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Módosítás 27
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó
szerződésre és különösen annak 284. 
cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 194. 
cikke (1) bekezdésére,

Or. en

Indokolás

Ezen irányelvnek az energiára vonatkozó új jogalapon kell alapulnia (EUMSz. 194. cikk (1) 
bekezdés), mivel az ott felsorolt célokat szolgálja. Az utóbbira vonatkozó döntéshozatali 
eljárás az együttdöntés, amely lehetővé teszi az Európai Parlament mint társjogalkotó teljes 
mértékű bevonását.

Módosítás 28
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó
szerződésre és különösen annak 284.
cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 194.
cikkére,

Or. en

Indokolás

A jogszabály célja nyilvánvalóan a közös energiapolitika létrehozásához való hozzájárulás, 
amelynek keretében a nagy energiaipari infrastrukturális projektek ellenőrzése fontos 
előfeltétel a politika meghatározása során. Következtetésképpen a Lisszaboni Szerződés új, 
közös energiapolitika létrehozására vonatkozó rendelkezésének kell jogalapul szolgálnia 
(194. cikk).
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Módosítás 29
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Közösség azt a célt tűzte 
maga elé, hogy olyan közös 
energiapolitikát vezet be, amely a 
Közösség energiaellátásának biztosítására, 
a kis szén-dioxid-kibocsátású 
energiarendszerre való áttérésre és a
versenyalapú energiapiacok működésére 
összpontosít.

(1) Az Európai Közösség azt a célt tűzte 
maga elé, hogy olyan közös, szolidáris
energiapolitikát vezet be, amely a 
Közösség energiaellátásának biztosítására, 
a kis szén-dioxid-kibocsátású, magas 
hatékonyságú energiarendszerre való 
áttérésre és a belső piac keretein belül 
tisztességes versenyen alapuló
energiapiacok szolidáris működésére 
összpontosít.

Or. pl

Indokolás

Nem csupán arról van szó, hogy a piacokon megvalósuljon a piaci verseny elve. A közös 
piacon tisztességes versenynek kell uralkodnia, és ehhez olyan szolidáris energiapolitikára 
van szükség, amely alacsony kibocsátást biztosító rendkívül hatékony technológiákon 
alapszik.

Módosítás 30
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Közösség azt a célt tűzte 
maga elé, hogy olyan közös 
energiapolitikát vezet be, amely a 
Közösség energiaellátásának biztosítására, 
a kis szén-dioxid-kibocsátású 
energiarendszerre való áttérésre és a 
versenyalapú energiapiacok működésére 
összpontosít.

(1) Az Európai Közösség azt a célt tűzte 
maga elé, hogy olyan közös 
energiapolitikát vezet be, amely a 
Közösség energiaellátásának biztosítására, 
a megújuló energiaforrásokon alapuló 
energiahatékony gazdaságra való áttérésre 
és a versenyalapú energiapiacok 
működésére összpontosít.

Or. en



AM\798540HU.doc 5/65 PE430.916v01-00

HU

Indokolás

Az energiamegtakarítás és az energiahatékonyság jelenti a költséghatékonyság szempontjából 
legjobb módot a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére az EU-ban. 2050-re az EU 
gazdaságának megújuló energiaforrásokon alapuló gazdasággá kell válnia.

Módosítás 31
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E politika fontos részét képezi az 
energiaipari infrastruktúrát érintő 
beruházási projektek alakulására vonatkozó 
általános helyzet nyomon követése. A 
nyomon követésnek a megfelelő 
számadatok biztosításával lehetővé kell 
tennie a Közösség számára a szükséges 
összehasonlítások és értékelések 
elvégzését, illetve a megfelelő 
intézkedések megtételét, különösen az 
energia keresletének és kínálatának 
jövőbeli összhangját illetően.

(2) E politika fontos részét képezi az 
energiaipari infrastruktúrát érintő 
beruházási projektek alakulására vonatkozó 
általános helyzet nyomon követése. A 
nyomon követésnek a megfelelő 
számadatok biztosításával lehetővé kell 
tennie a Közösség számára a szükséges 
összehasonlítások és értékelések 
elvégzését, illetve a megfelelő 
intézkedések megtételét, különösen az 
energia keresletének és kínálatának 
jövőbeli összhangját illetően, az összes 
illetékes csoport és egyesület bevonásával 
végzett teljes körű, nyilvános megbeszélést 
követően.

Or. en

Indokolás

Az Európai Közösség Bizottság által készített energiaipari forgatókönyveinek fejlesztésébe be 
kell vonni a nyilvánosságot.
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Módosítás 32
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az energiaágazatban az elmúlt években 
– a Közösségen kívül és belül egyaránt –
komoly változások mentek végbe, és az 
energiaipari infrastruktúrát érintő 
beruházások a Közösség energiaellátásának 
biztosítása, a belső piac működése és a kis 
szén-dioxid-kibocsátású energiarendszerre 
való áttérés szempontjából egyaránt 
kulcsfontosságú kérdéssé váltak.

(3) Az energiaágazatban az elmúlt években 
– a Közösségen kívül és belül egyaránt –
az ellátás területén súlyos negatív
változások mentek végbe, és az 
energiaipari infrastruktúrát érintő 
beruházások a Közösség stabil
energiaellátásának biztosítása, a belső piac
zökkenőmentes működése és a kis szén-
dioxid-kibocsátású, magas hatékonyságú
energiarendszerre való áttérés 
szempontjából egyaránt kulcsfontosságú 
kérdéssé váltak.

Or. pl

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy az energiaágazatban nem pusztán változások, de negatív változások 
történtek, és ezek zavart okoztak az EU belső piacának stabil energiaellátásban.

Módosítás 33
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az energiaágazatban az elmúlt években 
– a Közösségen kívül és belül egyaránt –
komoly változások mentek végbe, és az 
energiaipari infrastruktúrát érintő 
beruházások a Közösség energiaellátásának 
biztosítása, a belső piac működése és a kis 
szén-dioxid-kibocsátású 
energiarendszerre való áttérés 
szempontjából egyaránt kulcsfontosságú 
kérdéssé váltak.

(3) Az energiaágazatban az elmúlt években 
– a Közösségen kívül és belül egyaránt –
komoly változások mentek végbe, és az 
energiaipari infrastruktúrát érintő 
beruházások a Közösség energiaellátásának 
biztosítása, a belső piac működése és a 
megújuló energiaforrásokon alapuló 
energiahatékony gazdaságra való áttérés 
Közösség által elindított folyamatának 
szempontjából egyaránt kulcsfontosságú 
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kérdéssé váltak.

Or. en

Indokolás

Az energiamegtakarítás és az energiahatékonyság jelenti a költséghatékonyság szempontjából 
legjobb módot a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére az EU-ban. 2050-re az EU 
gazdaságának megújuló energiaforrásokon alapuló gazdasággá kell válnia.

Módosítás 34
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az új körülmények között valamennyi 
ágazat és valamennyi infrastruktúra 
esetében jelentős beruházásokra van 
szükség, új típusú infrastruktúrákat kell 
kiépíteni, a piacon pedig új 
technológiáknak kell teret hódítaniuk. Az 
energiaágazat liberalizációja és a belső piac 
mélyítése következtében a beruházások 
megvalósításában nagyobb szerep hárul a 
gazdasági szereplőkre, ezzel párhuzamosan 
pedig az olyan új szakpolitikai 
követelmények, mint az egyes 
energiaforrások részarányára vonatkozó 
célszámok, arra ösztönzik a tagállamokat, 
hogy szakpolitikáik megvalósítása során új 
és/vagy korszerűsített energiaipari 
infrastruktúrák kialakítására törekedjenek.

(4) Az új körülmények között valamennyi 
infrastruktúra, különösen a megújuló 
energiaforrások és az energiahatékonyság 
ágazatai esetében jelentős beruházásokra 
van szükség, új típusú infrastruktúrákat 
kell kiépíteni, a piacon pedig új 
technológiáknak kell teret hódítaniuk. Az 
energiaágazat liberalizációja és a belső piac 
mélyítése következtében a beruházások 
megvalósításában nagyobb szerep hárul a 
gazdasági szereplőkre, ezzel párhuzamosan 
pedig az olyan új szakpolitikai 
követelmények, mint az egyes 
energiaforrások részarányára vonatkozó 
célszámok, arra ösztönzik a tagállamokat, 
hogy szakpolitikáik megvalósítása során új 
és/vagy korszerűsített energiaipari 
infrastruktúrák kialakítására törekedjenek.

Or. en

Indokolás

Az energiamegtakarítás és az energiahatékonyság jelenti a költséghatékonyság szempontjából 
legjobb módot a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére az EU-ban. 2050-re az EU 
gazdaságának megújuló energiaforrásokon alapuló gazdasággá kell válnia.
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Módosítás 35
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamoknak ennek érdekében 
mindig mérlegelniük kell az 
energiafogyasztás csökkentését az EU 
20%-os energiahatékonysági 
célkitűzésének megfelelően – mint az 
üvegházhatást okozó gázok (GHG) 
kibocsátásának csökkentésére vonatkozó 
célkitűzések elérésének leginkább 
költséghatékony módját –, illetve a 
meglévő infrastruktúra fejlesztését az új 
infrastrukturális beruházás előtt. Az 
energiaipari infrastruktúra beruházási 
projektjeinek teljes mértékben meg kell 
felelniük a 2020-as célkitűzésnek, mely 
szerint addigra az energia legalább 20%-
ának megújuló forrásokból kell 
származnia.

Or. en

Indokolás

A rendeletet az éghajlatról szóló meglévő uniós jogszabályok keretében kell értelmezni, 
valamint az ebből eredő forgatókönyveknek teljesen meg kell felelniük a meglévő uniós 
célkitűzéseknek, illetve hozzá kell járulniuk ezek teljesítéséhez.

Módosítás 36
Adam Gierek

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, 

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

azért, hogy időben előre lehessen jelezni az 
energiahordozókkal való ellátás 
biztonságához kapcsolódó problémákat, 
terjeszteni lehessen a legjobb gyakorlati 
megoldásokat, és a Közösség egymással 
összekapcsolt energiarendszereinek
jövőbeli fejlődését illetően nagyobb 
átláthatóságot lehessen biztosítani.

Or. pl

Indokolás

Meg kell határozni, mely beruházásokat kell elsődlegesként kezelni, mivel azoktól függ az 
ellátás biztonsága, a tagállamok rendszerei közötti összeköttetések tekintetében is. 

Módosítás 37
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottságnak és különösen az 
Energiapiaci Megfigyelőközpontnak ezért 
pontos adatokkal és információkkal kell 
rendelkeznie a Közösség 
energiarendszerének legjelentősebb elemeit 
érintő beruházási projektekről, köztük a 
leszerelési projektekről.

(6) A Bizottságnak és különösen az 
Energiapiaci Megfigyelőközpontnak ezért
– a legfontosabb beruházások 
végrehajtása érdekében – pontos 
adatokkal és információkkal kell 
rendelkeznie a Közösség 
energiarendszerének legjelentősebb elemeit 
érintő folyamatban lévő és jövőbeli
beruházási projektekről, köztük a meglévő 
infrastruktúra egy részére vonatkozó 
ideiglenes vagy végleges leszerelési 
projektekről.

