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Módosítás 12
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Accelerating the refurbishment of 
existing and deployment of new energy 
infrastructure is vital to achieve the Union's 
energy and climate policy objectives, 
consisting in completing the internal 
market in energy, guaranteeing security of 
supply, notably for gas and oil, reducing 
greenhouse gas emissions by 20%19, 
increasing the share of renewable energy in 
the final energy consumption to 20% and 
achieving a 20% increase in energy 
efficiency by 2020. Ezzel egyidejűleg az 
Uniónak fel kell készítenie saját 
infrastruktúráját az energiarendszer 
további, 2050-ig várható széntelenítésére 
is.

(6) A meglévő energiaipari infrastruktúrák 
felújításának és az új infrastruktúrák 
bevezetésének felgyorsítása 
elengedhetetlen az uniós energia- és 
éghajlat-politikai célkitűzések eléréséhez, 
amelyek többek között a belső energiapiac 
kiteljesítése, az ellátás, különösen a 
földgáz- és kőolajellátás biztonságának 
szavatolása, valamint az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 20 %-os 
csökkentése – egyidejűleg biztosítva a 
területvédelmet, az európai vállalkozások 
versenyképességét és a munkavállalók 
folyamatos védelmét –,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.

____________________ ____________________

1930%-os, ha a feltételek adottak.

Or. de

Módosítás 13
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A meglévő energiaipari infrastruktúrák 
felújításának és az új infrastruktúrák 
bevezetésének felgyorsítása 
elengedhetetlen az uniós energia- és 
éghajlat-politikai célkitűzések eléréséhez, 
amelyek többek között a belső energiapiac 
kiteljesítése, az ellátás, különösen a 
földgáz- és kőolajellátás biztonságának 
szavatolása, valamint az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 20 %-os 
csökkentése, a megújuló energia végső 
energiafogyasztáson belüli részesedésének 
20%-ra történő növelése és az 
energiahatékonyság 20 %-os javítása 2020-
ig. Ezzel egyidejűleg az Uniónak fel kell 
készítenie saját infrastruktúráját az 
energiarendszer további, 2050-ig várható 
széntelenítésére is.

(6) A meglévő energiaipari infrastruktúrák 
felújításának és az új infrastruktúrák 
bevezetésének felgyorsítása 
elengedhetetlen az uniós energia- és 
éghajlat-politikai célkitűzések eléréséhez, 
amelyek többek között a belső energiapiac 
kiteljesítése, az ellátás, különösen a 
földgáz- és kőolajellátás biztonságának 
szavatolása, valamint az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 20 %-os 
csökkentése – például a magas 
megújulóenergia-termelési kapacitással 
és villamosenergia-tárolási potenciállal 
rendelkező régiók összekapcsolása által 
–, 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.

Or. en

Módosítás 14
Sandra Kalniete, Roberts Zīle

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A belső energiapiac, noha a villamos 
energia belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról szóló, 2009. július 13-i 
2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és a földgáz belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. 

(7) A belső energiapiac, noha a villamos 
energia belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról szóló, 2009. július 13-i 
2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és a földgáz belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. 



AM\900974HU.doc 5/14 PE488.056v01-00

HU

július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv értelmében jogilag 
létezik, a nemzeti energiahálózatok közötti 
megfelelő kapcsolatok hiánya miatt 
továbbra is széttagolt. Az Unió egész 
területére kiterjedő hálózatok azonban 
nélkülözhetetlenek a növekedés, a 
foglalkoztatás és a fenntartható fejlődés 
szolgálatában álló versenyképes és jól 
működő integrált belső piac 
megteremtéséhez.

július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv értelmében jogilag 
létezik, a nemzeti energiahálózatok közötti 
megfelelő kapcsolatok hiánya miatt 
továbbra is széttagolt. Az Unió egész 
területére kiterjedő – a hálózati 
üzemeltetésük tényleges elválasztásával a 
szolgáltatási és termelési tevékenységektől 
– hálózatok, azonban nélkülözhetetlenek a 
növekedés, a foglalkoztatás és a 
fenntartható fejlődés szolgálatában álló 
versenyképes és jól működő integrált belső 
piac megteremtéséhez.

