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VÉLEMÉNYTERVEZET
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

részéről

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

Az Európai Közösségen belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási 
projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről és a 736/96/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS))

A vélemény előadója: Mario Pirillo
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RÖVID INDOKOLÁS

A bizottsági javaslat értelmében felül kell vizsgálni az energiaipari beruházási projektek 
Bizottság részére való bejelentésének jelenlegi rendszerét: a cél a tervezett beruházásokra 
vonatkozó megfelelő információk gyűjtése annak érdekében, hogy a Bizottság nyomon 
követhesse az infrastruktúra helyzetét, és előre jelezhesse a lehetséges problémákat.

Bár a javaslat meglehetősen adminisztratív természetű, utal a jövőbeni beruházások elvárt 
jellegére és minőségére is. Fontos ezért a projektek környezetre gyakorolt hatását 
fokozottabban hangsúlyozni annak érdekében, hogy garanciák és további ösztönzők álljanak 
rendelkezésre az energiaipari infrastruktúrák fenntartható, a környezetet megfelelően 
tiszteletben tartó építéséhez és leszereléséhez. 

A vélemény előadója ezért az alábbi szempontok szerinti módosításokat javasol a tervezethez:

 Kellő figyelmet kell szentelni a javasolt projektek környezetre gyakorolt hatásának 
annak érdekében, hogy biztosított legyen az energiaipari rendszer fenntartható 
fejlesztése. A beruházási projektekkel együtt megfelelő környezeti 
hatástanulmányokat is kell készíteni, ahogyan azt többek között az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK 
tanácsi irányelv1 is előírja. 

 Az infrastruktúrák leszerelése szakaszosan is lehetséges, termelési kapacitásuk 
fokozatos csökkentésével. Ebben az esetben nem csupán a végső lezárás időpontjának, 
hanem a fokozatos leállás közbenső dátumainak közlése is szükséges.

 Amikor egy infrastruktúra működését leállítják, a radioaktív és egyéb szennyezettség 
miatt szükséges lehet a terület környezeti rehabilitációja. Ezért ha szükséges és az 
adott jogszabály előírja, a bejelentésben tájékoztatást kell adni a tervezett 
rehabilitációs intézkedésekről is.

 Annak megelőzése érdekében, hogy több, kisebb méretű, éppen a határérték alatti 
széndioxid-tároló létesítmény épüljön, kapacitásától függetlenül minden széndioxid-
tároló létesítményt be kell jelenteni.

Általában véve a vélemény előadója megállapítja, hogy a hatályos uniós jogszabályok már 
előírják a beruházásokkal és az infrastruktúrával kapcsolatos jelentéstételi és értesítési 
kötelezettségeket. Gondoskodni kell arról, hogy az ilyen információk felhasználását jobban 
koordinálják annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a jelentéstételi kötelezettségek 
átfedése.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő javaslatokat:

                                               
1 HL L 175, 1985.7.5., 40. o. módosított változat
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Tekintettel az új szakpolitikai 
célkitűzésekre és a piaci fejleményekre, 
nagyobb figyelmet kell fordítani a 
közösségi energiaipari infrastruktúrát 
érintő beruházásokra, különösen azért, 
hogy időben előre lehessen jelezni a 
problémákat, terjeszteni lehessen a legjobb 
gyakorlati megoldásokat, és a Közösség 
energiarendszerének jövőbeli fejlődését 
illetően nagyobb átláthatóságot lehessen 
biztosítani.

(5) Tekintettel az új szakpolitikai 
célkitűzésekre és a piaci fejleményekre, 
nagyobb figyelmet kell fordítani a 
közösségi energiaipari infrastruktúrát 
érintő beruházásokra, különösen azért, 
hogy időben előre lehessen jelezni a 
problémákat, terjeszteni lehessen a legjobb 
gyakorlati megoldásokat, és a Közösség 
energiarendszerének jövőbeli fejlődését 
illetően nagyobb átláthatóságot lehessen 
biztosítani. Kellő figyelmet kell szentelni a 
javasolt projektek környezetre gyakorolt 
hatásának annak érdekében, hogy 
biztosítható legyen az energiaipari 
rendszer fenntartható fejlesztése. Ha az 
adott jogszabály előírja, a beruházási 
projektekhez környezeti hatásvizsgálatot is 
kell készíteni, és ismertetni kell a 
környezeti rehabilitáció érdekében 
tervezett intézkedéseket is.

Or. en

Módosítás 2

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) hivatkozás a beruházási projekttel 
kapcsolatos környezeti hatásvizsgálatra, 
amennyiben a vonatkozó jogszabályok 
hatásvizsgálat elvégzését írják elő.

Or. en
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a leszerelés várható időpontja. b) a leszerelés várható időpontja beleértve, 
adott esetben, az infrastruktúra 
működésének fokozatos megszüntetésére 
vonatkozó közbenső időpontokat;

Or. en

Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) hivatkozás a leszerelési projekttel 
kapcsolatos környezeti hatásvizsgálatra, 
amennyiben a vonatkozó jogszabályok 
hatásvizsgálat elvégzését írják elő.

Or. en

Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a környezetrehabilitáció érdekében 
tervezett intézkedések felsorolása, 
amennyiben a vonatkozó jogszabályok 
rehabilitációs kötelezettséget írnak elő.

Or. en
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 5.2 pont – francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Tárolólétesítmények (legalább 100 kt
kapacitású tárolóhelyek és -
komplexumok).

– Tárolólétesítmények (bármilyen
kapacitású tárolóhelyek és -
komplexumok).

Or. en