Or. pl

Indokolás

A felügyelt infrastruktúra területén az elsődleges beruházásoknak figyelembe kell venniük 
mind a folyamatban lévő, mind a jövőbeni projekteket, valamint az átmeneti és a végleges 
leszereléseket is.
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Módosítás 38
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Közösségnek érdeke, hogy a 
tagállamok vagy az általuk e feladattal 
megbízott szervek kétévente adatokat és 
információkat gyűjtsenek a termelési, a 
szállítási és a tárolási kapacitások előre 
látható alakulásáról és az ezekre irányuló 
beruházási projektekről, és azokat a 
Bizottsághoz eljuttassák. Ezért biztosítani 
kell azt, hogy a Bizottság értesüljön 
azokról a beruházási projektekről, amelyek 
esetében a kivitelezés már elkezdődött 
vagy előreláthatólag öt éven belül el fog 
kezdődni, illetve azokról, amelyek egyes 
infrastruktúrák három éven belüli 
leszerelésére irányulnak.

(7) A Közösségnek érdeke, hogy a 
tagállamok vagy az általuk e feladattal 
megbízott szervek kétévente adatokat és 
információkat gyűjtsenek a termelési, a 
szállítási és a tárolási kapacitások előre 
látható alakulásáról és az ezekre irányuló 
beruházási projektekről, és azokat a 
Bizottsághoz eljuttassák. Ezért biztosítani 
kell azt, hogy a Bizottság értesüljön 
azokról a beruházási projektekről, amelyek 
esetében a kivitelezés már elkezdődött 
vagy előreláthatólag öt éven belül el fog 
kezdődni, illetve azokról, amelyek egyes 
infrastruktúrák három éven belüli 
leszerelésére irányulnak. Annak 
egyértelműsítése érdekében, hogy mely 
ponton kell a tervezett beruházási 
projekteket bejelenteni, e rendeletnek 
csupán azokra a projektekre kell 
vonatkoznia, amelyeket már elfogadtak az 
illetékes hatóságok, tehát azokra, amelyek 
már megkapták a szükséges engedélyeket.

Or. en

Módosítás 39
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Közösségnek érdeke, hogy a 
tagállamok vagy az általuk e feladattal 
megbízott szervek kétévente adatokat és 
információkat gyűjtsenek a termelési, a 
szállítási és a tárolási kapacitások előre 

(7) A Közösség jövőbeli beruházásainak
érdeke, hogy a tagállamok vagy az általuk 
e feladattal megbízott szervek kétévente 
adatokat és információkat gyűjtsenek a 
termelési, a szállítási és a tárolási 
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látható alakulásáról és az ezekre irányuló 
beruházási projektekről, és azokat a 
Bizottsághoz eljuttassák. Ezért biztosítani
kell azt, hogy a Bizottság értesüljön
azokról a beruházási projektekről, amelyek 
esetében a kivitelezés már elkezdődött 
vagy előreláthatólag öt éven belül el fog 
kezdődni, illetve azokról, amelyek egyes 
infrastruktúrák három éven belüli 
leszerelésére irányulnak.

kapacitások előre látható alakulásáról és az 
ezekre irányuló beruházási projektekről, és 
azokat a Bizottsághoz eljuttassák. Ezért
meg kell teremteni annak feltételeit, hogy 
a Bizottság, és különösen annak a 
piacfelügyelettel foglalkozó részlegei 
értesüljenek azokról a beruházási 
projektekről és tervekről, amelyek esetében 
a kivitelezés már elkezdődött vagy 
előreláthatólag öt éven belül el fog 
kezdődni, illetve azokról, amelyek egyes
meglévő infrastruktúrák egészének vagy 
egy részének öt éven belüli, ideiglenes 
vagy végleges leszerelésére irányulnak.

Or. pl

Indokolás

Az azon infrastruktúrára vonatkozó információk, amelynek egésze vagy egy része öt éven 
belül leszerelésre kerül, nagyobb biztonságot nyújtanak a tervezés során, mint az eredetileg 
tervezett hároméves időszakot érintő információk.

Módosítás 40
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamoknak e célból el kell 
juttatniuk a Bizottsághoz a kőolaj, a 
földgáz, a villamos energia, a 
bioüzemanyagok és a szén-dioxid 
termelésével, szállításával és tárolásával 
összefüggésben területükön tervezett vagy 
megvalósítás alatt lévő beruházási 
projektekre vonatkozó adatokat és 
információkat. Az érintett vállalkozások 
számára elő kell írni, hogy a szóban forgó 
adatokat és információkat juttassák el a 
tagállamnak.

(10) A tagállamoknak e célból el kell 
juttatniuk a Bizottsághoz a kőolaj, a gáz, a 
kőszén, a fűtés és hűtés, beleértve a 
távfűtést és távhűtést is, a közlekedési 
ágazatban használt megújuló 
üzemanyagok, a villamos energia 
termelésével, szállításával és tárolásával és 
a szén-dioxid leválasztásával, szállításával 
és tárolásával összefüggésben területükön 
tervezett vagy megvalósítás alatt lévő 
energiaipari infrastrukturális beruházási 
projektekre vonatkozó adatokat és 
információkat. Az érintett vállalkozások 
számára elő kell írni, hogy a szóban forgó 
adatokat és információkat juttassák el a 
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tagállamnak.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás tisztázza és kibővíti a rendelet hatályát annak érdekében, hogy valamennyi 
energiaforrásra és a különböző energiaforrásokhoz kapcsolódó teljes 
infrastruktúraláncolatra vonatkozzon.

Módosítás 41
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamoknak e célból el kell 
juttatniuk a Bizottsághoz a kőolaj, a 
földgáz, a villamos energia, a 
bioüzemenyagok és a szén-dioxid 
termelésével, szállításával és tárolásával 
összefüggésben területükön tervezett vagy 
megvalósítás alatt lévő beruházási 
projektekre vonatkozó adatokat és 
információkat. Az érintett vállalkozások 
számára elő kell írni, hogy a szóban forgó 
adatokat és információkat juttassák el a 
tagállamnak.

(10) A tagállamoknak e célból el kell 
juttatniuk a Bizottsághoz a kőolaj, a 
földgáz, a villamos energia, a 
bioüzemenyagok, a szén és a szén-dioxid 
termelésével, szállításával és tárolásával 
összefüggésben területükön tervezett vagy 
megvalósítás alatt lévő beruházási 
projektekre vonatkozó adatokat és 
információkat. Az érintett vállalkozások 
számára elő kell írni, hogy a bejelentett 
projektek végrehajtásának ellenőrzéséhez 
szükséges szóban forgó adatokat és 
információkat juttassák el a tagállamnak
vagy – amennyiben határokon átnyúló 
hálózatokról van szó –, a tagállamoknak.

Or. pl

Indokolás

Ha a gáz és az olaj említésre kerül, akkor miért nem vesznek figyelembe egy olyan fontos 
energiahordozót mint a szén? A bejelentett projektek végrehajtását is ellenőrizni kell, 
különösen akkor, ha azok késedelmet szenvednek. Csak így biztosítható az átláthatóság.
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Módosítás 42
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Annak érdekében, hogy a 
tagállamokra és a vállalkozásokra –
különösen a kis- és középvállalkozásokra –
ne háruljanak aránytalanul magas 
adminisztratív terhek és a költségek a 
minimálisra korlátozódjanak, e rendeletnek 
lehetővé kell tennie azt, hogy a tagállamok 
és a vállalkozások mentesüljenek a 
bejelentési kötelezettségek alól, 
amennyiben az uniós energiapiacot 
szabályozó, az Európai Unió intézményei 
által elfogadott és a versenyalapú 
energiapiacokkal, az európai 
energiarendszer fenntarthatóságával és az 
Európai Közösség energiaellátásának 
biztosításával kapcsolatos célkitűzések 
elérésére törekvő ágazatspecifikus jogi 
aktusok alapján már szolgáltatnak a 
Bizottság részére egyenértékű 
információkat.

(12) Annak érdekében, hogy a 
tagállamokra és a vállalkozásokra –
különösen a kis- és középvállalkozásokra –
ne háruljanak aránytalanul magas 
adminisztratív terhek és a költségek a 
minimálisra korlátozódjanak, e rendeletnek 
lehetővé kell tennie azt, hogy a tagállamok 
és a vállalkozások mentesüljenek a 
bejelentési kötelezettségek alól, 
amennyiben az uniós energiapiacot 
szabályozó, az Európai Unió intézményei 
által elfogadott és a versenyalapú 
energiapiacokkal, az európai 
energiarendszer fenntarthatóságával és az 
Európai Közösség energiaellátásának 
biztosításával kapcsolatos célkitűzések 
elérésére törekvő ágazatspecifikus jogi 
aktusok alapján már szolgáltatnak a 
Bizottság részére egyenértékű 
információkat. Az energiaágazat harmadik 
liberalizációs csomagjában (2009/72/EK 
irányelv, 2009/73/EK irányelv, 
713/2009/EK rendelet, 714/2009/EK 
rendelet és 715/2009/EK rendelet) 
meghatározott jelentési kötelezettségek 
átfedését ezért el kell kerülni.

Or. en

Módosítás 43
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A tagállamok, az általuk megbízott 
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szervek vagy – adott esetben – az európai 
uniós energiaipari infrastruktúrát érintő 
beruházási tervek elkészítésével megbízott 
testületek biztosítják a Bizottsághoz 
eljuttatott adatok és információk jó 
minőségét, relevanciáját, pontosságát, 
egyértelműségét, időbeli pontosságát és 
koherenciáját; ugyanakkor biztosítják az 
üzleti szempontból érzékeny adatok és 
információk bizalmasságát.

Or. en

Indokolás

A 6. cikknek való megfelelés biztosítása érdekében be kell illeszteni egy 
preambulumbekezdést, amely tagállamok, az általuk megbízott szervek vagy – adott esetben –
az európai uniós energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási tervek elkészítésével 
megbízott testületek azon felelősségére utal, hogy biztosítsák a Bizottsághoz eljuttatott adatok 
és információk jó minőségét és relevanciáját, ugyanakkor biztosítsák az üzleti szempontból 
érzékeny adatok és információk bizalmasságát.

Módosítás 44
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A Bizottságnak és konkrétan az 
Energiapiaci Megfigyelőközpontnak 
rendszeres, ágazatokon átívelő elemzés alá 
kell vetnie a Közösség 
energiarendszerének szerkezeti fejlődését 
és kilátásait, illetve – bizonyos esetekben –
kifejezetten az energiarendszer egyes 
szempontjaira összpontosító elemzéseket 
kell készítenie; ezen elemzéseknek 
különösen az energiakereslet és -kínálat 
hosszú távú egyensúlyát befolyásoló, az 
infrastruktúrákat és a beruházásokat érintő 
esetleges hiányosságok feltérképezését kell 
elősegíteniük.

