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Módosítás 7
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 
csökkentése19, a megújuló energia végső 
energiafogyasztáson belüli részesedésének 
20%-ra történő növelése20 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 
csökkentése19, a megújuló energia végső 
energiafogyasztáson belüli részesedésének 
20%-ra történő növelése20 és az 
energiahatékonyság 20%-os javítása 2020-
ig. Ezzel egyidejűleg az Uniónak fel kell 
készítenie saját infrastruktúráját az 
energiarendszer további, 2050-ig várható, 
gyakorlatilag teljes mértékű 
széntelenítésére is, továbbá az Unió 
célkitűzése 2020-ig a biológiai sokféleség 
megfékezése és csökkenésének 
megfordítása.

Or. en

Módosítás 8
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A meglévő energiaipari infrastruktúrák 
felújításának és az új infrastruktúrák 
bevezetésének felgyorsítása 

(6) A meglévő energiaipari infrastruktúrák 
felújításának és az új infrastruktúrák 
bevezetésének felgyorsítása 
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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.

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. Az energiával és 
éghajlattal kapcsolatos e célkitűzéseket a 
lehető leginkább költséghatékony módon 
kell elérni;

Or. en

Módosítás 9
Theodoros Skylakakis

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 

(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 
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széntelenítésére is. széntelenítésére is, ugyaneddig pedig fel 
kell készíteni a magas megújulóenergia-
termelési kapacitással és villamosenergia-
tárolás kapacitással rendelkező régiók 
összekapcsolására.

Or. en

Módosítás 10
Pavel Poc, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) mivel a környezetvédelmi, társadalmi 
és gazdasági szempontból legjobb 
infrastruktúra az, amelynek kiépítése
elkerülhető; ennélfogva az 
energiahatékonyság létfontosságú, és 
maradéktalan figyelmet kell fordítani az 
energiahatékonysági irányelv (amellyel 
kapcsolatban az eljárás még folyamatban 
van) által a jövőbeli infrastruktúra 
szükségességének csökkentésére gyakorolt 
valószínű hatásokra.

Or. en

Módosítás 11
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 
irányelv21 és a földgáz belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. 

(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 
irányelv21 és a földgáz belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. 
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július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv22 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.

július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv22 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.

Or. en

Módosítás 12
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 irányelvben23

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 irányelvben23

meghatározott európai kritikus 
infrastruktúrák esetében.

Or. en
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Módosítás 13
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság „Uniós energiapolitika: 
partnerkapcsolatok fenntartása 
határainkon túl” című közleménye 
kiemelte, hogy az Unió külkapcsolataiban 
érvényesíteni kell az 
energiainfrastruktúra 
továbbfejlesztésének kérdését, hogy ezáltal 
támogatni lehessen a társadalmi-
gazdasági fejlődést az Európai Unió 
határain kívül. Az Uniónak elő kell 
mozdítania az uniós energiahálózatot 
harmadik országok vagy olyan országok 
hálózataival összekapcsoló 
infrastrukturális projekteket, amelyekkel 
az Unió egyedi energiaügyi 
együttműködést alakított ki.

(10) A világ olajtermelésének várható 
csökkenése, általánosságban pedig az 
energia legtöbb formájának emelkedő 
költsége miatt a beruházásoknak 
elsősorban az Unió
energiafogyasztásának csökkentését célzó 
projektekre kell összpontosítaniuk.

Or. en

Módosítás 14
Marina Yannakoudakis

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 

(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 
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megközelítést kíván az 
energiainfrastruktúrák, különösen a 
határokon átnyúló jellegű infrastruktúrák 
szabályozása és finanszírozása terén.

megközelítést kíván az 
energiainfrastruktúrák, különösen a 
határokon átnyúló jellegű infrastruktúrák 
szabályozása és finanszírozása terén. Ez a 
megközelítés azonban figyelembe veszi az 
EU-szerte alkalmazott költségvetési 
konszolidációs mechanizmusokat, 
előnyben részesíti a valódi európai 
hozzáadott-értéket biztosító, közös érdekű 
projekteket, és elismeri azt, hogy a 
beavatkozásra a tagállami hatóságok és a 
piac megfelelőbb helyzetben vannak.

Or. en

Módosítás 15
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 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, valamint az
intelligens hálózati infrastruktúra
bevezetésének szükségességével 
kapcsolatosak.

Or. en

Módosítás 16
Vladimir Urutchev
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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 szükségességével 
kapcsolatosak.

Or. en

Módosítás 17
Marina Yannakoudakis

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;

Or. en

Módosítás 18
Vladimir Urutchev
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Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 172. cikkének való megfelelés 
érdekében regionális csoportokat kell 
létrehozni azon közös érdekű projektekre 
vonatkozó javaslattétel céljából, 
amelyekhez a tagállamok jóváhagyása 
szükséges. A széles körű egyetértés 
biztosítása érdekében a regionális 
csoportoknak gondoskodniuk kell a 
tagállamok, a nemzeti szabályozó 
hatóságok, a projektgazdák és az érdekelt
felek közötti szoros együttműködésről. Az 
együttműködésnek – amennyire csak 
lehetséges – a nemzeti szabályozó 
hatóságok, valamint a szállításirendszer- és 
átvitelirendszer-üzemeltetők meglévő 
regionális együttműködési struktúráira, 
valamint a tagállamok és a Bizottság által 
létrehozott egyéb struktúrákra kell 
támaszkodnia.

(16) Regionális csoportokat kell létrehozni 
közös érdekű projektek létrehozása
céljából. A széles körű egyetértés 
biztosítása érdekében a regionális 
csoportoknak gondoskodniuk kell a 
tagállamok, a nemzeti szabályozó 
hatóságok, a projektgazdák és az érdekelt 
felek közötti szoros együttműködésről. Az 
együttműködésnek – amennyire csak 
lehetséges – a nemzeti szabályozó 
hatóságok, valamint a szállításirendszer- és 
átvitelirendszer-üzemeltetők meglévő 
regionális együttműködési struktúráira, 
valamint a tagállamok és a Bizottság által 
létrehozott egyéb struktúrákra kell 
támaszkodnia.

Or. en

Módosítás 19
Yves Cochet, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A közös érdekű projektek uniós szintű 
listájának azokra a projektekre kell 
korlátozódnia, amelyek a leginkább 
elősegítik a stratégiai jelentőségű, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és területek megvalósítását. 
Ehhez a Bizottságnak határozatot kell 
hoznia a projektlistáról, ezzel egyidejűleg 
azonban tiszteletben kell tartania a 
tagállamoknak a területüket érintő közös 

(17) A közös érdekű projektek uniós szintű 
listájának azokra a projektekre kell 
korlátozódnia, amelyek a leginkább 
elősegítik a stratégiai jelentőségű, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és az intelligens hálózatok 
kiépítésére vonatkozó kiemelt tematikus 
terület megvalósítását. Ehhez a 
Bizottságnak határozatot kell hoznia a 
projektlistáról, ezzel egyidejűleg azonban 
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érdekű projektekre vonatkozó jóváhagyási 
jogát. A kísérő hatásvizsgálatban szereplő 
elemzés becslése szerint a villamos energia 
esetében mintegy 100, a földgáz esetében 
pedig mintegy 50 ilyen projektre lehet 
számítani.

tiszteletben kell tartania a tagállamoknak a 
területüket érintő közös érdekű projektekre 
vonatkozó jóváhagyási jogát. A kísérő 
hatásvizsgálatban szereplő elemzés 
becslése szerint a villamos energia 
esetében mintegy 100, a földgáz esetében 
pedig mintegy 50 ilyen projektre lehet 
számítani.

Or. en

Módosítás 20
Vladimir Urutchev

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A közös érdekű projektek uniós szintű 
listájának azokra a projektekre kell 
korlátozódnia, amelyek a leginkább 
elősegítik a stratégiai jelentőségű, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és területek megvalósítását. 
Ehhez a Bizottságnak határozatot kell 
hoznia a projektlistáról, ezzel egyidejűleg 
azonban tiszteletben kell tartania a 
tagállamoknak a területüket érintő közös 
érdekű projektekre vonatkozó jóváhagyási 
jogát. A kísérő hatásvizsgálatban szereplő 
elemzés becslése szerint a villamos energia 
esetében mintegy 100, a földgáz esetében 
pedig mintegy 50 ilyen projektre lehet 
számítani.

