eljárást kell lefolytatni, úgy az egy hónap nem elegendő.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A módszertant az (1)–(5) bekezdésben 
ismertetett eljárás szerint rendszeresen
aktualizálni és tökéletesíteni kell. Az 
Ügynökség, a valamennyi érdekelt 
képviseleti szervezetével és a Bizottsággal 
folytatott hivatalos konzultációt követően, 
megfelelő indokolás és időterv alapján 
kérheti, hogy a módszertant ilyen módon 
aktualizálják és tökéletesítsék.

(6) A módszertant az (1)–(5) bekezdésben 
ismertetett eljárás szerint kétévente
aktualizálni és tökéletesíteni kell.

Indokolás

Ennek egyértelmű és előre meghatározott eljárásnak kell lennie, az időkeretek 
vonatkozásában is, azaz az eljárás nem alapulhat véletlenszerű kérelmeken.

Módosítás 41
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Ügynökség a meghozott határozatok 
egy példányát – minden, az egyes 
határozatok szempontjából lényeges 
információval együtt – haladéktalanul 
megküldi a Bizottságnak. Az információk 
összesítve is benyújthatók. A Bizottság az 
üzleti szempontból érzékeny információt 
bizalmasan kezeli.

(7) Az Ügynökség a (6) bekezdésnek 
megfelelően meghozott határozatok egy 
példányát – minden, az egyes határozatok 
szempontjából lényeges információval 
együtt – haladéktalanul megküldi a 
Bizottságnak. Az információk összesítve is 
benyújthatók. A Bizottság az üzleti 
szempontból érzékeny információt 
bizalmasan kezeli.

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy mely határozatokról van szó.

Módosítás 42

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 
innováció; and

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

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a kiemelt projektek mindenkori 
aktuális listájára vonatkozó információk, 
a döntéshozatali folyamat szakaszainak 
felügyelete, valamint a regionális 
csoportok üléseinek időpontja és 
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napirendje, a jegyzőkönyvek és az 
esetlegesen meghozott határozatok 
későbbi közzététele mellett.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egyes közös érdekű projektekre 
vonatkozó általános, rendszeresen 
naprakésszé tett információk, többek között 
földrajzi adatok;

a) az egyes közös érdekű projektekre 
vonatkozó általános, rendszeresen 
naprakésszé tett információk, többek között 
a szükséges földrajzi adatok;

Módosítás 45

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 és a megújuló 
forrásból származó energiatermelés 
integrálása; az elszigetelt szigeti 
villamosenergia-rendszereknek a 
szárazfölddel való összekapcsolása az 
integrált villamosenergia-piac előnyeinek 
megteremtése, a megújuló 
energiaforrások elterjedésének fokozása 
és a megújuló energiaforrások 
szárazföldre való átvitelének lehetővé 
tétele érdekében.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 11 pont – 1 bekezdés
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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: 2020-
ig 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 47

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A II. melléklet 1. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia-
projektek esetében az egyes csoportok 
tagjai a tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, az átvitelirendszer-
üzemeltetők, akik a 2009/72/EK irányelv 6. 
cikke és a 714/2009/EK rendelet 12. cikke 
értelmében a regionális szintű 
együttműködési kötelezettségüket 
teljesítik, valamint az I. mellékletben 
felsorolt egyes alkalmazandó prioritások 
által érintett projektgazdák, illetve a 
Bizottság, az Ügynökség és a 
villamosenergia-piaci ENTSO.