(15) A Bizottságnak és konkrétan 
Energiapiaci Megfigyelőközpontjának 
rendszeres, ágazatokon átívelő elemzés alá 
kell vetnie a Közösség 
energiarendszerének szerkezeti fejlődését 
és kilátásait, illetve – bizonyos esetekben –
kifejezetten az energiarendszer egyes 
szempontjaira összpontosító elemzéseket 
kell készítenie; ezen elemzéseknek ki kell 
egészíteniük a nemzeti megközelítéseket, 
ki kell dolgozniuk regionális vetületeket, 
és különösen az energiakereslet és -kínálat 
hosszú távú egyensúlyát befolyásoló, az 
infrastruktúrákat és a beruházásokat érintő 
esetleges hiányosságok és az ehhez 
kapcsolódó kockázatok feltérképezésével
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kell elősegíteniük az energiabiztonság 
növelését.

Or. en

Módosítás 45
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A kis- és középvállalkozások 
élvezhetik a rendelet révén az energiaipari 
beruházási projektekről szóló ellenőrzések 
és jelentések előnyeit, amelyek
összegyűjtött adatait nyilvánosan 
elérhetővé teszik és ez hosszú távon új, 
jobban szervezett beruházási tendenciákat 
segíthet elő.

Or. en

Módosítás 46
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A jövőbeni fejleményekre vonatkozó 
közös elképzelések kialakítása és az 
átláthatóság fokozása érdekében, tekintettel 
arra, hogy ez utóbbi különösen fontos a 
piacra újonnan belépők számára, indokolt 
lehetővé tenni, hogy a Bizottságot a 
tagállamok szakértői vagy más, a témában 
jártas szakemberek segítsék.

(16) A jövőbeni fejleményekre vonatkozó, 
az esetleges infrastrukturális 
hiányosságokról és az ezekhez kapcsolódó 
kockázatokról alkotott közös elképzelések 
kialakítása és az átláthatóság fokozása 
érdekében, tekintettel arra, hogy ez utóbbi 
különösen fontos a piacra újonnan belépők 
számára, indokolt lehetővé tenni, hogy a 
Bizottságot a tagállamok szakértői vagy 
más, a témában jártas szakemberek 
segítsék.
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Or. en

Módosítás 47
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A beruházási projektek rendszeres 
jelentési keretein belül a Bizottságnak 
biztosítania kell a tagállamoknak az 
elégtelen mértékű és a nem megfelelő 
beruházások okozta kockázatok 
csökkentéséhez szükséges intézkedések 
felmérését.

Or. en

Módosítás 48
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a rendelet közös keretet hoz létre a 
kőolaj-, a földgáz-, a villamosenergia- és a
bioüzemenyag-ágazatbeli energiaipari 
infrastruktúrára irányuló, illetve az ezen 
ágazatok szén-dioxid-kibocsátásával 
kapcsolatos beruházási projektekre 
vonatkozó adatoknak és információknak a 
Bizottság részére való bejelentéséhez.

1. Ez a rendelet közös keretet hoz létre a 
kőolaj-, a gáz-, a gáz, a kőszén, a fűtés és 
hűtés, beleértve a távfűtést és távhűtést is,
a villamos energia és az energiahordozók, 
– különösen a hidrogén –, valamint az 
energiatárolás ágazatain belüli
energiaipari infrastruktúrára irányuló, 
illetve az ezen ágazatok szén-dioxid 
leválasztásával, szállításával és 
tárolásával, illetve az atomerőműveken 
kívüli nukleáris létesítményekkel 
kapcsolatos beruházási projektekre 
vonatkozó adatoknak és információknak a 
Bizottság részére való bejelentéséhez.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás tisztázza és kibővíti a rendelet hatályát annak érdekében, hogy valamennyi 
energiaforrásra és a különböző energiaforrásokhoz kapcsolódó teljes 
infrastruktúraláncolatra vonatkozzon.

Módosítás 49
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a rendelet közös keretet hoz létre a 
kőolaj-, a földgáz-, a villamosenergia- és a 
bioüzemenyag-ágazatbeli energiaipari 
infrastruktúrára irányuló, illetve az ezen 
ágazatok szén-dioxid-kibocsátásával
kapcsolatos beruházási projektekre 
vonatkozó adatoknak és információknak a 
Bizottság részére való bejelentéséhez.

1. Ez a rendelet közös keretet hoz létre a 
kőolaj-, a földgáz-, a szén-, a 
bioüzemanyag-, a nukleárisüzemanyag-, 
valamint az ezen energiahordozókon 
alapuló villamosenergia-ágazatbeli
energiaipari infrastruktúrára irányuló, 
illetve az ezen ágazatok által leválasztott 
és felhasznált, egy előállított 
energiaegységre jutó szén-dioxiddal
kapcsolatos beruházási projektekre 
vonatkozó információknak a Bizottság 
részére való bejelentéséhez.

Or. pl

Indokolás

Az eredeti szöveg a bioüzemanyagot megemlíti, megfeledkezik azonban az olyan 
energiahordozókról, mint a szén vagy a nukleáris üzemanyag.

Módosítás 50
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a rendelet közös keretet hoz létre a 
kőolaj-, a földgáz-, a villamosenergia- és a 
bioüzemenyag-ágazatbeli energiaipari 

1. Ez a rendelet közös keretet hoz létre az 
Európai Unió területén megvalósuló, vagy 
európai vállalatok által harmadik 
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infrastruktúrára irányuló, illetve az ezen 
ágazatok szén-dioxid-kibocsátásával 
kapcsolatos beruházási projektekre 
vonatkozó adatoknak és információknak a 
Bizottság részére való bejelentéséhez.

országokban megvalósított kőolaj-, a 
földgáz-, a villamosenergia- és a 
bioüzemenyag-ágazatbeli energiaipari 
infrastruktúrára irányuló, illetve az ezen 
ágazatok szén-dioxid-kibocsátásával 
kapcsolatos beruházási projektekre 
vonatkozó adatoknak és információknak a 
Bizottság részére való bejelentéséhez.

Or. ro

Indokolás

A szöveg pontosítása.

Módosítás 51
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a rendelet közös keretet hoz létre a 
kőolaj-, a földgáz-, a villamosenergia- és a 
bioüzemenyag-ágazatbeli energiaipari 
infrastruktúrára irányuló, illetve az ezen 
ágazatok szén-dioxid-kibocsátásával
kapcsolatos beruházási projektekre 
vonatkozó adatoknak és információknak a 
Bizottság részére való bejelentéséhez.

1. Ez a rendelet közös keretet hoz létre a 
kőolaj-, a földgáz-, a villamosenergia- és a 
bioüzemenyag-ágazatbeli energiaipari 
infrastruktúrára irányuló, illetve az ezen 
ágazatok által létrehozott, szén-dioxid-
leválasztással és -tárolással kapcsolatos 
beruházási projektekre vonatkozó 
adatoknak és információknak a Bizottság 
részére való bejelentéséhez.

Or. en

Indokolás

Pontosítás.
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Módosítás 52
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. E rendeletet a mellékletben felsorolt 
azon beruházási projektekre kell 
alkalmazni, amelyek esetében a kivitelezés 
már elkezdődött vagy terv szerint öt éven 
belül el fog kezdődni, illetve azokról, 
amelyek célja, hogy bizonyos 
infrastruktúrákat három éven belül üzemen 
kívül helyezzenek.

2. E rendeletet a mellékletben felsorolt 
azon beruházási projektekre kell 
alkalmazni, amelyek esetében a kivitelezés 
már elkezdődött vagy terv szerint tíz éven 
belül el fog kezdődni, illetve azokról, 
amelyek célja, hogy bizonyos 
infrastruktúrákat öt éven belül üzemen 
kívül helyezzenek.

Or. en

Indokolás

A kapcsolódó tanulmányok és forgatókönyvek megalkotása céljából fontos, hogy a rendelet 
hatálya kiterjedjen a hosszabb távú projektekre is.

Módosítás 53
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. E rendeletet a mellékletben felsorolt 
azon beruházási projektekre kell 
alkalmazni, amelyek esetében a kivitelezés 
már elkezdődött vagy terv szerint öt éven 
belül el fog kezdődni, illetve azokról, 
amelyek célja, hogy bizonyos 
infrastruktúrákat három éven belül üzemen 
kívül helyezzenek.

2. E rendeletet a mellékletben felsorolt 
azon beruházási projektekre kell 
alkalmazni, amelyek esetében a kivitelezés 
már elkezdődött vagy terv szerint öt éven 
belül el fog kezdődni, illetve azokról, 
amelyek célja, hogy bizonyos 
infrastruktúrákat öt éven belül üzemen 
kívül helyezzenek.

Or. pl

Indokolás

Az azon infrastruktúrára vonatkozó információk, amelynek egésze vagy egy része öt éven 
belül leszerelésre kerül, nagyobb biztonságot nyújtanak a tervezés során, mint az eredetileg 
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tervezett hároméves időszakot érintő információk.

Módosítás 54
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „infrastruktúra”: energia vagy szén-
dioxid termelésével, szállításával vagy 
tárolásával összefüggő bármilyen típusú 
létesítmény, illetve ilyen létesítmények 
bármely része,

(1) „infrastruktúra”: energia, valamint 
annak hordozói vagy szén-dioxid 
termelésével, szállításával vagy tárolásával 
összefüggő bármilyen típusú létesítmény, 
illetve ilyen létesítmények bármely része,

Or. pl

Indokolás

Az energia a szó fizikai értelmében tárolható, azaz hőenergiaként, elektromos energiaként 
vagy potenciális energiaként (pl. víz), de akár kémiai úton is, az energiahordozók által 
tartalmazott olyan anyagok révén, mint amilyenek a szénhidrogének, a szén, a hidrogén és 
egyebek. 

Módosítás 55
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) meglévő infrastruktúra leszerelése, 
„tervezett beruházási projektek”:

c) a teljes meglévő infrastruktúra vagy 
annak egy részének ideiglenes vagy 
végleges leszerelése,

Or. pl

Indokolás

A leszerelés lehet végleges vagy csupán ideiglenes, például karbantartási munkálatok vagy 
szándékos üzemszünet miatt.
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Módosítás 56
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a földgáz- és kőolajvezetékek szállító 
rendszereinek felújítása és igénybevétele, 
irányítórendszerek és az adatok valósidejű 
regisztrálását szolgáló rendszerek 
kialakítása, a földgázellátás 
biztonságának javítását szolgáló 
rendszerek létrehozása és alkalmazása, 

Or. ro

Indokolás

Fontos, hogy a „beruházási projektek” fogalommeghatározásába felvegyék a földgáz- és 
kőolajvezetékek szállító rendszereinek felújítását és igénybevételét, az  irányítórendszereket és 
az adatok valósidejű regisztrálását szolgáló rendszereket, valamint a földgázellátás 
biztonságának javítását szolgáló rendszereket. 

Módosítás 57
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) az Európai Unió és a vele szomszédos 
országok között az energiaátvivő 
rendszerek számára új rendszerösszekötők 
kifejlesztése,

Or. ro

Indokolás

Fontos megemlíteni az Európai Unió és a vele szomszédos országok közötti energiaátvivő 
rendszerek közötti rendszerösszekötőket.
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Módosítás 58
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „tervezett beruházási projektek”: a 
kivitelezés megkezdése előtti állapotban 
lévő projektek, amelyek esetében a 
tőkeköltségek még nem merültek fel, 
illetve olyan projektek, amelyek esetében 
még nem történt meg a létesítmény 
leszerelése; ide értendőek az olyan 
projektek, amelyeknek fő elemei (helyszín, 
kivitelező, vállalkozó, műszaki jellemzők)
teljes egészében vagy részben további 
módosításra vagy végleges engedélyezésre 
várnak,

(3) „tervezett beruházási projektek”: olyan 
beruházási projektek, amelyek 
rendelkeznek minden szükséges 
jogosítvánnyal és engedéllyel.