(17) A közös érdekű projektek uniós szintű 
listájának azokra a projektekre kell 
korlátozódnia, amelyek a leginkább 
elősegítik a stratégiai jelentőségű, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és területek megvalósítását. A 
kísérő hatásvizsgálatban szereplő elemzés 
becslése szerint a villamos energia 
esetében mintegy 100, a földgáz esetében 
pedig mintegy 50 ilyen projektre lehet 
számítani.

Or. en

Módosítás 21
Vladimir Urutchev

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

(17a) Az uniós szintű lista elfogadásának 
feladatát a Bizottságra kell ruházni, 
ugyanakkor tiszteletben kell tartani a 
tagállamoknak a területükkel kapcsolatos 
közös érdekű projektek jóváhagyása 
tekintetében fennálló jogát. A 
Bizottságnak biztosítania kell a 
döntésekkel kapcsolatos jogi aktusok és 
releváns dokumentumok Európai 
Parlamentnek és Tanácsnak időben 
történő továbbítását.

Or. en

Módosítás 22
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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. A környezetre káros hatást 
kifejtő projekteket csak akkor szabad
engedélyezni, ha a 92/43/EK és a 
2000/60/EK irányelv szerinti összes 
feltétel teljesül, és ha ezt magasabb rendű 
közérdek indokolja. Hangsúlyozza, hogy a 
fontossági sorrendnek megfelelően és a 
költséghatékonyság érdekében meg kell 
határozni, ha az infrastruktúra mérete az 
energiahatékonysági politikák révén 
minimálisra csökkenthető, amennyiben a 
meglévő nemzeti és határokon átnyúló 
infrastruktúra fejleszthető vagy 
korszerűsíthető, és amennyiben új 
infrastruktúrára van szükség, az a 
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meglévő energia- vagy közlekedési 
infrastruktúra mellett megépíthető.

Or. en

Módosítás 23
Pavel Poc, Rovana Plumb

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. A 92/43/EK és a 2000/60/EK 
irányelv szerinti összes feltétel teljesülése 
esetén engedélyezni kell a Natura 2000 
általános koherenciájának védelmét 
biztosító projekteket, ha ezt magasabb 
rendű közérdek indokolja.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a természet védelme ne sérüljön.

Módosítás 24
Kriton Arsenis

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. 

(20) A közös érdekű projekteket nemzeti 
szinten „elsőbbségi státussal” kell 
felruházni, és ezáltal gyorsított igazgatási 
elbánást kell biztosítani számukra. 
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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.

Helyénvaló, hogy az illetékes hatóságok a 
közös érdekű projekteket közérdekűnek 
tekintsék. Az európai környezetvédelmi 
jogszabályok – és különösen a 92/43/EK 
és a 2000/60/EK irányelv – szerinti összes 
feltétel teljesülése esetén a projekteket
engedélyezni kell.

Or. en

Módosítás 25
Yves Cochet

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

(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 
vonatkozó minimumkövetelmények –
valamennyi releváns kérdésben –
teljesüljenek.

Or. en

Módosítás 26
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 

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

intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a 
közös érdekű projektekkel kapcsolatos 
engedélyezési eljárások átláthatóságára és 
az abban való megfelelő lakossági 
részvételre vonatkozóan – valamennyi 
releváns kérdésben – a lehető legmagasabb 
szintű követelmények legyenek érvényben;

Or. lt

Módosítás 27
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 28
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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;

Or. en

Módosítás 29
Pavel Poc, Rovana Plumb

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;

Or. en

Módosítás 30
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „energiainfrastruktúra”: minden olyan 
fizikai berendezés, amely villamos energia 

1. „energiainfrastruktúra”: minden olyan 
fizikai berendezés, amely villamos energia 
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vagy gáz átvitelére/szállítására vagy 
elosztására, olaj vagy szén-dioxid
szállítására, illetve villamos energia vagy 
gáz tárolására alkalmas, és amely az Unió 
területén található vagy az Uniót egy vagy 
több harmadik országgal kapcsolja össze;

vagy gáz átvitelére/szállítására vagy 
elosztására, olaj szállítására, illetve 
villamos energia vagy gáz tárolására 
alkalmas, és amely az Unió területén 
található vagy az Uniót egy vagy több 
harmadik országgal kapcsolja össze;

(Ez a módosítás a szöveg egészére 
vonatkozik.)

Or. en

Indokolás

Azt javasoljuk, hogy a CO2 szállítására szolgáló infrastruktúrát töröljék a javaslat 
szövegéből. Ennek elfogadása esetén többek között a 3., 4., 12. és 15. cikket, valamint az I., II. 
és III. mellékletet kell ennek megfelelően kiigazítani.

Módosítás 31
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „energiainfrastruktúra”: minden olyan 
fizikai berendezés, amely villamos energia 
vagy gáz átvitelére/szállítására vagy 
elosztására, olaj vagy szén-dioxid
szállítására, illetve villamos energia vagy 
gáz tárolására alkalmas, és amely az Unió 
területén található vagy az Uniót egy vagy 
több harmadik országgal kapcsolja össze;

1. „energiainfrastruktúra”: minden olyan 
fizikai berendezés, amely villamos energia 
vagy gáz átvitelére/szállítására vagy 
elosztására, olaj szállítására, illetve 
villamos energia vagy gáz tárolására 
alkalmas, és amely az Unió területén 
található vagy az Uniót egy vagy több 
harmadik országgal kapcsolja össze;

Or. en

Módosítás 32
Ioannis Kasoulides, Simon Busuttil

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság létrehozza a közös érdekű 
projektek uniós szintű listáját. A listát 
szükség szerint kétévente felülvizsgálják és 
naprakésszé teszik. Az első listát legkésőbb 
2013. július 31-ig elfogadják. A Bizottság 
figyelembe veszi továbbá a kisebb szigeti 
tagállamok sajátos jellemzőit annak 
biztosítása érdekében, hogy 2015 után 
egyetlen uniós tagállam se szigetelődjön el 
az európai földgáz- és villamosenergia-
hálózatoktól, illetve hogy – a projektek 
időben történő kifejlesztését illetően –
egyetlen uniós tagállamnak se kelljen
megtapasztalnia energiabiztonságának a 
megfelelő összeköttetések hiánya miatti 
veszélyeztetettségét. Az uniós szintű lista 
az ilyen projekteket is tartalmazza.

Or. en

Módosítás 33
Vladimir Urutchev

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 közös érdekű projektek 
uniós szintű listájának létrehozására és 
felülvizsgálatára vonatkozóan 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el. A listát az e cikkben 
meghatározott rendelkezések szerint a 
csoportok által elfogadott és felülvizsgált 
regionális listák alapján kétévente 
felülvizsgálják és naprakésszé teszik. Az 
első listát legkésőbb 2013. július 31-ig 
elfogadják.

Or. en
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Módosítás 34
Marina Yannakoudakis

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 Bizottságnak együtt kell működnie a 
tagállamokkal a közös érdekű projektek 
uniós szintű listájának létrehozásában. A 
listát szükség szerint kétévente 
felülvizsgálják és naprakésszé teszik. Az 
első listát legkésőbb 2013. július 31-ig 
elfogadják.

Or. en

Módosítás 35
Kārlis Šadurskis

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. lv

Módosítás 36
Vladimir Urutchev

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös érdekű projektek 
beazonosítása céljából a Bizottság az I. 

(2) A közös érdekű projektek 
beazonosítása céljából a Bizottság az I. 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 37
Vladimir Urutchev

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 közös 
érdekű projektek III. melléklet 2. részében 
ismertetett eljárással összhangban 
összeállított regionális listáját, 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.

