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Módosítás 115
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 172. 
cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 172. 
és 194. cikkére,

Or. en

Módosítás 116
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel a 2020-ig tartó időszakban és 
azt követően érvényesülő
energiainfrastruktúra-prioritásokról 
szóló, 2011. július 5-i európai parlamenti 
állásfoglalásra (2011/2034(INI)),

Or. en

Módosítás 117
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2010. március 26-án az Európai Tanács 
elfogadta a Bizottság javaslatát az új 
Európa 2020 stratégia elindításáról. Az 

(1) 2010. március 26-án az Európai Tanács 
elfogadta a Bizottság javaslatát az új 
Európa 2020 stratégia elindításáról. Az
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Európa 2020 stratégia egyik prioritása a 
fenntartható növekedés elérése egy 
erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb
és versenyképesebb gazdaság előmozdítása 
révén. A stratégia az „Erőforrás-hatékony 
Európa” elnevezésű kiemelt 
kezdeményezés részeként előtérbe helyezte 
az energiainfrastruktúrát, hangsúlyozva, 
hogy az európai hálózatokat 
kontinensszintű összekapcsolással és 
különösen a megújuló energiaforrások 
bevonásával sürgősen korszerűsíteni kell.

Európa 2020 stratégia egyik prioritása a 
fenntartható növekedés elérése egy 
erőforrás-hatékonyabb, fenntarthatóbb és 
versenyképesebb gazdaság előmozdítása 
révén. A stratégia az „Erőforrás-hatékony 
Európa” elnevezésű kiemelt 
kezdeményezés részeként előtérbe helyezte 
az energiainfrastruktúrát, hangsúlyozva, 
hogy az európai hálózatokat 
kontinensszintű összekapcsolással és 
különösen a megújuló energiaforrások 
bevonásával sürgősen korszerűsíteni kell.

Or. en

Módosítás 118
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Nem teljesült a 2002. március 15–16-
i barcelonai Európai Tanács által 
elfogadott azon cél, hogy az 
összekapcsolási szint valamennyi 
tagállamban elérje beépített termelési 
kapacitásuk legalább 10 %-át. 

Or. en

Módosítás 119
Niki Tzavela

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 
2006. szeptember 6-i 1364/2006/EK 
határozata megállapítja a transzeurópai 
energiahálózatokra vonatkozó 

(4) Az EUMSZ 171. cikke szerint a 
transzeurópai energiahálózatok egyik 
célja az EUMSZ 170. cikkében 
megfogalmazott célkitűzések teljesítése. E 
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iránymutatásokat. Az iránymutatások 
(TEN-E) célja, hogy megteremtse a belső 
uniós energiapiacot és ezzel egyidejűleg 
elősegítse az energiaforrások ésszerű 
termelését, szállítását, elosztását és 
felhasználását, csökkentse a hátrányos 
helyzetű és szigeti régiók elszigeteltségét, 
többek között harmadik országokkal 
folytatott együttműködés keretében 
biztosítsa és diverzifikálja az Unió 
energiaellátását, valamint hozzájáruljon a 
fenntartható fejlődéshez és a környezet 
védelméhez.

tekintetben figyelembe kell venni az
Európai Parlament és a Tanács 2006. 
szeptember 6-i 1364/2006/EK határozatát, 
amely megállapítja a transzeurópai 
energiahálózatokra vonatkozó 
iránymutatásokat. Az iránymutatások 
(TEN-E) célja, hogy megteremtse a belső 
uniós energiapiacot és ezzel egyidejűleg 
elősegítse az energiaforrások ésszerű 
termelését, szállítását, elosztását és 
felhasználását, csökkentse a hátrányos 
helyzetű és szigeti régiók elszigeteltségét, 
többek között harmadik országokkal 
folytatott együttműködés keretében 
biztosítsa és diverzifikálja az Unió 
energiaellátását, valamint hozzájáruljon a 
fenntartható fejlődéshez és a környezet 
védelméhez.

Or. en

Indokolás

Az 1364/2006 határozat előírta, hogy a transzeurópai energiahálózatok stratégiájának egyik 
világos célja a hátrányos helyzetű és szigeti régiók elszigeteltségének csökkentése, és a 
gazdasági és társadalmi kohézió megteremtése. Ennek az új rendelet esetében is így kell 
lennie, amelynek továbbá azt is egyértelművé kell tennie, hogy az infrastruktúrára irányuló 
kezdeményezés integrálja az EU-Szerződés célkitűzéseit és azokkal összhangban áll.

Módosítás 120
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 
2006. szeptember 6-i 1364/2006/EK 
határozata megállapítja a transzeurópai 
energiahálózatokra vonatkozó 
iránymutatásokat. Az iránymutatások 
(TEN-E) célja, hogy megteremtse a belső 
uniós energiapiacot és ezzel egyidejűleg 
elősegítse az energiaforrások ésszerű 
termelését, szállítását, elosztását és 

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 
2006. szeptember 6-i 1364/2006/EK 
határozata megállapítja a transzeurópai 
energiahálózatokra vonatkozó 
iránymutatásokat. Az iránymutatások 
(TEN-E) célja, hogy megteremtse a belső 
uniós energiapiacot és ezzel egyidejűleg 
elősegítse az energiaforrások ésszerű 
termelését, szállítását, elosztását és 



PE487.726v01-00 6/97 AM\898891HU.doc

HU

felhasználását, csökkentse a hátrányos 
helyzetű és szigeti régiók elszigeteltségét, 
többek között harmadik országokkal 
folytatott együttműködés keretében 
biztosítsa és diverzifikálja az Unió 
energiaellátását, valamint hozzájáruljon a 
fenntartható fejlődéshez és a környezet 
védelméhez.

felhasználását, csökkentse a hátrányos 
helyzetű és szigeti régiók elszigeteltségét, 
többek között harmadik országokkal 
folytatott együttműködés keretében 
biztosítsa és diverzifikálja az Unió 
energiaellátását, forrásait és útvonalait, 
valamint hozzájáruljon a fenntartható 
fejlődéshez és a környezet védelméhez.

Or. en

Módosítás 121
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A meglévő energiaipari infrastruktúrák 
felújításának és az új infrastruktúrák 
bevezetésének felgyorsítása 
elengedhetetlen az uniós energia- és 
éghajlat-politikai célkitűzések eléréséhez, 
amelyek többek között a belső energiapiac 
kiteljesítése, az ellátás, különösen a 
földgáz- és kőolajellátás biztonságának 
szavatolása, valamint az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 20 %-os 
csökkentése, a megújuló energia végső 
energiafogyasztáson belüli részesedésének 
20 %-ra történő növelése és az 
energiahatékonyság 20 %-os javítása 2020-
ig. Ezzel egyidejűleg az Uniónak fel kell 
készítenie saját infrastruktúráját a 2050-ig
elérendő, megújuló energiaforrásokon 
alapuló, alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
energiarendszerre is. A fosszilis 
tüzelőanyagok szerepét csökkenteni kell, 
és 2050-ig közel nullára kell mérsékelni 
annak érdekében, hogy az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 95 %-os 
csökkentése teljesíthető legyen. Az 
energiamixben a megújuló energia 
arányát – a 2020-ig 45 %-ra és 2040-ig 
70 %-ra vonatkozó köztes célkitűzések
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megvalósításával – 2050-ig fokozatosan 
95 %-ra kell emelni.

Or. nl

Módosítás 122
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Sosa Wagner, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A meglévő energiaipari infrastruktúrák 
felújításának és az új infrastruktúrák 
bevezetésének felgyorsítása 
elengedhetetlen az uniós energia- és 
éghajlat-politikai célkitűzések eléréséhez, 
amelyek többek között a belső energiapiac 
kiteljesítése, az ellátás, különösen a 
földgáz- és kőolajellátás biztonságának 
szavatolása, valamint az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 20 %-os 
csökkentése, a megújuló energia végső 
energiafogyasztáson belüli részesedésének 
20 %-ra történő növelése és az 
energiahatékonyság 20 %-os javítása 2020-
ig. Ezzel egyidejűleg az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásoknak 2050-
ig az 1990-es szintek alá történő, 80–
95 %-os csökkentésére irányuló európai 
tanácsi célkitűzésnek megfelelően az 
Uniónak fel kell készítenie saját 
infrastruktúráját az energiarendszer 
további, 2050-ig várható széntelenítésére 
is. 

Or. en

Módosítás 123
Marita Ulvskog
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Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A meglévő energiaipari infrastruktúrák 
felújításának és az új infrastruktúrák 
bevezetésének felgyorsítása 
elengedhetetlen az uniós energia- és 
éghajlat-politikai célkitűzések eléréséhez, 
amelyek többek között a belső energiapiac 
kiteljesítése, az ellátás, különösen a 
földgáz- és kőolajellátás biztonságának 
szavatolása, valamint az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 20 %-os 
csökkentése, a megújuló energia végső 
energiafogyasztáson belüli részesedésének 
20 %-ra történő növelése és az 
energiahatékonyság 20 %-os javítása 2020-
ig. Ezzel egyidejűleg az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásoknak 2050-
ig az 1990-es szintek alá történő, 80–
95 %-os csökkentésére irányuló európai 
tanácsi célkitűzésnek megfelelően, az 
Uniónak fel kell készítenie saját 
infrastruktúráját az energiarendszer 
további, 2050-ig várható széntelenítésére 
is.

Or. en

Módosítás 124
Graham Watson, Vittorio Prodi, Satu Hassi, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A meglévő energiaipari infrastruktúrák 
felújításának és az új infrastruktúrák 
bevezetésének felgyorsítása 
elengedhetetlen az uniós energia- és 
éghajlat-politikai célkitűzések eléréséhez, 
amelyek többek között a belső energiapiac 
kiteljesítése, az ellátás, különösen a 

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

földgáz- és kőolajellátás biztonságának 
szavatolása, valamint az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 20 %-os 
csökkentése, a megújuló energia végső 
energiafogyasztáson belüli részesedésének 
20 %-ra történő növelése és az 
energiahatékonyság 20 %-os javítása 2020-
ig. Ezzel egyidejűleg az Uniónak fel kell 
készítenie saját infrastruktúráját az 
energiarendszer további, 2050-ig várható 
széntelenítésére is. E célok alapján az 
összekapcsolt európai villamosenergia-
hálózat és a távolsági villamosenergia-
szupersztrádák az 
energiainfrastruktúrában prioritást 
élveznek.

Or. en

Módosítás 125
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Ahhoz, hogy az üvegházhatású gázok 
kibocsátására és a megújuló energiára 
vonatkozó 2020-ra és 2050-re kitűzött 
célokat meg lehessen valósítani, valamint 
hogy fenntartható, versenyképes, 
biztonságos, folyamatos és megfizethető 
energiarendszer épüljön ki, az 
energiahatékonyság elengedhetetlen. Az 
energiafelhasználás 2020-ra és 2050-re 
vonatkozó 20 %-os, illetve 40 %-os 
csökkentését kötelező erejű célként kell 
megállapítani.

Or. nl

Indokolás

Az energiafogyasztás csökkentésének leggyorsabb és legolcsóbb módja az 
energiahatékonyság. Az energiahatékonyság ezenkívül kedvező hatással van az 
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infrastrukturális befektetésekre is, mivel a fel nem használt energiához nem kell 
infrastruktúrát kiépíteni.

Módosítás 126
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az enerigahatékonyság nemcsak az 
energia szempontjából fenntartható jövő 
megteremtéséhez létfontosságú, hanem 
ahhoz is, hogy a jövőben kevesebb 
infrastruktúra-célú beruházásra legyen 
szükség.

Or. es

Módosítás 127
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A belső energiapiac, noha a villamos 
energia belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról szóló, 2009. július 13-i 
2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és a földgáz belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. 
július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv értelmében jogilag 
létezik, a nemzeti energiahálózatok közötti 
megfelelő kapcsolatok hiánya miatt 
továbbra is széttagolt. Az Unió egész 
területére kiterjedő hálózatok azonban 
nélkülözhetetlenek a növekedés, a 
foglalkoztatás és a fenntartható fejlődés 
szolgálatában álló versenyképes és jól 
működő integrált belső piac 
megteremtéséhez.

(7) A belső energiapiac, noha a villamos 
energia belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról szóló, 2009. július 13-i 
2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és a földgáz belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. 
július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv értelmében jogilag 
létezik, a nemzeti energiahálózatok közötti 
megfelelő kapcsolatok hiánya és a 
szakpolitikáknak a tagállamok általi nem 
megfelelő végrehajtása következtében a 
meglévő energiainfrastruktúrák optimális 
szint alatti felhasználása miatt továbbra is 
széttagolt. A szabályok szigorú nemzeti 
szintű végrehajtása és az Unió egész 
területére kiterjedő hálózatok azonban 
nélkülözhetetlenek az infrastrukturális 
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eszközök optimális felhasználásának 
megvalósításához és a növekedés, a 
foglalkoztatás és a fenntartható fejlődés 
szolgálatában álló versenyképes és jól 
működő integrált belső piac 
megteremtéséhez.

Or. en

Módosítás 128
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A belső energiapiac, noha a villamos 
energia belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról szóló, 2009. július 13-i 
2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és a földgáz belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. 
július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv értelmében jogilag 
létezik, a nemzeti energiahálózatok közötti 
megfelelő kapcsolatok hiánya miatt 
továbbra is széttagolt. Az Unió egész 
területére kiterjedő hálózatok azonban 
nélkülözhetetlenek a növekedés, a 
foglalkoztatás és a fenntartható fejlődés 
szolgálatában álló versenyképes és jól 
működő integrált belső piac 
megteremtéséhez.

(7)A belső energiapiac, noha a villamos 
energia belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról szóló, 2009. július 13-i 
2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és a földgáz belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. 
július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv értelmében jogilag 
létezik, a nemzeti energiahálózatok közötti 
megfelelő kapcsolatok hiánya miatt 
továbbra is széttagolt, a tagállamok pedig 
nem teljesítették az Európai Tanács által 
a villamos energia és földgáz terén 
legalább 10 %-os rendszerösszekötő 
kapacitás megteremtésére vonatkozóan
2002-ben és 2007-ben kitűzött célt. Az 
Unió egész területére kiterjedő hálózatok 
azonban nélkülözhetetlenek a növekedés, a 
foglalkoztatás és a fenntartható fejlődés 
szolgálatában álló versenyképes és jól 
működő integrált belső piac 
megteremtéséhez.

Or. en

Módosítás 129
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský, Konrad Szymański
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Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A belső energiapiac, noha a villamos 
energia belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról szóló, 2009. július 13-i 
2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és a földgáz belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. 
július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv értelmében jogilag 
létezik, a nemzeti energiahálózatok közötti 
megfelelő kapcsolatok hiánya miatt 
továbbra is széttagolt. Az Unió egész 
területére kiterjedő hálózatok azonban 
nélkülözhetetlenek a növekedés, a 
foglalkoztatás és a fenntartható fejlődés 
szolgálatában álló versenyképes és jól 
működő integrált belső piac 
megteremtéséhez.

(7) A belső energiapiac, noha a villamos 
energia belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról szóló, 2009. július 13-i 
2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és a földgáz belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. 
július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv értelmében jogilag 
létezik, a nemzeti energiahálózatok közötti 
megfelelő kapcsolatok hiánya miatt 
továbbra is széttagolt. Az Unió egész 
területére kiterjedő hálózatok azonban, –
amelyekben a szolgáltatási és termelési 
tevékenység hatékonyan elválik a hálózati
műveletektől – nélkülözhetetlenek a 
növekedés, a foglalkoztatás és a 
fenntartható fejlődés szolgálatában álló 
versenyképes és jól működő integrált belső 
piac megteremtéséhez.

Or. en

Indokolás

A versenyképes uniós energiapiac alapja az energiaágazat harmadik liberalizációs csomagja. 
Az energiaágazat harmadik csomagja végrehajtásának és az EU ténylegesen liberalizált 
energiapiaca felé történő elmozdulásnak az érdekében a TEN-E iránymutatások révén kell 
biztosítani, hogy a tulajdonjog tényleges elkülönítésére sor kerüljön.

Módosítás 130
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Valamennyi tagállam ellátásának 
biztonsága kizárólag az EU keleti és 
nyugati részei közötti teljesen integrált 



AM\898891HU.doc 13/97 PE487.726v01-00

HU

belső infrastruktúrájú energiarendszerrel 
garantálható.

Or. en

Módosítás 131
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az Unió egész területén az ellátás 
biztonságának biztosítása érdekében az 
Unió belső vezetékhálózata nyugati és 
keleti, valamint dél-keleti részének jobb 
integrálására van szükség.

Or. ro

Módosítás 132
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Antonio Cancian, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság által az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, „Intelligens 
hálózatok: az innovációtól a 
megvalósításig” című közlemény 
elismerte, hogy az intelligens hálózatok 
jelentős szerepet töltenek be az Unió 
energiapolitikai céljainak elérésében.

