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Módosítás 265
Francisco Sosa Wagner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a projekt összhangban van az Uniónak 
többek között az Európai Tanács 
következtetései által is megerősített 
energiaügyi és éghajlati céljaival;

Or. en

Indokolás

Az Európai Tanács támogatta az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2050-ig 80–95%-kal történő 
csökkentésére vonatkozó uniós célkitűzést, amihez közel nulla széndioxid-kibocsátású 
energiaágazat szükséges. Minden új, uniós finanszírozású infrastruktúrának támogatnia kell 
az üvegházhatású gázokra és a megújuló energiára vonatkozó jelenlegi, 2020-ra kitűzött 
kötelező célokat, és meg kell felelnie az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 2050-es 
ütemtervében foglalt célkitűzéseknek.

Módosítás 266
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projekt szükséges az I. mellékletben 
felsorolt energiainfrastruktúra-prioritásnak 
minősülő folyosók és területek 
végrehajtásához; és

a) a projekt lehetővé teszi az I. 
mellékletben felsorolt 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és területek végrehajtását; és

Or. en

Indokolás

A projektek korai szakaszában a költség-haszon elemzést figyelembe kell venni. Ezt a cikket a 
projektek uniós finanszírozásra való jogosultságára vonatkozó 15. cikkre figyelemmel kell 
értelmezni: az „üzleti” és a „gazdasági" életképesség fogalmát a szöveg vagylagosan 
használja a közös érdekű projektek kiválasztásával és finanszírozásával kapcsolatban, ezért 
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pontosabb szövegezés javasolt.

Módosítás 267
Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a projekt európai hozzáadott értéket 
képvisel, és a költség-haszon elemzés 
alapján a haszon meghaladja a 
költségeket;

Or. en

Módosítás 268
Pavel Poc

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a projekt összhangban van az 
Uniónak többek között az Európai Tanács 
következtetései által is megerősített 
energiaügyi és éghajlati céljaival;

Or. en

Indokolás

Az Európai Tanács támogatta az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2050-ig 80–95%-kal történő 
csökkentésére vonatkozó uniós célkitűzést, amihez közel nulla széndioxid-kibocsátású 
energiaágazat szükséges. Minden új, uniós finanszírozású infrastruktúrának támogatnia kell
az üvegházhatású gázokra és a megújuló energiára vonatkozó jelenlegi, 2020-ra kitűzött 
kötelező célokat, és meg kell felelnie az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 2050-es 
ütemtervében foglalt célkitűzéseknek.

Módosítás 269
Graham Watson, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Adina-Ioana Vălean, Maria Da Graça 
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Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a projekt gazdasági, társadalmi és 
környezeti szempontból megvalósítható, a 
2020-ra és 2050-re az Unió által 
meghatározott, az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére és a 
megújuló energiára vonatkozó 
célkitűzésekhez való jelentős hozzájárulást 
is beleértve; és

Or. en

Módosítás 270
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a projektnek a (2) bekezdésben 
meghatározott specifikus kritériumok 
szerint értékelt lehetséges előnyei 
meghaladják a projekt költségeit; és

Or. en

Módosítás 271
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a projekt az Unió energiapolitikájának 
mindhárom pilléréhez – különösen a 
fenntarthatósághoz és a 
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versenyképességhez – hozzájárul; és

Or. en

Módosítás 272
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a projekt gazdasági, társadalmi és 
környezeti szempontból megvalósítható, és 
hozzájárul az Unió energiahálózatainak 
kiegyensúlyozott fejlesztéséhez;

Or. en

Módosítás 273
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a projekt lehetséges gazdasági, 
társadalmi és környezeti haszna 
meghaladja a projekt költségeit; és

Or. en

Módosítás 274
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt gazdasági, társadalmi és b) az értékelt projekt lehetséges haszna 
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környezeti szempontból megvalósítható; és meghaladja a költségeit

Or. en

Indokolás

A projektek korai szakaszában a költség-haszon elemzést figyelembe kell venni. Ezt a cikket a 
projektek uniós finanszírozásra való jogosultságára vonatkozó 15. cikkre figyelemmel kell 
értelmezni: az „üzleti” és a „gazdasági" életképesség fogalmát a szöveg vagylagosan 
használja a közös érdekű projektek kiválasztásával és finanszírozásával kapcsolatban, ezért 
pontosabb szövegezés javasolt.