Or. en

Módosítás 38
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 3. és 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó olaj- és szén-dioxid-
szállítási projektek esetében a csoportok
legkésőbb hat hónappal az (1) bekezdésben 
említett uniós szintű lista elfogadásának 
napját megelőzően benyújtják a 
Bizottsághoz a közös érdekű projektek 
javasolt listáit.

A II. melléklet 3. pontjában említett 
kategóriákba tartozó olajszállítási
projektek esetében a csoportok legkésőbb 
hat hónappal az (1) bekezdésben említett 
uniós szintű lista elfogadásának napját 
megelőzően benyújtják a Bizottsághoz a 
közös érdekű projektek javasolt listáit.

Or. en

Módosítás 39
Vladimir Urutchev

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.

Or. en
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Módosítás 40
Pavel Poc, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Bizottság a közös érdekű projektek 
közösségi listájának eredményeire 
vonatkozó részletes indokolást a 
regionális csoportok elé terjeszti, és 
nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság elveinek tiszteletben tartása céljából.

Módosítás 41
Vladimir Urutchev

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az (1) bekezdésben szereplő, az 
elfogadásról szóló bizottsági határozatot 
követően a közös érdekű projektek a 
714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet 
12. cikkének megfelelően szerves részét 
képezik az érintett regionális beruházási 
terveknek, valamint a 72/2009/EK és a 
73/2009/EK irányelv 22. cikke értelmében 
a kapcsolódó nemzeti tízéves 
hálózatfejlesztési terveknek, illetve adott 
esetben bármely más érintett nemzeti 
infrastruktúrára vonatkozó tervnek. A 
projekteknek valamennyi említett tervben a 
lehető legnagyobb elsőbbséget biztosítják.

(7) A közös érdekű projektek – az uniós 
szintű listába való felvételüket követően –
a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet 
12. cikkének megfelelően szerves részét 
képezik az érintett regionális beruházási 
terveknek, valamint a 72/2009/EK és a 
73/2009/EK irányelv 22. cikke értelmében 
a kapcsolódó nemzeti tízéves 
hálózatfejlesztési terveknek, illetve adott 
esetben bármely más érintett nemzeti 
infrastruktúrára vonatkozó tervnek. A 
projekteknek valamennyi említett tervben a 
lehető legnagyobb elsőbbséget biztosítják.

Or. en
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Módosítás 42
Pavel Poc

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;

Or. en

Módosítás 43
Vladimir Urutchev

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 hatásai összességükben 
kedvezőek; és

Or. en

Módosítás 44
Yves Cochet, Corinne Lepage

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, 
illetve úgy, hogy egy adott tagállam 
területén található projekt a IV. melléklet 
1. pontja szerint jelentős határokon átnyúló 
hatással bír;

c) a II. melléklet 1. e) pontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek kivételével a projektben legalább 
két tagállam vesz részt úgy, hogy a projekt 
közvetlenül átnyúlik egy vagy több 
tagállam határán, illetve úgy, hogy egy 
adott tagállam területén található projekt a 
IV. melléklet 1. pontja szerint jelentős 
határokon átnyúló hatással bír;



PE486.154v01-00 24/76 AM\897582HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

Az intelligens hálózati infrastruktúrának nem kell több tagállam közreműködésével 
megvalósulnia ahhoz, hogy közös érdekű legyen.

Módosítás 45
Pavel Poc, Rovana Plumb

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, 
illetve úgy, hogy egy adott tagállam 
területén található projekt a IV. melléklet 
1. pontja szerint jelentős határokon átnyúló 
hatással bír;

c) a projektben akkor vesz részt legalább 
két tagállam, ha az egy vagy több tagállam 
szárazföldi vagy tengeri határán 
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;

Or. en

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 46
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a projektnek tükröznie kell az EU-
Szerződés – és különösen az EUMSZ 170. 
és 171. cikkének – célkitűzéseit és 
összhangban kell állnia azokkal;

Or. en

Módosítás 47
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 fenntartható fejlődéshez és az 
alábbi egyedi kritériumok közül legalább 
egyhez:

Or. en

Módosítás 48
Pavel Poc, Rovana Plumb

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:

Or. en
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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 49
Theodoros Skylakakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– piaci integráció, verseny és a rendszer 
rugalmassága;

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

Or. en

Módosítás 50
Pavel Poc, Rovana Plumb

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;

Or. en

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 
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károsodását, a biológiai sokféleség csökkenését, valamint az erőforrások fenntarthatatlan 
használatát.

Módosítás 51
Theodoros Skylakakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kölcsönös átjárhatóság és a rendszer 
biztonságos működése;

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

Or. en

Módosítás 52
Pavel Poc, Rovana Plumb

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;

Or. en

Indokolás

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



PE486.154v01-00 28/76 AM\897582HU.doc

HU

Módosítás 53
Theodoros Skylakakis

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.

Or. en

Módosítás 54
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 fenntartható 
fejlődéshez és az alábbi egyedi kritériumok 
közül legalább egyhez jelentősen 
hozzájárul:

Or. en

Módosítás 55
Pavel Poc, Rovana Plumb

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:
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Or. en

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 56
Theodoros Skylakakis

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 a régiók 
elszigeteltségének felszámolása révén;
kölcsönös átjárhatóság és a rendszer 
rugalmassága;

Or. en

Módosítás 57
Theodoros Skylakakis

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;

Or. en

Módosítás 58
Pavel Poc, Rovana Plumb



PE486.154v01-00 30/76 AM\897582HU.doc

HU

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– fenntarthatóság; törölve

Or. en

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 59
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 jelentősen 
hozzájárul a fenntarthatósághoz és az 
alábbi egyedi célokhoz:

Or. en

Módosítás 60
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 

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

projekteket illetően a projekt hozzájárul a 
fenntarthatósághoz és jelentősen 
hozzájárul az alábbi három egyedi 
kritériumhoz:

Or. en

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 61
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e pont

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:

törölve

– a szén-dioxid-kibocsátás elkerülése 
alacsonyabb költségek mellett, az 
energiaellátás biztonságának 
fenntartásával;
– a szén-dioxid-szállítás rugalmasságának 
és biztonságosságának javítása;
– hatékony erőforrás-felhasználás több 
CO2-forrás és -tárolóhely közös 
infrastruktúrával történő 
összekapcsolásának lehetővé tétele, 
valamint a környezeti terhek és 
kockázatok csökkentése révén.

Or. en
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Módosítás 62
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 és jelentősen 
hozzájárul az alábbi három egyedi 
kritériumhoz:

Or. en

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 63
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 az energia-
megtakarítással és -hatékonysággal, a 
megújuló forrásból előállított energia 
arányának növelésével, a piaci 
integrációval és versennyel, a 
fenntarthatósággal és az ellátás 
biztonságával kapcsolatos energiapolitikai 
célok elérése szempontjából, valamint 
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

Módosítás 64
Pavel Poc, Rovana Plumb

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:

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 65
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a közös érdekű projekt 
bevezetése terén a végrehajtási tervhez 
viszonyítva két évnél hosszabb, 
indokolatlan késedelem tapasztalható:

törölve

a) Az adott projektért felelős projektgazda 
egy vagy több másik üzemeltetőtől vagy 
beruházótól olyan beruházást fogad el, 
amely lehetővé teszi a projekt 
végrehajtását. A beruházás helye szerint 
illetékes rendszer-üzemeltető biztosítja a 
végrehajtást végző üzemeltető(k) vagy 
beruházó(k) számára a beruházás 
megvalósításához szükséges 
információkat, az új eszközöket 
hozzákapcsolja a szállítási/átviteli 
hálózathoz, és általánosságban minden 
tőle telhetőt megtesz a beruházási projekt 
végrehajtásának, valamint a közös érdekű 
projekt biztonságos, megbízható és 
hatékony üzemeltetésének és 
karbantartásának megkönnyítésére.
b) A Bizottság valamennyi projektgazda 
számára nyílt pályázati felhívást tehet 
közzé a projekt előírt határidőre történő 
teljesítésére.