(9) A Bizottság által az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, „Intelligens 
hálózatok: az innovációtól a 
megvalósításig” című közlemény 
elismerte, hogy az intelligens hálózatok 
jelentős szerepet töltenek be az Unió 
energiapolitikai céljainak elérésében. 

Az energia- és távközlési infrastruktúra 
között már meglévő szinergiák előnyeinek 
teljes mértékű felhasználása céljából a 
Bizottságnak külön javaslatot kell 
előterjesztenie az intelligens hálózatok 
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fejlesztésére vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 133
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az energiatárolók, valamint a 
cseppfolyósított földgázhoz (LNG) vagy 
sűrített földgázhoz (CNG) használt 
átvételi, tároló- és újragázosító vagy 
dekompressziós létesítmények az európai 
energetikai infrastruktúra létrejöttével 
összefüggésben egyre nagyobb szerepet 
töltenek be. Ezért kívánatos ezeknek az 
energetikai infrastrukturális 
létesítményeknek a jó ütemben történő 
kiterjesztése, és az fontos része a 
holisztikus megközelítésnek, valamint a 
működőképes hálózati infrastruktúrának. 
A finanszírozás tekintetében 
mindazonáltal korlátozásokat kell 
meghatározni ezen egymással versengő 
projektkategóriák tekintetében.
A vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tároló létesítmények 
létesítése és üzemeltetése tekintetében a 
versenyt nem szabad olyan hálózati
díjakkal akadályozni, amelyek ezeket a 
létesítményeket végső fogyasztókként 
kezelik. Az ilyen díjak jelentette negatív 
ösztönzőket meg kell szüntetni.

Or. de

Indokolás

A villamosenergia-tárolók beruházási költségeinek a legmagasabb projektértékkel rendelkező 
átvitelirendszer-üzemeltető általi finanszírozása ellentmond az európai belső piac alapvető 
kialakításának, és azt ezért el kellene vetni. Ugyanez vonatkozik a gáztárolókra, valamint az 
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LNG- és CNG-létesítményekre. A vízszivattyúval működtetett villamosenergia-tároló 
létesítmények nem végső fogyasztók. A vízszivattyúval működtetett villamosenergia-tároló 
létesítményekbe eszközölt beruházásokat és a meglévő létesítmények további üzemeltetését 
ezért a versenyjoggal összeegyeztethető módon, a végső fogyasztóknak felszámított díjak alóli 
mentesítés révén kell ösztönözni.

Módosítás 134
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A más jogalkotási javaslatokban – például a TEN-E iránymutatásokban és az 
energiaágazatbeli projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő 
program létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 663/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben – már megfogalmazott konkrét projekteknek elsőbbséget kell élvezniük. 

Módosítás 135
Werner Langen
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Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A 2020-ig szükséges, európai érdekű 
villamosenergia-átviteli és földgáz-
szállítási infrastruktúrára irányuló 
beruházások becsült összege körülbelül 
200 milliárd EUR. A beruházási 
volumeneknek a korábbi trendekhez 
viszonyított jelentős emelkedése és az 
energiainfrastruktúra-prioritások 
végrehajtásának sürgőssége új 
megközelítést kíván az 
energiainfrastruktúrák, különösen a 
határokon átnyúló jellegű infrastruktúrák 
szabályozása és finanszírozása terén.

(11) A 2020-ig szükséges, európai érdekű 
villamosenergia-átviteli és földgáz-
szállítási infrastruktúrára irányuló 
beruházások becsült összege körülbelül 
200 milliárd EUR. A beruházási 
volumeneknek a korábbi trendekhez 
viszonyított – a megújuló energiák 
gyorsabb és átfogóbb kiépítése, valamint 
az üvegházhatású gázkibocsátások 20 %-
os csökkentésére, az energiahatékonyság 
20 %-os növelésére és a megújuló energia 
energiafogyasztáson belüli arányának 
20 %-ra történő emelésére vonatkozó, 
2020-ra kitűzött uniós célok elérése révén 
történő – jelentős emelkedése és az 
energiainfrastruktúra-prioritások 
végrehajtásának sürgőssége új 
megközelítést kíván az 
energiainfrastruktúrák, különösen a 
határokon átnyúló jellegű infrastruktúrák 
szabályozása és finanszírozása terén.

Or. de

Módosítás 136
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A 2020-ig szükséges, európai érdekű 
villamosenergia-átviteli és földgáz-
szállítási infrastruktúrára irányuló 
beruházások becsült összege körülbelül 
200 milliárd EUR. A beruházási 
volumeneknek a korábbi trendekhez 
viszonyított jelentős emelkedése és az 
energiainfrastruktúra-prioritások 
végrehajtásának sürgőssége új 

(11) A 2020-ig szükséges, európai érdekű 
villamosenergia-átviteli és földgáz-
szállítási infrastruktúrára irányuló 
beruházások becsült összege körülbelül 
200 milliárd EUR. A beruházási 
volumeneknek a korábbi trendekhez 
viszonyított jelentős emelkedése és az 
energiainfrastruktúra-prioritások 
végrehajtásának sürgőssége, különösen 
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megközelítést kíván az 
energiainfrastruktúrák, különösen a 
határokon átnyúló jellegű infrastruktúrák 
szabályozása és finanszírozása terén.

pénzügyi megszorítások idején, új 
megközelítést kíván az 
energiainfrastruktúrák, különösen a 
határokon átnyúló jellegű infrastruktúrák 
szabályozása és finanszírozása terén.

Or. en

Módosítás 137
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A 2011. júniusi Energiaügyi 
Tanácshoz intézett jelentésében 
(SEC(2011)0755) a Bizottság az európai 
jelentőségű energiainfrastruktúrákhoz 
2020-ig szükséges beruházások 
összértékét mintegy 200 milliárd EUR-ra 
becsülte, amelyből körülbelül 140 milliárd 
EUR-t tesznek ki a szárazföldi és tengeri
nagyfeszültségű villamosenergia-átviteli 
rendszerek, valamint a tárolási és 
intelligens hálózati alkalmazások átviteli 
és elosztási szinten, és körülbelül 70 
milliárd EUR-t a nagynyomású 
földgázszállító csővezetékek. A szükséges 
beruházások közötti ezen eltérést az 
európai összekapcsolódási eszközök
költségvetésében a villamosenergia-
infrastruktúra tekintetében rendelkezésre 
álló összeg legalább kétharmadának a 
villamosenergiához való rendelése által 
kell megfelelően tükrözni.

Or. en

Indokolás

A Bizottság egyértelműen meghatározta, hogy a szükséges beruházások nagy többségére a 
villamosenergia-infrastruktúra területén van szükség, az átvitel és az elosztás szintjén 
egyaránt. Ezt a finanszírozás támogathatóságának az iránymutató rendelet alapján történő 
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meghatározásakor megfelelően érvényesíteni kell.

Módosítás 138
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A Bizottság által 2011 júniusában 
200 milliárd euróra becsült beruházási 
igényekből mintegy 140 milliárd euró a
villamosenergia-infrastruktúrára, 
körülbelül 70 milliárd euró pedig a 
gázinfrastruktúrára irányuló 
beruházásokra van előirányozva. A 
támogatható projektek tekintetében 
biztosított finanszírozásnak arányban kell 
állnia ezekkel a beruházási igényekkel. 
Ezzel összhangban a pénzügyi támogatás 
legalább kétharmadát a villamosenergia-
hálózati projektekre kell tartalékolni.

Or. nl

Módosítás 139
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A változó megújuló források rövid 
időn belüli jelentős hozzájárulása 
következtében a technológiailag egyre 
bonyolultabb új energiaszerkezet növelte a 
koordináció hiányának, sőt a többoldalú 
függőségű hálózatokban az 
áramkimaradások és a megújuló energia 
korlátozásának kockázatát is. Az USA 
szövetségi energetikai szabályozó 
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bizottságának (FERC) tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a regionális és uniós 
szintű villamos- és földgázenergia-
rendszerek szoros összehangolása és a 
határokon átnyúló kereskedelemre 
vonatkozó valós idejű információszerzés 
az infrastruktúrahálózatok tervezéséhez és 
hatékony működtetéséhez szükséges 
információ létrehozása révén fontos 
eszközt jelenthet a nemzeti szabályozó 
hatóságok, az átvitelirendszer-
üzemeltetők, az Energiaszabályozók 
Együttműködési Ügynöksége és a 
Bizottság számára. Az 
Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynökségének javaslatokat kell 
benyújtania a Bizottságnak az európai 
energiainfrastruktúra megfelelő, való 
idejű operatív összehangolásának 
kidolgozására és végrehajtására 
vonatkozóan, amely javaslatokról a 
Bizottságnak valamennyi érdekelt féllel 
konzultálnia kell.

Or. en

Módosítás 140
Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A változó megújuló források rövid 
időn belüli jelentős hozzájárulása
következtében a technológiailag egyre 
bonyolultabb új energiaszerkezet növelte a 
koordináció hiányának, sőt a többoldalú 
függőségű hálózatokban az 
áramkimaradások és a megújuló energia 
korlátozásának kockázatát is. Az USA 
szövetségi energetikai szabályozó 
bizottságának (FERC) tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a regionális és uniós 
szintű villamos- és földgázenergia-
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rendszerek szoros összehangolása és a 
határokon átnyúló kereskedelemre 
vonatkozó valós idejű információszerzés 
az infrastruktúrahálózatok tervezéséhez és 
hatékony működtetéséhez szükséges 
információ létrehozása révén fontos 
eszközt jelenthet a nemzeti szabályozó 
hatóságok, az átvitelirendszer-
üzemeltetők, az Ügynökség és a Bizottság 
számára. A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata (ENTSO-E) és a Gázpiaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata (ENTSO-G) javaslatokat kell 
benyújtania a Bizottságnak az európai az 
európai energiainfrastruktúra megfelelő, 
való idejű operatív összehangolásának 
kidolgozására és végrehajtására 
vonatkozóan, a különböző regionális 
működési követelmények 
figyelembevételével.

Or. en

Indokolás

Jóllehet az átvitelirendszer-üzemeltetők való idejű működése összehangolásának 
elgondolását, az ellátás biztonságának jogi felelősségét és a biztonságos működtetést a 
tagállamoknak és átvitelirendszer-üzemeltetőiknek kell biztosítaniuk. Figyelembe kell venni az 
átviteli rendszerek működtetési követelményei terén mutatkozó hatalmas különbségeket is. Az 
átvitelirendszer-üzemeltetők irányítására és tulajdonjogára vonatkozóan továbbá elégséges
követelmények vannak ahhoz, hogy európai jogszabályt kelljen előterjeszteni.

Módosítás 141
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 194. cikkében említetteknek 
megfelelően az uniós energiapolitika 
alapjául szolgáló szolidaritás elvének 
tiszteletben tartása érdekében a 
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villamosenergia-átviteli és a földgáz- és 
olajszállítási infrastruktúrák területére, 
valamint a szén-dioxid szállítására és 
tárolására szolgáló berendezésekre 
vonatkozó projektek elsőbbségi jellegének 
meghatározása és végrehajtása során 
valamennyi európai régió 
kiegyensúlyozott fejlődését figyelembe kell 
venni.

Or. en

Módosítás 142
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) Elismeri az Energiaszabályozói 
Együttműködési Ügynökségnek az e 
jogszabállyal előmozdítandó 
infrastrukturális fejlesztések 
transzeurópai perspektívájának 
biztosításában betöltött fontos szerepét. E 
fontos feladat teljesítésére elegendő 
forrást kell elkülöníteni az 
Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökség számára.

Or. en

Módosítás 143
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A tagállamokkal és az érdekelt (14) A tagállamokkal és az érdekelt 
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felekkel folytatott szoros konzultációt 
követően a Bizottság 12, a transzeurópai 
energiainfrastruktúra szempontjából 
stratégiai jelentőségű prioritást határozott 
meg, amelyek 2020-ig történő végrehajtása 
létfontosságú az uniós energia- és éghajlat-
politikai célkitűzések eléréséhez. Ezek a 
prioritások különböző földrajzi régiókat 
vagy tematikus területeket foglalnak 
magukban a villamosenergia-átviteli és -
tárolási, a földgáz-szállítási, -tárolási, 
illetve a cseppfolyósított- vagy 
sűrítettföldgáz-infrastruktúra, valamint a 
szén-dioxid-szállítási és olajipari 
infrastruktúra tekintetében.

felekkel folytatott szoros konzultációt 
követően a Bizottság 12, a transzeurópai 
energiainfrastruktúra szempontjából 
stratégiai jelentőségű prioritást határozott 
meg, amelyek 2020-ig történő végrehajtása 
létfontosságú az uniós energia- és éghajlat-
politikai célkitűzések eléréséhez. Ezek a 
prioritások különböző földrajzi régiókat 
vagy tematikus területeket foglalnak 
magukban a villamosenergia-átviteli és -
tárolási, a földgáz-szállítási, -tárolási, 
illetve a cseppfolyósított- vagy 
sűrítettföldgáz-infrastruktúra, valamint az
olajipari infrastruktúra tekintetében.

Or. en

Módosítás 144
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az energiatárolók, valamint az 
LNG- és CNG-létesítmények különleges 
jelentőségre tesznek szert a transzeurópai 
energetikai infrastruktúrában a tárolt 
energiából történő ellátás és elosztás 
biztosítása szempontjából. Ezeknek az 
energiatároló létesítményeknek a jó 
ütemű kibővítése ezért fontos része a 
működőképes hálózati infrastruktúrának.
A vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tároló létesítmények vagy 
energiatároló létesítmények létesítése és 
üzemeltetése tekintetében a versenyt nem 
szabad olyan hálózati díjakkal 
akadályozni, amelyek ezeket a 
létesítményeket végső fogyasztókként 
kezelik.

Or. de
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Módosítás 145
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A szén-dioxid-leválasztás és -tárolás 
fejlesztésének és bevezetésének 
felgyorsítására irányuló uniós 
erőfeszítések ellenére nem indokolt e 
jogszabály keretében támogatást 
elkülöníteni a szén-dioxid leválasztására 
és tárolására, valamint szállítási és 
tárolási infrastruktúrájára, mivel 
kereskedelmi nagyságrendű szén-dioxid-
leválasztási és -tárolási technológiát nem 
lehet 2020 előtt kifejleszteni.

Or. en

Módosítás 146
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közös érdekű projekteket közös, 
átlátható és objektív kritériumok alapján 
kell meghatározni, figyelemmel az 
energiapolitikai célkitűzésekhez való 
hozzájárulásukra. A villamos energia és a 
gáz esetében a javasolt projekteknek a 
legújabb tízéves hálózatfejlesztési terv 
részét kell képezniük. A tervnek pedig 
figyelembe kell vennie különösen az 
Európai Tanács február 4-i ülésének azon 
következtetéseit, amelyek a peremterületek 
energiapiacai integrálásának 
szükségességével kapcsolatosak.

(15) A közös érdekű projekteket közös, 
átlátható és objektív kritériumok alapján 
kell meghatározni, figyelemmel az 
energiapolitikai célkitűzésekhez való 
hozzájárulásukra. 
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Or. en

Indokolás

A tízéves hálózatfejlesztési tervekkel kapcsolatos eljárásnak nyitottan és rugalmasan kell 
magában foglalnia a regionális csoportok által javasolt közös érdekű projekteket,

Módosítás 147
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közös érdekű projekteket közös, 
átlátható és objektív kritériumok alapján 
kell meghatározni, figyelemmel az 
energiapolitikai célkitűzésekhez való 
hozzájárulásukra. A villamos energia és a 
gáz esetében a javasolt projekteknek a 
legújabb tízéves hálózatfejlesztési terv 
részét kell képezniük. A tervnek pedig
figyelembe kell vennie különösen az 
Európai Tanács február 4-i ülésének azon 
következtetéseit, amelyek a peremterületek 
energiapiacai integrálásának 
szükségességével kapcsolatosak.

(15) A közös érdekű projekteket közös, 
átlátható és objektív kritériumok alapján 
kell meghatározni, figyelemmel a hosszú 
távú éghajlat- és energiapolitikai 
célkitűzésekhez való hozzájárulásukra,
ugyanakkor figyelembe kell venni
különösen az Európai Tanács február 4-i 
ülésének azon következtetéseit, amelyek a 
peremterületek energiapiacai 
integrálásának szükségességével 
kapcsolatosak.

Or. en

Módosítás 148
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közös érdekű projekteket közös, 
átlátható és objektív kritériumok alapján 
kell meghatározni, figyelemmel az 

(15) A közös érdekű projekteket közös, 
átlátható és objektív kritériumok alapján 
kell meghatározni, figyelemmel az 
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energiapolitikai célkitűzésekhez való 
hozzájárulásukra. A villamos energia és a 
gáz esetében a javasolt projekteknek a 
legújabb tízéves hálózatfejlesztési terv 
részét kell képezniük. A tervnek pedig
figyelembe kell vennie különösen az 
Európai Tanács február 4-i ülésének azon 
következtetéseit, amelyek a peremterületek 
energiapiacai integrálásának 
szükségességével kapcsolatosak.

energiapolitikai célkitűzésekhez való 
hozzájárulásukra. A villamos energia és a 
gáz esetében a javasolt projekteknek 
figyelembe kell venniük különösen az 
Európai Tanács február 4-i ülésének azon 
következtetéseit, amelyek a peremterületek 
energiapiacai integrálásának 
szükségességével kapcsolatosak.