Or. en

Indokolás

Egyes projektek sosem mozdulnak el a kezdeti terv szintjéről, és/vagy egy későbbi szinten 
nehézségekbe ütközik a szükséges engedélyek beszerzése, így végül a beruházás nem valósul 
meg. Következtetésképpen a Bizottságnak csak azokkal a projektekkel kell foglalkoznia, 
amelyek már megszerezték a szükséges jogosítványokat és engedélyeket.

Módosítás 59
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „tervezett beruházási projektek”: a 
kivitelezés megkezdése előtti állapotban 
lévő projektek, amelyek esetében a 
tőkeköltségek még nem merültek fel, 
illetve olyan projektek, amelyek esetében 
még nem történt meg a létesítmény 
leszerelése; ide értendőek az olyan 
projektek, amelyeknek fő elemei (helyszín, 
kivitelező, vállalkozó, műszaki jellemzők) 

(3) „tervezett beruházási projektek”: a 
kivitelezés megkezdése előtti állapotban 
lévő projektek, amelyek esetében a 
tőkeköltségek még nem merültek fel, 
illetve olyan projektek, amelyek esetében 
még nem történt meg a létesítmény 
leszerelése; ide értendőek az olyan 
projektek, amelyeknek fő elemei (helyszín, 
kivitelező, vállalkozó, meghatározott 
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teljes egészében vagy részben további 
módosításra vagy végleges engedélyezésre 
várnak,

alapvető műszaki és üzemi jellemzők, 
amennyiben azok nem minősülnek üzleti 
titoknak) teljes egészében vagy részben 
további módosításra vagy végleges 
engedélyezésre várnak,

Or. pl

Indokolás

Az üzemi jellemzők általában nem minősülnek üzleti titoknak. Csak néhány kiválasztott 
technikai jellemző minősül üzleti titoknak.

Módosítás 60
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „termelés”: villamos energia előállítása 
és tüzelőanyagok – köztük a 
bioüzemenyagok – feldolgozása,

(6) „termelés”: olaj, gáz és kőszén 
termelése, vagy villamos energia – és 
kapcsolt hő- és villamos energia –
előállítása, hőtermelés, beleértve a fűtést 
és a hűtést, vagy tüzelőanyagok – köztük a 
bioüzemenyagok – feldolgozása;

Or. en

Indokolás

A meghatározást egyértelműsíteni kell annak érdekében, hogy tükrözze a rendelet hatályát és 
megfeleljen a mellékletben használt kifejezésnek.

Módosítás 61
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) „energiarendszer”: egy tagállamban 
vagy régióban az energia-előállítást, 
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valamint az energia átvitelét, elosztását és 
felhasználását szolgáló zárt rendszer, 

Or. pl

Indokolás

Itt egy tagállamon belüli, zárt energiarendszerről van szó, amely esetén nincs lehetőség az 
energia határokon átnyúló szállítására.

Módosítás 62
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) „leválasztás”: a szén-dioxid 
leválasztása ipari létesítményekben 
tárolási célból;

Or. en

Indokolás

A meghatározás megfelel a 2009. április 23-i 2009/31/EK irányelvnek.

Módosítás 63
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) „szállítás”: energiaforrások, 
energiatermékek vagy szén-dioxid 
szállítása hálózaton keresztül, ezen belül is: 

(7) „szállítás”: villamos energia, illetve gáz
vagy folyékony tüzelőanyagok vagy szén-
dioxid szállítása hálózaton keresztül, ezen 
belül is:

a) csővezetéken, de nem termelési 
csővezeték-hálózaton és nem az 
elsődlegesen a helyi földgázelosztás 
keretében használt nagy nyomású 

a) csővezetéken, de nem termelési 
csővezeték-hálózaton és nem az 
elsődlegesen a helyi földgázelosztás 
keretében használt nagy nyomású 
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vezetékeken, vezetékeken,
b) extra-nagyfeszültségű és nagy 
feszültségű összekapcsolt rendszereken, de 
nem az elsődlegesen a helyi elosztás 
keretében használt rendszereken, „tárolás”:

b) extra-nagyfeszültségű és nagy 
feszültségű összekapcsolt rendszereken, de 
nem az elsődlegesen a helyi elosztás 
keretében használt rendszereken, „tárolás”:

Or. pl

Indokolás

A szállítás nem csak az olyan energiaforrásokra vonatkozik, mint a gáz és a folyékony vagy 
akár szilárd tüzelőanyagok, hanem a villamos energiára is. 

Módosítás 64
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – b a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) „rendszerösszekötő” olyan, határokon 
és rendszereken átnyúló, energiaátviteli 
rendszerek közötti vagy gáznemű vagy 
folyékony szénhidrogének és a kőszén 
lepárlása, gázzá alakítása vagy 
cseppfolyósítása során keletkező termékek 
szállítását szolgáló vezetékek közötti 
összekötő, amely lehetővé teszi az 
ellentétes irányú igénybevételt is;

Or. pl

Indokolás

A „rendszerösszekötő” megnevezés olyan összekötő feladatot ellátó berendezésekre 
vonatkozik, amelyek tehát az eddig zárt energiarendszerek megnyitását szolgálják. 
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Módosítás 65
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – b a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) távfűtés- vagy távhűtésvezetékeken;

Or. en

Indokolás

A rendelettervezetben nem szerepelt a „közlekedés” címszó alatt a távfűtés és -hűtés. Noha a 
távhűtés és -hűtés helyi jellegűek, az ilyen létesítményeket meg kell említeni, mivel az a 
hálózatokból származó hasznot az egész EU élvezi az ellátás biztonsága, a megnövekedett 
energiahatékonyság és a kibocsátás csökkenése révén. Továbbá a távfűtés és -hűtés legfőbb 
akadálya a beruházás költsége, noha az infrastrukturális költségek megtérülnek az 
üzemanyagköltségekben a hővisszaforgatás alkalmazásával.

Módosítás 66
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 8 pont – a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „tározó” zárt tároló tartályok által 
alkotott rendszer vagy meghatározott 
geológiai struktúra , amely zárt 
tárolóhelyet képez;

Or. pl

Indokolás

A tározók szintén az infrastruktúra szerves részét képezik.
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Módosítás 67
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„tárolás”: energiaforrások vagy szén-
dioxid állandó vagy ideiglenes tárolása föld 
alatti vagy felszíni létesítményekben vagy 
geológiai tárolásra alkalmas helyszíneken,

b) „tárolás”: hőenergia vagy villamos 
energia vagy azok hordozói, valamint
szén-dioxid állandó vagy ideiglenes 
tárolása föld alatti vagy felszíni 
létesítményekben vagy geológiai tárolásra 
alkalmas helyszíneken,

Or. pl

Indokolás

Az új fogalommeghatározás segíti az energia vagy az energiahordozók tárolását magában 
foglaló szerep megértését.

Módosítás 68
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) „tárolás”: energiaforrások vagy szén-
dioxid állandó vagy ideiglenes tárolása föld 
alatti vagy felszíni létesítményekben vagy 
geológiai tárolásra alkalmas helyszíneken, 

(8) „tárolás”: energiaforrások állandó vagy 
ideiglenes tárolása föld alatti vagy felszíni 
létesítményekben vagy geológiai tárolásra 
alkalmas helyszíneken, vagy a szén-dioxid 
állandó és környezetvédelmi szempontból 
biztonságos tárolása föld alatti geológiai 
rétegekben;

Or. en

Indokolás

A szén-dioxid tárolása meghatározásának meg kell felelnie a szén-dioxid geológiai 
tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 
2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 
1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvének .
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Módosítás 69
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 10 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Elsődleges energiaforrások, így a kőolaj, 
a földgáz és a kőszén, vagy átalakított 
energiaforrások, például a villamos 
energia,

a) Elsődleges energiaforrások, így a kőolaj, 
a földgáz, a kőszén vagy a nukleáris 
tüzelőanyagok, vagy átalakított 
energiaforrások, például a villamos 
energia,

Or. pl

Indokolás

A nukleáris tüzelőanyagok szintén elsődleges energiaforrások.

Módosítás 70
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 10 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Megújuló energiaforrások, köztük a 
vízenergia, a biomassza, a szélenergia, a 
naphőenergia, az árapály-energia és a 
geotermikus energia,

A magyar változatot nem érinti.

Or. pl

Indokolás

A magyar változatot nem érinti.
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Módosítás 71
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) „nukleáris létesítmény”:
a) dúsító üzem, nukleáris üzemanyagot 
gyártó üzem, atomerőmű, újrafeldolgozó 
üzem, kutatóreaktor, kiégett fűtőelem 
tárolására szolgáló létesítmény; valamint
b) radioaktív hulladék tárolására szolgáló, 
ugyanazon a telephelyen található és az a) 
alpontban felsorolt nukleáris 
létesítményekhez közvetlenül kapcsolódó 
létesítmények.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek az atomenergiához kötődő infrastruktúra teljes láncolatára vonatkoznia kell. A 
meghatározást a Tanács 2009/71/EURATOM irányelvéből illesztették be. A meghatározás szó 
szerint megegyezik a Tanács 2009/71/EURATOM 3. cikkének 1. bekezdésével.

Módosítás 72
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) „összesített adatok”: a nemzeti vagy 
regionális összesített adatok. Ha a nemzeti 
szinten összesített adatok üzleti 
szempontból érzékeny információkat 
tennének közzé egyes vállalkozásokról, az 
összesítés történhet regionális szinten is. A 
megfelelő regionális szintet a Bizottság 
állapítja meg az érintett tagállamok vagy 
az általuk e feladattal megbízott szervek 
közös javaslata alapján.
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Or. en

Indokolás

A nemzeti szintű összesítés nem lenne elegendő bizonyos tagállamokban, mivel csak egyetlen 
vállalkozásra vonatkozna a rendelet. Ezért a rendeletnek biztosítania kell az adatok regionális 
szintű összesítésének lehetőségét is. Ugyanakkor annak érdekében, hogy ne a vállalkozás 
döntse el, mely regionális szinten összesítsék az adatokat, a Bizottság állapítja meg a 
megfelelő regionális szintet az érintett tagállamok vagy az általuk e feladattal megbízott 
szervek közös javaslata alapján.

Módosítás 73
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 10 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) „külön testület”: az EU energiaipari 
ágazatra vonatkozó jogszabályok által az 
energiaipari infrastruktúrához 
kapcsolódó közösségi szintű többéves 
hálózatépítési és beruházási tervek 
előkészítésével és elfogadásával megbízott 
testület, mint például a villamosenergia-
piaci átvitelirendszer-üzemeltetők 
hálózata az  a villamos energia határokon 
keresztül történő kereskedelme esetén 
alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételekről szóló, 2009. július 13-i, 
714/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 4: cikke, illetve a 
földgázpiaci szállításirendszer-
üzemeltetők európai hálózata, a 
földgázszállító hálózatokhoz való 
hozzáférés feltételeiről szóló 2009. július 
13-i 715/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet2 4. cikke alapján.
1 HL L 211, 2009.8.14., 15. o.
2 HL L 211,.2009.8.14., 36. o.