Or. en

Módosítás 66
Vladimir Urutchev

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A Bizottság valamennyi projektgazda 
számára nyílt pályázati felhívást tehet 
közzé a projekt előírt határidőre történő 
teljesítésére.

b) A Bizottság az érintett tagállam(ok) 
számára véleményt adhat ki valamennyi 
projektgazda számára a projekt előírt 
határidőre történő teljesítése céljából 
történő, nyílt pályázati felhívás 
közzétételére vonatkozóan.
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Or. en

Módosítás 67
Yves Cochet, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 68
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós szintű listáról eltávolított 
projektek elveszítik a közös érdekű 
projektekre vonatkozó, az e rendeletben 
előírt jogokat és kötelezettségeket. Ez a 
cikk nem érinti a határozat visszavonását 
megelőzően kifizetett uniós pénzügyi 
támogatásokat.

Az uniós szintű listáról eltávolított 
projektek elveszítik a közös érdekű 
projektekre vonatkozó, az e rendeletben 
előírt jogokat és kötelezettségeket. 

Or. it

Módosítás 69
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

végrehajtása jelentős nehézségekbe 
ütközik, a Bizottság – az érintett 
tagállamokkal egyetértésben – legfeljebb 
egy évre európai koordinátort jelölhet ki, 
akinek a megbízatása kétszer újítható meg.

Or. en

Módosítás 70
Vladimir Urutchev

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.

Or. en

Módosítás 71
Theodoros Skylakakis

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 
tapasztalatai alapján választják ki.

(3) Az európai koordinátort az adott 
projekt(ek)hez kapcsolódóan rá bízott 
feladatok terén szerzett korábbi 
tapasztalatai alapján az érintett 
tagállamokkal egyetértésben választják ki.

Or. en
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Módosítás 72
Rovana Plumb

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, 
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.

Or. ro

Módosítás 73
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 az engedélyezési 
eljárások – többek között a 
területrendezési és környezeti értékelés –
során ennek megfelelően kell kezelni őket, 
ott és úgy, ahol és ahogyan a megfelelő 
típusú energiainfrastruktúrákra 
alkalmazandó nemzeti jogszabályok ilyen 
elbánásról rendelkeznek.

Or. en

Indokolás

Annak elkerülése érdekében, hogy a területrendezés jelentősen késleltesse az új infrastruktúra 
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kiépítését, valamint azt kerülendő, hogy a mostani javaslat ne ésszerűsítse az eljárásokat és ne 
rövidítse le az infrastruktúrával összefüggő projektek megvalósításához szükséges időt, a 
javaslatban kifejezetten ki kell jelenteni, hogy a területrendezéssel és a környezeti 
hatásvizsgálatokkal kapcsolatos eljárásoknak is a legmagasabb jelentőséget kell tulajdonítani 
nemzeti szinten, valamint hogy azok tekintetében különös bánásmódot kell alkalmazni.

Módosítás 74
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös érdekű projektek uniós szintű 
listájának elfogadásával megállapítást nyer, 
hogy e projekt az érintett tagállamban 
közös érdekű és szükséges, és valamennyi 
érintett fél ekként ismeri el.

(2) A közös érdekű projektek uniós szintű 
listájának elfogadásával megállapítást nyer, 
hogy e projekt az érintett tagállamban 
közös érdekű, és valamennyi érintett fél 
ekként ismeri el.

Or. en

Módosítás 75
Yves Cochet, Corinne Lepage

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.

Or. en
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Módosítás 76
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 92/43/EK irányelv 6. cikke (4) 
bekezdésében és a 2000/60/EK irányelv 4.
cikke (7) bekezdésében említett környezeti 
hatásokra tekintettel a közös érdekű 
projektek közérdekűnek tekintendők és 
„kiemelten közérdekűnek” tekinthetők, 
feltéve hogy megfelelnek az ezen 
irányelvek szerinti valamennyi feltételnek.

törölve

Or. en

Indokolás

Az albekezdést törölni kell, mert felesleges.

Módosítás 77
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 92/43/EK irányelv 6. cikke (4) 
bekezdésében és a 2000/60/EK irányelv 4. 
cikke (7) bekezdésében említett környezeti 
hatásokra tekintettel a közös érdekű 
projektek közérdekűnek tekintendők és 
„kiemelten közérdekűnek” tekinthetők, 
feltéve hogy megfelelnek az ezen 
irányelvek szerinti valamennyi feltételnek.

A 92/43/EK irányelv 6. cikke (4) 
bekezdésében és a 2000/60/EK irányelv 4. 
cikke (7) bekezdésében említett környezeti 
hatásokra tekintettel a közös érdekű 
projekteknek az ezen irányelvek szerinti 
valamennyi feltételnek meg kell felelniük.

Or. en
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Módosítás 78
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a 92/43/EK irányelvvel összhangban 
szükség van a Bizottság véleményére, a
Bizottság és a 9. cikk szerinti illetékes 
hatóság gondoskodik arról, hogy a 
döntésre a projekt kiemelten közérdekű 
jellegének figyelembevételével kerüljön 
sor a 11. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott határidőn belül.

törölve

Or. en

Módosítás 79
Yves Cochet, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a 92/43/EK irányelvvel összhangban 
szükség van a Bizottság véleményére, a 
Bizottság és a 9. cikk szerinti illetékes 
hatóság gondoskodik arról, hogy a 
döntésre a projekt kiemelten közérdekű 
jellegének figyelembevételével kerüljön 
sor a 11. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott határidőn belül.

Ha a 92/43/EK irányelvvel összhangban 
szükség van a Bizottság véleményére, a 
Bizottság és a 9. cikk szerinti illetékes 
hatóság törekszik annak biztosítására, 
hogy a döntésre a projekt kiemelten 
közérdekű jellegének figyelembevételével 
kerüljön sor a 11. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott határidőn belül.

Or. en

Módosítás 80
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés



AM\897582HU.doc 41/76 PE486.154v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
hat hónapon belül minden tagállam kijelöl 
egy hatáskörrel rendelkező nemzeti 
hatóságot, amely az ebben a fejezetben 
meghatározottak szerint felel a közös 
érdekű projektek engedélyezési eljárásának 
megkönnyítéséért és koordinálásáért, 
valamint az engedélyezési eljárás releváns 
feladatainak végrehajtásáért.

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
hat hónapon belül minden tagállam kijelöl 
egy hatáskörrel rendelkező nemzeti 
hatóságot, amely felel a közös érdekű 
projektek engedélyezési eljárásának 
megkönnyítéséért és koordinálásáért, az 
engedélyezési eljárás releváns feladatainak 
végrehajtásáért, valamint a közös érdekű 
projektek teljesítmény-ellenőrzésének 
felügyeletéért;

Or. en

Módosítás 81
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Integrált rendszer: a hatáskörrel 
rendelkező hatóság által kiadott átfogó 
határozat a jogszabályban előírt 
engedélyezési eljárásból származó egyetlen 
jogilag kötelező erejű döntés. A projektben 
érintett más hatóságok az eljárásban való 
közreműködésük részeként a nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően véleményt 
nyilváníthatnak, amelyet a hatáskörrel 
rendelkező hatóság figyelembe vesz.

a) Integrált rendszer: a hatáskörrel 
rendelkező hatóság által kiadott átfogó 
határozat a jogszabályban előírt 
engedélyezési eljárásból származó egyetlen 
jogilag kötelező erejű döntés. A projektben 
érintett más hatóságok az eljárásban való 
közreműködésük részeként a nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően véleményt 
nyilvánítanak, amelyet a hatáskörrel 
rendelkező hatóság figyelembe vesz.

Or. en

Módosítás 82
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont
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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 a későbbi 
újbóli elemzés szerint 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.