1. A II. melléklet 1. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia-
projektek esetében az egyes csoportok 
tagjai a tagállamok hatáskörrel rendelkező 
hatóságainak képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, az átvitelirendszer-
üzemeltetők, akik a 2009/72/EK irányelv 6. 
cikke és a 714/2009/EK rendelet 12. cikke 
értelmében a regionális szintű 
együttműködési kötelezettségüket 
teljesítik, valamint az I. mellékletben 
felsorolt egyes alkalmazandó prioritások 
által érintett projektgazdák, és más 
érdekelt felek, többek között az 
energiatermelők, az elosztórendszer-
üzemeltetők, az elosztók, a 
környezetvédelmi szervezetek és a 
fogyasztókat képviselő szervezetek, illetve 
a Bizottság, az Ügynökség és a 
villamosenergia-piaci ENTSO.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 1 pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó földgázprojektek 
esetében az egyes csoportok tagjai a 
tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, a szállításirendszer-
üzemeltetők, akik a 2009/73/EK irányelv 7. 
cikke és a 715/2009/EK rendelet 12. cikke 
értelmében a regionális szintű 
együttműködési kötelezettségüket 
teljesítik, valamint az I. mellékletben 
felsorolt egyes alkalmazandó prioritások 
által érintett projektgazdák, illetve a 
Bizottság, az Ügynökség és a földgázpiaci 
ENTSO.

A II. melléklet 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó földgázprojektek 
esetében az egyes csoportok tagjai a 
tagállamok hatáskörrel rendelkező 
hatóságainak képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, a szállításirendszer-
üzemeltetők, akik a 2009/73/EK irányelv 7. 
cikke és a 715/2009/EK rendelet 12. cikke 
értelmében a regionális szintű 
együttműködési kötelezettségüket 
teljesítik, valamint az I. mellékletben 
felsorolt egyes alkalmazandó prioritások 
által érintett projektgazdák, illetve a 
Bizottság, az Ügynökség és a földgázpiaci 
ENTSO.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 3. és 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó olaj- és szén-dioxid-
szállítási projektek esetében az egyes 
csoportok tagjai a tagállamokat képviselő 
felek, az I. mellékletben felsorolt egyes 
vonatkozó prioritások által érintett 
projektgazdák és a Bizottság képviselői.

A II. melléklet 3. és 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó olaj- és szén-dioxid-
szállítási projektek esetében az egyes 
csoportok tagjai a tagállamok hatáskörrel 
rendelkező hatóságainak képviselői, az I. 
mellékletben felsorolt egyes vonatkozó 
prioritások által érintett projektgazdák és a 
Bizottság képviselői.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az egyes csoportoknak egyeztetniük kell 
a különböző érdekelt felekkel, többek 
között az energiatermelőket, az 
elosztórendszer-üzemeltetőket, az 

4. Az egyes csoportoknak egyeztetniük kell 
a különböző érdekelt felekkel, többek 
között az energiatermelőket, az 
elosztórendszer-üzemeltetőket, az 
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elosztókat és a fogyasztókat képviselő 
szervezetekkel, valamint az 5. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatok 
tekintetében a környezetvédelmi 
szervezetekkel. A csoport, amennyiben ez 
a feladatai ellátásához szükséges, 
meghallgatásokat vagy konzultációkat 
szervezhet.

elosztókat és a fogyasztókat képviselő 
szervezetekkel, valamint a 
környezetvédelmi szervezetekkel. A 
csoport, amennyiben ez a feladatai 
ellátásához szükséges, meghallgatásokat 
vagy konzultációkat szervez. A csoport 
rendszeresen és átfogóan tájékoztatja a 
lakosságot tanácskozásainak állásáról és 
eredményéről, továbbá meghallgatást 
vagy konzultációt szervez a 3. cikk (4) 
bekezdésében említett javasolt lista 
benyújtását megelőzően.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A II. melléklet 1. pontjának a–d) 
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia-átviteli és -tárolási
projektjavaslatokat feltüntetik a 
714/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 
a villamosenergia-piaci ENTSO által 
kidolgozott, legújabb rendelkezésre álló 
tízéves villamosenergiahálózat-fejlesztési 
tervben.