Or. en

Módosítás 149
Graham Watson, Vittorio Prodi, Adina-Ioana Vălean, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közös érdekű projekteket közös, 
átlátható és objektív kritériumok alapján 
kell meghatározni, figyelemmel az 
energiapolitikai célkitűzésekhez való 
hozzájárulásukra. A villamos energia és a 
gáz esetében a javasolt projekteknek a 
legújabb tízéves hálózatfejlesztési terv 
részét kell képezniük. A tervnek pedig 
figyelembe kell vennie különösen az 
Európai Tanács február 4-i ülésének azon 
következtetéseit, amelyek a peremterületek 
energiapiacai integrálásának 
szükségességével kapcsolatosak.

(15) A közös érdekű projekteket közös, 
átlátható és objektív kritériumok alapján 
kell meghatározni, figyelemmel az 
energiapolitikai célkitűzésekhez való 
hozzájárulásukra. A villamos energia és a 
gáz esetében a javasolt projekteknek a 
legújabb tízéves hálózatfejlesztési terv 
részét kell képezniük. A tervnek pedig 
figyelembe kell vennie különösen az 
Európai Tanács február 4-i ülésének azon 
következtetéseit, amelyek a peremterületek 
energiapiacai integrálásának 
szükségességével kapcsolatosak, és elő kell 
mozdítania a megújuló energiaforrásokba 
és az alacsony szén-dioxid kibocsátású, 
biztonságos és fenntartható 
technológiákba történő beruházásokat.

Or. en
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Módosítás 150
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közös érdekű projekteket közös, 
átlátható és objektív kritériumok alapján 
kell meghatározni, figyelemmel az 
energiapolitikai célkitűzésekhez való 
hozzájárulásukra. A villamos energia és a 
gáz esetében a javasolt projekteknek a 
legújabb tízéves hálózatfejlesztési terv 
részét kell képezniük. A tervnek pedig 
figyelembe kell vennie különösen az 
Európai Tanács február 4-i ülésének azon 
következtetéseit, amelyek a peremterületek 
energiapiacai integrálásának 
szükségességével kapcsolatosak.

(15) A közös érdekű projekteket közös, 
átlátható és objektív kritériumok alapján 
kell meghatározni, figyelemmel az 
éghajlat- és energiapolitikai 
célkitűzésekhez való hozzájárulásukra. A 
villamos energia és a gáz esetében a 
javasolt projekteknek a legújabb tízéves 
hálózatfejlesztési terv részét kell 
képezniük. A tervnek pedig figyelembe 
kell vennie különösen az Európai Tanács 
február 4-i ülésének azon következtetéseit, 
amelyek a peremterületek energiapiacai 
integrálásának szükségességével 
kapcsolatosak.

Or. en

Módosítás 151
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 172. cikkének való megfelelés 
érdekében regionális csoportokat kell 
létrehozni azon közös érdekű projektekre 
vonatkozó javaslattétel céljából, 
amelyekhez a tagállamok jóváhagyása 
szükséges. A széles körű egyetértés 
biztosítása érdekében a regionális 
csoportoknak gondoskodniuk kell a 
tagállamok, a nemzeti szabályozó 
hatóságok, a projektgazdák és az érdekelt 
felek közötti szoros együttműködésről. Az 
együttműködésnek – amennyire csak 

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

lehetséges – a meglévő regionális 
együttműködési struktúráira kell épülnie.

Or. en

Módosítás 152
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Alejo Vidal-Quadras, Seán Kelly, Maria Da 
Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 153
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az egyértelmű felelősségekkel rendelkező keretrendszer biztosítása érdekében a regionális 
csoportoknak a jelenlegi kezdeményezésekre kell építeniük, de nem szabad azokkal 
integrálódniuk.

Módosítás 154
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(17) A közös érdekű projektek uniós szintű 
listájának azokra a projektekre kell 
korlátozódnia, amelyek a leginkább 
elősegítik a stratégiai jelentőségű, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és területek megvalósítását. 
Ehhez a Bizottságnak határozatot kell 
hoznia a projektlistáról, ezzel egyidejűleg 
azonban a projektválasztási folyamatban 
tiszteletben kell tartania az átláthatóság és 
a tárgyilagosság elveit. A tagállamoknak a 
területüket érintő közös érdekű projektekre 
vonatkozó jóváhagyási jogát a 
Szerződésnek megfelelően meg kell őrizni.
Amennyiben valamely tagállam területén
elutasítja a közös érdekű projekteket, az 
elutasítást kellőképpen indokolni kell. A 
végső döntésnek azonban a regionális 
csoportjához tartozó tagállamok kezében 
kell maradnia. A kísérő hatásvizsgálatban 
szereplő elemzés becslése szerint a 
villamos energia esetében mintegy 100, a 
földgáz esetében pedig mintegy 50 ilyen 
közös érdekű projektre lehet számítani.

Or. en

Módosítás 155
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

célkitűzéseinek végrehajtására. Ehhez a 
Bizottságnak határozatot kell hoznia a 
projektlistáról, ezzel egyidejűleg azonban 
tiszteletben kell tartania a tagállamoknak a 
területüket érintő közös érdekű projektekre 
vonatkozó jóváhagyási jogát. A kísérő 
hatásvizsgálatban szereplő elemzés 
becslése szerint a villamos energia 
esetében mintegy 100, a földgáz esetében 
pedig mintegy 50 ilyen projektre lehet 
számítani.

Or. en

Módosítás 156
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 157
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A meghatározási folyamat során a 
regionális csoportoknak minden esetben 
szintén figyelembe kell venniük minden 
projektet, amely megfelel a közös érdekű 
projektnek minősítéshez szükséges 
támogathatósági szempontoknak és nem 
szerepel a tízéves hálózatfejlesztési 
tervekben.

Or. en

Indokolás

Mivel az ilyen projektek nem szerepelnek a tízéves hálózatfejlesztési tervekben, nagyobb és 
mesterségesen teremtett finanszírozási kockázatoknak és ebből következően egyenlőtlen, a 
piac torzulásához vezető versenynek lehetnek kitéve, ugyanakkor fontosnak és szükségesnek 
bizonyulhatnak az energiainfrastruktúra szempontjából-prioritásnak minősülő folyosók
kiépítésében és az e rendeletben meghatározott uniós energiacélkitűzések teljesítésében.

Módosítás 158
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A közös érdekű projekteket a lehető 
legrövidebb időn belül végre kell hajtani, 
ezt követően szigorúan nyomon kell 
követni és értékelni kell őket, miközben a
projektgazdákra háruló igazgatási terheket 
minimálisra kell csökkenteni. A Bizottság 
a különös nehézségekkel járó projektekhez 
európai koordinátort jelölhet ki.

(18) A közös érdekű projekteket a lehető 
legrövidebb időn belül végre kell hajtani, 
ezt követően szigorúan nyomon kell 
követni és értékelni kell őket, miközben a 
projektgazdákra háruló igazgatási terheket 
minimálisra kell csökkenteni. A Bizottság 
a hároméves határidőt túllépő vagy
különös nehézségekkel járó projektekhez 
európai koordinátort jelölhet ki.

Or. en
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Módosítás 159
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A közös érdekű projekteket a lehető 
legrövidebb időn belül végre kell hajtani, 
ezt követően szigorúan nyomon kell 
követni és értékelni kell őket, miközben a 
projektgazdákra háruló igazgatási terheket 
minimálisra kell csökkenteni. A Bizottság 
a különös nehézségekkel járó projektekhez 
európai koordinátort jelölhet ki.

(18) A közös érdekű projekteket a lehető 
legrövidebb időn belül végre kell hajtani, 
ezt követően szigorúan nyomon kell 
követni és értékelni kell őket, miközben a 
projektgazdákra háruló igazgatási terheket 
minimálisra kell csökkenteni. A Bizottság 
a különös nehézségekkel járó projektekhez 
az érintett tagállamok beleegyezésével
európai koordinátort jelölhet ki.

Or. en

Módosítás 160
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A közös érdekű projekteket nemzeti 
szinten „elsőbbségi státussal” kell 
felruházni, és ezáltal gyorsított igazgatási 
elbánást kell biztosítani számukra. 
Helyénvaló, hogy az illetékes hatóságok a 
közös érdekű projekteket közérdekűnek
tekintsék. A 92/43/EK és a 2000/60/EK 
irányelv szerinti összes feltétel teljesülése 
esetén a környezetre káros hatást kifejtő 
projekteket is engedélyezni kell, ha ezt 
magasabb rendű közérdek indokolja.

(20) A közös érdekű projekteket nemzeti 
szinten „elsőbbségi státussal” kell 
felruházni, és ezáltal gyorsított igazgatási 
elbánást kell biztosítani számukra. 
Helyénvaló, hogy az illetékes hatóságok a 
közös érdekű projekteket közérdeknek
tekintsék. Hangsúlyozni kell, hogy a 
fontossági sorrendnek megfelelően és a 
költséghatékonyság érdekében 
azonosítani kell azokat a helyeket, ahol 
energiahatékonyságra irányuló politikák 
révén az infrastruktúra minimálisra 
csökkenthető, ahol a meglévő nemzeti 
vagy határokon átnyúló infrastruktúrát 



AM\898891HU.doc 33/97 PE487.726v01-00

HU

korszerűsíteni lehet és ahol a meglévő 
energia- vagy szállításinfrastruktúra mellé 
új infrastruktúrát szükséges és lehet 
építeni.

Or. en

Indokolás

Felesleges: hatályos és jól ismert jogszabályok rendelkezéseire és arra utal, hogy a 
tagállamoknak azokat be kell tartaniuk. A közérdekre történő utalások esetében hangsúlyozni 
kell a lehetséges költséghatékony intézkedéseket és a koherens energetikai tervezést is.

Módosítás 161
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A közös érdekű projekteket nemzeti 
szinten „elsőbbségi státussal” kell 
felruházni, és ezáltal gyorsított igazgatási 
elbánást kell biztosítani számukra. 
Helyénvaló, hogy az illetékes hatóságok a 
közös érdekű projekteket közérdekűnek 
tekintsék. A 92/43/EK és a 2000/60/EK 
irányelv szerinti összes feltétel teljesülése 
esetén a környezetre káros hatást kifejtő 
projekteket is engedélyezni kell, ha ezt 
magasabb rendű közérdek indokolja.

(20) A közös érdekű projekteket nemzeti 
szinten „elsőbbségi státussal” kell 
felruházni, és ezáltal gyorsított igazgatási 
elbánást kell biztosítani számukra. A 
regionális vagy nemzeti projekteket 
szintén azonos prioritással lehet kezelni, 
ha ennek révén biztosítható a megújuló 
energiaforrások integrálása és a verseny 
védelme. Ez magában foglalja az EU-n 
kívüli harmadik országokkal (pl. Svájc) 
közös projekteket is. Helyénvaló, hogy az 
illetékes hatóságok a közös érdekű 
projekteket közérdekűnek tekintsék. A 
92/43/EK és a 2000/60/EK irányelv 
szerinti összes feltétel teljesülése esetén a 
környezetre káros hatást kifejtő projekteket 
is engedélyezni kell, ha ezt magasabb 
rendű közérdek indokolja.

Or. de

Módosítás 162
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho
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Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A közös érdekű projekteket nemzeti 
szinten „elsőbbségi státussal” kell 
felruházni, és ezáltal gyorsított igazgatási 
elbánást kell biztosítani számukra. 
Helyénvaló, hogy az illetékes hatóságok a 
közös érdekű projekteket közérdekűnek 
tekintsék. A 92/43/EK és a 2000/60/EK 
irányelv szerinti összes feltétel teljesülése 
esetén a környezetre káros hatást kifejtő 
projekteket is engedélyezni kell, ha ezt 
magasabb rendű közérdek indokolja.

(20) A közös érdekű projekteket nemzeti 
szinten „elsőbbségi státussal” kell 
felruházni, és ezáltal gyorsított igazgatási 
elbánást kell biztosítani számukra. 
Helyénvaló, hogy az illetékes hatóságok a 
közös érdekű projekteket közérdekűnek 
tekintsék. A 92/43/EK és a 2000/60/EK 
irányelv szerinti összes feltétel teljesülése 
esetén a környezetre káros hatást kifejtő 
projekteket is engedélyezni kell, ha ezt 
magasabb rendű közérdek indokolja.

A tagállamokat ezenfelül arra kell 
ösztönözni, hogy az igazgatási bánásmód 
rendelkezéseit alkalmazzák a közös 
érdekű és a nemzeti érdekű projektekre is.

Or. en

Módosítás 163
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A közös érdekű projekteket nemzeti 
szinten „elsőbbségi státussal” kell 
felruházni, és ezáltal gyorsított igazgatási 
elbánást kell biztosítani számukra. 
Helyénvaló, hogy az illetékes hatóságok a 
közös érdekű projekteket közérdekűnek 
tekintsék. A 92/43/EK és a 2000/60/EK 
irányelv szerinti összes feltétel teljesülése 
esetén a környezetre káros hatást kifejtő 
projekteket is engedélyezni kell, ha ezt 
magasabb rendű közérdek indokolja.

(20) A közös érdekű projekteket nemzeti 
szinten „elsőbbségi státussal” kell 
felruházni, és ezáltal gyorsított igazgatási 
elbánást kell biztosítani számukra. 
Helyénvaló, hogy az illetékes hatóságok a 
közös érdekű projekteket közérdekűnek 
tekintsék. A 92/43/EK és a 2000/60/EK 
irányelv szerinti összes feltétel teljesülése 
esetén a környezetre egyértelműen káros 
hatást kifejtő projekteket is engedélyezni 
kell, ha ezt magasabb rendű közérdek 
indokolja.
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Or. en

Módosítás 164
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Egy valamennyi engedélyezési eljárást 
összefogó vagy koordináló, hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóság létrehozása 
(„egyablakos rendszer”) várhatóan 
egyszerűsíti az eljárást, növeli a 
hatékonyságot és az átláthatóságot, 
valamint hozzájárul a tagállamok közötti 
szorosabb együttműködés kialakításához.

(21) Egy valamennyi engedélyezési eljárást 
összefogó, hatáskörrel rendelkező nemzeti 
hatóság létrehozása („egyablakos 
rendszer”) várhatóan egyszerűsíti az 
eljárást, növeli a hatékonyságot és az 
átláthatóságot, valamint hozzájárul a 
tagállamok közötti szorosabb 
együttműködés kialakításához.

Or. en

Indokolás

Egy új infrastruktúra megvalósításával összefüggő határidők a legtöbb esetben az engedélyek
és engedélyeztetések szakaszához kapcsolódnak, ami kívül esik a projektgazda és az 
üzemeltető hatáskörén. Az eljárást tovább bonyolítja, ha a területre vonatkozó hatáskörök 
megoszlanak a különböző hivatalok között, a regionális és helyi hatóságokat is beleértve. Az 
integrált rendszer tovább fogja gyorsítani az eljárást, míg az összehangolt rendszer nem a 
probléma végét, hanem csak félmegoldását jelenti.

Módosítás 165
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Egy valamennyi engedélyezési eljárást 
összefogó vagy koordináló, hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóság létrehozása 
(„egyablakos rendszer”) várhatóan 
egyszerűsíti az eljárást, növeli a 
hatékonyságot és az átláthatóságot, 
valamint hozzájárul a tagállamok közötti 

(21) Egy valamennyi engedélyezési eljárást 
összefogó, hatáskörrel rendelkező nemzeti 
hatóság létrehozása („egyablakos 
rendszer”) várhatóan egyszerűsíti az 
eljárást, növeli a hatékonyságot és az 
átláthatóságot, valamint hozzájárul a 
tagállamok közötti szorosabb 
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szorosabb együttműködés kialakításához együttműködés kialakításához

Or. en

Indokolás

Egy új infrastruktúra megvalósításával összefüggő határidők a legtöbb esetben az engedélyek
és engedélyeztetések szakaszához kapcsolódnak, ami kívül esik a projektgazda és az
üzemeltető hatáskörén. A vonatkozó jogi garanciák biztosítása mellett az európai 
intézményeknek képeseknek kell lenniük arra, hogy egyetlen koordinátorral és az érintett 
hivatalokra vonatkozó szigorú határidőkkel, egységes és hatékony eljárást vezessenek be.

Módosítás 166
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Ezen túlmenően a tagállamokat 
arra kell ösztönözni, hogy a közös érdekű 
projektekre vonatkozó engedélyezési 
eljárások rendelkezéseit lehetőség szerint 
más projektek esetében is alkalmazzák.