Or. en

Módosítás 83
Vladimir Urutchev

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 

b) Koordinált rendszer: az átfogó határozat 
a hatáskörrel rendelkező hatóság és más 
érintett hatóságok által kiadott több 
különálló, jogilag kötelező erejű döntést 
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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.

foglalhat magában. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság – más érintett, 
hatáskörrel rendelkező hatóságokkal 
konzultálva – eseti alapon megállapítja azt 
az ésszerű határidőt, amelyen belül az 
egyes határozatokat meg lehet hozni, 
valamint az engedélyezés ebből eredő 
teljes határidejét. 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. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság más érintett nemzeti hatóság 
nevében egyedi határozatot hozhat, 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.

Or. en

Módosítás 84
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

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 
kibocsátott, több jogilag kötelező erejű 
egyedi határozatot is magában foglalhat. 
A hatáskörrel rendelkező hatóság – a 
többi érintett hatósággal konzultálva –



PE486.154v01-00 44/76 AM\897582HU.doc

HU

eseti 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.

Or. en

Módosítás 85
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok törekednek annak 
biztosítására, hogy az átfogó határozat 
érdemi vagy eljárásbeli jogszerűségét 
megkérdőjelező fellebbezéseket a lehető 
leghatékonyabb módon kezeljék.

(4) A tagállamok törekednek annak 
biztosítására, hogy az átfogó határozat 
érdemi vagy eljárásbeli jogszerűségét 
megkérdőjelező fellebbezéseket a lehető 
leggyorsabban és leghatékonyabb módon 
kezeljék.

Or. it

Módosítás 86
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok törekednek annak 
biztosítására, hogy az átfogó határozat 
érdemi vagy eljárásbeli jogszerűségét 
megkérdőjelező fellebbezéseket a lehető 
leghatékonyabb módon kezeljék.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 
átfogó határozat érdemi vagy eljárásbeli 
jogszerűségét megkérdőjelező – többek 
között a polgárok képviselői vagy a 
környezetvédelemmel foglalkozó nem 
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kormányzati szervezetek által benyújtott –
fellebbezéseket megkülönböztetésmentes 
módon és egyenlően kezeljék.

Or. en

Módosítás 87
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A projektgazda, illetve ahol a nemzeti 
jog így rendelkezik, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság a pályázati anyagnak a 
hatáskörrel rendelkező hatósághoz történő, 
a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti benyújtását megelőzően legalább 
egy nyilvános konzultációt tart. A 
nyilvános konzultáció célja, hogy 
tájékoztassa a VI. melléklet 2. pontjának a) 
alpontjában említett érdekelt feleket a 
projektről, és meghatározza a 
legmegfelelőbb helyszínt vagy 
nyomvonalat, illetve azokat a releváns 
kérdéseket, amelyekre a pályázati 
anyagban ki kell térni. A nyilvános 
konzultációra vonatkozó részletes 
minimumkövetelmények a VI. melléklet 4. 
pontjában olvashatók. A projektgazda a 
pályázati anyag benyújtását megelőzően 
összefoglaló jelentést készít a lakossági 
részvétellel kapcsolatos tevékenységek 
eredményeiről, és a pályázati anyaggal 
együtt benyújtja a hatáskörrel rendelkező 
hatósághoz, amely az átfogó határozat 
meghozatalakor kellő mértékben veszi 
figyelembe ezeket az eredményeket.

(4) A projektgazda, illetve ahol a nemzeti
jog így rendelkezik, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság a pályázati anyagnak a 
hatáskörrel rendelkező hatósághoz történő, 
a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti benyújtását megelőzően legalább 
két nyilvános konzultációt tart. Az első 
konzultációt a pályázat benyújtását 
megelőző eljárás első hat hónapjában le 
kell folytatni. A nyilvános konzultáció 
célja, hogy tájékoztassa a VI. melléklet 2. 
pontjának a) alpontjában említett érdekelt 
feleket a projektről, és meghatározza a 
legmegfelelőbb helyszínt vagy 
nyomvonalat, a különféle technikai 
lehetőségeket, illetve azokat a releváns 
kérdéseket, amelyekre a pályázati 
anyagban ki kell térni. A nyilvános 
konzultációra vonatkozó részletes 
minimumkövetelmények a VI. melléklet 4. 
pontjában olvashatók. A projektgazda a 
pályázati anyag benyújtását megelőzően 
összefoglaló jelentést készít a lakossági 
részvétellel kapcsolatos tevékenységek 
eredményeiről, és a pályázati anyaggal 
együtt benyújtja a hatáskörrel rendelkező 
hatósághoz, amely az átfogó határozat 
meghozatalakor kellő mértékben veszi 
figyelembe ezeket az eredményeket.

Or. en
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Módosítás 88
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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.

Or. en

Módosítás 89
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 

(6) Azon projektek esetében, amelyek egy 
vagy több szomszédos tagállamban 
várhatóan jelentős határokon átnyúló 
környezeti 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 
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venni az alkalmazandó nyilvános 
konzultációs eljárásban.

venni az alkalmazandó nyilvános 
konzultációs eljárásban.

Or. lt

Módosítás 90
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A projektgazdák ezenfelül a lényeges 
információkat más olyan megfelelő 
tájékoztatási eszközök segítségével is 
közzéteszik, amelyekhez a lakosság nyílt 
hozzáféréssel rendelkezik.

A projektgazdák ezenfelül a lényeges 
információkat más olyan megfelelő 
tájékoztatási eszközök segítségével is 
közzéteszik, amelyek megfelelően 
tájékoztatják a lakosságot a projektről.

Or. lt

Módosítás 91
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 
kompenzálására.

Or. en

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 



PE486.154v01-00 48/76 AM\897582HU.doc

HU

hathatós eszköz, amely arra ösztönzi a helyi önkormányzatokat (településeket), hogy ne 
ellenezzék az infrastruktúrának a nemzeti, regionális és helyi területrendezési 
dokumentációban való feltüntetését.

Módosítás 92
Yves Cochet, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az engedélyezési eljárás két 
szakaszból áll, és időtartama nem 
haladhatja meg a három évet:

(1) Az engedélyezési eljárásnak két 
szakaszból kell állnia, és időtartama nem 
haladhatja meg a három évet:

Or. en

Módosítás 93
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az engedélyezési eljárás két szakaszból 
áll, és időtartama nem haladhatja meg a 
három évet:

(1) Az engedélyezési eljárás két szakaszból 
áll, és a benyújtott pályázati anyagot a
hatáskörrel rendelkező hatóság 
prioritásként veszi figyelembe:

Or. en

Módosítás 94
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A pályázat benyújtását megelőző eljárás, a) A pályázat benyújtását megelőző eljárás, 



AM\897582HU.doc 49/76 PE486.154v01-00

HU

azaz az engedélyezési eljárás kezdete és a 
benyújtott dokumentáció hatáskörrel 
rendelkező hatóság általi elfogadása 
közötti időszak hossza legfeljebb két év.

azaz az engedélyezési eljárás kezdete és a 
benyújtott dokumentáció hatáskörrel 
rendelkező hatóság általi elfogadása 
közötti időszak.

Or. en

Módosítás 95
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A jogszabályban előírt engedélyezési 
eljárás, azaz a benyújtott pályázati anyag 
elfogadása és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság átfogó határozatának meghozatala 
közötti időszak nem haladhatja meg az 
egy évet. A tagállamok indokolt esetben 
korábbi kezdő dátumot is előírhatnak.

b) A jogszabályban előírt engedélyezési 
eljárás, azaz a benyújtott pályázati anyag 
elfogadása és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság átfogó határozatának meghozatala 
közötti időszak.