Or. en
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Indokolás

A rendelettervezet számos alkalommal utal e külön testületekre (pl. 3. cikk (2) bekezdés). 
Tisztázni kell, hogy ez a szabály kifejezetten az energiaágazat 2009 tavaszán/nyarán 
elfogadott harmadik liberalizációs csomagjában meghatározott átvitelirendszer-
üzemeltetőkre vonatkozik. Ezért valahol meg kell nevezni az ENTSO-E (a villamosenergia-
piaci átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózata) és az ENTSO-G (a földgázpiaci 
szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózata) hálózatokat. A legjobb és legegyszerűbb 
módja ennek, ha beillesztjük őket a meghatározások közé és ezzel egyértelművé tesszük a 
kérdést a teljes rendelet vonatkozásában.

Módosítás 74
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 10 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) „távfűtés” vagy „távhűtés”: gőz, 
meleg víz vagy hűtött folyadékok 
formájában egy központi termelési 
egységből hálózaton keresztül több épület 
vagy telephely számára szolgáltatott, 
helyiségek vagy folyamatok fűtésére vagy 
hűtésére használt hőenergia;

Or. en

Indokolás

A rendeletnek külön említést kell tennie a távfűtésről; a hőenergia, a kapcsolt hő- és villamos 
energia előállításáról, valamint a távfűtésről és távhűtésről. A villamos energia címszó alatt 
megemlített lehetőségek akkor a leghatékonyabbak, ha hőenergiát vagy hő- és villamos 
energiát szolgáltatnak egyszerre.  A meghatározás szó szerint megegyezik az Európai 
Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve 2. cikkének g) pontjával.

Módosítás 75
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Szem előtt tartva azt, hogy az 1. Szem előtt tartva azt, hogy az 
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adatgyűjtési és -közlési kötelezettségnek a 
célokkal arányosnak kell lennie, a 
tagállamok vagy az általuk e feladattal 
megbízott szervek 2010 elején, majd ezt 
követően kétévente összegyűjtik és a 
Bizottsághoz eljuttatják az e rendeletben 
meghatározott valamennyi adatot és 
információt.

adatgyűjtési és -közlési kötelezettségnek a 
célokkal arányosnak kell lennie, a 
tagállamok vagy az általuk e feladattal 
megbízott szervek 2011 elején, majd ezt 
követően kétévente összegyűjtik és a 
Bizottsághoz eljuttatják az e rendeletben 
meghatározott valamennyi adatot és 
információt.

Or. en

Indokolás

Mivel a rendeletet csak 2010-ben fogadják el, nem reális a 2010-től kezdődő jelentési 
kötelezettség. Ami a külön testületek a (2b) bekezdésnek megfelelő jelentéstételét illeti, az 
ENTSO-E és az ENTSO-G által elfogadandó közösségi szintű tízéves hálózati fejlesztési 
terveket nem tudják 2010-re összeállítani, hiszen a vonatkozó rendeletek csak 2011. március 
3-tól lépnek hatályba.

Módosítás 76
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Szem előtt tartva azt, hogy az 
adatgyűjtési és -közlési kötelezettségnek a 
célokkal arányosnak kell lennie, a 
tagállamok vagy az általuk e feladattal 
megbízott szervek 2010 elején, majd ezt 
követően kétévente összegyűjtik és a 
Bizottsághoz eljuttatják az e rendeletben 
meghatározott valamennyi adatot és 
információt. 

1. Szem előtt tartva azt, hogy az 
adatgyűjtési és -közlési kötelezettségnek a 
célokkal arányosnak kell lennie, a 
tagállamok vagy az általuk e feladattal 
megbízott szervek 2011 elején, majd ezt 
követően kétévente összegyűjtik és a 
Bizottsághoz eljuttatják az e rendeletben 
meghatározott valamennyi adatot és 
információt. 

Or. ro

Indokolás

Annak érdekében, hogy elég idő álljon rendelkezésre az elfogadásra és a közzétételre, 
valamint az ezen rendelet rendelkezéseivel való összhangot biztosító, nemzeti szinten 
elfogadandó intézkedések számára.
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Módosítás 77
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összesített adatokat és releváns 
projektinformációkat első ízben 2010-ben, 
majd ezután kétévente juttatják el a 
Bizottsághoz.

Az összesített adatokat és releváns 
projektinformációkat első ízben 2011-ben, 
majd ezután kétévente juttatják el a 
Bizottsághoz.

Or. en

Indokolás

Mivel a rendeletet csak 2010-ben fogadják el, nem reális a 2010-től kezdődő jelentési 
kötelezettség. Ami a külön testületek a (2b) bekezdésnek megfelelő jelentéstételét illeti, az 
ENTSO-E és az ENTSO-G által elfogadandó közösségi szintű tízéves hálózati fejlesztési 
terveket nem tudják 2010-re összeállítani, hiszen a vonatkozó rendeletek csak 2011. március 
3-tól lépnek hatályba. 

Módosítás 78
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összesített adatokat és releváns 
projektinformációkat első ízben 2010-ben, 
majd ezután kétévente juttatják el a 
Bizottsághoz. 

Az összesített adatokat és releváns 
projektinformációkat első ízben 2011-ben, 
majd ezután kétévente juttatják el a 
Bizottsághoz. 

Or. ro

Indokolás

Az adatok összegyűjtéséhez és közléséhez szükséges ráfordításokat és azon tényt figyelembe 
véve, hogy az adatokat 2010-től gyűjtik, fontos, hogy az adatközlés az után történjen meg, 
hogy elegendő időt biztosítottak az (1) bekezdésben említett feladatok teljesítéséhez. Ezért az 
első jelentés számára a 2011-ig biztosított határidő tűnik méltányosnak.
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Módosítás 79
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok az adatgyűjtés során 
elkerülik az átfedéseket és a minimálisra 
korlátozzák a vállalkozásokat terhelő 
költségeket.

2. A tagállamok az európai uniós 
jogszabályokban már megkövetelt
adatgyűjtés során elkerülik az átfedéseket 
és a minimálisra korlátozzák a 
vállalkozásokat terhelő költségeket.

Or. en

Indokolás

Fontos hangsúlyozni a kettős jelentéstétel és a szükségtelen adminisztratív terhek 
elkerülésének célját.

Módosítás 80
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tervezett vagy megvalósítás alatt lévő 
kapacitások;

a) a tervezett vagy megvalósítás alatt lévő, 
a termelésre, a szállításra vagy a tárolásra 
irányuló kapacitások, valamint arra 
vonatkozó adatok, hogy melyek azok a 
kapacitások, amelyek még csak a tervezési 
fázisnál tartanak, és melyek a már 
megvalósítás alatt lévők;

Or. pl

Indokolás

Az energiabiztonság értékelése szempontjából fontos, hogy különbséget tegyünk a 
„biztosnak” tekinthető, és rövid távon az energiabiztonság javításának lehetőségét magában 
rejtő beruházási projektek és azon projektek között, amelyek csupán a tervezési fázisnál 
tartanak. A termelésnél ez a bizonytalanság adott esetben visszavezethető a döntéshozatali 
folyamatra; a szállítás esetén ennek a bonyolult engedélyeztetési eljárások lehetnek az okai.
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Módosítás 81
Yannick Jadot

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a finanszírozás, különösen a 
felmerülő költségek és a finanszírozási 
források részletei, beleértve az 
államháztartási hozzájárulást a 
beruházási projektek során; 

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy meglegyenek az energiaipari infrastruktúra terén tervezett finanszírozási 
költségekre vonatkozó adatok, különösen az uniós és tagállami hozzájárulás összege és 
mértéke, így lehetőség van becslések készítésére és a közfinanszírozás irányítására is.

Módosítás 82
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szükséges építési jogosítványok és 
engedélyek megszerzésének dátumai;

Or. en

Indokolás

Ahogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye (TEN/411) is javasolja, ennek 
a rendeletnek a bejelentett projektek terén elért haladást is értékelnie kell a tervezett 
menetrend tükrében.
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Módosítás 83
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az ellátásbiztonság szempontjából 
lényeges technológiák, így az ellentétes 
irányú igénybevétel lehetősége, a másik 
tüzelőanyagra való átállás képessége, 
illetve egyéb hasonló célú berendezések;

e) az ellátásbiztonság szempontjából 
lényeges technológiák, így a rendszereken 
átnyúló, ellentétes irányú igénybevétel 
lehetősége, a másik tüzelőanyagra való 
átállás képessége, illetve egyéb hasonló 
célú berendezések;

Or. pl

Indokolás

A szállítás az egész EU-t érinti.

Módosítás 84
Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az az időtartam, amely alatt egy 
infrastruktúra korszerűsítési intézkedések 
esetén nem áll rendelkezésre.  

Or. fr

Indokolás

A módosítás célja annak biztosítása, hogy korszerűsítési intézkedések esetén közöljék, mennyi 
ideig nem áll rendelkezésre a létesítmény, és ez milyen következményekkel jár.  
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Módosítás 85
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 3. cikkben előírt adatközlésben 
minden esetben meg kell adni az adott 
jelentéstételi év elején meglévő beépített 
kapacitás mennyiségét. 

3. A 3. cikkben előírt adatközlésben 
minden esetben meg kell adni az adott 
jelentéstételi év elején meglévő beépített
termelési, szállítási és tárolási kapacitás 
mennyiségét.

Or. pl

Indokolás

A szöveg pontosítása érdekében.

Módosítás 86
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 3. cikkben előírt adatközlésben 
minden esetben meg kell adni az adott 
jelentéstételi év elején meglévő beépített 
kapacitás mennyiségét.

3. A 3. cikkben előírt adatközlésben 
minden esetben meg kell adni az adott 
jelentéstételi év elején már meglévő 
beépített kapacitás mennyiségét.

Or. en

Indokolás

Pontosítás.
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Módosítás 87
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok, az általuk megbízott 
szervek vagy – adott esetben – az európai 
uniós energiaipari infrastruktúrát érintő 
beruházási tervek elkészítésével megbízott 
testületek biztosítják a Bizottsághoz 
eljuttatott adatok és információk jó 
minőségét, relevanciáját, pontosságát, 
egyértelműségét, időbeli pontosságát és 
koherenciáját.

1. A tagállamok, az általuk megbízott 
szervek vagy – adott esetben – az európai 
uniós energiaipari infrastruktúrát érintő 
beruházási tervek elkészítésével megbízott 
testületek biztosítják a Bizottsághoz 
eljuttatott adatok és információk jó 
minőségét, relevanciáját, pontosságát, 
egyértelműségét, időbeli pontosságát és 
koherenciáját, valamint különösképpen 
azt, hogy az energiaipari infrastruktúrális 
beruházások teljes mértékben megfelelnek 
a megújuló forrásokból származó 
energiára vonatkozó nemzeti 
célkitűzéseiknek és a megújuló 
forrásokból származó energiára 
vonatkozó nemzeti cselekvési terveiknek.