Or. en

Módosítás 167
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Ezen túlmenően a tagállamokat 
arra kell ösztönözni, hogy a közös érdekű 
projektekre vonatkozó engedélyezési 
eljárások rendelkezéseit a nemzeti 
érdekkörbe tartozó projektek esetében is 
alkalmazzák.

Or. en
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Módosítás 168
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(24) Tekintettel az energiainfrastruktúrák 
kiépítésének sürgető jellegére, az 
engedélyezési eljárás egyszerűsítése 
mellett egyértelműen meg kell határozni 
azt a határidőt, ameddig az egyes 
hatáskörrel rendelkező hatóságoknak meg
kell hozniuk a projekt építésével 
kapcsolatos határozatot. E határidő, 
melynek célja, hogy az eljárások 
hatékonyabb kialakítására és 
lebonyolítására ösztönözzön, 
semmiféleképpen nem korlátozhatja a 
környezetvédelemre és a lakossági 
részvételre vonatkozó szigorú előírásokat. 
Éppen ellenkezőleg, ennek a 
környezetvédelmi kérdések időben történő 
és koherens azonosítását és értékelését, a 
rendelkezésre álló technikai lehetőségek 
nyitott megközelítését és a korai időponttól 
kezdődő lakossági részvételt kell 
ösztönöznie. 

Or. en

Módosítás 169
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Mivel fennáll annak a veszélye, 
hogy a hosszadalmas engedélyezési 
eljárások miatt számos infrastrukturális 
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projekt nem tudja tartani a projekt 
bevezetésének tervezett időpontját, a 
projektgazdának az engedélyezési eljárás 
elejétől kezdve technológiasemleges 
megközelítést kell követnie, azaz a II. 
melléklet 1a. pontjában felsorolt 
valamennyi technológiai opciót és ezek 
kombinációját is fontolóra kell vennie.

Or. en

Módosítás 170
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) E rendelet és különösen az 
engedélyezésre, a lakossági részvételre és a 
közös érdekű projektek végrehajtására 
vonatkozó rendelkezések alkalmazása nem 
sérti a nemzetközi és uniós jogszabályokat, 
ideértve a környezeti és emberi egészség 
védelmével kapcsolatos rendelkezéseket, 
valamint a közös halászati és tengerpolitika 
keretében elfogadott rendelkezéseket

(25) E rendelet és különösen az 
engedélyezésre, a lakossági részvételre és a 
közös érdekű projektek végrehajtására 
vonatkozó rendelkezések alkalmazása nem 
sérti az elővigyázatosság elvét, a 
nemzetközi és uniós jogszabályokat, 
ideértve a környezeti és emberi egészség 
védelmével kapcsolatos rendelkezéseket,
valamint a közös halászati és tengerpolitika 
keretében elfogadott rendelkezéseket

Or. en

Módosítás 171
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A költségek megfelelő elosztásáról 
folyó egyeztetéseket egy olyan értékelésére 

(26) A költségek megfelelő elosztásáról 
folyó egyeztetéseket egy olyan értékelésére 
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kell alapozni, amely a tízéves 
hálózatfejlesztési terv részeként egy 
harmonizált, az adott infrastruktúra-projekt 
költségének és hasznának az 
energiarendszer egészére kiterjedő 
elemzését szolgáló módszertanra épül, és 
amelyet az átvitelirendszer-üzemeltetők 
európai hálózata készített a villamos 
energia határokon keresztül történő 
kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati 
hozzáférési feltételekről szóló, 2009. július 
13-i 714/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet és a földgázszállító 
hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről 
szóló, 2009. július 13-i 715/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében, illetve az Energiaszabályozók 
Együttműködési Ügynöksége vizsgált felül 
az Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2009. 
július 13-i 713/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet értelmében.

kell alapozni, amely a tízéves 
hálózatfejlesztési terv részeként egy 
harmonizált, az adott infrastruktúra-projekt 
költségének és hasznának az 
energiarendszer egészére kiterjedő, a 
2009/28/EK irányelv céljaival, más 
vonatkozó uniós jogszabályokkal, és az 
Uniónak a bizottsági ütemtervekben 2050-
re előrevetített céljaival összhangban álló, 
hosszú távú elemzését szolgáló 
módszertanra épül, és amelyet az 
átvitelirendszer-üzemeltetők európai 
hálózata készített a villamos energia 
határokon keresztül történő kereskedelme 
esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételekről szóló, 2009. július 13-i 
714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet és a földgázszállító hálózatokhoz 
való hozzáférés feltételeiről szóló, 2009. 
július 13-i 715/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet értelmében, 
illetve az Energiaszabályozók 
Együttműködési Ügynöksége vizsgált felül 
az Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2009. 
július 13-i 713/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet értelmében.

Or. en

Módosítás 172
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A költségek megfelelő elosztásáról 
folyó egyeztetéseket egy olyan értékelésére 
kell alapozni, amely a tízéves 
hálózatfejlesztési terv részeként egy 
harmonizált, az adott infrastruktúra-projekt 
költségének és hasznának az 
energiarendszer egészére kiterjedő 
elemzését szolgáló módszertanra épül, és 

(26) A költségek megfelelő elosztásáról 
folyó egyeztetéseket egy olyan értékelésére 
kell alapozni, amely egy harmonizált, az 
adott infrastruktúra-projekt költségének és 
hasznának az energiarendszer egészére 
kiterjedő elemzését szolgáló módszertanra 
épül, és amelyet az átvitelirendszer-
üzemeltetők európai hálózata készített a 
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amelyet az átvitelirendszer-üzemeltetők 
európai hálózata készített a villamos 
energia határokon keresztül történő 
kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati 
hozzáférési feltételekről szóló, 2009. július 
13-i 714/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet és a földgázszállító 
hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről 
szóló, 2009. július 13-i 715/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében, illetve az Energiaszabályozók 
Együttműködési Ügynöksége vizsgált felül 
az Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2009. 
július 13-i 713/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet értelmében.

villamos energia határokon keresztül 
történő kereskedelme esetén alkalmazandó 
hálózati hozzáférési feltételekről szóló, 
2009. július 13-i 714/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet és a 
földgázszállító hálózatokhoz való 
hozzáférés feltételeiről szóló, 2009. július 
13-i 715/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet értelmében, illetve az 
Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynöksége vizsgált felül az 
Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2009. 
július 13-i 713/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet értelmében.

Or. en

Módosítás 173
Pilar del Castillo Vera, Antonio Cancian, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az egyre integráltabbá váló belső 
energiapiacon a határokon átnyúló 
költségelosztás egyértelmű és átlátható 
szabályai elengedhetetlenek a határokon 
átnyúló infrastruktúrára irányuló 
beruházások felgyorsításához. Az Európai 
Tanács 2011. február 4-i ülésén 
emlékeztetett arra, hogy fontos a hálózati 
beruházások számára vonzó, a 
finanszírozási igényekkel arányos díjakkal 
és a határokon átnyúló beruházásokra 
vonatkozó megfelelő költségelosztással 
jellemzett szabályozási keret bevezetése, 
amely egyúttal fokozza a versenyt és 
különösen az európai ipar 
versenyképességét, és figyelembe veszi a 
fogyasztókra gyakorolt hatást.

(27) Az egyre integráltabbá váló belső 
energiapiacon a határokon átnyúló 
költségelosztás egyértelmű és átlátható 
szabályai elengedhetetlenek a határokon 
átnyúló infrastruktúrára irányuló 
beruházások felgyorsításához. Az Európai 
Tanács 2011. február 4-i ülésén 
emlékeztetett arra, hogy fontos a hálózati 
beruházások számára vonzó, a 
finanszírozási igényekkel arányos díjakkal 
és a határokon átnyúló beruházásokra 
vonatkozó megfelelő költségelosztással 
jellemzett szabályozási keret bevezetése, 
amely egyúttal fokozza a versenyt és 
különösen az európai ipar 
versenyképességét, és figyelembe veszi a 
fogyasztókra gyakorolt hatást. E 
tekintetben annak megállapítása céljából, 
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hogy ténylegesen költségek merültek-e fel,
szükség esetén el kell végezni a 
beruházási költségek referenciaértékének 
meghatározását a tagállamok 
projektgazdái között.

Or. en

Módosítás 174
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Tekintettel arra, hogy e rendelet 
célja az erőteljesen versenyképes, egységes 
energiapiac kiépítése, a közös érdekű 
projekteknek elő kell segíteniük az Unió 
közös energiapolitikája célkitűzéseinek 
megvalósítását, elsősorban pedig a belső 
energiapiac befejezését és az ellátási 
biztonság szavatolását, megfelelő 
figyelmet fordítva a piac torzulásának
elkerülésére. 

Or. en

Módosítás 175
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) A határokon átnyúló hatással 
rendelkező földgáz-szállítási projektek 
tekintetében a tagállamoknak
mérlegelniük kell, hogy a projekt 
kedvezményezettjei számára a határokon 
átnyúló költségelosztással kapcsolatban 
valamely másik tagállambeli megfelelő 
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jogalanyt jelöljenek ki kapacitásfoglalás 
formájában tett hosszú távú 
kötelezettségvállalásokra. Az ilyen 
kapacitást fel kell ajánlani a piacon.

Or. en

Indokolás

Infrastrukturális költségeket elsősorban hosszú távú kapacitásmegállapodásokkal és/vagy a 
tagállamok vagy a szabályozó hatóságok kötelezettségvállalásai által lehet jegyezni. A 
határokon átnyúló költségelosztásnál a rendszerhasználók hosszú távú kapacitásfoglalás 
formájában megvalósuló költségviselésének elvét kell szem előtt tartani; ilyen 
kötelezettségeket nem piaci szereplők – például tagállamok vagy a tagállamok által ebből a 
célból létesített jogalanyok – is vállalhatnak.

Módosítás 176
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) A határokon átnyúló hatással 
rendelkező földgáz-szállítási projektek 
tekintetében a tagállamoknak 
mérlegelniük kell, hogy a projekt 
kedvezményezettjei számára a határokon 
átnyúló költségelosztással kapcsolatban 
valamely másik tagállambeli megfelelő 
jogalanyt jelöljenek ki kapacitásfoglalás 
formájában tett hosszú távú 
kötelezettségvállalásokra. Az ilyen 
kapacitást fel kell ajánlani a piacon.

Or. en

Módosítás 177
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

(28a) A piac zökkenőmentes működése 
elengedhetetlen ahhoz, hogy megfelelő 
számú befektető érkezzen és a beruházási 
költségek túlnyomó részét a piacról 
lehessen finanszírozni. Egyes esetekben 
azonban a piaci mechanizmusok 
önmagukban nem elegendők a megcélzott 
eredmények eléréséhez. Ez különösen 
vonatkozik azoknak a kulcsfontosságú 
projekteknek a finanszírozására, amelyek 
rövid távon nem vonzóak a piac számára, 
de amelyek megvalósítása mégis fontos az 
energetikai infrastrukturális célok elérése 
érdekében. Létfontosságú tehát, hogy az 
állami szektor az innovációt célzó, 
különböző finanszírozási eszközök 
elegyének létrehozásával biztosítsa a 
szükséges pénzügyi támogatást ezekre a 
típusú projektekre.

Or. nl

Módosítás 178
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az európai energiaügyi 
gazdaságélénkítő program jól szemléltette, 
milyen hozzáadott értéket képvisel, ha az 
európai jelentőségű projektek végrehajtási 
feltételeinek megteremtése érdekében a 
jelentős uniós finanszírozással 
magántámogatást mozgósítunk. Az 
Európai Tanács 2011. február 4-i ülésén 
elismerte, hogy egyes 
energiainfrastruktúra-projekteknek 
korlátozott állami finanszírozásra lehet 
szüksége a magánfinanszírozás 
mobilizálásához. A gazdasági és pénzügyi 
válság, valamint a költségvetési 
megszorítások fényében a következő 

(29) Az európai energiaügyi 
gazdaságélénkítő program jól szemléltette, 
milyen hozzáadott értéket képvisel, ha az 
európai jelentőségű projektek végrehajtási 
feltételeinek megteremtése érdekében a 
jelentős uniós finanszírozással 
magántámogatást mozgósítunk. Az 
Európai Tanács 2011. február 4-i ülésén 
elismerte, hogy egyes 
energiainfrastruktúra-projekteknek 
korlátozott állami finanszírozásra lehet 
szüksége a magánfinanszírozás 
mobilizálásához. A gazdasági és pénzügyi 
válság, valamint a költségvetési 
megszorítások fényében a következő 
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többéves pénzügyi kereten belül célzott, 
támogatásokat és pénzügyi eszközöket 
egyaránt magában foglaló segítségnyújtást 
kell kidolgozni, amely új beruházókat vonz 
az energiainfrastruktúra-prioritásnak 
minősülő folyosókhoz és területekhez, 
miközben az uniós költségvetés 
hozzájárulását a lehető legalacsonyabb 
szinten tartja.

többéves pénzügyi kereten belül célzott, 
támogatásokat és pénzügyi eszközöket 
egyaránt magában foglaló segítségnyújtást 
kell kidolgozni, amely új beruházókat vonz 
az energiainfrastruktúra-prioritásnak 
minősülő folyosókhoz és területekhez, 
miközben az uniós költségvetés 
hozzájárulását a lehető legalacsonyabb 
szinten tartja. Ennek során támaszkodni 
kell az infrastrukturális projektek 
finanszírozására szolgáló 
projektkötvények kísérleti szakasza során 
szerzett tapasztalatokra.

Or. de

Módosítás 179
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az európai energiaügyi 
gazdaságélénkítő program jól szemléltette, 
milyen hozzáadott értéket képvisel, ha az 
európai jelentőségű projektek végrehajtási 
feltételeinek megteremtése érdekében a 
jelentős uniós finanszírozással 
magántámogatást mozgósítunk. Az 
Európai Tanács 2011. február 4-i ülésén 
elismerte, hogy egyes 
energiainfrastruktúra-projekteknek 
korlátozott állami finanszírozásra lehet 
szüksége a magánfinanszírozás 
mobilizálásához. A gazdasági és pénzügyi 
válság, valamint a költségvetési 
megszorítások fényében a következő 
többéves pénzügyi kereten belül célzott, 
támogatásokat és pénzügyi eszközöket 
egyaránt magában foglaló segítségnyújtást 
kell kidolgozni, amely új beruházókat vonz 
az energiainfrastruktúra-prioritásnak 
minősülő folyosókhoz és területekhez, 
miközben az uniós költségvetés 

(29) Az európai energiaügyi 
gazdaságélénkítő program jól szemléltette, 
milyen hozzáadott értéket képvisel, ha az 
európai jelentőségű projektek végrehajtási 
feltételeinek megteremtése érdekében a 
jelentős uniós finanszírozással 
magántámogatást mozgósítunk. Az 
Európai Tanács 2011. február 4-i ülésén 
elismerte, hogy egyes 
energiainfrastruktúra-projekteknek 
korlátozott állami finanszírozásra lehet 
szüksége a magánfinanszírozás 
mobilizálásához. A gazdasági és pénzügyi 
válság, valamint a költségvetési 
megszorítások fényében a következő 
többéves pénzügyi kereten belül célzott, 
támogatásokat és pénzügyi eszközöket, 
azok stabil és kiszámítható szabályozási 
keretét egyaránt magában foglaló 
segítségnyújtást kell kidolgozni, amely új 
beruházókat vonz az energiainfrastruktúra-
prioritásnak minősülő folyosókhoz és 
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hozzájárulását a lehető legalacsonyabb 
szinten tartja.

területekhez, miközben az uniós 
költségvetés hozzájárulását a lehető 
legalacsonyabb szinten tartja.

Or. en

Indokolás

Az elérni kívánt célkitűzések elérése érdekében az alapvető eszköz nem a beruházások 
támogatása, hanem egy stabil, egységes és kiszámítható keret létrehozása egész Európa 
számára, amely lehetővé teszi, hogy a projektgazdák és befektetők szabályozási kockázat 
vállalása nélkül jussanak a tőkepiacokon az e beruházások kivitelezéséhez szükséges 
pénzösszegekhez. Minél kisebb a szabályozási kockázat, annál alacsonyabb a beruházási 
költség.