Módosítás 275
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 276
Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a projekt hozzájárul a 2020-as és 
2050-es éghajlat-változási és energiaügyi 
célkitűzésekhez; és

Or. en
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Módosítás 277
Adina-Ioana Vălean

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az értékelt projektek lehetséges haszna 
meghaladja azok költségeit;

Or. en

Indokolás

A piaci torzulások elkerülése érdekében a takarékosság az egyik legfőbb kritérium a közös 
érdekű projektek kiválasztásánál.

Módosítás 278
Algirdas Saudargas

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a projektben legalább két tagállam vesz 
részt úgy, hogy a projekt közvetlenül 
átnyúlik egy vagy több tagállam határán, 
illetve úgy, hogy egy adott tagállam 
területén található projekt a IV. melléklet 
1. pontja szerint jelentős határokon 
átnyúló hatással bír.

c) a projektben legalább két tagállam vesz 
részt, ha a projekt közvetlenül átnyúlik egy 
vagy több tagállam szárazföldi vagy 
tengeri határán, illetve ha a projekt egy 
adott tagállam területén található, de 
jelentős határokon átnyúló hatással bír 
vagy belső fejlesztés esetén a projekt 
jelentőséggel bír valamely határokon 
átnyúló rendszerösszekötő szempontjából 
a IV. melléklet 1. pontja szerint, vagy ha az 
a célja, hogy szigeteket és 
peremterületeket kapcsoljon be az Unió 
hálózataiba.

Or. en

Módosítás 279
Niki Tzavela
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a projektben legalább két tagállam vesz 
részt úgy, hogy a projekt közvetlenül 
átnyúlik egy vagy több tagállam határán, 
illetve úgy, hogy egy adott tagállam 
területén található projekt a IV. melléklet 
1. pontja szerint jelentős határokon átnyúló 
hatással bír.

c) a projektben legalább két tagállam vesz 
részt, ha a projekt közvetlenül átnyúlik egy 
vagy több tagállam szárazföldi vagy 
tengeri határán, illetve egy adott tagállam 
területén található projekt a IV. melléklet 
1. pontja szerint jelentős határokon átnyúló 
hatással bír; vagy ha az a célja, hogy 
energetikailag elszigetelt szigeteket és 
legkülső területeken elhelyezkedő 
tagállamokat kapcsoljon be az Unió 
energiahálózataiba.

Or. en

Indokolás

Foglalkozni kell az energetikailag elszigetelt szigetek és a legkülső területeken elhelyezkedő 
tagállamok bekapcsolásának szükségességével, és ez összhangban van a 2011. február 4-i 
tanácsi következtetésekkel.

Módosítás 280
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a projektben legalább két tagállam vesz 
részt úgy, hogy a projekt közvetlenül 
átnyúlik egy vagy több tagállam határán, 
illetve úgy, hogy egy adott tagállam 
területén található projekt a IV. melléklet 
1. pontja szerint jelentős határokon átnyúló 
hatással bír.

c) a projektben legalább két tagállam vesz 
részt – anélkül, hogy bármelyik tagállam 
előnyt élvezne – úgy, hogy a projekt 
közvetlenül átnyúlik egy vagy több 
tagállam határán, illetve úgy, hogy egy 
adott tagállam területén található projekt a 
IV. melléklet 1. pontja szerint jelentős 
határokon átnyúló hatással bír.

Or. en
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Módosítás 281
Amalia Sartori, Mario Mauro

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a projektben legalább két tagállam vesz 
részt úgy, hogy a projekt közvetlenül 
átnyúlik egy vagy több tagállam határán, 
illetve úgy, hogy egy adott tagállam 
területén található projekt a IV. melléklet 
1. pontja szerint jelentős határokon átnyúló 
hatással bír.

c) a projektben legalább két tagállam vesz 
részt úgy, hogy a projekt közvetlenül 
átnyúlik egy vagy több tagállam határán, 
illetve úgy, hogy egy adott tagállam 
területén található projekt a IV. melléklet 
1. pontja szerint mindkét tagállamra 
és/vagy harmadik országokra jelentős 
határokon átnyúló hatással bír.