Or. en

Indokolás

Az e rendelet szerint szolgáltatott adatokat a nemzeti a megújuló forrásokból származó 
energiára vonatkozó nemzeti cselekvési tervek szerint szolgáltatott adatokkal együtt illetve 
azok kiegészítéseképpen kell felhasználni, valamint összevethetőnek kell lenniük egymással, a 
megújuló forrásokból származó energiára vonatkozó célkitűzések elérése érdekében. Lásd 
még a 10. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítást.

Módosítás 88
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok, az általuk megbízott 
szervek vagy – adott esetben – az európai 
uniós energiaipari infrastruktúrát érintő 
beruházási tervek elkészítésével megbízott 

1. A tagállamok, az általuk megbízott 
szervek vagy – adott esetben – az európai 
uniós energiaipari infrastruktúrát érintő 
beruházási tervek elkészítésével megbízott 
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testületek biztosítják a Bizottsághoz 
eljuttatott adatok és információk jó 
minőségét, relevanciáját, pontosságát, 
egyértelműségét, időbeli pontosságát és 
koherenciáját.

külön testületek biztosítják a Bizottsághoz 
eljuttatott adatok és információk jó 
minőségét, relevanciáját, pontosságát, 
egyértelműségét, időbeli pontosságát és 
koherenciáját.

Or. en

Indokolás

A 2. cikk (10a) bekezdésében szereplő új meghatározásból – amely egyértelműsíti, hogy az 
ENTSO-E és az ENTSO-G „külön testületek” – következik.

Módosítás 89
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai uniós energiaipari 
infrastruktúrát érintő beruházási tervek 
elkészítésével megbízott testületek az 
általuk eljuttatandó adatokat és 
információkat kiegészítik a tagállamok 
által az összegyűjtött adatok és 
információk minőségére vonatkozóan 
esetleg tett észrevételekkel.

Az európai uniós energiaipari 
infrastruktúrát érintő beruházási tervek 
elkészítésével megbízott testületek az 
általuk eljuttatandó adatokat és 
információkat kiegészítik a tagállamok 
által az összegyűjtött adatok és 
információk minőségére és relevanciájára
vonatkozóan esetleg tett észrevételekkel.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak, az általuk megbízott szerveknek vagy – adott esetben – az európai uniós 
energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási tervek elkészítésével megbízott testületeknek 
nem csupán az adatok minőségét, hanem relevanciáját is biztosítaniuk kell.
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Módosítás 90
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai uniós energiaipari 
infrastruktúrát érintő beruházási tervek 
elkészítésével megbízott testületek az 
általuk eljuttatandó adatokat és 
információkat kiegészítik a tagállamok 
által az összegyűjtött adatok és 
információk minőségére vonatkozóan 
esetleg tett észrevételekkel.

Az európai uniós energiaipari 
infrastruktúrát érintő beruházási tervek 
elkészítésével megbízott külön testületek 
az általuk eljuttatandó adatokat és 
információkat kiegészítik a tagállamok 
által az összegyűjtött adatok és 
információk minőségére vonatkozóan 
esetleg tett észrevételekkel.

Or. en

Indokolás

A 2. cikk (10a) bekezdésében szereplő új meghatározásból – amely egyértelműsíti, hogy az 
ENTSO-E és az ENTSO-G „külön testületek” – következik.

Módosítás 91
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság az e rendelet értelmében 
közölt adatokat és információkat –
különösen a 10. cikk (3) bekezdésében 
említett elemzésekben – nyilvánosságra 
hozhatja, feltéve, hogy csak összesített 
adatokat és információkat tesz közzé, és az 
egyes vállalkozásokra vonatkozó részletek 
nem kerülnek bemutatásra.

2. A Bizottság az e rendelet értelmében 
közölt adatokat és információkat –
különösen a 10. cikk (3) bekezdésében 
említett elemzésekben – összesített 
formában nyilvánosságra hozza. A 
Bizottság ezenkívül biztosítja a környezeti 
információhoz való hozzáférést az 
információhoz való hozzáférésről, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban 
történő részvételéről és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló aarhusi egyezmény 
rendelkezéseinek a közösségi 
intézményekre és szervekre való 
alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-
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i 1367/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel1 összhangban.

A tagállamok vagy az általuk megbízott 
szervek megőrzik az üzleti szempontból 
érzékeny adatok és információk 
titkosságát.

A tagállamok vagy az általuk megbízott 
szervek a környezeti információkhoz való 
nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. 
január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv rendelkezéseinek 
megfelelően megőrzik az üzleti 
szempontból érzékeny adatok és 
információk titkosságát2.

1 HL L 264, 2006.9.25, 13. о.
2 HL L 41, 2003.2.14., 26. о.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az, hogy a rendelet előírásait az Aarhusi Egyezmény rendelkezéseihez, 
illetve tagállami és közösségi szintű végrehajtási eszközökhöz, nevezetesen az Aarhusi 
Egyezményhez a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló irányelvhez 
igazítsa.

Módosítás 92
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság az e rendelet értelmében 
közölt adatokat és információkat –
különösen a 10. cikk (3) bekezdésében 
említett elemzésekben – nyilvánosságra 
hozhatja, feltéve, hogy csak összesített 
adatokat és információkat tesz közzé, és az 
egyes vállalkozásokra vonatkozó részletek 
nem kerülnek bemutatásra.

2. A Bizottság az e rendelet értelmében 
közölt adatokat és információkat –
különösen a 10. cikk (3) bekezdésében 
említett elemzésekben – a tagállamok 
jóváhagyásával nyilvánosságra hozhatja, 
feltéve, hogy csak összesített adatokat és 
információkat tesz közzé, és az egyes 
vállalkozásokra vonatkozó részletek nem 
kerülnek bemutatásra, és nem 
következtethetők ki, még akkor sem, ha az 
adott tagállamban csak egy ilyen 
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vállalkozás működik.

Or. pl

Indokolás

Az összesített adatok nem mindig biztosítják az üzleti titkok megőrzését, különösen akkor nem, 
ha valamely tagállamban csak egy ilyen vállalkozás működik.

Módosítás 93
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság az e rendelet értelmében 
közölt adatokat és információkat –
különösen a 10. cikk (3) bekezdésében 
említett elemzésekben – nyilvánosságra 
hozhatja, feltéve, hogy csak összesített 
adatokat és információkat tesz közzé, és az 
egyes vállalkozásokra vonatkozó részletek 
nem kerülnek bemutatásra.

2. A Bizottság az e rendelet értelmében 
közölt adatokat és információkat –
különösen a 10. cikk (3) bekezdésében 
említett elemzésekben – nyilvánosságra 
hozhatja, feltéve, hogy csak összesített 
adatokat és információkat tesz közzé, és az 
egyes, a tőzsdén nem jegyzett, és nem 
többségi állami tulajdonban lévő
vállalkozásokra és természetes személyekre
vonatkozó részletek nem kerülnek 
bemutatásra.

Or. fr

Indokolás

A tőzsdén jegyzett és a többségi állami tulajdonban lévő vállalkozások esetében ezen 
információkat közzéteszik, és nincs szükség azok bizalmas kezelésére. A módosítás célja, hogy 
nagyobb átláthatóságot biztosítson az érintett felek számára.
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Módosítás 94
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság az e rendelet értelmében 
közölt adatokat és információkat –
különösen a 10. cikk (3) bekezdésében 
említett elemzésekben – nyilvánosságra 
hozhatja, feltéve, hogy csak összesített 
adatokat és információkat tesz közzé, és az 
egyes vállalkozásokra vonatkozó részletek 
nem kerülnek bemutatásra.

2. A Bizottság az e rendelet értelmében 
közölt összesített adatokat és információkat 
– különösen a 10. cikk (3) bekezdésében 
említett elemzésekben – nyilvánosságra 
hozhatja, feltéve, hogy csak nemzeti vagy 
regionális szinten összesített adatokat és 
információkat tesz közzé, és az egyes 
vállalkozásokra vonatkozó részletek nem 
kerülnek bemutatásra.

Or. en

Indokolás

Az összesített adatok nyilvánossá tételének védelmét biztosítani kell a versenyhátrány ellen, 
amely a csak egy vagy kevés üzemeltetővel rendelkező kis országokban léphet fel. Megoldást 
jelenthet az adatok regionális összevonása. Hangsúlyozni kell az adatok összevonását.

Módosítás 95
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
8. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felelős az e rendelet 
értelmében hozzá beérkező adatok és 
információk fogadására, tárolására és 
feldolgozására alkalmas informatikai 
eszközök kifejlesztéséért, üzemeltetésért, 
kezeléséért és karbantartásáért.

A Bizottság felelős az e rendelet 
értelmében az energiainfrastruktúrára 
vonatkozóan hozzá beérkező adatok és 
információk fogadására, tárolására és 
feldolgozására alkalmas, tervezési célokat 
szolgáló informatikai eszközök 
kifejlesztéséért, üzemeltetésért, kezeléséért 
és karbantartásáért.

Or. pl
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Indokolás

Hozzá kell tenni, hogy mi az adatok feldolgozásának célja.

Módosítás 96
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A beérkezett adatok és információk, 
illetve bármilyen egyéb adat, így többek 
között a Bizottság által megvásárolt adatok 
alapján a Bizottság legalább kétévente 
ágazatokon átívelő elemzés alá veti az EU 
energiarendszerének szerkezeti fejlődését 
és kilátásait, különös tekintettel a 
következőkre:

1. A beérkezett adatok és információk, 
illetve bármilyen egyéb adat, így többek 
között megújuló forrásból származó 
energiára vonatkozó nemzeti cselekvési 
tervekből származó, különösen a 
mellékletben meghatározott 
kapacitásértékek alatti, decentralizált 
megújuló energiaforrásokra vonatkozó 
adatok, valamint a Bizottság által 
megvásárolt adatok alapján a Bizottság 
legalább kétévente ágazatokon átívelő 
elemzés alá veti az EU 
energiarendszerének szerkezeti fejlődését 
és kilátásait, különös tekintettel a 
következőkre:

Or. en

Indokolás

Forgatókönyveinek kidolgozása során az Európai Bizottságnak figyelembe kell vennie a 
decentralizált megújuló energiaforrásokból származó energiatermelést is, amely kívül esik e 
rendelet hatályán, de részét képezi a megújuló forrásból származó energiára vonatkozó 
nemzeti cselekvési terveknek. Az energia esetleges túltermelését is figyelembe kell venni és 
foglalkozni kell vele a Bizottság forgatókönyveiben. Lásd még a 6. cikk (2) bekezdésére 
vonatkozó módosítást.



AM\798540HU.doc 45/65 PE430.916v01-00

HU

Módosítás 97
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kereslet és a kínálat terén a jövőben 
esetlegesen fellépő hiányosságok 
feltérképezése;

a) a kereslet és a kínálat terén a jövőben 
esetlegesen fellépő többlet és hiány 
feltérképezése, beleértve az ipari és a 
villamosenergia-termelés során keletkezett 
többlethőt, melyet a távfűtési és -hűtési 
hálózatokban felhasználnak;

Or. en

Indokolás

Forgatókönyveinek kidolgozása során az Európai Bizottságnak figyelembe kell vennie a 
decentralizált megújuló energiaforrásokból származó energiatermelést is, amely kívül esik e 
rendelet hatályán, de részét képezi a megújuló forrásból származó energiára vonatkozó 
nemzeti celekvési terveknek. Az energia esetleges túltermelését is figyelembe kell venni és 
foglalkozni kell vele a Bizottság forgatókönyveiben. Lásd még a 6. cikk (2) bekezdésére 
vonatkozó módosítást.