Or. en

Módosítás 96
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóság az 
engedélyezési eljárás – (1) bekezdés a) 
pontjában említett – kezdetét követő egy 
hónapon belül a többi érintett hatósággal 
szoros együttműködésben meghatározza a 
projektgazda által az átfogó határozat 
kérelmezésekor a pályázati anyag 
részeként benyújtandó információk tárgyi 
hatókörét és részletességét: Ehhez a VI. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
szereplő ellenőrző lista szolgál alapul. E 

(2) Az (1) bekezdés a) pontja értelmében a 
hatáskörrel rendelkező hatóság a többi 
érintett hatósággal szoros 
együttműködésben meghatározza a 
projektgazda által az átfogó határozat 
kérelmezésekor a pályázati anyag 
részeként benyújtandó információk tárgyi 
hatókörét és részletességét: Ehhez a VI. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
szereplő ellenőrző lista szolgál alapul. E 
célból legalább egy, a hatáskörrel 
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célból legalább egy, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság és a projektgazda, 
illetve ha hatóság ezt helyénvalónak ítéli 
meg, más hatóságok és érdekelt felek 
részvételével zajló megbeszélést kell 
tartani. A pályázat részletes, a megbeszélés 
eredményeit is magában foglaló vázlatát 
legkésőbb a találkozót követő egy hónapon 
belül átadják a projektgazdának és 
elérhetővé teszik a nyilvánosság számára.

rendelkező hatóság és a projektgazda, 
illetve ha hatóság ezt helyénvalónak ítéli 
meg, más hatóságok és érdekelt felek 
részvételével zajló megbeszélést kell 
tartani. A pályázat részletes, a megbeszélés 
eredményeit is magában foglaló vázlatát 
legkésőbb a találkozót követő egy hónapon 
belül átadják a projektgazdának és 
elérhetővé teszik a nyilvánosság számára.

Or. en

Módosítás 97
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hatáskörrel rendelkező hatóság az 
engedélyezési eljárás – (1) bekezdés a) 
pontjában említett – kezdetét követő 
három hónapon belül a projektgazdával és 
más érintett hatóságokkal szoros 
együttműködésben, valamint a (2) 
bekezdés értelmében elvégzett 
tevékenységek eredményeire is 
figyelemmel kidolgozza az engedélyezési 
eljárás részletes ütemtervét, és legalább a 
következőket meghatározza:

A hatáskörrel rendelkező hatóság a 
projektgazdával és más érintett 
hatóságokkal szoros együttműködésben, 
valamint a (2) bekezdés értelmében 
elvégzett tevékenységek eredményeire is 
figyelemmel kidolgozza az engedélyezési 
eljárás részletes ütemtervét, és legalább a 
következőket meghatározza:

Or. en

Módosítás 98
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az átfogó határozatra előirányzott törölve
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határidő lejárta esetén a hatáskörrel 
rendelkező hatóság az illetékes csoport elé 
terjeszti az engedélyezési eljárás mielőbbi 
lezárásához szükséges, már megtett vagy 
meghozandó intézkedéseket. A csoport 
kérheti a hatáskörrel rendelkező 
hatóságot, hogy rendszeresen számoljon 
be az e téren elért haladásról.

Or. en

Módosítás 99
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A fenti rendelkezésekben foglalt 
határidők nem érintik a nemzetközi és 
uniós jogból fakadó kötelezettségeket.

törölve

Or. en

Módosítás 100
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
A közös érdekű projektek elsőbbségi 
státusának és az engedélyezési eljárásnak 
a nyomon követése
(1) A hatáskörrel rendelkező hatóság és az 
érintett nemzeti hatóságok a csoport 
ülésein beszámolnak a közös érdekű 
projektekre vonatkozó engedélyezési 
eljárások előrehaladásáról.
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(2) Az Európai Bizottság bejelenti egy 
olyan díj létrehozását és megszervezését, 
amelyet az engedélyezési eljárás során –
az érdekelt felek bevonása, az innovatív 
gyakorlatok alkalmazása és az általános 
hatékonyság tekintetében – nyújtott 
kivételes teljesítményért adományoz 
korlátozott számú hatáskörrel rendelkező 
hatóság és munkatársai számára. Az 
energiainfrastruktúra engedélyezése 
területén a legjobb gyakorlatok cseréje, 
valamint a kapacitásépítés 
vonatkozásában a tagállamok által életbe 
léptetett nemzeti és határokon átnyúló 
mechanizmusok szintén díjazhatók.
(3) A tagállamok az e rendelet 
hatálybalépésétől számított 10 hónapon 
belül jelentik a Bizottságnak és a 
regionális csoportoknak a 8. cikk (3) és 
(4) bekezdésének, a 9. cikk (1), (2b), (3) és 
(4) bekezdésének, valamint a 10. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően életbe léptetett 
intézkedésekről. A Bizottság nyomon 
követi a megtett előrehaladást, és –
szükség esetén – 2 hónapon belül értesíti a 
tagállamokat a korrekciós 
intézkedésekről.
(4) Az előírt intézkedések – (3) (új) 
bekezdésben említett bizottsági értesítéstől 
számított három hónapon belül történő –
megtételének tagállamok általi 
elmulasztása, vagy a 11. cikk (6) 
bekezdésében, és a 11a. cikk (új) (1) és (3) 
bekezdésében meghatározott jelentéstételi 
kötelezettségeknek a hatáskörrel 
rendelkező hatóság és az érintett 
hatóságok általi, a 9. cikk (1) és (2b) 
bekezdésével összhangban, 2 hónapon 
belül történő betartásának elmulasztása 
esetén a tagállamokat a Bizottság az (5) 
bekezdéssel összhangban szankciókkal 
sújthatja.
(5) A (4) bekezdéssel összhangban a 
Bizottság az érintett tagállam területén 
végzett projektektől visszatarthatja a 15. 
cikkben meghatározott uniós pénzügyi 
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támogatást.

Or. en

Indokolás

Az átlagosan 12 évig tartó engedélyezési eljárásokban bekövetkező késedelmeket határozták 
meg a határokon átnyúló infrastruktúra kiépítésének egyik legnagyobb akadályaként. Mivel a 
hároméves határidő érvényesítése az engedélyezési eljárásokkal összefüggésben hátrányos 
hatásokat idézhet elő, más pozitív és negatív ösztönzőkre van szükség a késedelmek és 
fennakadások legfőbb forrásának megszüntetéséhez. A tagállamoknak a gyorsabb nemzeti 
szintű engedélyezési eljárásokhoz, valamint a források hatékonyabb és eredményesebb 
felhasználásához biztosítaniuk kell az e rendeletben szereplő adminisztratív és szervezeti 
feltételek betartását.

Módosítás 101
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 
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 
elemzés alapjául szolgáló módszertanát. 
Ezt a módszertant a V. mellékletben 
megállapított elvekkel összhangban kell 
kidolgozni, és annak összhangban kell 
állnia a IV. mellékletben szereplő 
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.
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Or. en

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 102
Vladimir Urutchev

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 
vonatkozóan, a 714/2009/EK rendelet és a 
715/2009/EK rendelet 8. cikke szerinti 
villamosenergia- és földgázpiaci ENTSO-
k által kidolgozandó hálózatfejlesztési 
tervek tízévenkénti elkészítésére, többek 
között a II. melléklet 1. pontja a–d) 
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektekre vonatkozó, az energiarendszer 
egészére kiterjedő, uniós szinten 
harmonizált költség-haszon elemzés 
alapjául szolgáló módszertanát. Ezt a 
módszertant a V. mellékletben 
megállapított elvekkel összhangban kell 
kidolgozni. A módszertan a 4. cikk (2) 
bekezdéséből és a IV. mellékletből eredő 
kritériumokkal összhangban lévő, a 
költség-haszon elemzés tekintetében 
releváns kritériumokat alkalmaz.

Or. en
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Módosítás 103
Pavel Poc, Rovana Plumb

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. 

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 104
Pavel Poc, Rovana Plumb

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.

Or. en
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Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy mely határozatokról van szó.

Módosítás 105
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A II. melléklet 1., 2. és 4. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében 
tanulmányokhoz nyújtott támogatások és 
pénzügyi eszközök formájában nyújtott 
uniós pénzügyi támogatásra jogosultak.

(1) A II. melléklet 1. és 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében 
tanulmányokhoz nyújtott támogatások és 
pénzügyi eszközök formájában nyújtott 
uniós pénzügyi támogatásra jogosultak.