Or. en

Indokolás

Kifejezetten rögzíteni kell, hogy a határokon átnyúló jelentős hatás mind tagállamokat, mind 
pedig harmadik országokat is érinthet (Olaszország esetében ez a rendelkezés az 1. melléklet 
szerinti 2. folyosón a Svájccal, a 3. folyosón Montenegróval közös projektek vonatkozásában 
lehet releváns, és itt mindkét állam harmadik országnak minősül).

Módosítás 282
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a projektben legalább két tagállam vesz 
részt úgy, hogy a projekt közvetlenül 
átnyúlik egy vagy több tagállam határán, 
illetve úgy, hogy egy adott tagállam 
területén található projekt a IV. melléklet 
1. pontja szerint jelentős határokon átnyúló 
hatással bír.

c) a projektben legalább két tagállam vesz 
részt úgy, hogy a projekt közvetlenül 
átnyúlik egy vagy több tagállam határán, 
illetve úgy, hogy egy adott tagállam 
területén található projekt a IV. melléklet 
1. pontja szerint jelentős határokon átnyúló 
hatással bír; és

Or. en
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Módosítás 283
Teresa Riera Madurell

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a projektben egy tagállam és egy 
harmadik ország vesz részt úgy, hogy a 
projekt a IV. melléklet 1. pontja szerint 
jelentős határokon átnyúló hatással bír;

Or. en

Indokolás

Az uniós tagállamok és harmadik országok részvételével megvalósuló projektek 
hozzájárulhatnak az I. mellékletben meghatározott transzeurópai energiainfrastruktúra-
prioritásnak minősülő folyosók és területek kiépítéséhez és kölcsönös átjárhatóságához.

Módosítás 284
Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a projektnek a (2) bekezdésben 
meghatározott specifikus kritériumok 
szerint értékelt lehetséges előnyei 
meghaladják a projekt költségeit;

Or. en

Módosítás 285
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A projekt értékes hozzájárulást nyújt 
az Energia 2020 stratégiához, a 2020-ig 
teljesítendő energiaügyi és éghajlati 
célokhoz, valamint ahhoz a hosszú távú 
célhoz, amely szerint 2050-re 
versenyképes alacsony szén-dioxid-
kibocsátású európai gazdaságot kell 
teremteni.

Or. en

Módosítás 286
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A projekt összhangban van az 
Uniónak többek között az Európai Tanács 
következtetései által is megerősített 
energiaügyi és éghajlati céljaival.

Or. en

Indokolás

Az Európai Tanács 2009 októberében támogatta az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2050-ig 
80–95%-kal történő csökkentésére vonatkozó uniós célkitűzést, amihez közel nulla szén-
dioxid-kibocsátású energiaágazat szükséges. Minden új, uniós finanszírozású 
infrastruktúrának támogatnia kell az energiahatékonyságra, az üvegházhatású gázokra és a 
megújuló energiára vonatkozó jelenleg hatályos, 2020-ig teljesítendő kötelező célokat, és meg 
kell felelnie az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 2050-es ütemtervében foglalt 
célkitűzéseknek.

Módosítás 287
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a II. melléklet 1. pontjának a)–d) 
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia-átviteli és -tárolási 
projekteket illetően a projekt jelentősen 
hozzájárul az alábbi egyedi kritériumok 
közül legalább egyhez:

a) a II. melléklet 1. pontjának a)–d) 
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia-átviteli és -tárolási 
projekteket illetően a projekt jelentősen 
hozzájárul az alábbi egyedi kritériumok
többségéhez:

Or. en

Módosítás 288
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a II. melléklet 1. pontjának a)–d) 
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia-átviteli és -tárolási 
projekteket illetően a projekt jelentősen 
hozzájárul az alábbi egyedi kritériumok 
közül legalább egyhez:

a) a II. melléklet 1. pontjának a)–d) 
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia-átviteli, -elosztási és -
tárolási projekteket illetően a projekt 
jelentősen hozzájárul az alábbi egyedi 
kritériumok közül legalább egyhez:

Or. fr

Módosítás 289
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– piaci integráció, verseny és a rendszer 
rugalmassága;

törölve

Or. en
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Módosítás 290
Algirdas Saudargas