Módosítás 180
Pilar del Castillo Vera, Algirdas Saudargas, Seán Kelly, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da 
Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az európai energiaügyi 
gazdaságélénkítő program jól szemléltette, 
milyen hozzáadott értéket képvisel, ha az 
európai jelentőségű projektek végrehajtási 
feltételeinek megteremtése érdekében a 
jelentős uniós finanszírozással 
magántámogatást mozgósítunk. Az 
Európai Tanács 2011. február 4-i ülésén 
elismerte, hogy egyes 
energiainfrastruktúra-projekteknek 
korlátozott állami finanszírozásra lehet 
szüksége a magánfinanszírozás 
mobilizálásához. A gazdasági és pénzügyi 
válság, valamint a költségvetési 
megszorítások fényében a következő 
többéves pénzügyi kereten belül célzott, 
támogatásokat és pénzügyi eszközöket 
egyaránt magában foglaló segítségnyújtást 
kell kidolgozni, amely új beruházókat vonz 
az energiainfrastruktúra-prioritásnak 
minősülő folyosókhoz és területekhez, 
miközben az uniós költségvetés 

(29) Az európai energiaügyi 
gazdaságélénkítő program jól szemléltette, 
milyen hozzáadott értéket képvisel, ha az 
európai jelentőségű projektek végrehajtási 
feltételeinek megteremtése érdekében a 
jelentős uniós finanszírozással 
magántámogatást mozgósítunk. Az 
Európai Tanács 2011. február 4-i ülésén 
elismerte, hogy egyes 
energiainfrastruktúra-projekteknek 
korlátozott állami finanszírozásra lehet 
szüksége a magánfinanszírozás 
mobilizálásához. A gazdasági és pénzügyi 
válság, valamint a költségvetési 
megszorítások fényében a következő 
többéves pénzügyi kereten belül célzott, 
támogatásokat és pénzügyi eszközöket, 
valamint stabil és kiszámítható 
szabályozási keretet egyaránt magában 
foglaló segítségnyújtást kell kidolgozni, 
amely új beruházókat vonz az 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
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hozzájárulását a lehető legalacsonyabb 
szinten tartja.

folyosókhoz és területekhez, miközben az 
uniós költségvetés hozzájárulását a lehető 
legalacsonyabb szinten tartja.

Or. en

Módosítás 181
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az európai energiaügyi 
gazdaságélénkítő program jól szemléltette, 
milyen hozzáadott értéket képvisel, ha az 
európai jelentőségű projektek végrehajtási 
feltételeinek megteremtése érdekében a 
jelentős uniós finanszírozással 
magántámogatást mozgósítunk. Az 
Európai Tanács 2011. február 4-i ülésén 
elismerte, hogy egyes 
energiainfrastruktúra-projekteknek 
korlátozott állami finanszírozásra lehet 
szüksége a magánfinanszírozás 
mobilizálásához. A gazdasági és pénzügyi 
válság, valamint a költségvetési 
megszorítások fényében a következő 
többéves pénzügyi kereten belül célzott, 
támogatásokat és pénzügyi eszközöket 
egyaránt magában foglaló segítségnyújtást 
kell kidolgozni, amely új beruházókat vonz 
az energiainfrastruktúra-prioritásnak 
minősülő folyosókhoz és területekhez, 
miközben az uniós költségvetés 
hozzájárulását a lehető legalacsonyabb 
szinten tartja.

(29) Az európai energiaügyi 
gazdaságélénkítő program jól szemléltette, 
milyen hozzáadott értéket képvisel, ha az 
európai jelentőségű projektek végrehajtási 
feltételeinek megteremtése érdekében a 
jelentős uniós finanszírozással 
magántámogatást mozgósítunk. Az 
Európai Tanács 2011. február 4-i ülésén 
elismerte, hogy egyes 
energiainfrastruktúra-projekteknek 
korlátozott állami finanszírozásra lehet 
szüksége a magánfinanszírozás 
mobilizálásához. A gazdasági és pénzügyi 
válság, valamint a költségvetési 
megszorítások fényében a következő 
többéves pénzügyi kereten belül célzott, 
támogatásokat és pénzügyi eszközöket 
egyaránt magában foglaló segítségnyújtást 
kell kidolgozni, amely új beruházókat vonz 
az energiainfrastruktúra-prioritásnak 
minősülő folyosókhoz és területekhez.

Or. en

Módosítás 182
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

The investment needs for gas and electricity infrastructure are enormous up to 2020 and 
therefore do not justify priority and allocations to CCS transport infrastructure within this 
regulation. Due to the lack of economic and commercial viability of CCS by 2020 the 
regulation should focus on achieving the energy policy objectives. The Connecting Europe 
Facility has a specified objective of using cross-sectoral synergies between transport, energy 
and ICT infrastructure, where smart grids is an obvious combination of the two latter. It is 
important to specify that funding of smart grids is not limited to the Structural Funds.
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Módosítás 183
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A 2020-ig megvalósítandó közös érdekű projekteket az energiára vonatkozó 
iránymutatásoknak kell meghatározniuk. Ezért fontos, hogy az iránymutatásokat a lehető 
leggyorsabban elfogadják. A közös érdekű projekteknek az európai összekapcsolódási 
eszközről (CEF) szóló rendelet szerinti uniós pénzügyi támogatásra való jogosultságát az 
összekapcsolódási eszköz keretében kell eldönteni. Ily módon nem csupán a többéves pénzügyi 
keret befejeződése után rendelkezésre álló uniós finanszírozás elosztásán és az 
összekapcsolódási eszközön keresztül finanszírozandó közös érdekű projektek közötti 
összhangon lehetne javítani.
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Módosítás 184
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 185
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés



PE487.726v01-00 50/97 AM\898891HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 186
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Mivel e rendelet célkitűzését, 
nevezetesen a transzeurópai 
energiahálózatok kiépítését és kölcsönös 
átjárhatóságát, valamint az e hálózatokba 
való becsatlakozást tagállami szinten nem 
lehet kielégítően megvalósítani, és ezért 

(32) Az, hogy a tagállamok nem 
teljesítették az Európai Tanács által 2002 
márciusában kitűzött villamosenergia-
összekapcsolódási célt, azt bizonyítja, 
hogy e rendelet célkitűzését, nevezetesen a 
transzeurópai energiahálózatok kiépítését 



AM\898891HU.doc 51/97 PE487.726v01-00

HU

uniós szinten jobban megvalósítható, az 
Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritási elvvel 
összhangban intézkedéseket fogadhat el. 
Az említett cikkben foglalt arányosság 
elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi 
túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

és kölcsönös átjárhatóságát, valamint az e 
hálózatokba való becsatlakozást tagállami 
szinten nem lehet kielégítően 
megvalósítani, és ezért uniós szinten 
jobban megvalósítható, az Unió az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritási elvvel összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Az említett 
cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 
cél eléréséhez szükséges mértéket.

Or. en

Módosítás 187
Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az e rendeletben megállapított 
iránymutatások és különösen a 
rendeletben meghatározott közös érdekű 
projektek a következő energiapolitikai 
célok közül egynek vagy többnek felelnek 
meg:
a) versenyképesség a belső energiapiac 
további integrációjának és a határokon 
átnyúló energiahálózatok közötti 
átjárhatóság előmozdítása által;
b) az uniós energiaellátás biztonságának 
és rendszere tűrőképességének, valamint a 
rendszerműveletek biztonságának 
növelése;
c) fenntartható fejlődés és 
környezetvédelem. 

Or. en

Módosítás 188
Yannick Jadot
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az e kiemelt jelentőségű folyosók és 
területek megvalósításához szükséges és a 
II. melléklet szerinti villamosenergia-, gáz-
, olaj- és szén-dioxid-infrastruktúrák 
kategóriáiba tartozó közös érdekű 
projektek meghatározásának szabályait 
állapítja meg;

a) az e kiemelt jelentőségű folyosók és 
területek megvalósításához szükséges és a 
II. melléklet szerinti villamosenergia-, gáz-
és olaj-infrastruktúrák kategóriáiba tartozó 
közös érdekű projektek meghatározásának 
szabályait állapítja meg;

Or. en

Módosítás 189
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a közös érdekű projektek költségeinek 
és a kockázatalapú ösztönzőknek a 
határokon átnyúló elosztására 
vonatkozóan ír elő szabályokat;

c) előírja a határokon átnyúló hatással 
rendelkező beruházások szabályait és 
meghatározza a kiemelt jelentőségű 
folyosókban végzett infrastrukturális 
projektek ösztönzőit;

Or. en

Módosítás 190
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a közös érdekű projektekkel 
kapcsolatban [az európai 

törölve
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összekapcsolódási eszköz létrehozásáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendelet] értelmében nyújtott uniós 
pénzügyi támogatásra való jogosultság 
feltételeit határozza meg.

Or. en

Indokolás

A 2020-ig megvalósítandó közös érdekű projekteket az energiára vonatkozó 
iránymutatásoknak kell meghatározniuk. Ezért fontos, hogy az iránymutatásokat a lehető 
leggyorsabban elfogadják. A közös érdekű projekteknek az európai összekapcsolódási 
eszközről (CEF) szóló rendelet szerinti uniós pénzügyi támogatásra való jogosultságát az 
összekapcsolódási eszköz keretében kell eldönteni. Ily módon nem csupán a többéves pénzügyi 
keret befejeződése után rendelkezésre álló uniós finanszírozás elosztásán és az 
összekapcsolódási eszközön keresztül finanszírozandó közös érdekű projektek közötti 
összhangon lehetne javítani.

Módosítás 191
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. „energiainfrastruktúra”: minden olyan 
fizikai berendezés, amely villamos energia 
vagy gáz átvitelére/szállítására vagy 
elosztására, olaj szállítására, vagy villamos 
energia vagy gáz tárolására alkalmas, 
illetve a cseppfolyósított földgázhoz (LNG) 
vagy sűrített földgázhoz (CNG) használt 
átvételi, tároló és újragázosító vagy 
dekompressziós létesítmény, amely az 
Unió területén található vagy az Uniót 
kapcsolja össze;

Or. en

Indokolás

Az energiainfrastruktúra gáz tekintetében tartalmazza az LNG terminálokat; a II. melléklet 1. 
pontjában foglalt kategóriáknak való megfelelés érdekében a fogalommeghatározást ennek 
figyelembevétele céljából ki kell igazítani.
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Módosítás 192
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. „energiainfrastruktúra”: minden olyan 
fizikai berendezés, amely villamos energia 
vagy gáz átvitelére/szállítására vagy 
elosztására alkalmas, vagy a 
cseppfolyósított földgázhoz (LNG) 
használt átvételi, tároló és újragázosító 
vagy dekompressziós létesítmény, vagy 
olaj vagy szén-dioxid szállítására, illetve 
villamos energia vagy gáz tárolására 
alkalmas berendezés, és amely az Unió 
területén található vagy az Uniót egy vagy 
több harmadik országgal kapcsolja össze;

Or. en

Módosítás 193
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Lásd a (30) preambulumbekezdéshez fűzött módosítás indokolását.

Módosítás 194
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 195
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr
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Indokolás

A teljes energiainfrastruktúra-láncnak a rendelet hatálya alá kell tartoznia annak érdekében, 
hogy a lánc minden egyes része európai érdeket szolgáló projektek minősülhessen. Különösen 
az LNG-termináloknak kell lehetővé tenniük, hogy megfeleljenek az egész Európai Unió 
energiaellátásának rugalmasságával és biztonságával kapcsolatos igényeknek.

Módosítás 196
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 197
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Módosítás 198
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „átfogó határozat”: a hatáskörrel 
rendelkező hatóság által egy projekt 
építésének engedélyezéséről vagy 
elutasításáról hozott határozat, amely nem 
érinti az azt követően ingatlanhoz való 
hozzáféréssel összefüggésben, illetve 
közigazgatási vagy bírósági fellebbezési 
eljárás keretében hozott későbbi 
határozatokat;

2. „átfogó határozat”: egy tagállam
hatósága által hozott egy vagy több
határozat, amely hatóság eldönti, hogy a 
projektgazda számára engedélyezi-e egy 
projekttel kapcsolatos 
energiainfrastruktúra kiépítését, és amely
nem érinti az azt követően ingatlanhoz való 
hozzáféréssel, a működtetési engedélyek 
kiadásával összefüggésben, illetve 
közigazgatási vagy bírósági fellebbezési 
eljárás keretében hozott későbbi 
határozatokat;

Or. en

Módosítás 199
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. „szűk keresztmetszet”: az 
infrastruktúra hiánya vagy a korlátozott 
fizikai áramlás vagy a rendszer gyenge 
irányítása miatti összekapcsolódási 
kapacitáshiány.

Or. en

Módosítás 200
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közös érdekű projektet végrehajtó 
szállítási/átvitelirendszer-üzemeltető, 
elosztórendszer-üzemeltető vagy egyéb 
üzemeltető vagy beruházó; vagy

a) közös érdekű projektet végrehajtó 
szállítási/átvitelirendszer-üzemeltető, a 
vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projektek 
kivételével, elosztórendszer-üzemeltető 
vagy egyéb üzemeltető vagy beruházó; 
vagy

Or. en

Módosítás 201
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közös érdekű projektet végrehajtó 
szállítási/átvitelirendszer-üzemeltető, 
elosztórendszer-üzemeltető vagy egyéb 
üzemeltető vagy beruházó; vagy

a) közös érdekű projektet végrehajtó 
szállítási/átvitelirendszer-üzemeltető, 
elosztórendszer-üzemeltető vagy egyéb 
érintett szereplő vagy beruházó; vagy

Or. en

Indokolás

Érdemes ösztönözni több szereplő részvételét az infrastruktúra-projektekben, különösen az 
intelligens hálózatok területén, ahol az újító technológiák és szolgáltatások kulcsszerepet 
játszanak.

Módosítás 202
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) több szállítási/átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltető, egyéb 
üzemeltető, beruházó vagy ezek bármely 
csoportja esetében az alkalmazandó 
nemzeti jog értelmében jogi 
személyiséggel rendelkező jogi személy, 
amelyet az említett üzemeltetők vagy 
beruházók között létrejött szerződéses 
megállapodás jelöl ki, és amely 
jogképességgel rendelkezik arra, hogy a 
szerződéses megállapodás felei nevében 
jogi kötelezettséget és pénzügyi 
felelősséget vállaljon.

b) több szállítási/átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltető, egyéb érintett 
szereplő, beruházó vagy ezek bármely 
csoportja esetében az alkalmazandó 
nemzeti jog értelmében jogi 
személyiséggel rendelkező jogi személy, 
amelyet az említett üzemeltetők vagy 
beruházók között létrejött szerződéses 
megállapodás jelöl ki, és amely 
jogképességgel rendelkezik arra, hogy a 
szerződéses megállapodás felei nevében 
jogi kötelezettséget és pénzügyi 
felelősséget vállaljon

Or. en

Módosítás 203
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. „regionális csoport”: az I. melléklet 
meghatározása szerinti kiemelt 
jelentőségű folyosók alapján létrehozott 
csoport, amelynek tagjai a lehetséges 
választható projektgazdák, valamint a 
Bizottság, az Energiaszabályozók 
Együttműködési Ügynöksége és mindkét 
ENTSO, feladata pedig a közös érdekű 
projektek kiválasztási folyamatában és 
végrehajtásuk figyelemmel kísérésében 
való részvétel. A csoport eseti jelleggel 
meghívhatja a termelőket, fogyasztókat 
vagy rendszerüzemeltetőket képviselő más 
szervezetek képviselőit is.

Or. en
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Módosítás 204
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. „regionális csoport”: az I. melléklet 
meghatározása szerinti kiemelt 
jelentőségű folyosók alapján létrehozott 
csoport, amelynek tagjai a tagállamok 
képviselői, a nemzeti szabályozó 
hatóságok, átvitelirendszer-üzemeltetők, 
lehetséges választható projektgazdák, 
valamint a Bizottság, az 
Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynöksége és mindkét ENTSO, feladata 
pedig a közös érdekű projektek 
kiválasztási folyamatában és 
végrehajtásuk figyelemmel kísérésében 
való részvétel; a csoport eseti jelleggel 
meghívhatja a termelőket, fogyasztókat 
vagy rendszerüzemeltetőket képviselő más 
szervezetek képviselőit is.

Or. en

Módosítás 205
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) Az átvitelirendszer-üzemeltetőktől és 
elosztórendszer-üzemeltetőktől eltérő más 
üzemeltetők és beruházók e rendelet 
rendelkezéseivel összhangban 
kidolgozhatnak közös érdekű projekteket, 
feltéve, hogy megfelelnek és a villamos 
energia belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról és a 2003/54/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. 
július 13-i 2009/72/EK európai 
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parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkében 
rögzített, szétválasztásra vonatkozó 
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

A nem átviteli- vagy elosztásirendszer-üzemeltetők vagy befektetők általi beruházásokra 
vonatkozniuk kell (i) a szétválasztási modellekre a 2009/72/EK irányelv 9. cikkének 
tagállamok által alkalmazott követelményeknek (tulajdonjog-szétválasztás, ISO és ITO 
modellek) és (ii) az e rendelet szerinti előírásoknak.

Módosítás 206
Lambert van Nistelrooij

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. „regionális csoport”: az I. melléklet 
meghatározása szerinti kiemelt 
jelentőségű folyosók alapján létrehozott 
csoport, amelynek tagjai a tagállamok 
képviselői, a nemzeti szabályozó 
hatóságok, átvitelirendszer-üzemeltetők, 
lehetséges választható projektgazdák és az 
infrastruktúra-üzemeltetőket képviselő 
szervezetek, valamint a Bizottság, az 
Ügynökség és mindkét ENTSO, feladata 
pedig a közös érdekű projektek 
kiválasztási folyamatában és 
végrehajtásuk figyelemmel kísérésében 
való részvétel.