Or. en

Módosítás 106
Yves Cochet, Corinne Lepage

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; és

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; és

Or. en
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Módosítás 107
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az energiahatékonysághoz és az 
elosztott megújulóenergia-termelés 
integrációjához hatékonyan hozzájáruló 
projektek az energiainfrastruktúrával 
összefüggő projektek tekintetében 
rendelkezésre álló pénzügyi támogatásnak 
legalább a kétharmadát kapják.

Or. en

Módosítás 108
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 
napirendje, a jegyzőkönyvek és az 
esetlegesen meghozott határozatok 
későbbi közzététele mellett.

Or. en

Módosítás 109
Pavel Poc, Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – a pont
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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;

Or. en

Módosítás 110
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 3 pont – bevezető rész

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.

Or. en

Módosítás 111
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 11 pont
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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;

törölve

Érintett tagállamok: minden tagállam;

Or. en

Módosítás 112
Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 11 pont

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 az –
elsősorban a magas megújulóenergia-
termelési és -tárolási potenciállal 
rendelkező régiókat összekötő –
villamosenergia-szupersztrádák Uniós 
szintű rendszerének kiépítése;

Or. en

Módosítás 113
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. Határokon átnyúló szén-dioxid-
szállítási hálózat: a tagállamok közötti és 
a szomszédos harmadik országokba vezető 
szén-dioxid-szállítási infrastruktúra 
kifejlesztése a szén-dioxid-leválasztás és -

törölve
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tárolás fejlesztése céljából.
Érintett tagállamok: minden tagállam.

Or. en

Módosítás 114
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. a szén-dioxid tekintetében: törölve
a) az upstream csővezeték-hálózat 
kivételével az antropogén eredetű szén-
dioxid egynél több forrásból, például 
olyan ipari berendezésekből (az 
erőműveket is ideértve) történő 
szállítására használt csővezetékek, 
amelyek égetéssel vagy más, fosszilis vagy 
nem fosszilis széntartalmú összetevőket 
tartalmazó kémiai reakciók útján szén-
dioxidot állítanak elő, a 2009/31/EK 
irányelv értelmében a szén-dioxid állandó 
geológiai tárolása céljából;
b) a szén-dioxid továbbszállításához 
szükséges cseppfolyósításra vagy 
kiegyenlítő tárolásra szolgáló 
létesítmények; nem tartozik ide az egy 
adott geológiai formáción belül a CO2-
nak a 2009/31/EK irányelv szerinti 
állandó geológiai tárolására használt 
infrastruktúra, illetve az ehhez kapcsolódó 
felszíni és besajtoló berendezések;
c) bármely, a rendszer megfelelő, 
biztonságos és hatékony működéséhez
szükséges felszerelés vagy berendezés, 
ideértve a védelmi, felügyeleti vagy 
szabályozó rendszereket is.

Or. en
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Módosítás 115
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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

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 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.

Or. en

Módosítás 116
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

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 

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 
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együttműködési kötelezettségüket 
teljesítik, valamint az I. mellékletben 
felsorolt egyes alkalmazandó prioritások 
által érintett projektgazdák, illetve a 
Bizottság, az Ügynökség és a 
villamosenergia-piaci ENTSO.

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.

Or. en

Módosítás 117
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 1 pont – 2 bekezdés

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.

Or. en

Módosítás 118
Frieda Brepoels, Philippe De Backer, Bart Staes, Ivo Belet

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

Or. en

Módosítás 119
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 1 pont – 2 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 olajszállítási
projektek esetében az egyes csoportok 
tagjai a tagállamokat képviselő felek, az I. 
mellékletben felsorolt egyes vonatkozó 
prioritások által érintett projektgazdák és a 
Bizottság képviselői.

Or. en

Módosítás 120
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az egyes csoportok – ha erre az I. 
mellékletben szereplő alkalmazandó 
prioritás végrehajtásához szükség van – a 
nemzeti közigazgatási szervek, a 

3. Az egyes csoportok – ha erre az I. 
mellékletben szereplő alkalmazandó 
prioritás végrehajtásához szükség van – a 
nemzeti közigazgatási szervek, a 
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szabályozó hatóságok, a projektgazdák és a 
szállítási/átvitelirendszer-üzemeltetők 
képviselőit kérik fel az Unió tagjelölt és 
potenciális tagjelölt országaiból, az 
Európai Gazdasági Térség és az Európai 
Szabadkereskedelmi Társulás 
tagországaiból, az Energiaközösség 
intézményeinek és szerveinek 
képviselőitől, az európai 
szomszédságpolitikába bevont 
országokból, valamint olyan országokból, 
amelyekkel az Unió egyedi energiaügyi 
együttműködést alakított ki.

szabályozó hatóságok, a projektgazdák, 
környezetvédelemmel foglalkozó 
szervezetek és a szállítási/átvitelirendszer-
üzemeltetők képviselőit kérik fel az Unió 
tagjelölt és potenciális tagjelölt 
országaiból, az Európai Gazdasági Térség 
és az Európai Szabadkereskedelmi 
Társulás tagországaiból, az 
Energiaközösség intézményeinek és 
szerveinek képviselőitől, az európai 
szomszédságpolitikába bevont 
országokból, valamint olyan országokból, 
amelyekkel az Unió egyedi energiaügyi 
együttműködést alakított ki.

Or. en

Módosítás 121
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az egyes csoportok – ha erre az I. 
mellékletben szereplő alkalmazandó 
prioritás végrehajtásához szükség van – a 
nemzeti közigazgatási szervek, a 
szabályozó hatóságok, a projektgazdák és a 
szállítási/átvitelirendszer-üzemeltetők 
képviselőit kérik fel az Unió tagjelölt és 
potenciális tagjelölt országaiból, az 
Európai Gazdasági Térség és az Európai 
Szabadkereskedelmi Társulás 
tagországaiból, az Energiaközösség 
intézményeinek és szerveinek 
képviselőitől, az európai 
szomszédságpolitikába bevont 
országokból, valamint olyan országokból, 
amelyekkel az Unió egyedi energiaügyi 
együttműködést alakított ki.

3.Az egyes csoportok – ha erre az I. 
mellékletben szereplő alkalmazandó 
prioritás végrehajtásához szükség van – a 
nemzeti közigazgatási szervek, a 
szabályozó hatóságok, a projektgazdák, 
környezetvédelemmel foglalkozó 
szervezetek és a szállítási/átvitelirendszer-
üzemeltetők képviselőit kérik fel az Unió 
tagjelölt és potenciális tagjelölt 
országaiból, az Európai Gazdasági Térség 
és az Európai Szabadkereskedelmi 
Társulás tagországaiból, az 
Energiaközösség intézményeinek és 
szerveinek képviselőitől, az európai 
szomszédságpolitikába bevont 
országokból, valamint olyan országokból, 
amelyekkel az Unió egyedi energiaügyi 
együttműködést alakított ki.

Or. en
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Módosítás 122
Yves Cochet, Sabine Wils, Corinne Lepage

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 
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.

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

Or. en

Módosítás 123
Kriton Arsenis

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 
elosztókat és a fogyasztókat képviselő 
szervezetekkel, valamint az 5. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatok 
tekintetében a környezetvédelmi 
szervezetekkel. A csoport, amennyiben ez a 

4. Az egyes csoportoknak egyeztetniük kell 
a különböző érdekelt felekkel, többek 
között az energiatermelőket, az 
elosztórendszer-üzemeltetőket, az 
elosztókat és a fogyasztókat képviselő 
szervezetekkel. A csoport, amennyiben ez 
a feladatai ellátásához szükséges, 
meghallgatásokat vagy konzultációkat 
szervezhet.
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feladatai ellátásához szükséges, 
meghallgatásokat vagy konzultációkat 
szervezhet.

Or. en

Módosítás 124
Vladimir Urutchev

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.

Or. en

Módosítás 125
Vladimir Urutchev

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 
715/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 

4. A 2013. augusztus 1-jét követően az 
uniós szintű listán szereplő valamennyi 
közös érdekű projekt esetében a II. 
melléklet 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó földgázszállítási és -
tárolási projekteket feltüntetik a 
715/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 
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a földgázpiaci ENTSO által kidolgozott, 
legújabb rendelkezésre álló tízéves 
földgázhálózat-fejlesztési tervben.

a földgázpiaci ENTSO által kidolgozott,
legújabb rendelkezésre álló tízéves 
földgázhálózat-fejlesztési tervben.