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– piaci integráció, verseny és a rendszer 
rugalmassága;

– piaci integráció, verseny és a rendszer 
rugalmassága; külön hangsúlyt fektetve a 
határokon átnyúló hálózati 
összekapcsolás fokozására, az átviteli szűk 
keresztmetszetek megelőzésére és az 
elszigetelt tagállamok bekapcsolására;

Or. en

Módosítás 291
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– piaci integráció, verseny és a rendszer 
rugalmassága;

– piaci integráció, verseny, a rendszer 
rugalmassága és a piac likviditása;

Or. en

Módosítás 292
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– fenntarthatóság, többek között megújuló 
forrásból előállított energiának a főbb 
fogyasztói központokhoz és 
tárolóhelyekhez történő továbbítása révén;

– fenntarthatóság, többek között a 
megújuló forrásból előállított energiának a 
további fejlesztése és a főbb fogyasztói 
központokhoz és tárolóhelyekhez történő 
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továbbítása révén;

Or. nl

Indokolás

A megújuló forrásból előállított energiának a további fejlesztése döntő fontosságú az 
energiapolitikai célok megvalósítása szempontjából. Tehát elsősorban a megújuló forrásból 
előállított energiára irányuló projektekre kell tartalékolni a támogatásokat. 

Módosítás 293
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– fenntarthatóság, többek között megújuló 
forrásból előállított energiának a főbb 
fogyasztói központokhoz és 
tárolóhelyekhez történő továbbítása révén;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 294
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kölcsönös átjárhatóság és a rendszer 
biztonságos működése;

– az ellátás biztonsága, többek között 
kölcsönös átjárhatóság és a rendszer 
biztonságos és megbízható működése 
révén;

Or. en

Módosítás 295
Ioannis A. Tsoukalas
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kölcsönös átjárhatóság és a rendszer 
biztonságos működése;

– kölcsönös átjárhatóság, 
rendszerstabilitás és a rendszer 
biztonságos működése;

Or. en

Módosítás 296
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– szolidaritás biztosítása a tagállamok 
között abban az esetben, ha valamely 
tagállam átmeneti vagy állandó 
energiahiánnyal küzd;

Or. ro

Módosítás 297
Lena Kolarska-Bobińska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– új energiatermelési egységek, a 
megújuló energiát beleértve, bekapcsolása 
a hálózatba, ami lehetővé teszi az 
energiakivonást; 

Or. en



AM\900617HU.doc 17/114 PE487.998v01-00

HU

Indokolás

Az EU számára komoly kihívást jelent a régi, kevéssé hatékony és nem környezetbarát, pl. 
fosszilis tüzelőanyaggal működő energiaellátó berendezések lecserélése. Új erőművek jönnek 
majd létre az egész Európai Unióban, olyan területeken is, ahol a hálózat fejletlen vagy 
felújításra szorul. A rendeletnek ezért a szükséges hálózatfejlesztés előmozdításával kell 
ösztönöznie az új erőmű-beruházásokat, hogy elősegítse új energia bekapcsolását a 
hálózatba.

Módosítás 298
Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az átviteli szűk keresztmetszetek 
kiküszöbölése;

Or. en

Módosítás 299
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a II. melléklet 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó földgázprojekteket 
illetően a projekt az alábbi egyedi 
kritériumok közül legalább egyhez 
jelentősen hozzájárul:

b) a II. melléklet 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó földgázprojekteket 
illetően a projekt az ellátás biztonságához, 
csökkentve az egyetlen ellátási forrástól 
vagy útvonaltól való függést, és az alábbi 
egyedi kritériumok közül legalább egyhez 
jelentősen hozzájárul:

Or. en

Módosítás 300
Yannick Jadot



PE487.998v01-00 18/114 AM\900617HU.doc

HU

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a II. melléklet 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó földgázprojekteket 
illetően a projekt az alábbi egyedi 
kritériumok közül legalább egyhez
jelentősen hozzájárul:

b) a II. melléklet 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó földgázprojekteket 
illetően a projekt az alábbi egyedi 
kritériumok többségéhez jelentősen 
hozzájárul:

Or. en

Módosítás 301
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– piaci integráció, kölcsönös átjárhatóság 
és a rendszer rugalmassága;

– piaci integráció, többek között legalább 
egy tagállam elszigeteltségének 
megszüntetése révén; kölcsönös 
átjárhatóság és a rendszer rugalmassága;

Or. en

Módosítás 302
Algirdas Saudargas

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– piaci integráció, kölcsönös átjárhatóság 
és a rendszer rugalmassága;

– piaci integráció, kölcsönös átjárhatóság 
és a rendszer rugalmassága, külön 
hangsúlyt fektetve az elszigetelt 
tagállamok bekapcsolására;

Or. en
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Módosítás 303
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– piaci integráció, kölcsönös átjárhatóság 
és a rendszer rugalmassága;

– piaci integráció, kölcsönös átjárhatóság, a 
rendszer rugalmassága és a piac 
likviditása;

Or. en

Módosítás 304
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az ellátás biztonsága, többek között az 
ellátási források, az ellátást biztosító 
partnerek és útvonalak diverzifikálása 
révén;

törölve

Or. en

Módosítás 305
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az ellátás biztonsága, többek között az 
ellátási források, az ellátást biztosító 
partnerek és útvonalak diverzifikálása
révén;

– az ellátás biztonsága, többek között az 
ellátási források, az ellátást biztosító 
partnerek és útvonalak diverzifikálása 
révén, csökkentve az egyetlen ellátási 
forrástól vagy útvonaltól való függést;
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Or. en

Módosítás 306
Niki Tzavela

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az ellátás biztonsága, többek között az 
ellátási források, az ellátást biztosító 
partnerek és útvonalak diverzifikálása 
révén;

– az ellátás biztonsága, többek között az 
ellátási források, az ellátást biztosító 
partnerek és útvonalak diverzifikálása 
révén, továbbá csökkentve az egyetlen 
ellátási forrástól vagy útvonaltól való 
függést;

Or. en

Indokolás

Ami az olajszállítási projektekre vonatkozik, azt a gázra is alkalmazni kell.

Módosítás 307
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az ellátás biztonsága, többek között az 
ellátási források, az ellátást biztosító 
partnerek és útvonalak diverzifikálása 
révén;

– az ellátás biztonsága, többek között a 
visszaáramlás, továbbá az ellátási 
források, az ellátást biztosító partnerek és 
útvonalak diverzifikálása révén;

Or. en

Módosítás 308
András Gyürk
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az ellátás biztonsága, többek között az 
ellátási források, az ellátást biztosító 
partnerek és útvonalak diverzifikálása 
révén;

– az ellátás biztonsága, többek között az 
ellátási források, az ellátást biztosító 
partnerek és útvonalak, a visszaáramlás
diverzifikálása révén;

Or. en

Módosítás 309
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az ellátás biztonsága, többek között az 
ellátási források, az ellátást biztosító 
partnerek és útvonalak diverzifikálása 
révén;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 310
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– verseny, többek között az ellátási 
források, az ellátást biztosító partnerek és 
útvonalak diverzifikálása révén;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en
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Módosítás 311
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– verseny, többek között az ellátási 
források, az ellátást biztosító partnerek és 
útvonalak diverzifikálása révén;

– verseny, többek között az ellátási 
források, az ellátást biztosító partnerek és 
útvonalak, a visszaáramlás diverzifikálása 
révén;

Or. en

Módosítás 312
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– fenntarthatóság; – fenntarthatóság; többek között a 
kibocsátáscsökkentés, a váltakozó 
megújuló energiaforrásokat felhasználó 
energiatermelés támogatása és a 
megújuló forrásból történő gáztermelés 
kiépítésének fokozása révén;

Or. en

Módosítás 313
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– fenntarthatóság; – fenntarthatóság, például alternatív 
gázforrások – többek között biogáz –
felhasználása révén;
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Or. fr

Módosítás 314
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– szolidaritás biztosítása a tagállamok 
között abban az esetben, ha valamely 
tagállam átmeneti vagy állandó 
energiahiánnyal küzd;

Or. ro

Módosítás 315
Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az átviteli szűk keresztmetszetek 
kiküszöbölése;