Or. en

Indokolás

Következetességgel kapcsolatos kérdés. Most összhangban van az előadó 88. módosításával. 

Módosítás 207
Yannick Jadot
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Sosa Wagner, Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. „intelligens hálózat”: 
villamosenergia-hálózat, amely 
költséghatékony módon integrálja a 
hálózathoz csatlakozó valamennyi 
felhasználó – termelő, fogyasztó vagy 
mindkettő egyszerre – magatartását és 
cselekményeit annak érdekében, hogy 
biztosítsák egy gazdaságilag hatékony, 
fenntartható, alacsony veszteséggel járó, 
magas színvonalú, ellátási biztonságot 
nyújtó és biztonságos villamosenergia-
rendszer rendelkezésre állását.

Or. en

Indokolás

A fenti meghatározás az „Intelligens hálózatok: az innovációtól a megvalósításig” című 
bizottsági közleményből származik (SEC(2011)0463) és ezt a meghatározást használja az 
intelligens hálózatokkal foglalkozó európai munkacsoport is.

Módosítás 208
Algirdas Saudargas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. „regionális csoport”: az I. 
mellékletben meghatározott egyes kiemelt 
jelentőségű folyosók és területek, valamint 
azok földrajzi kiterjedése alapján a III. 
melléklet 1. részének rendelkezései szerint 
létrehozott csoport.

Or. en
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Módosítás 209
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. „mikrogenerátorok”: különböző 
kisléptékű, az egyes háztartásokban 
üzembe helyezhető és használható, 
elektromosság és hő előállítására 
alkalmas technológiák köre.

Or. en

Módosítás 210
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A cikk és a tényleges döntéshozatali határidő közötti összhang érdekében a cikk végére 
áthelyezve.

Módosítás 211
Francisco Sosa Wagner

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

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

(1) A Bizottság létrehozza a közös érdekű 
projektek uniós szintű listáját. A listát az 
uniós szintű tízéves hálózatfejlesztési 
tervnek megfelelően szükség szerint 
kétévente felülvizsgálják és naprakésszé 
teszik. A cél az, hogy az első listát 
legkésőbb 2013. július 31-ig elfogadják.

 Or. en

Indokolás

A 715/2009/EK rendelet 8. cikke szerint az uniós szintű tízéves hálózatfejlesztési terv 
teljesítése kétéves szakaszokban történik. Biztosítani kell ezért a nemzeti tízéves 
hálózatfejlesztési tervek és a projektek uniós szintű listájának összehangolt közzétételét.

Módosítás 212
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság létrehozza a közös érdekű 
projektek uniós szintű listáját, amelyet 
megküld az Európai Parlamentnek és az 
Európai Tanácsnak. A listát szükség 
szerint évente felülvizsgálják és 
naprakésszé teszik. A lista bármilyen 
naprakésszé tételét jóváhagyásra meg kell 
küldeni az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. Az első listát legkésőbb 
2013.július 31-ig elfogadják.

Or. ro

Módosítás 213
Adina-Ioana Vălean

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

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

(1) A Bizottság létrehozza a közös érdekű 
projektek uniós szintű listáját. A listát 
szükség szerint kétévente felülvizsgálják és 
naprakésszé teszik. 

Or. en

Módosítás 214
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság létrehozza a közös érdekű 
projektek uniós szintű listáját. A listát 
szükség szerint kétévente felülvizsgálják és 
az uniós szintű tízéves hálózatfejlesztési 
tervnek megfelelően naprakésszé teszik. A 
cél az, hogy az első listát legkésőbb 2013. 
július 31-ig elfogadják.

Or. en

Indokolás

Előfeltétel, hogy a közös érdekű projektek a gázpiaci átviteli/szállítási rendszerüzemeltetők 
európai hálózata (ENTSOG) által kidolgozott tízéves hálózatfejlesztési tervben már 
szerepeljenek. A 715/2009/EK rendelet 8. cikke szerinti uniós szintű tízéves hálózatfejlesztési 
terv teljesítése kétéves szakaszokban történik. Ezért biztosítani kell a nemzeti szintű tízéves 
hálózatfejlesztési tervek és a projektek uniós szintű listájának összehangolt közzétételét. A 
javasolt határidők továbbá meglehetősen ambiciózusak, sőt következetlenek. Megfelelő 
figyelmet kell fordítani a folyamat egészére.

Módosítás 215
Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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

(2) A közös érdekű projektek 
beazonosítása céljából a Bizottság az I. 
mellékletben szereplő egyes kiemelt 
jelentőségű folyosók és területek, valamint 
azok földrajzi kiterjedése alapján a III. 
melléklet 1. részének meghatározása 
szerinti regionális csoportokat (a 
továbbiakban: csoportok) hoz létre.

(2) A közös érdekű projektek 
beazonosítása céljából a Bizottság az I. 
mellékletben szereplő egyes kiemelt 
jelentőségű folyosók és területek, valamint 
azok földrajzi kiterjedése alapján a III. 
melléklet 1. részének meghatározása 
szerinti regionális csoportokat (a 
továbbiakban: csoportok) hoz létre.

A Bizottság – figyelembe véve, hogy az 
összekapcsolódások kezelése bonyolult 
földrajzi struktúrában meglehetősen 
összetett – adott esetben megfontolja a 
regionális csoportok felosztásának 
lehetőségét (regionális alcsoportok).

Or. en

Módosítás 216
Algirdas Saudargas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös érdekű projektek 
beazonosítása céljából a Bizottság az I. 
mellékletben szereplő egyes kiemelt 
jelentőségű folyosók és területek, valamint 
azok földrajzi kiterjedése alapján a III. 
melléklet 1. részének meghatározása 
szerinti regionális csoportokat (a 
továbbiakban: csoportok) hoz létre.

(2) A közös érdekű projektek 
beazonosítása céljából a Bizottság 
regionális csoportokat (a továbbiakban: 
csoportok) hoz létre.

Or. en

Módosítás 217
Adina-Ioana Vălean

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

(2) A közös érdekű projektek 
beazonosítása céljából a Bizottság az I. 
mellékletben szereplő egyes kiemelt 
jelentőségű folyosók és területek, valamint 
azok földrajzi kiterjedése alapján a III. 
melléklet 1. részének meghatározása 
szerinti regionális csoportokat (a 
továbbiakban: csoportok) hoz létre.

(2) A közös érdekű projektek 
beazonosítása céljából, a Bizottság az I. 
mellékletben szereplő egyes kiemelt 
jelentőségű folyosók és területek, valamint 
azok földrajzi kiterjedése alapján a III. 
melléklet 1. részének meghatározása 
szerinti regionális csoportokat (a 
továbbiakban: csoportok) hoz létre
legkésőbb az e rendelet elfogadását követő 
két hónapon belül. A csoport elnöke a 
Bizottság.

Or. en

Indokolás

A csoportok megfelelő működése érdekében a rendeletben meg kell határozni a csoport 
elnökségét ellátó szervezetet. A tagállamok közötti esetleges vitás ügyekben való közvetítés 
céljából a csoportban a Bizottságnak kell elnökölnie.

Módosítás 218
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös érdekű projektek 
beazonosítása céljából a Bizottság az I. 
mellékletben szereplő egyes kiemelt 
jelentőségű folyosók és területek, valamint 
azok földrajzi kiterjedése alapján a III. 
melléklet 1. részének meghatározása 
szerinti regionális csoportokat (a 
továbbiakban: csoportok) hoz létre.

(2) A közös érdekű projektek 
beazonosítása céljából a Bizottság az I. 
mellékletben szereplő egyes kiemelt 
jelentőségű folyosók és területek, valamint 
azok földrajzi kiterjedése alapján a III. 
melléklet 1. részének meghatározása 
szerinti regionális csoportokat (a 
továbbiakban: csoportok) hoz létre. Az 
egyes csoportok munkájukat a korábban 
elfogadott feladatmeghatározás szerint 
folytatják.

Or. en
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Módosítás 219
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös érdekű projektek 
beazonosítása céljából a Bizottság az I. 
mellékletben szereplő egyes kiemelt 
jelentőségű folyosók és területek, valamint 
azok földrajzi kiterjedése alapján a III. 
melléklet 1. részének meghatározása 
szerinti regionális csoportokat (a 
továbbiakban: csoportok) hoz létre.

(2) A közös érdekű projektek 
beazonosítása céljából a Bizottság az I. 
mellékletben szereplő egyes kiemelt 
jelentőségű folyosók és területek, valamint 
azok földrajzi kiterjedése alapján a III. 
melléklet 1. részének meghatározása 
szerinti regionális csoportokat (a 
továbbiakban: csoportok) hoz létre. A 
csoport elnöke a Bizottság.

Or. en

Módosítás 220
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös érdekű projektek 
beazonosítása céljából a Bizottság az I. 
mellékletben szereplő egyes kiemelt 
jelentőségű folyosók és területek, valamint 
azok földrajzi kiterjedése alapján a III. 
melléklet 1. részének meghatározása 
szerinti regionális csoportokat (a 
továbbiakban: csoportok) hoz létre.

(2) A közös érdekű projektek 
beazonosítása céljából a Bizottság az I. 
mellékletben szereplő egyes kiemelt 
jelentőségű folyosók és területek, valamint 
azok földrajzi kiterjedése alapján a III. 
melléklet 1. részének meghatározása 
szerinti regionális csoportokat (a 
továbbiakban: csoportok) hoz létre. A 
csoport elnöke a Bizottság.

Or. en

Módosítás 221
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös érdekű projektek 
beazonosítása céljából a Bizottság az I. 
mellékletben szereplő egyes kiemelt 
jelentőségű folyosók és területek, valamint 
azok földrajzi kiterjedése alapján a III. 
melléklet 1. részének meghatározása 
szerinti regionális csoportokat (a 
továbbiakban: csoportok) hoz létre.

(2) A közös érdekű projektek 
beazonosítása céljából a Bizottság az I. 
mellékletben szereplő egyes kiemelt 
jelentőségű folyosók és területek, valamint 
azok földrajzi kiterjedése alapján a III. 
melléklet 1. részének meghatározása 
szerinti regionális csoportokat (a 
továbbiakban: csoportok) hoz létre. A 
csoportok elnöke a Bizottság.

Or. en

Módosítás 222
Lena Kolarska-Bobińska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben e rendelet 
hatálybalépése előtt a meglévő csoportok 
vagy más testületek már dolgoztak az 
uniós energiarendszer számára 
kiemelkedő jelentőséggel bíró projektek 
kiválasztásán, a (2) bekezdésben említett 
csoportok megfelelően figyelembe veszik 
az e csoportok vagy testületek által már 
elvégzett munkát. Ha a meglévő csoportok 
vagy egyéb testületek korábban már 
elfogadtak az Unió számára kiemelkedő 
jelentőségű projekteket vagy 
projektlistákat, az ilyen projektekre vagy 
listákra vonatkozó információkat át kell 
adni a (2) bekezdésben említett 
csoportoknak, és azok szolgálnak majd a 
közös érdekű projektek kiválasztási 
folyamatának alapjául.
A 2a. cikk rendelkezései nem érintik a 
projektgazda azon jogát, hogy az adott 
csoport tagjainak projektje közös érdekű 
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projektként történő kiválasztására 
irányuló kérelmet nyújtson be.

Or. en

Módosítás 223
Algirdas Saudargas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A projektgazdák e rendelet 
hatálybalépését követő három hónapon 
belül a III. melléklet (2) bekezdés (1) 
pontja szerint kérhetik az adott csoporttól 
projektjük közös érdekű projektként 
történő kiválasztását.

Or. en

Módosítás 224
Adina-Ioana Vălean

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság átadja a regionális 
csoportoknak a közös érdekű projektek 
első uniós szintű listáját. A regionális 
csoport a listát legkésőbb 2013. július 31-
ig jóváhagyja és elfogadja.

Or. en

Módosítás 225
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A III. melléklet 2. részében ismertetett 
eljárás szerint az egyes csoportok 
összeállítják az általuk javasolt, közös 
érdekű projekteket tartalmazó listát a 
projekteknek az I. mellékletben felsorolt, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és területek megvalósításához 
való hozzájárulása és a 4. cikkben 
meghatározott kritériumok teljesítése 
alapján. Minden egyes projektjavaslathoz 
kérni kell azon tagállam(ok) jóváhagyását, 
amely(ek) területét a projekt érinti.

(3) A III. melléklet 2. részében ismertetett 
eljárás szerint az egyes csoportok 
összeállítják az általuk javasolt, közös 
érdekű projekteket tartalmazó listát a 
projekteknek az I. mellékletben felsorolt, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és területek megvalósításához 
való hozzájárulása és a 4. cikkben 
meghatározott kritériumok teljesítése 
alapján. Az egyes csoportok projektjeinek 
listái közbeszerzési tervnek minősülnek, és 
azok tekintetében stratégiai környezeti 
hatásvizsgálatot kell végezni a 
2001/42/EK irányelv szerint. Minden 
egyes projektjavaslathoz kérni kell azon 
tagállam(ok) jóváhagyását, amely(ek) 
területét a projekt érinti. Kellő figyelmet 
kell fordítani a különböző típusú 
infrastruktúrákhoz – így a távközléshez és 
a közlekedéshez – kapcsolódó közös 
érdekű projektek közötti szinergiákat és 
interoperabilitást elősegítő lépésekre. 

Or. en

Indokolás

The lists of projects of each Regional Group are public. Given their potentially significant 
effects on the environment, a Strategic Environmental Assessment should be carried out in 
accordance with Directive 2001/42/EC to ensure that any such effects are understood and 
will not cause problems or delays in the implementation phase. Three proposed sets of 
guidelines have been drawn up to feed into the Connecting Europe Facility. The guidelines 
relating to Telecommunications and Transport make reference to the possible synergies 
across sectors. The guidelines on Energy should contain a similar reference.

Módosítás 226
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

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

(3) A III. melléklet 2. részében ismertetett 
eljárás szerint az egyes csoportok 
összeállítják az általuk javasolt, közös 
érdekű projekteket tartalmazó listát a 
projekteknek az I. mellékletben felsorolt, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és területek megvalósításához 
való hozzájárulása és a 4. cikkben 
meghatározott kritériumok teljesítése 
alapján. Minden egyes projektjavaslathoz 
kérni kell azon tagállam(ok) jóváhagyását, 
amely(ek) területét a projekt érinti.

(3) A III. melléklet 2. részében ismertetett 
eljárás szerint az egyes csoportok 
összeállítják az általuk javasolt, közös 
érdekű projekteket tartalmazó listát a 
projekteknek az I. mellékletben felsorolt, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és területek megvalósításához 
való hozzájárulása és a 4. cikkben 
meghatározott kritériumok teljesítése 
alapján. Minden egyes projektjavaslathoz 
kérni kell azon tagállam(ok) jóváhagyását, 
amely(ek) területét a projekt érinti. 
Amennyiben egy határokon átnyúló 
projektre vonatkozó konkrét javaslat 
megfelel az e rendelet által meghatározott 
vonatkozó kritériumoknak, azonban az 
érintett tagállamok közül csak egy 
tagállam támogatja, a döntést az 
Ügynökséggel folytatott egyeztetés alapján 
eljáró Bizottság elé kell vinni. A döntés 
meghozatala előtt az Ügynökség
konzultációt folytat az érintett 
tagállamokkal és az érdekeltekkel.

Or. en

Indokolás

A projekthez mindaddig nincs szükség az „érintett” tagállamok jóváhagyására, amíg azok a 
projekttel nem állnak területi kapcsolatban. A tagállami jóváhagyásnak a projekt által 
„érintett” tagállamokra történő kiterjesztése tovább gyengítheti a páneurópai megközelítést.

Módosítás 227
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A III. melléklet 2. részében ismertetett
eljárás szerint az egyes csoportok 
összeállítják az általuk javasolt, közös 

(3) A III. melléklet 2. részében ismertetett 
eljárás szerint az egyes csoportok 
összeállítják az általuk javasolt, közös 
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érdekű projekteket tartalmazó listát a 
projekteknek az I. mellékletben felsorolt, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és területek megvalósításához 
való hozzájárulása és a 4. cikkben 
meghatározott kritériumok teljesítése 
alapján. Minden egyes projektjavaslathoz 
kérni kell azon tagállam(ok) jóváhagyását, 
amely(ek) területét a projekt érinti.