3. A 2013. augusztus 1-jét követően az 
uniós szintű listán szereplő valamennyi 
közös érdekű projekt esetében a II. 
melléklet 1. pontjának a–d) alpontjában 
említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia-átviteli és -tárolási
projekteket feltüntetik a 714/2009/EK 
rendelet 8. cikke értelmében a 
villamosenergia-piaci ENTSO által 
kidolgozott, legújabb rendelkezésre álló 
tízéves villamosenergiahálózat-fejlesztési 
tervben.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A közös érdekű projektek 2013. 
augusztus 1-je után elfogadott uniós szintű
listái esetében a II. melléklet 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó 
földgázszállítási és -tárolási
projektjavaslatokat feltüntetik a 

4. A 2013. augusztus 1-jét követően az
uniós szintű listán szereplő valamennyi 
közös érdekű projekt esetében a II. 
melléklet 1. pontjában említett 
kategóriákba tartozó földgázszállítási és -
tárolási projekteket feltüntetik a 
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715/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 
a földgázpiaci ENTSO által kidolgozott, 
legújabb rendelkezésre álló tízéves 
földgázhálózat-fejlesztési tervben.

715/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 
a földgázpiaci ENTSO által kidolgozott, 
legújabb rendelkezésre álló tízéves 
földgázhálózat-fejlesztési tervben.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
IV 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 250MW kapacitást és évi 
250 GWh nettó éves villamosenergia-
termelést lehetővé tevő tárolókapacitást 
biztosít;

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
V 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, 
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 potenciálra vonatkozó
és tárolási, valamint átviteli projektet, 
amellyel kapcsolatban végleges beruházási 
határozatot hoztak, és amelynek üzembe 
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helyezése az n+5. év végéig esedékes;

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A gáz esetében: keresleti 
forgatókönyvek, behozatal, fűtőanyagárak
(ideértve a szenet, a gázt és az olajat),
szén-dioxid-árak, a szállítási hálózat 
összetétele és annak fejlesztése, figyelembe 
véve minden olyan új projektet, amelyre 
vonatkozóan végleges beruházási 
határozatot hoztak, és amelynek üzembe 
helyezése az n+5. év végéig esedékes.

b) A gáz esetében: keresleti 
forgatókönyvek, behozatal, fűtőanyagárak
(ideértve a szenet, a gázt és az olajat),
szén-dioxid-árak, a szállítási hálózat 
összetétele és annak fejlesztése, figyelembe 
véve minden olyan új projektet, amelyre 
vonatkozóan végleges beruházási 
határozatot hoztak, és amelynek üzembe 
helyezése az n+5. év végéig esedékes;

Indokolás

A szöveg egyértelművé tétele.

Módosítás 56

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 projekt műszaki élettartama során 
felmerülő költségeken alapuló költség-
haszon elemzés legalább az alábbi 
költségeket figyelembe veszi: tőkekiadás, 
üzemeltetési és karbantartási kiadások, a 
projektek energetikai infrastruktúrájának 
megépítésével, működtetésével, és – adott 
esetben – leszerelésével kapcsolatos 
környezeti költségek, valamint a
hulladékgazdálkodási költségek. A 
módszertan iránymutatással szolgál a 
számítások során használandó 
leszámítolási kamatlábakról.

Módosítás 57
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Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 7 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a rendszer tűrőképessége, beleértve a 
katasztrófákkal és az éghajlati hatásokkal 
szembeni tűrőképességet, valamint 
rendszerbiztonság, különösen a 
2008/114/EK irányelv szerinti európai 
kritikus infrastruktúrák esetében;

b) a rendszer tűrőképessége, beleértve az 
ellátásbiztonságot, a katasztrófákkal és az 
éghajlati hatásokkal szembeni 
tűrőképességet, valamint 
rendszerbiztonság, különösen a 
2008/114/EK irányelv szerinti európai 
kritikus infrastruktúrák esetében;

Indokolás

Az ellátásbiztonság az egyik legfontosabb kérdés ebben az összefüggésben.
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