Or. en

Indokolás

A harmadik energialiberalizációs csomag a versenyképes uniós energiapiac alapjául szolgál.
A harmadik energiacsomag végrehajtásának elősegítése és az uniós energiapiac teljes 
liberalizálása érdekében szükséges, hogy a TEN-E iránymutatásokon keresztül biztosítsák a 
termelés és szolgáltatás hatékony tulajdonosi szétválasztásának megvalósítását

Módosítás 15
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) The communication from the 
Commission "The EU Energy Policy:
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 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 azonban külpolitikája során 
mindenekelőtt támogatnia kell a 
harmadik országok energia-
infrastruktúrával kapcsolatos projektjeit, 
így elősegítve saját ellátásának 
biztonságát.
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Or. de

Módosítás 16
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Tekintettel az energiainfrastruktúrák 
kiépítésének sürgető jellegére, az 
engedélyezési eljárás egyszerűsítése 
mellett egyértelműen meg kell határozni 
azt a határidőt, ameddig az egyes 
hatáskörrel rendelkező hatóságoknak meg 
kell hozniuk a projekt építésével 
kapcsolatos határozatot. E határidő, 
melynek célja, hogy az eljárások 
hatékonyabb kialakítására és 
lebonyolítására ösztönözzön, 
semmiféleképpen nem korlátozhatja a 
környezetvédelemre és a lakossági 
részvételre vonatkozó szigorú előírásokat.

(24) Tekintettel az energiainfrastruktúrák 
kiépítésének sürgető jellegére, az 
engedélyezési eljárás egyszerűsítése 
mellett egyértelműen meg kell határozni 
azt a határidőt, ameddig az egyes 
hatáskörrel rendelkező hatóságoknak meg 
kell hozniuk a projekt építésével 
kapcsolatos határozatot. E határidő, 
melynek célja az eljárások hatékonyabb 
kialakításának 
és lebonyolításának előmozdítása, nem 
korlátozhatja a környezetvédelemre és a 
lakossági részvételre vonatkozó szigorú 
előírásokat, továbbá nem támogathatja a 
nukleáris energiát a nukleáris energia 
gyorsabb továbbítása által

Or. de

Módosítás 17
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az egyre integráltabbá váló belső 
energiapiacon a határokon átnyúló 
költségelosztás egyértelmű és átlátható 
szabályai elengedhetetlenek a határokon 
átnyúló infrastruktúrára irányuló 
beruházások felgyorsításához. Az Európai 
Tanács 2011. február 4-i ülésén 

(27) Az egyre integráltabbá váló belső 
energiapiacon a határokon átnyúló 
költségelosztás egyértelmű és átlátható 
szabályai elengedhetetlenek a határokon 
átnyúló infrastruktúrára irányuló 
beruházások felgyorsításához az európai 
vállalkozások – nem utolsósorban a kis-
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emlékeztetett arra, hogy fontos a hálózati 
beruházások számára vonzó, a 
finanszírozási igényekkel arányos díjakkal 
és a határokon átnyúló beruházásokra 
vonatkozó megfelelő költségelosztással 
jellemzett szabályozási keret bevezetése, 
amely egyúttal fokozza a versenyt és 
különösen az európai ipar 
versenyképességét, és figyelembe veszi a 
fogyasztókra gyakorolt hatást.

és középvállalkozások, amelyek esetében a 
magas energiaárak komoly akadályt 
jelenthetnek –, valamint az európai 
fogyasztók érdekében. Az Európai Tanács 
2011. február 4-i ülésén emlékeztetett arra, 
hogy fontos a hálózati beruházások 
számára vonzó, a finanszírozási igényekkel 
arányos díjakkal és a határokon átnyúló 
beruházásokra vonatkozó megfelelő 
költségelosztással jellemzett szabályozási 
keret bevezetése, amely egyúttal fokozza a 
versenyt és különösen az európai ipar, 
valamint a kis- és középvállalkozások
versenyképességét, és figyelembe veszi a 
fogyasztókra gyakorolt hatást.

Or. en

Módosítás 18
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a projekt gazdasági, társadalmi és 
környezeti szempontból megvalósítható; és

(b) a projekt gazdasági, társadalmi és 
környezeti szempontból megvalósítható; és 
a végső fogyasztók számára nem okoz 
kedvezőtlen hatást az energiaárak 
megfizethetőségét illetően, valamint nem 
járul hozzá a piaci szereplők közötti 
tisztességes verseny torzulásához; és

Or. en

Módosítás 19
Konstantinos Poupakis

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

γ) the project involves at least two Member 
States, either by directly crossing the 
border of one or more Member States or by 
being located on the territory of one 
Member State and having a significant 
cross-border impact as set out in point 1 of 
Annex IV;©

(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, vagy szigeteknek és 
peremterületeknek az Unió központi 
régióival történő összekötésére szolgál;

Or. el

Módosítás 20
Olle Schmidt

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;

– kölcsönös átjárhatóság, a rendszer 
biztonságos működése és az ellátás 
biztonsága;

Or. en

Módosítás 21
Konstantinos Poupakis

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;

– az ellátás biztonsága, például
kölcsönös átjárhatóság és a 
rendszer biztonságos működése 
útján;

Or. el



AM\900974HU.doc 9/14 PE488.056v01-00

HU

Módosítás 22
Sandra Kalniete

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– piaci működés és ügyfélszolgálatok; piaci működés és ügyfélszolgálatok, 
különösen a háztartások vonatkozásában;

Or. en

Módosítás 23
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– piaci működés és ügyfélszolgálatok; piaci működés és ügyfélszolgálatok, 
különösen a háztartások és a kis- és 
középvállalkozások vonatkozásában;

Or. en

Módosítás 24
Sandra Kalniete

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 

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 
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szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát és 
helyzetét, különös tekintettel a 
háztartásokra, az éves energiafogyasztást 
és a továbbításra nem alkalmas forrásokból 
előállított energia részesedését a 
felhasználók által lefedett területen.