érdekű projekteket tartalmazó listát a 
projekteknek az I. mellékletben felsorolt, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és területek megvalósításához 
való hozzájárulása és a 4. cikkben 
meghatározott kritériumok teljesítése 
alapján. Minden egyes projektjavaslathoz 
kizárólag azon tagállam(ok) jóváhagyását 
kell kérni, amely(ek) területét a projekt 
érinti. Olyan határokon átnyúló 
projektekre irányuló javaslatok esetén, 
amelyek teljesítik a jelen rendeletben 
meghatározott lényeges kritériumokat, de 
amelyeket az érintett tagállamok közül 
csak egy támogat, a döntéshozatali 
hatáskört a Bizottságra kell átruházni, a 
Bizottságnak pedig az Ügynökséggel 
konzultálva kell eljárnia és biztosítania 
kell az érintett tagállamok és az érdekelt 
felek bevonását.

Or. da

Indokolás

Tovább gyengül a páneurópai távlat, amennyiben a tagállamok jóváhagyására irányuló 
követelményt kiterjesztik a projekt által „érintett”, de a projekttel területi kapcsolatban nem 
álló tagállamok körére is. Ezért a rendelet kritériumait teljesítő projektet független harmadik 
félnek, vagyis az Ügynökség és az érintett érdekelt felek által támogatott Európai 
Bizottságnak kell értékelnie.

Módosítás 228
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A III. melléklet 2. részében ismertetett 
eljárás szerint az egyes csoportok 
összeállítják az általuk javasolt, közös 
érdekű projekteket tartalmazó listát a 
projekteknek az I. mellékletben felsorolt, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és területek megvalósításához 

(3) A III. melléklet 2. részében ismertetett 
eljárás szerint az egyes csoportok 
összeállítják az általuk javasolt, közös 
érdekű projekteket tartalmazó listát a 
projekteknek az I. mellékletben felsorolt, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és területek megvalósításához 
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való hozzájárulása és a 4. cikkben 
meghatározott kritériumok teljesítése 
alapján. Minden egyes projektjavaslathoz 
kérni kell azon tagállam(ok) jóváhagyását, 
amely(ek) területét a projekt érinti.

való hozzájárulása és a 4. cikkben 
meghatározott kritériumok teljesítése 
alapján. Minden egyes projektjavaslathoz 
kérni kell azon tagállam(ok) jóváhagyását, 
amely(ek) területét a projekt érinti. 
Amennyiben egy határokon átnyúló 
projektre vonatkozó konkrét javaslat 
megfelel az e rendelet által meghatározott 
vonatkozó kritériumoknak, azonban az 
érintett tagállamok közül csak egy 
tagállam támogatja, akkor a döntést az 
Ügynökséggel folytatott egyeztetés alapján 
eljáró Bizottság elé kell vinni. .

Or. en

Módosítás 229
Algirdas Saudargas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A III. melléklet 2. részében ismertetett 
eljárás szerint az egyes csoportok 
összeállítják az általuk javasolt, közös 
érdekű projekteket tartalmazó listát a 
projekteknek az I. mellékletben felsorolt, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és területek megvalósításához 
való hozzájárulása és a 4. cikkben 
meghatározott kritériumok teljesítése 
alapján. Minden egyes projektjavaslathoz 
kérni kell azon tagállam(ok) 
jóváhagyását, amely(ek) területét a projekt 
érinti.

(3) Az egyes csoportok összeállítják az 
általuk javasolt, közös érdekű projekteket 
tartalmazó listát, figyelembe véve:

– a III. melléklet 2. részében ismertetett 
folyamatot; és
– a projekteknek az I. mellékletben 
felsorolt, energiainfrastruktúra-prioritásnak 
minősülő folyosókra és területekre 
vonatkozó célok megvalósításához való 
hozzájárulását;és
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– a 4. cikkben meghatározott 
kritériumoknak az egyes projektek általi
teljesítését.

Or. en

Módosítás 230
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A III. melléklet 2. részében ismertetett 
eljárás szerint az egyes csoportok 
összeállítják az általuk javasolt, közös 
érdekű projekteket tartalmazó listát a 
projekteknek az I. mellékletben felsorolt, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és területek megvalósításához 
való hozzájárulása és a 4. cikkben 
meghatározott kritériumok teljesítése 
alapján. Minden egyes projektjavaslathoz 
kérni kell azon tagállam(ok) jóváhagyását, 
amely(ek) területét a projekt érinti.

(3) A III. melléklet 2. részében ismertetett 
eljárás szerint az egyes csoportok 
összeállítják az általuk javasolt, közös 
érdekű projekteket tartalmazó listát a 
projekteknek az I. mellékletben felsorolt, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és területek megvalósításához 
való hozzájárulása és a 4. cikkben 
meghatározott kritériumok teljesítése 
alapján. Minden egyes projektjavaslathoz 
kérni kell azon tagállam(ok) jóváhagyását, 
amely(ek) területét a projekt érinti. 
Megfelelő figyelmet kell fordítani a más 
hálózatokkal – különösen a közlekedési és 
távközlési hálózatokkal – való 
szinergiákat lehetővé tevő projektekre.

Or. en

Módosítás 231
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A III. melléklet 2. részében ismertetett 
eljárás szerint az egyes csoportok 
összeállítják az általuk javasolt, közös 

(3) A III. melléklet 2. részében ismertetett 
eljárás szerint az egyes csoportok 
összeállítják az általuk javasolt, közös 



PE487.726v01-00 76/97 AM\898891HU.doc

HU

érdekű projekteket tartalmazó listát a 
projekteknek az I. mellékletben felsorolt, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és területek megvalósításához 
való hozzájárulása és a 4. cikkben 
meghatározott kritériumok teljesítése 
alapján. Minden egyes projektjavaslathoz 
kérni kell azon tagállam(ok) jóváhagyását, 
amely(ek) területét a projekt érinti.

érdekű projekteket tartalmazó listát a 
projekteknek az I. mellékletben felsorolt, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és területek megvalósításához 
való hozzájárulása és a 4. cikkben 
meghatározott kritériumok teljesítése 
alapján. A 4. bekezdés szerint benyújtandó 
javasolt végleges listába történő felvétel 
előtt minden egyes projektjavaslathoz kérni 
kell azon tagállam(ok) ideiglenes
jóváhagyását, amely(ek) területét a projekt 
érinti.

Or. en

Módosítás 232
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A III. melléklet 2. részében ismertetett 
eljárás szerint az egyes csoportok 
összeállítják az általuk javasolt, közös 
érdekű projekteket tartalmazó listát a 
projekteknek az I. mellékletben felsorolt, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és területek megvalósításához 
való hozzájárulása és a 4. cikkben 
meghatározott kritériumok teljesítése
alapján. Minden egyes projektjavaslathoz 
kérni kell azon tagállam(ok) jóváhagyását, 
amely(ek) területét a projekt érinti.

(3) A III. melléklet 2. részében ismertetett 
eljárás szerint az egyes csoportok 
összeállítják a közös érdekű projekteket 
tartalmazó listát, amely részletezi a 
projekteknek az I. mellékletben felsorolt, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és területek megvalósításához 
való hozzájárulását és a 4. cikkben 
meghatározott kritériumok teljesülését. 
Minden egyes projektjavaslathoz kérni kell 
azon tagállam(ok) jóváhagyását, amely(ek) 
területét a projekt érinti. A csoport 
konszenzussal dönt.

Or. en

Módosítás 233
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

(3) A III. melléklet 2. részében ismertetett 
eljárás szerint az egyes csoportok 
összeállítják az általuk javasolt, közös 
érdekű projekteket tartalmazó listát a 
projekteknek az I. mellékletben felsorolt, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és területek megvalósításához 
való hozzájárulása és a 4. cikkben 
meghatározott kritériumok teljesítése
alapján. Minden egyes projektjavaslathoz 
kérni kell azon tagállam(ok) jóváhagyását, 
amely(ek) területét a projekt érinti.

(3) A III. melléklet 2. részében ismertetett 
eljárás szerint az egyes csoportok 
összeállítják a közös érdekű projekteket 
tartalmazó listát, amely részletezi a 
projekteknek az I. mellékletben felsorolt, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és területek megvalósításához 
való hozzájárulását és a 4. cikkben 
meghatározott kritériumok teljesülését. 
Minden egyes projektjavaslathoz kérni kell 
azon tagállam(ok) jóváhagyását, amely(ek) 
területét a projekt érinti. A csoport 
konszenzussal dönt.

Or. en

Indokolás

A folyamat átláthatóságának biztosítása érdekében és a szubszidiaritás elvének megfelelően a 
közös érdekű projektek listájáról először a regionális csoportokban kell dönteni konszenzus 
alapján.

Módosítás 234
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A III. melléklet 2. részében ismertetett 
eljárás szerint az egyes csoportok 
összeállítják az általuk javasolt, közös 
érdekű projekteket tartalmazó listát a 
projekteknek az I. mellékletben felsorolt, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és területek megvalósításához 
való hozzájárulása és a 4. cikkben 
meghatározott kritériumok teljesítése 
alapján. Minden egyes projektjavaslathoz 
kérni kell azon tagállam(ok) jóváhagyását, 
amely(ek) területét a projekt érinti.

(3) A III. melléklet 2. részében ismertetett 
eljárás szerint az egyes csoportok 
összeállítják a közös érdekű projekteket 
tartalmazó listát, amely részletezi a 
projekteknek az I. mellékletben felsorolt, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és területek megvalósításához 
való hozzájárulását és a 4. cikkben 
meghatározott kritériumok teljesülését. 
Minden egyes projektjavaslathoz kérni kell 
azon tagállam(ok) jóváhagyását, amely(ek) 
területét a projekt érinti. A csoport 
konszenzussal dönt.
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Or. en

Módosítás 235
Lena Kolarska-Bobińska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben valamely tagállam nem 
hagyja ideiglenesen jóvá valamely egyéni 
projektjavaslatot, az érintett tagállam a 
kifogását írásban megindokolja a 
csoportnak. Miután a projektgazdák 
lehetőséget kaptak arra, hogy 
foglalkozzanak a kifogás tárgyával, a 
csoport egy ellenszavazat mellett és a 
kifogás tényének feltüntetésével 
fogadhatja el a projekt felvételét a javasolt 
listára.

Or. en

Módosítás 236
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia- és 
földgázprojektek esetében a csoportok 
legkésőbb hat hónappal a (1) bekezdésben 
említett uniós szintű lista elfogadásának 
napját megelőzően benyújtják az 
Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynökségéhez (a továbbiakban: az 
Ügynökség) a közös érdekű projektek 
javasolt listáit.

A II. melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia- és 
földgázprojektek esetében a csoportok 
legkésőbb hat hónappal a (1) bekezdésben 
említett uniós szintű lista elfogadásának 
napját megelőzően benyújtják az 
Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynökségéhez (a továbbiakban: az 
Ügynökség) a közös érdekű projektek 
javasolt listáit. Ennek a listának 
tartalmaznia kell a csoportnak a közös 
érdekű projektek javasolt listájára 
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vonatkozó véleményét, különös tekintettel 
a 4. cikkben meghatározott kritériumok 
Csoportok közötti következetes 
alkalmazására, valamint a 
villamosenergia- és földgázpiaci ENTSO-
k által a III. melléklet 2.6 bekezdésével 
összhangban végzett elemzések 
eredményeire.

Or. en

Módosítás 237
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia- és 
földgázprojektek esetében a csoportok 
legkésőbb hat hónappal a (1) bekezdésben 
említett uniós szintű lista elfogadásának 
napját megelőzően benyújtják az
Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynökségéhez (a továbbiakban: az 
Ügynökség) a közös érdekű projektek 
javasolt listáit.

A II. melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia- és 
földgázprojektek esetében a csoportok 
legkésőbb hat hónappal a (1) bekezdésben 
említett uniós szintű lista elfogadásának 
napját megelőzően benyújtják a 
Bizottsághoz a közös érdekű projektek 
listáit.

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

Or. en

Módosítás 238
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia- és 
földgázprojektek esetében a csoportok 
legkésőbb hat hónappal a (1) bekezdésben 
említett uniós szintű lista elfogadásának 
napját megelőzően benyújtják az 
Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynökségéhez (a továbbiakban: az 
Ügynökség) a közös érdekű projektek 
javasolt listáit.

A II. melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia- és 
földgázprojektek esetében a csoportok 
legkésőbb hat hónappal a (1) bekezdésben 
említett uniós szintű lista elfogadásának 
napját megelőzően benyújtják a
Bizottsághoz a közös érdekű projektek 
listáit.

Or. en

Indokolás

A régiós szinten folyó összes projekt konzisztens értékelését – amit jelenleg az 
Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) általi további értékelési szint 
biztosít – inkább a regionális csoport szintjén kellene a Bizottság, az ACER, a gázpiaci 
átviteli/szállítási rendszerüzemeltetők európai hálózata (ENTSOG) és több/az összes 
regionális csoportban részt vevő egyéb képviseletek által biztosítani. Ez előmozdítaná a 
folyamat hatékonyságát és karcsúsítását is. 

Módosítás 239
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia- és 
földgázprojektek esetében a csoportok 
legkésőbb hat hónappal a (1) bekezdésben 
említett uniós szintű lista elfogadásának 
napját megelőzően benyújtják az
Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynökségéhez (a továbbiakban: az 
Ügynökség) a közös érdekű projektek 
javasolt listáit.

A II. melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia- és 
földgázprojektek esetében a csoportok 
legkésőbb hat hónappal a (1) bekezdésben 
említett uniós szintű lista elfogadásának 
napját megelőzően benyújtják a
Bizottsághoz a közös érdekű projektek 
listáit.
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Or. en

Módosítás 240
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 241
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 242
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 243
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 244
Algirdas Saudargas

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

(4a) A közös érdekű projektek javasolt 
listájának összeállításakor a regionális 
csoportnak minden egyes 
projektjavaslathoz be kell szereznie azon 
tagállam(ok) jóváhagyását, amelyek 
területét a projekt érinti.
A regionális csoport által kiválasztott 
közös érdekű projekt tagállam általi 
elutasításához mellékelni kell:
a) a döntés megalapozott indokolását
b) az elutasított projekt célkitűzéseinek
eléréséhez szükséges alternatív 
intézkedések részletes és arányos tervét, 
feltéve, hogy az a vonatkozó költségek 
növelése nélkül eléri a gazdasági 
hatékonyság ugyanazon szintjét, és 
ugyanazon előnyöket biztosítja más 
tagállamok számára;
A Bizottság értékeli a tagállamok 
indokolását és a célkitűzések eléréséhez 
szükséges alternatív intézkedéseket 
tartalmazó tervét annak megállapítása 
érdekében, hogy található-e megoldás, 
hogy a projekt felvehető legyen a közös 
érdekű projektek uniós listájára.

Or. en

Módosítás 245
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A II. melléklet 1. és 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia- és földgázprojektek 
esetében az Ügynökség a (4) bekezdés első 
albekezdésében említett közös érdekű 

törölve
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projekteket tartalmazó lista 
kézhezvételének napjától számított két 
hónapon belül megküldi véleményét a 
Bizottságnak a közös érdekű projektek 
javasolt listájáról, különös tekintettel a 4. 
cikkben meghatározott kritériumoknak a 
csoportokon belüli következetes 
alkalmazására, valamint a 
villamosenergia- és földgázpiaci ENTSO-
k által a III. melléklet 2.6. pontjával 
összhangban végzett elemzés 
eredményeire.

Or. en

Módosítás 246
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A II. melléklet 1. és 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia- és földgázprojektek 
esetében az Ügynökség a (4) bekezdés első 
albekezdésében említett közös érdekű 
projekteket tartalmazó lista 
kézhezvételének napjától számított két 
hónapon belül megküldi véleményét a 
Bizottságnak a közös érdekű projektek 
javasolt listájáról, különös tekintettel a 4. 
cikkben meghatározott kritériumoknak a 
csoportokon belüli következetes 
alkalmazására, valamint a 
villamosenergia- és földgázpiaci ENTSO-
k által a III. melléklet 2.6. pontjával 
összhangban végzett elemzés 
eredményeire.

törölve

Or. en
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Módosítás 247
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A II. melléklet 1. és 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia- és földgázprojektek 
esetében az Ügynökség a (4) bekezdés első 
albekezdésében említett közös érdekű 
projekteket tartalmazó lista 
kézhezvételének napjától számított két
hónapon belül megküldi véleményét a 
Bizottságnak a közös érdekű projektek 
javasolt listájáról, különös tekintettel a 4. 
cikkben meghatározott kritériumoknak a 
csoportokon belüli következetes 
alkalmazására, valamint a 
villamosenergia- és földgázpiaci ENTSO-k 
által a III. melléklet 2.6. pontjával 
összhangban végzett elemzés 
eredményeire.