Módosítás 98
Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a valamely energiainfrastruktúrától 
való túlságosan erős függéssel összefüggő 
kockázatok feltárása;  

Or. fr
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Módosítás 99
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az EU-n kívüli beruházási projektek 
ellenőrzése;

Or. en

Indokolás

Lásd a melléklet 2.1 és 3.2 pontjaira vonatkozó módosítást.

Módosítás 100
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a beruházási projektek haladásának 
elemzése az építési jogosítványok és 
engedélyek megszerzésének időpontjától 
kezdve;

Or. en

Indokolás

Fontos annak elemzése, hogy mi történik a projektekkel az építési engedélyek megszerzése 
után, különösen, hogy mennyi idő alatt lett működőképes az infrastruktúra.
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Módosítás 101
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) annak megállapítása, hogy a 
tagállamok milyen mértékben tartják be 
kötelezettségeiket – különösen a megújuló 
energiaforrások vonatkozásában;

Or. fr

Módosítás 102
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) a hálózatok elhasználódásának és a 
beruházási szükségletek elemzése.

Or. fr

Módosítás 103
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság biztosítja, hogy az (1) 
bekezdésben hivatkozott elemzések 
elkészítése során azokat a projekteket, 
amelyek a megvalósulás kezdeti 
szakaszában vannak, a végrehajtás 
valószínűsége alapján értékelik.

Or. en
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Indokolás

Fontos, hogy az elemzések ne torzítsák el a helyzetről alkotott képet.

Módosítás 104
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett elemzések 
készítése során a Bizottságot a tagállamok 
szakértői és/vagy más, a témában jártas 
szakemberek segíthetik.

2. Az elemzések készítése során a 
Bizottság biztosítja a koordinációt az 
európai uniós energiaipari infrastruktúrát 
érintő beruházási tervek elkészítésével 
megbízott testületekkel, továbbá a 
Bizottságot a tagállamok szakértői és/vagy 
más, a témában jártas szakemberek 
segíthetik.

Or. en

Módosítás 105
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett elemzések 
készítése során a Bizottságot a tagállamok 
szakértői és/vagy más, a témában jártas 
szakemberek segíthetik.

2. Az (1) bekezdésben említett elemzések 
készítése során a Bizottság kikéri a 
nyilvánosság véleményét, beleértve 
minden érintett csoportot és szövetséget, 
továbbá a Bizottságot a tagállamok 
szakértői és/vagy más, a témában jártas 
szakemberek segíthetik.

Or. en

Indokolás

Az Európai Közösség Bizottság által készített energiaipari forgatókönyveinek fejlesztésébe be 
kell vonni a nyilvánosságot.
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Módosítás 106
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A Bizottság értékelést bocsát a 
tagállamok rendelkezésére az elégtelen 
mértékű és a nem megfelelő beruházások 
okozta kockázatok csökkentéséhez 
szükséges intézkedésekre vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a tagállamok visszajelzést kapjanak.

Módosítás 107
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság az elemzéseket az 
érdekeltekkel megvitathatja. Az elkészített 
elemzéseket eljuttatja az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, 
illetve nyilvánosan hozzáférhetővé teszi 
őket.

3. A 6. cikk (1) bekezdése értelmében a
Bizottság az elemzéseket az érdekeltekkel 
megvitathatja. Az elkészített elemzéseket 
eljuttatja az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, illetve nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi őket.

Or. nl

Indokolás

Amennyiben úgy kívánja, a Bizottság az elemzéseket az érdekeltekkel megvitathatja. Mivel a 
holland fordítás nem olyan konkrét, mint az eredeti angol „érdekelt felek” fogalom, ezért 
utalni kell a 6. cikk (1) bekezdésére, amely ezen érdekelt feleket megemlíti.
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Módosítás 108
Adam Gierek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A nyomon követéssel kapcsolatban 
nyilvánosan hozzáférhetővé tett 
dokumentumok közötti összhang 
megőrzése érdekében a Bizottság 
figyelembe veszi az energiainfrastruktúra 
területén az egyéb vonatkozó 
jogszabályokkal, – pl. a 714/2009/EK 
rendelettel – összhangban alkalmazott 
különleges testületek által elkészített 
sokéves beruházási projekteket.  

Or. pl

Indokolás

Fontos a közzétett adatok koherenciája.

Módosítás 109
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az adatok minőségének javítása 
érdekében a Bizottság az első bekezdés 
felülvizsgálatának elvégzésekor adott 
esetben megvizsgálja az ezen rendelethez 
csatolt mellékletben foglalt minimális 
küszöbértékeket, és felkérheti a 
tagállamokat, hogy részletezzék a tervezett 
vagy megvalósítás alatt lévő 
infrastruktúra vagy kapacitások főbb 
jellemzőit.

Or. en
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Indokolás

Szükség van egy, a tervezett vagy megvalósítás alatt lévő infrastruktúra vagy kapacitások főbb 
jellemzőit tartalmazó sablonra, mivel az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontja megemlíti e „főbb 
jellemzőket”, azonban nem nevezi meg azokat; másrészről azonban a sablon követelménye a 
jelen rendeleti javaslathoz lelassítaná a végrehajtást.  (Lásd még az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság véleményét (TEN/411).)

Módosítás 110
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 bekezdés – -1.1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1.1. Előállítás
– Legalább napi 20 000 hordó kapacitású 
kitermelő létesítmények

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelet szövegének egészével való összhang biztosítása érdekében.

Módosítás 111
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 bekezdés – 1.1 pont – utolsó bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a vegyipari létesítmények, amelyek 
fűtőolajat és/vagy motor-tüzelőanyagot 
nem, illetve csupán melléktermékként 
termelnek, nem tartoznak ide.

Azok a vegyipari létesítmények, amelyek 
fűtőolajat és/vagy motor-tüzelőanyagot 
nem, illetve csupán (az éves termelés 
tömegének kevesebb mint 10%-át kitevő)
melléktermékként termelnek, nem 
tartoznak ide.

Or. en
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Indokolás

Technikai pontosítás.

Módosítás 112
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 bekezdés – 1.2 pont – utolsó bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezekhez a projektekhez tartoznak továbbá 
a földgáz- és kőolajvezetékek szállító 
rendszereinek felújítása és használatba 
vétele az irányítórendszerek és az adatok 
valósidejű regisztrálását szolgáló 
rendszerek kialakítása, valamint a 
kőolajtermékekkel való ellátás 
biztonságának javítását szolgáló 
rendszerek létrehozása és alkalmazása 
érdekében végzett beruházások. 

A katonai célokra szolgáló és az 1.1. 
pontban felsoroltaktól eltérő 
létesítményeket kiszolgáló csővezetékek 
nem tartoznak ide.

A katonai célokra szolgáló és az 1.1. 
pontban felsoroltaktól eltérő 
létesítményeket kiszolgáló csővezetékek 
nem tartoznak ide.

Or. ro

Indokolás

Ezekhez a projektekhez kell sorolni a kőolajtermékeket szállító vezetékek szállító 
rendszereinek felújítása és használatba vétele az irányítórendszerek és az adatok valósidejű 
regisztrálását szolgáló rendszerek kialakítása, valamint a kőolajtermékekkel való ellátás 
biztonságának javítását szolgáló rendszerek érdekében végzett beruházásokat is. 

Módosítás 113
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 bekezdés – 1.2 pont – utolsó bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A katonai célokra szolgáló és az 1.1. Az 1.1. pontban felsoroltaktól eltérő 
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pontban felsoroltaktól eltérő 
létesítményeket kiszolgáló csővezetékek 
nem tartoznak ide.

létesítményeket kiszolgáló csővezetékek 
nem tartoznak ide.

Or. en

Indokolás

A katonai célokat szolgáló létesítményeket nem kellene kizárni, mivel ez – az adott tagállam 
meghatározásaitól függően – az infrastruktúra jelentős részét kizárhatja. Ez a módosítás ezen 
túlmenően természetesen nem érinti ezen információk Európai Bizottság általi titkos kezelését.

Módosítás 114
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 bekezdés – 1.3 pont – utolsó bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezekhez a projektekhez tartoznak továbbá 
kősolaj és a kőolajtermékek tárolására 
szolgáló létesítmények és az 
irányítórendszerek és az adatok valósidejű 
regisztrálását szolgáló rendszerek 
érdekében végzett beruházások.

A katonai célokra szolgáló és az 1.1. 
pontban felsoroltaktól eltérő 
létesítményeket kiszolgáló tartályok nem 
tartoznak ide.

A katonai célokra szolgáló és az 1.1. 
pontban felsoroltaktól eltérő 
létesítményeket kiszolgáló tartályok nem 
tartoznak ide.

Or. ro

Indokolás

Ezekhez a projektekhez kell sorolni a nyersolaj és kőolajszármazékok tárolására szolgáló 
létesítmények és az irányítórendszerek és az adatok valósidejű regisztrálását szolgáló 
rendszerek érdekében végzett beruházásokat is.
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Módosítás 115
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 bekezdés – 1.3 pont – utolsó bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A katonai célokra szolgáló és az 1.1. 
pontban felsoroltaktól eltérő 
létesítményeket kiszolgáló tartályok nem 
tartoznak ide.

Az 1.1. pontban felsoroltaktól eltérő 
létesítményeket kiszolgáló tartályok nem 
tartoznak ide.

Or. en

Indokolás

A katonai célokat szolgáló létesítményeket nem kellene kizárni, mivel ez – az adott tagállam 
meghatározásaitól függően – az infrastruktúra jelentős részét kizárhatja. Ez a módosítás ezen 
túlmenően természetesen nem érinti ezen információk Európai Bizottság általi titkos kezelését.

Módosítás 116
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 bekezdés – -2.1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-2.1. Előállítás
– Legalább napi 0,1 millió köbméter 
kapacitású kitermelő létesítmények

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelet szövegének egészével való összhang biztosítása érdekében.
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Módosítás 117
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 bekezdés – 2.1 pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EK-Szerződés 155. cikkének 
megfelelően kidolgozott 
iránymutatásokban szereplő közös érdekű 
csővezetékek és projektek.

– Nemzeti vagy nemzetközi összekapcsolt 
hálózatok lényegi elemét képező 
csővezetékek, valamint az EK-Szerződés 
155. cikkének megfelelően kidolgozott 
iránymutatásokban szereplő közös érdekű 
csővezetékek és projektek és az 
energiaágazatbeli projektek közösségi 
pénzügyi támogatásán alapuló 
gazdaságélénkítő program létrehozásáról 
szóló 2009. július 13-i európai parlamenti 
és tanácsi rendelet mellékletében említett 
projektek.
________________
1HL L 200., 2009.7.31., 31. o.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament Jogi Szolgálatával folytatott konzultáció.