Or. en

Módosítás 25
Konstantinos Poupakis

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.

Amennyiben egy közös érdekű projekt 
végrehajtása jelentős nehézségekbe 
ütközik, a Bizottság, az érintett tagállamok 
hozzájárulását követően, legfeljebb egy 
évre európai koordinátort jelölhet ki, 
akinek a megbízatása kétszer újítható meg.

Or. el

Módosítás 26
Olle Schmidt

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 

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

közzéteszik, amelyekhez a lakosság nyílt 
és könnyű hozzáféréssel rendelkezik.

Or. en

Módosítás 27
Sandra Kalniete, Roberts Zīle

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 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.

A II. melléklet 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében 
tanulmányokhoz és kivitelezési 
munkákhoz nyújtott támogatások és 
pénzügyi eszközök formájában nyújtott 
uniós pénzügyi támogatásra jogosultak, 
ha azok a gázinfrastruktúra szektor azon 
ágazataiban valósulnak meg, ahol a 
földgáz belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról szóló 2009/73/EK irányelv 
szétválasztást érintő rendelkezései 
végrehajtásra kerültek, ideértve azokat a 
tagállamokat is, ahol ebben a 
vonatkozásban eltéréseket alkalmaznak.

Or. en



PE488.056v01-00 12/14 AM\900974HU.doc

HU

Indokolás

A harmadik energialiberalizációs csomag végrehajtása alapvető fontosságú, különösen a 
gázpiac tekintetében, ugyanúgy, ahogy alapvető fontosságú a gáztermelési és -ellátási 
tevékenység elkülönítése, valamint a fennálló monopóliumhálózatok szétválasztása. Ez azon 
előfeltétel lefektetésével mozdítható elő, mely szerint csak azok a gázzal kapcsolatos közös 
érdekű projektek részesülhetnek uniós pénzügyi támogatásban, amelyeket olyan tagállamok 
gázinfrastruktúra szektorában hajtanak végre, ahol már ténylegesen végrehajtották a 
tulajdonosi háttér szétválasztását.

Módosítás 28
Olle Schmidt

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., 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, 
míg a finanszírozás fő forrását a 
magánfinanszírozás vagy az érintett 
gazdasági szereplők általi finanszírozás 
fogja képezni.

Or. en

Módosítás 29
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a villamosenergia- és gázszektorban a 
tagállamok közötti összekapcsolódás 

(c) a villamosenergia- és gázszektorban a 
tagállamok közötti összekapcsolódás 
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szintjének alakulását és az energiaárak 
ehhez kapcsolódó változásait, valamint a 
hálózati rendszerhibák előfordulásának 
számát, azok okait és gazdasági költségeit;

szintjének alakulását és a fogyasztók és az 
európai vállalkozások, különösen a kis- és 
középvállalkozások számára az energiaárak 
ehhez kapcsolódó változásait, valamint a 
hálózati rendszerhibák előfordulásának 
számát, azok okait és gazdasági költségeit;

Or. en

Módosítás 30
Konstantinos Poupakis

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.

Távoli szigetek energiaellátásának 
összekapcsolása a kontinenssel a belső 
villamosenergia-piac kiegészítése céljából, 
a megújuló energiaforrások 
felhasználásának növelése, illetve a 
kontinensen megújuló energiaforrásokból 
előállított energia szállításának 
elősegítésére.

Or. el

Módosítás 31
Sandra Kalniete

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 6 pont – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az egyes szereplők piaci ereje és a 
tagállamok közötti árkonvergencia 
tekintetében tapasztalható verseny;

(a) az egyes szereplők piaci ereje és a 
tagállamok közötti, különösen a 
háztartásokat érintő árkonvergencia 
tekintetében tapasztalható verseny;

Or. en

Módosítás 32
Sandra Kalniete

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 7 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az egyes szereplők piaci ereje és a 
tagállamok közötti árkonvergencia 
tekintetében tapasztalható verseny;

(a) az egyes szereplők piaci ereje és a 
tagállamok közötti, különösen a 
háztartásokat érintő árkonvergencia 
tekintetében tapasztalható verseny;

Or. en


