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RÖVID INDOKOLÁS

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

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

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

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

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

A problémák meghatározása

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

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

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

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

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

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

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

Átláthatóság és a lakosság bevonása

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

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

Az előadó ajánlásai

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

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

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az 
alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre 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 nem szabad 
engedélyezni. Csak azokat a projekteket 
szabad engedélyezni, amelyek a 92/43/EK, 
79/409/EK és a 2000/60/EK irányelv 
szerinti összes feltételt teljesítik.

Or. en

Módosítás 2

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az ellátás biztonsága, többek között a 
jelenlegi energiaszállítási stabilitás 
és/vagy az áramszünetek elleni védettség 
megerősítése révén;

Or. en
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

A közös érdekű projekteknek a lehető 
legnagyobb jelentőséget kell tulajdonítani 
nemzeti szinten, és a területfejlesztési, 
engedélyezési és környezeti 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. en

Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A tagállamok igyekeznek olyan 
mechanizmusokat felállítani, amelyek 
kompenzálják a közös érdekű projektek, 
illetve más, az energiainfrastruktúra terén 
kialakított nemzeti projektek által érintett 
lakosságot.

Or. en

Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en