Módosítás 118
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 bekezdés – 2.1 pont – utolsó a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezekhez a projektekhez tartoznak továbbá 
a földgázvezetékek szállító rendszereinek 
felújítása és használatba vétele, az 
irányítórendszerek és az adatok valósidejű 
regisztrálását szolgáló rendszerek 
kialakítása, valamint a földgázellátás 
biztonságának javítását szolgáló 
rendszerek érdekében végzett 
beruházások. 
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Or. ro

Indokolás

Ezekhez a projektekhez kell sorolni a földgázvezetékek szállító rendszereinek felújítása és 
használatba vétele, az irányítórendszerek és az adatok valósidejű regisztrálását szolgáló 
rendszerek kialakítása, valamint a földgázellátás biztonságának javítását szolgáló rendszerek 
érdekében végzett beruházásokat is. 

Módosítás 119
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 bekezdés – 2.3 pont – 1 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Olyan informatikai szoftverek és 
hardverek, amelyek figyelemmel kísérik és 
valós idejű jelentést készítenek a 
gázkészletekről az EU illetékes 
ügynökségei számára.

Or. en

Indokolás

Ez az informatikai rendszer kulcsfontosságú infrastrukturális beruházás, amely 
elengedhetetlen az az irányú erőfeszítések növeléséhez, hogy jól működő figyelmeztető és 
megelőző rendszer jöjjön létre az energetikai célú gáz biztonsága terén. Továbbá biztosítani 
fogja az N-1 program megfelelő végrehajthatóságát is.

Módosítás 120
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 bekezdés – 2.3 pont – utolsó bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezekhez a projektekhez tartoznak továbbá 
földgáz tárolására szolgáló létesítmények 
használatba vétele és az 
irányítórendszerek és az adatok valósidejű 
regisztrálását szolgáló rendszerek 



AM\798540HU.doc 57/65 PE430.916v01-00

HU

érdekében végzett beruházások.
A katonai célokra szolgáló és az 
energiatermékeket nem, illetve csupán 
melléktermékként termelő vegyipari 
üzemeket kiszolgáló gázvezetékek, 
terminálok és létesítmények nem tartoznak 
ide.

A katonai célokra szolgáló és az 
energiatermékeket nem, illetve csupán 
melléktermékként termelő vegyipari 
üzemeket kiszolgáló gázvezetékek, 
terminálok és létesítmények nem tartoznak 
ide.

Or. ro

Indokolás

Ezekhez a projektekhez kell sorolni a földgáz tárolására szolgáló létesítmények használatba 
vétele és az irányítórendszerek és az adatok valósidejű regisztrálását szolgáló rendszerek 
érdekében végzett beruházásokat is.

Módosítás 121
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 bekezdés – 2.3 pont – utolsó bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A katonai célokra szolgáló és az 
energiatermékeket nem, illetve csupán 
melléktermékként termelő vegyipari 
üzemeket kiszolgáló gázvezetékek, 
terminálok és létesítmények nem tartoznak 
ide.

Az energiatermékeket nem, illetve csupán 
melléktermékként termelő vegyipari 
üzemeket kiszolgáló gázvezetékek, 
terminálok és létesítmények nem tartoznak 
ide.

Or. en

Indokolás

A katonai célokat szolgáló létesítményeket nem kellene kizárni, mivel ez – az adott tagállam 
meghatározásaitól függően – az infrastruktúra jelentős részét kizárhatja. Ez a módosítás ezen 
túlmenően természetesen nem érinti ezen információk Európai Bizottság általi titkos kezelését.
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Módosítás 122
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. SZÉN, LIGNIT ÉS OLAJPALA
– Évente legalább [xx] tonna éves 
kitermelést végző új vagy kibővített 
külszíni bányák.
– Évente legalább [xx] tonna éves 
kitermelést végző új vagy kibővített 
mélyművelésű bányák.

Or. en

Indokolás

Az energiaforrások definíciója megemlíti a szenet, ezért a mellékletnek is tartalmaznia kell 
egy, a szénre vonatkozó infrastruktúrával kapcsolatos fejezetet.

Módosítás 123
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Szén
– Legalább XXX kapacitású kitermelő 
létesítmények
– Legalább XXX kapacitású termelő 
létesítmények

Or. en



AM\798540HU.doc 59/65 PE430.916v01-00

HU

Módosítás 124
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 3 bekezdés – 3.1 pont – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Koncentrált napenergiát, geotermikus 
energiát és fotovoltaikus energiát előállító 
létesítmények (egyenként legalább 10 MW 
kapacitású generátorok);

– Koncentrált napenergiát és geotermikus 
energiát előállító létesítmények (egyenként 
legalább 10 MW kapacitású generátorok),
valamint fotovoltaikus energiát előállító 
(legalább 1 MW kapacitású) 
létesítmények;

Or. en

Indokolás

Fotovoltaikus energiát előállító létesítményekre vonatkozóan a javasolt küszöb túlságosan 
magasnak tűnik, és nincs összhangban a fotovoltaikus technológia decentralizált jellegével. A 
10 MW-os küszöb fenntartása gyakorlatilag a fotovoltaikus energiát előállító 
berendezéseknek kevesebb mint 10%-át fedné le.

Módosítás 125
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 3 bekezdés – 3.1 pont – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Koncentrált napenergiát, geotermikus 
energiát és fotovoltaikus energiát előállító 
létesítmények (egyenként legalább 10 MW
kapacitású generátorok);

– Koncentrált napenergiát, geotermikus 
energiát és fotovoltaikus energiát előállító 
létesítmények (egyenként legalább 5 MW
kapacitású generátorok);

Or. en

Indokolás

Durva becslések szerint a 10 MW-os küszöb fenntartása gyakorlatilag a fotovoltaikus 
energiát előállító berendezéseknek kevesebb mint 10%-át fedné le.
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Módosítás 126
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 3 bekezdés – 3.1 pont – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Biomasszát/hulladékot hasznosító 
energiatermelő létesítmények (egyenként 
legalább 10 MW kapacitású generátorok);

–Biomasszát/folyékony bio-
energiahordozókat/hulladékot hasznosító 
energiatermelő létesítmények (egyenként 
legalább 5 MW kapacitású generátorok);

Or. en

Módosítás 127
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 3 bekezdés – 3.1 pont – 6 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– olyan, megújuló forrásokból energiát 
előállító decentralizált létesítmények, 
amelyek villamosenergia-hálózathoz 
kapcsolódnak, vagy amelyekre 
vonatkozóan egy vállalkozással kötött 
visszavásárlási szerződés van érvényben, 
és összteljesítményük több mint 10 MW.    

Or. fr

Módosítás 128
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 3 bekezdés – 3.2 pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 150 kV vagy annál nagyobb feszültségre 
tervezett, villamos energia átvitelére 
szolgáló légvezetékek;

– 100 kV vagy annál nagyobb feszültségre 
tervezett, villamos energia átvitelére 
szolgáló légvezetékek;



AM\798540HU.doc 61/65 PE430.916v01-00

HU

Or. en

Indokolás

A 150 kV-os feszültség kizárhatja a néhány tagállamban tervezett számos 110 KV-os 
vezetéket.

Módosítás 129
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 3 bekezdés – 3.2 pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az EK-Szerződés 155. cikkének 
megfelelően kidolgozott 
iránymutatásokban szereplő közös érdekű 
projektek.

– Az EK-Szerződés 155. cikkének 
megfelelően kidolgozott 
iránymutatásokban szereplő közös érdekű 
projektek és az energiaágazatbeli 
projektek közösségi pénzügyi támogatásán 
alapuló gazdaságélénkítő program 
létrehozásáról szóló 2009. július 13-i 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
mellékletében említett projektek.
________________
1HL L 200., 2009.7.31., 31. o.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament Jogi Szolgálatával folytatott konzultáció.

Módosítás 130
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 3 bekezdés – 3.2 pont – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Legalább 300 mm-es átmérőjű távfűtési 
hálózat.
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Or. en

Indokolás

A 2020-as célok elérése tekintetében stratégiai jelentőséggel bírnak a távfűtési infrastruktúrák 
– a fűtés és hűtés piacán a nagyobb hatékonyság és a megújuló energiaforrások 
használatának növelése. Ezeket a javaslatban meg kell említeni.

Módosítás 131
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 3 bekezdés – 3.2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2a. Tároló és egyéb nukleáris 
létesítmények
– villamosenergia-tároló létesítmények;
– radioaktív hulladék tárolására szolgáló 
létesítmények;
– A 3.1. pont első francia bekezdése és a 
3.3. pont második francia bekezdése 
szerinti létesítményektől eltérő nukleáris 
létesítmények. 

Or. en

Módosítás 132
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 5 bekezdés – -5.1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-5.1. Leválasztás
– (Adott esetben) az 1.1. és 3.1. pontban 

említett termelő létesítményekhez 
kapcsolódó CO2-leválasztó létesítmények, 
amelyek tárolási kapacitása legalább 
100kt/év.
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Or. en

Indokolás

A javasolt rendelet szövegének egészével való összhang biztosítása érdekében.

Módosítás 133
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 5 bekezdés – 5.2 pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelet szövegének egészével való összhang biztosítása érdekében.

Módosítás 134
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 5 bekezdés – 5.2 pont – utolsó bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ebbe a bekezdésbe tartoznak továbbá az 
energiaágazatbeli projektek közösségi 
pénzügyi támogatásán alapuló 
gazdaságélénkítő program létrehozásáról 
szóló rendeletben említett, a szén-dioxid 
geológiai rétegekben történő tárolásával 
kapcsolatos projektek. 

A kutatási és technológiafejlesztési célú 
tárolólétesítmények nem tartoznak ide.

A kutatási és technológiafejlesztési célú 
tárolólétesítmények nem tartoznak ide.

Or. ro
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Indokolás

Fontos, hogy belefoglaljuk ebbe a bekezdésbe az energiaágazatbeli projektek közösségi 
pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő program létrehozásáról szóló rendeletben 
említett, a szén-dioxid geológiai rétegekben történő tárolásával kapcsolatos projekteket is. 

Módosítás 135
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 5 bekezdés – 5.2 pont – utolsó bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezekhez a projektekhez tartoznak továbbá 
szén-dioxid tárolására szolgáló 
létesítmények használatba vétele és az 
irányítórendszerek és az adatok valósidejű 
regisztrálását szolgáló rendszerek 
érdekében végzett beruházások.

A kutatási és technológiafejlesztési célú 
tárolólétesítmények nem tartoznak ide.

A kutatási és technológiafejlesztési célú 
tárolólétesítmények nem tartoznak ide.

Or. ro

Indokolás

Ezekhez a projektekhez kell sorolni a szén-dioxid tárolására szolgáló létesítmények 
használatba vétele és az irányítórendszerek és az adatok valósidejű regisztrálását szolgáló 
rendszerek érdekében végzett beruházásokat is.

Módosítás 136
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 5 bekezdés – 5.2 pont – utolsó bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatási és technológiafejlesztési célú 
tárolólétesítmények nem tartoznak ide.

törölve

Or. en
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Indokolás

A kutatási és fejlesztési projekteket nem kellene kizárni, mivel ez gyakorlatilag azt jelentené, 
hogy az elkövetkező 10–15 évben a szén-dioxid-leválasztásra és -tárolásra vonatkozóan 
semmilyen információt nem tesznek közzé. A szén-dioxid-leválasztási és -tárolási irányelv 
elvileg ilyen létesítményekre is vonatkozik.