(5) A II. melléklet 1. és 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia- és földgázprojektek 
esetében az Ügynökség a (4) bekezdés első 
albekezdésében említett közös érdekű 
projekteket tartalmazó lista 
kézhezvételének napjától számított három
hónapon belül megküldi indokolt ajánlását
a Bizottságnak a közös érdekű 
projektekről, amelyben javaslatot tesz:

– a közös érdekű projektek egységes, 
uniós szintű listájára. Elemzésében az 
Ügynökség figyelembe veszi a 4. cikkben 
meghatározott kritériumoknak a 
csoportokon belüli következetes 
alkalmazását, valamint a villamosenergia-
és földgázpiaci ENTSO-k által a III. 
melléklet 2.6. pontjával összhangban 
végzett elemzés eredményeit, továbbá azok 
következetes használatát a csoportok 
szintjén. Az Ügynökség figyelembe veszi 
továbbá a projekteknek a hálózat 
következetes bővítésével való összhangját, 
figyelemmel a gazdasági hatékonyságra, a 
határokon átnyúló működtetési 
integrációra és az egyes régióknak az 
uniós energia- és éghajlat-politikai célok 
teljesítéséhez való lehető legjobb 
hozzájárulásának sajátos lehetőségeire.

Or. en
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Indokolás

A projektklaszterek nem alkalmasak a gázenergia területén való használatra. A közös érdekű 
projektek előnyben részesítésével továbbá szükségtelenül bonyolultabbá válna a kiválasztási
folyamat.

Módosítás 248
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A II. melléklet 1. és 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia- és földgázprojektek 
esetében az Ügynökség a (4) bekezdés első 
albekezdésében említett közös érdekű 
projekteket tartalmazó lista 
kézhezvételének napjától számított két
hónapon belül megküldi véleményét a 
Bizottságnak a közös érdekű projektek 
javasolt listájáról, különös tekintettel a 4. 
cikkben meghatározott kritériumoknak a 
csoportokon belüli következetes 
alkalmazására, valamint a 
villamosenergia- és földgázpiaci ENTSO-k 
által a III. melléklet 2.6. pontjával 
összhangban végzett elemzés 
eredményeire.

(5) A II. melléklet 1. és 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia- és földgázprojektek 
esetében az Ügynökség a (4) bekezdés első 
albekezdésében említett közös érdekű 
projekteket tartalmazó lista 
kézhezvételének napjától számított három
hónapon belül megküldi indokolt ajánlását 
a Bizottságnak a közös érdekű 
projektekről, amelyben javaslatot tesz:

– a megfelelő klaszterekből összeállított 
regionális listákra, amelyekben a 
projektek prioritásuk szerinti sorrendben, 
korlátozott számú kategóriába sorolva 
szerepelnek;

– a közös érdekű projektek uniós szintű, a 
megfelelő klaszterekből összeállított, 
egységes listájára;

Elemzésében az Ügynökség figyelembe 
veszi a 4. cikkben meghatározott 
kritériumoknak a csoportokon belüli 
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következetes alkalmazását, valamint a 
villamosenergia- és földgázpiaci ENTSO-k 
által a III. melléklet 2.6. pontjával 
összhangban végzett elemzés eredményeit, 
továbbá azok következetes használatát a 
csoportok szintjén. Az Ügynökség 
figyelembe veszi továbbá a projekteknek a 
hálózat következetes bővítésével való 
összhangját, figyelemmel a gazdasági 
hatékonyságra, a határokon átnyúló 
működtetési integrációra és az egyes 
régióknak az uniós energia- és éghajlat-
politikai célok teljesítéséhez való lehető 
legjobb hozzájárulásának sajátos 
lehetőségeire. Az Ügynökség a véleményét 
a 713/2009/EK rendelet 15. cikk (1) 
bekezdése szerinti eljárás keretében 
fogadja el. 

Or. en

Indokolás

The submission of project proposals for PCI by operators follows a bottom-up approach built 
on the TYNDPs, which is still a patchwork of national TSO plans. The TYNDP is an immature 
process for assessing the efficiency of each project in contributing to the EU energy policy 
goals. The PCI selection should be complemented by a top-down EU internal market 
perspective. As an independent entity, ACER must guarantee the coherence of network 
expansion, ensure economically efficient investments, and safeguard the consumers' interest. 
Ranking shall be carried out in an aggregated form based on the cost benefit and multi-
criteria analysis. ACER can ensure objectivity and independence in project analysis.

Módosítás 249
Algirdas Saudargas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A II. melléklet 1. és 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia- és földgázprojektek 
esetében az Ügynökség a (4) bekezdés első 
albekezdésében említett közös érdekű 
projekteket tartalmazó lista 

(5) A II. melléklet 1. és 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia- és földgázprojektek 
esetében az Ügynökség a (4) bekezdés első 
albekezdésében említett közös érdekű 
projekteket tartalmazó lista 
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kézhezvételének napjától számított két
hónapon belül megküldi véleményét a 
Bizottságnak a közös érdekű projektek 
javasolt listájáról, különös tekintettel a 4. 
cikkben meghatározott kritériumoknak a 
csoportokon belüli következetes 
alkalmazására, valamint a 
villamosenergia- és földgázpiaci ENTSO-k 
által a III. melléklet 2.6. pontjával 
összhangban végzett elemzés 
eredményeire.

kézhezvételének napjától számított három
hónapon belül megküldi véleményét a 
Bizottságnak a közös érdekű projektek 
javasolt listájáról.

Elemzésében az Ügynökség figyelembe 
veszi a 4. cikkben meghatározott 
kritériumokat, a villamosenergia- és 
földgázpiaci ENTSO-k által a III. melléklet 
2.6. pontjával összhangban végzett elemzés 
eredményeit és azok következetes 
alkalmazását a csoportok szintjén.

Or. en

Módosítás 250
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A II. melléklet 1. és 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia- és földgázprojektek 
esetében az Ügynökség a (4) bekezdés első 
albekezdésében említett közös érdekű 
projekteket tartalmazó lista 
kézhezvételének napjától számított két
hónapon belül megküldi véleményét a 
Bizottságnak a közös érdekű projektek 
javasolt listájáról, különös tekintettel a 4. 
cikkben meghatározott kritériumoknak a 
csoportokon belüli következetes 
alkalmazására, valamint a villamosenergia-
és földgázpiaci ENTSO-k által a III. 
melléklet 2.6. pontjával összhangban
végzett elemzés eredményeire.

(5) A II. melléklet 1. és 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia- és földgázprojektek 
esetében az Ügynökség a (4) bekezdés első 
albekezdésében említett közös érdekű 
projekteket tartalmazó lista 
kézhezvételének napjától számított négy
hónapon belül megküldi véleményét a 
Bizottságnak a közös érdekű projektek 
javasolt listájáról, különös tekintettel a 4. 
cikkben meghatározott kritériumoknak a 
csoportokon belüli következetes 
alkalmazására, valamint a villamosenergia-
és földgázpiaci ENTSO-k által a tízéves 
hálózatfejlesztési terv keretében végzett 
elemzés eredményeire.
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Or. en

Módosítás 251
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A II. melléklet 1. és 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia- és földgázprojektek 
esetében az Ügynökség a (4) bekezdés első 
albekezdésében említett közös érdekű 
projekteket tartalmazó lista 
kézhezvételének napjától számított két 
hónapon belül megküldi véleményét a 
Bizottságnak a közös érdekű projektek 
javasolt listájáról, különös tekintettel a 4. 
cikkben meghatározott kritériumoknak a 
csoportokon belüli következetes 
alkalmazására, valamint a 
villamosenergia- és földgázpiaci ENTSO-
k által a III. melléklet 2.6. pontjával 
összhangban végzett elemzés 
eredményeire.

(5) A II. melléklet 1. és 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia- és földgázprojektek 
esetében az Ügynökség a (4) bekezdés első 
albekezdésében említett közös érdekű 
projekteket tartalmazó lista 
kézhezvételének napjától számított két 
hónapon belül megküldi véleményét a 
Bizottságnak a közös érdekű projektek 
javasolt listájáról, különös tekintettel a 4. 
cikkben meghatározott kritériumoknak a 
csoportokon belüli következetes 
alkalmazására, valamint a költség-haszon
elemzés eredményeire.

Or. en

Indokolás

A legutolsó tízéves hálózatfejlesztési tervben nem szereplő közös érdekű projektek tekintetében 
is kell költség-haszon elemzést végezni.

Módosítás 252
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A II. melléklet 1. és 2. pontjában (5) A II. melléklet 1. és 2. pontjában 
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említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia- és földgázprojektek 
esetében az Ügynökség a (4) bekezdés első 
albekezdésében említett közös érdekű 
projekteket tartalmazó lista 
kézhezvételének napjától számított két
hónapon belül megküldi véleményét a 
Bizottságnak a közös érdekű projektek 
javasolt listájáról, különös tekintettel a 4. 
cikkben meghatározott kritériumoknak a 
csoportokon belüli következetes 
alkalmazására, valamint a villamosenergia-
és földgázpiaci ENTSO-k által a III. 
melléklet 2.6. pontjával összhangban 
végzett elemzés eredményeire.

említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia- és földgázprojektek 
esetében az Ügynökség a (4) bekezdés első 
albekezdésében említett közös érdekű 
projekteket tartalmazó lista 
kézhezvételének napjától számított három
hónapon belül megküldi véleményét a 
Bizottságnak a közös érdekű projektek 
javasolt listájáról, különös tekintettel a 4. 
cikkben meghatározott kritériumoknak a 
csoportokon belüli következetes 
alkalmazására, valamint a villamosenergia-
és földgázpiaci ENTSO-k által a III. 
melléklet 2.6. pontjával összhangban 
végzett elemzés eredményeire.

Or. en

Módosítás 253
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a csoportok által benyújtott 
közös érdekű projektek regionális listáiból 
állítja össze a közös érdekű projektek 
uniós szintű listáját. A Bizottság egyedi 
projekteket csak akkor távolíthat el a 
listából, ha azt a megfelelő projektgazda 
kéri, vagy ha a projektnek a regionális 
listára való felvétele a döntés 
szempontjából meghatározó jelentőségű, 
valótlan információn alapult. A Bizottság 
döntését megfelelő indokolással látja el, és 
megküldi a érdekelt projektgazdának, 
illetve az érdekelt tagállam(ok)nak.

Or. en

Módosítás 254
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a. ) A Bizottság a csoportok által 
benyújtott közös érdekű projektek 
regionális listáiból állítja össze a közös 
érdekű projektek uniós szintű listáját. A 
Bizottság egyedi projekteket csak akkor 
távolíthat el a listából, ha azt a megfelelő 
projektgazda kéri, vagy ha a projektnek a 
regionális listára való felvétele a döntés 
szempontjából meghatározó jelentőségű, 
valótlan információn alapult. A Bizottság 
döntését megfelelő indokolással látja el, és 
megküldi a érdekelt projektgazdának, 
illetve az érdekelt tagállam(ok)nak.

Or. en

Indokolás

Ez a javaslat kiegészíti a 3. cikk (2) bekezdés., a 3. cikk (3) bekezdés, valamint a 3.cikk (4)
módosítására irányuló javaslatot.

Módosítás 255
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A II. melléklet 3. és 4. pontjában 
említett kategóriákba tartozó széndioxid-
szállítási projektek esetében a Bizottság 
értékeli a 4. cikk szerinti kritériumok 
alkalmazását. A II. melléklet 4. pontjában 
említett kategóriába tartozó, szén-dioxidra 
vonatkozó projektek esetében ezenkívül a 
Bizottság figyelembe veszi a projekt 
további tagállamokra való jövőbeni 
kiterjesztésének lehetőségét.

(6) A II. melléklet 3. és 4. pontjában 
említett kategóriákba tartozó olajszállítási
projektek esetében a Bizottság értékeli a 4. 
cikk szerinti kritériumok alkalmazását..
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Or. en

Módosítás 256
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A II. melléklet 3. és 4. pontjában 
említett kategóriákba tartozó széndioxid-
szállítási projektek esetében a Bizottság 
értékeli a 4. cikk szerinti kritériumok 
alkalmazását. A II. melléklet 4. pontjában 
említett kategóriába tartozó, szén-dioxidra 
vonatkozó projektek esetében ezenkívül a 
Bizottság figyelembe veszi a projekt 
további tagállamokra való jövőbeni 
kiterjesztésének lehetőségét.

(6) A II. melléklet 3. pontjában említett 
kategóriákba tartozó olajszállítási
projektek esetében a Bizottság értékeli a 4. 
cikk szerinti kritériumok alkalmazását. A 
II. melléklet 4. pontjában említett 
kategóriába tartozó, szén-dioxidra 
vonatkozó projektek esetében ezenkívül a 
Bizottság figyelembe veszi a projekt 
további tagállamokra való jövőbeni 
kiterjesztésének lehetőségét.

Or. de

Módosítás 257
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A II. melléklet 3. és 4. pontjában 
említett kategóriákba tartozó széndioxid-
szállítási projektek esetében a Bizottság 
értékeli a 4. cikk szerinti kritériumok 
alkalmazását. A II. melléklet 4. pontjában 
említett kategóriába tartozó, szén-dioxidra 
vonatkozó projektek esetében ezenkívül a 
Bizottság figyelembe veszi a projekt 
további tagállamokra való jövőbeni 
kiterjesztésének lehetőségét.

(6) A II. melléklet 3. pontjában említett 
kategóriákba tartozó olajszállítási
projektek esetében a Bizottság értékeli a 4. 
cikk szerinti kritériumok alkalmazását. A 
II. melléklet 4. pontjában említett 
kategóriába tartozó, szén-dioxidra 
vonatkozó projektek esetében ezenkívül a 
Bizottság figyelembe veszi a projekt 
további tagállamokra való jövőbeni 
kiterjesztésének lehetőségét.

Or. en
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Módosítás 258
Lambert van Nistelrooij

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A közös érdekű projektek listájára 
irányuló ügynökségi javaslat átvételét 
követő két hónapon belül a Bizottság 
elkészíti a közös érdekű projektek uniós 
szintű listáját, megfelelő figyelmet 
biztosítva a peremterületekre és a kis 
tagállamokra, valamint az Unión belüli 
energiaellátási elszigeteltség 2015-ig 
történő megszüntetésére irányuló 
célkitűzés teljesítésére. A listát az Unió 
tízéves fejlesztési tervével összhangban és 
a jelen cikk (3)–(6a) bekezdései szerinti 
eljárás keretében kétévente kell 
felülvizsgálni, és szükség szerint 
aktualizálni.

Or. en

Indokolás

A projektklaszterek nem alkalmasak a gázenergia területén való használatra.

Módosítás 259
Algirdas Saudargas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A közös érdekű projektek listájára 
irányuló ügynökségi javaslat átvételét 
követő két hónapon belül a Bizottság 
elkészíti a közös érdekű projektek uniós 
szintű listáját, megfelelő figyelmet 
biztosítva a peremterületekre és a kis 
tagállamokra, valamint az Unión belüli 
energiaellátási elszigeteltség 2015-ig 
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történő megszüntetésére irányuló 
célkitűzés teljesítésére. A listát az Unió 
tízéves fejlesztési tervével összhangban és 
a jelen cikk (3)– (6a) bekezdései szerinti 
eljárás keretében kétévente kell 
felülvizsgálni, és szükség szerint 
aktualizálni.

Or. en

Módosítás 260
Lena Kolarska-Bobińska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A csoportok által elfogadott 
regionális listák alapján a Bizottság 
összeállítja a közös érdekű projektek uniós 
szintű listáját. A listát kétévente kell 
felülvizsgálni, és szükség szerint 
aktualizálni. Az első listát legkésőbb 2013. 
július 1-jéig kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az (1) bekezdésből származó határidő.

Módosítás 261
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az (1) bekezdésben szereplő, az 
elfogadásról szóló bizottsági határozatot 
követően a közös érdekű projektek a 
714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet 

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

k által a 714/2009/EK és a 715/2009/EK 
rendelet 8. cikke értelmében kidolgozott 
vonatkozó tízéves uniós szintű 
hálózatfejlesztési terv a 714/2009/EK és a 
715/2009/EK rendelet 12. cikkének 
megfelelően szerves részét képezik az 
érintett az regionális beruházási terveknek, 
valamint a 72/2009/EK és a 73/2009/EK 
irányelv 22. cikke értelmében a kapcsolódó 
nemzeti tízéves hálózatfejlesztési 
terveknek, illetve adott esetben bármely 
más érintett nemzeti infrastruktúrára 
vonatkozó tervnek. A közös érdekű
projektekhez költség-haszon elemzést kell 
készíteni, és azoknak valamennyi említett 
tervben a lehető legnagyobb elsőbbséget 
biztosítják.

Or. en

Indokolás

A tízéves hálózatfejlesztési terv folyamata nyíltan és rugalmasan kell befogadnia a regionális 
csoportok által javasolt közös érdekű projekteket. A legutolsó tízéves hálózatfejlesztési 
tervben nem szereplő közös érdekű projektekhez is kell költség-haszon elemzést készíteni.

Módosítás 262
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A tervek különböző jellege következtében nem világos, hogy mit jelent a „lehető legnagyobb 
elsőbbség”, ezért azt törölni kell. A 4. cikk (4) bekezdéséhez készült módosítás is utal arra, 
hogy a nemzeti vagy európai terveken belül semmiféle rangsorolás nem alkalmazható.

Módosítás 263
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 264
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en