Or. en

Módosítás 126
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A II. melléklet 4. pontjában említett 
kategóriába tartozó szén-dioxid-szállítási 
projektjavaslatokat egy kettőnél több 
tagállam által kidolgozott, határokon 
átnyúló szén-dioxid-szállítási és -tárolási 
infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó terv 
részeként kell benyújtani. A tervet az 
érintett tagállamok vagy az általuk 
közvetlenül kijelölt jogalanyok nyújtják be 
a Bizottsághoz.

törölve

Or. en

Módosítás 127
Theodoros Skylakakis

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 250 MW kapacitás és 
250 GWh nettó éves villamosenergia-
termelést lehetővé tevő tárolókapacitást 
biztosít;

Or. en
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Módosítás 128
Yves Cochet, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a fenntarthatóságot a 
villamosenergia-hálózati infrastruktúra 
környezeti hatásának értékelésével mérik;

Or. en

Módosítás 129
Yves Cochet, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A fenntarthatóságot a projekt által a 
kibocsátáscsökkentéshez, valamint a 
megújuló forrásból származó kisegítő 
energiatermelés támogatásához vagy a 
villamos áram gázzá történő átalakításához 
és a biogázszállításhoz való 
hozzájárulásként mérik, figyelembe véve 
az éghajlati viszonyok várható változásait.

d) A fenntarthatóságot az infrastruktúra 
környezeti hatásának értékelésével és a 
projekt által a kibocsátáscsökkentéshez, 
valamint a megújuló forrásból származó 
kisegítő energiatermelés támogatásához 
vagy a villamos áram gázzá történő 
átalakításához és a biogázszállításhoz való 
hozzájárulásként mérik, figyelembe véve 
az éghajlati viszonyok várható változásait.

Or. en

Módosítás 130
Yves Cochet, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 5 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a fenntarthatóságot a környezeti 
teljesítmény és az átvitel hatékonysága, 
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valamint az infrastruktúra környezeti 
hatékonysága alapján értékelik.

Or. en

Módosítás 131
Yves Cochet, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A módszertan alapja az n+5., n+10., 
n+15. és n+20. évi uniós villamosenergia-
és gázrendszereket tükröző közös beviteli 
adathalmaz, ahol n az elemzés 
elvégzésének éve. Ez az adathalmaz 
legalább az alábbiakat magában foglalja:

(1) A módszertan alapja az n+5., n+10., 
n+15., n+20. n+30. és n+40. évi uniós 
villamosenergia- és gázrendszereket 
tükröző közös beviteli adathalmaz, ahol n 
az elemzés elvégzésének éve. Ez az 
adathalmaz legalább az alábbiakat 
magában foglalja:

Or. en

Módosítás 132
Theodoros Skylakakis

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 

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 
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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;

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;

Or. en

Módosítás 133
Theodoros Skylakakis

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

Or. en

Módosítás 134
Pavel Poc, Rovana Plumb
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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 ára, 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; 

Or. en

Indokolás

A szöveg egyértelművé tétele.

Módosítás 135
Yves Cochet, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az adathalmaz összhangban áll az 
elemzés időpontjában hatályos uniós és 
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 és 
környezetvédő szervezetekkel – folytatott 
hivatalos konzultációt követően állítják 
össze, és nyilvánosan hozzáférhetővé 
teszik. A Bizottság és az Ügynökség adott 
esetben hozzáférést biztosít a harmadik 
felektől származó kereskedelmi adatokhoz.
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Or. en

Módosítás 136
Yves Cochet, Corinne Lepage

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, leszerelési és 
hulladékgazdálkodási költségek, valamint 
más környezeti externáliák. A módszertan 
iránymutatással szolgál a számítások során 
használandó leszámítolási kamatlábakról.

Or. en

Módosítás 137
Rovana Plumb

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.
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Or. ro

Módosítás 138
Yves Cochet, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 6 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az új termelési és átviteli 
beruházásoknak a projekt műszaki 
élettartama során várható költségei;

c) az új termelési és átviteli 
beruházásoknak a projekt műszaki 
élettartama során várható költségei, ahol a 
jövőbeli várható költségekkel kapcsolatos 
feltételezések az uniós célok és 
energiarendszere széndioxid-mentesítése 
ütemtervének sikeres végrehajtásán 
alapul;

Or. en

Módosítás 139
Yves Cochet, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 6 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az ökoszisztéma-szolgáltatások nettó 
vesztesége vagy nyeresége.

Or. en

Módosítás 140
Pavel Poc, Rovana Plumb

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 

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

éghajlati hatásokkal szembeni 
tűrőképességet, valamint 
rendszerbiztonság, különösen a 
2008/114/EK irányelv szerinti európai 
kritikus infrastruktúrák esetében;

Or. en

Indokolás

Az ellátásbiztonság az egyik legfontosabb kérdés ebben az összefüggésben.

Módosítás 141
Yves Cochet, Corinne Lepage

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 magában kell foglalnia a teljes 
körű gazdasági, társadalmi és környezeti 
hatásvizsgálatot, különösen olyan külső 
költségek tekintetében, mint amilyenek az 
ökoszisztémával összefüggő szolgáltatások 
nettó veszteségével vagy nyereségével, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásokkal, a
hagyományos légszennyező 
kibocsátásokkal vagy az 
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ellátásbiztonsággal kapcsolatos költségek.

Or. en

Módosítás 142
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A közös érdekű projekt által érintett 
érdekelt feleket, többek között az érintett 
hatóságok, a projekt közelében élő 
földtulajdonosok és polgárok, a lakosság 
és a lakossági szövetségek, szervezetek 
vagy csoportok részére kimerítő 
tájékoztatást kell nyújtani, és nyitott és 
átlátható módon már a kezdetektől fogva 
konzultálni kell velük. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság adott esetben aktívan 
támogathatja a projektgazda által végzett 
tevékenységeket.

a) A közös érdekű projekt által érintett 
érdekelt feleket, többek között az érintett 
hatóságok, a projekt közelében élő 
földtulajdonosok és polgárok, valamint a 
az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló, 2011/92/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben említett, 
minden más értelemben vett nyilvánosság
részére kimerítő tájékoztatást kell nyújtani, 
és nyitott és átlátható módon már a 
kezdetektől fogva konzultálni kell velük. A 
hatáskörrel rendelkező hatóság adott 
esetben aktívan támogathatja a 
projektgazda által végzett tevékenységeket.

Or. lt

Módosítás 143
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A hatáskörrel rendelkező hatóságok 
gondoskodnak arról, hogy a közös érdekű 
projektekkel kapcsolatos nyilvános 
konzultációs eljárásokat lehetőség szerint
összehangolják. Az egyes nyilvános 
konzultációk során az eljárás adott 
szakasza szempontjából minden fontos 
kérdésre ki kell térni, és minden, az adott 
eljárási szakasz szempontjából releváns 
kérdést csak egy nyilvános konzultáció 

b) A hatáskörrel rendelkező hatóságok 
gondoskodnak arról, hogy a közös érdekű 
projektekkel kapcsolatos nyilvános 
konzultációs eljárásokat a lehető leginkább
összehangolják. Az egyes nyilvános 
konzultációk során az eljárás adott 
szakasza szempontjából minden fontos 
kérdésre ki kell térni, és minden, az adott 
eljárási szakasz szempontjából releváns 
kérdést csak egy nyilvános konzultáció 
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alkalmával kell tárgyalni. A nyilvános 
konzultációról szóló értesítésben világosan 
feltüntetik az adott nyilvános konzultáción 
tárgyalt kérdéseket.

alkalmával kell tárgyalni. A nyilvános 
konzultációról szóló értesítésben világosan 
feltüntetik az adott nyilvános konzultáción 
tárgyalt kérdéseket.

Or. it