Or. en

Módosítás 316
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a II. melléklet 1. pontjának e) 
alpontjában említett kategóriába tartozó 
intelligens villamosenergia-hálózati 

c) a II. melléklet 1. pontjának e) 
alpontjában említett kategóriába tartozó 
intelligens villamosenergia-hálózati 
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projekteket illetően a projekt jelentősen 
hozzájárul az alábbi egyedi célokhoz:

projekteket illetően a projekt jelentősen 
hozzájárul az alábbi egyedi célok
többségéhez:

Or. en

Indokolás

Az intelligens villamosenergia-hálózati projektekre meghatározott kritériumok túlságosan 
szigorúak lennének, ha egy projektnek az összes egyedi célhoz jelentősen hozzá kellene 
járulnia. Ezenfelül az egyik lehetséges egyedi célnak az elosztott forrásokból származó 
megújulóenergia-termelés integrálásának kellene lennie, ezért ezzel ki kell egészíteni a 
szöveget.

Módosítás 317
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a II. melléklet 1. pontjának e) 
alpontjában említett kategóriába tartozó 
intelligens villamosenergia-hálózati
projekteket illetően a projekt jelentősen 
hozzájárul az alábbi egyedi célokhoz:

c) a II. melléklet 1. pontjának e) 
alpontjában említett kategóriába tartozó 
intelligens villamosenergia- vagy 
gázhálózati projekteket illetően a projekt 
jelentősen hozzájárul az alábbi egyedi 
célokhoz:

Or. fr

Indokolás

Az intelligens gázhálózatok e pontba való felvétele – különösen rugalmasságuknak és a 
megújuló energiaforrások integrálásának köszönhetően – valódi hozzáadott értéket teremthet 
az európai energiahálózatok számára.

Módosítás 318
Pilar del Castillo Vera, Antonio Cancian, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont – 2 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a villamosenergia-átvitel és -elosztás 
hatékonysága és kölcsönös átjárhatósága 
a napi hálózati működés során;

törölve

Or. en

Módosítás 319
Pilar del Castillo Vera, Antonio Cancian, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– teljes körű rendszerüzemeltetési 
eljárások, amelyek a különböző 
feladatokat – a nagy mennyiségű, 
megújuló forrásból származó, elosztott 
termelés forgatókönyve szerint – kiosztják 
az átviteli és elosztási hálózatok 
üzemeltetői között;

Or. en

Módosítás 320
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont – 6 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a megújuló energiaforrásból származó 
energia elosztott termelésének integrálása, 
a mikrotermelők bekapcsolását és 
integrálását is beleértve;

Or. en
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Módosítás 321
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont – 6 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a felhasználók bevonása saját 
energiafelhasználásuk irányításába;

– a felhasználók és a közösségek bevonása 
saját energiafelhasználásuk irányításába;

Or. en

Módosítás 322
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont – 6 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– jelentősen magasabb mennyiségű 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-alkalmazás – például 
elektromos járművek – fejlett technikai és 
piaci beavatkozás révén történő 
bevezetése;

Or. en

Módosítás 323
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont – 6 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-- szolidaritás biztosítása a tagállamok 
között abban az esetben, ha valamely 
tagállam átmeneti vagy állandó 
energiahiánnyal küzd;

Or. ro
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Módosítás 324
Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a II. melléklet 2. pontjának e) 
alpontjában említett kategóriába tartozó 
intelligens gázhálózati projekteket illetően 
a projekt jelentősen hozzájárul az alábbi 
egyedi célokhoz:
– a gázkínálat és -kereslet, különösen a 
biometán és a hidrogén iránti kereslet 
tekintetében új műszaki követelményeket 
támasztó rendszerhasználók integrációja 
és bevonása;
– a gázátvitel és -elosztás hatékonysága és 
kölcsönös átjárhatósága a napi hálózati 
működés során;
– hálózatbiztonság, rendszerellenőrzés és 
az ellátás minősége;
– a jövőbeni költséghatékony hálózati 
beruházások optimalizált tervezése;
– piaci működés és ügyfélszolgálatok;
– a felhasználók bevonása saját 
energiafelhasználásuk irányításába;

Or. fr

Indokolás

Az intelligens hálózatokat a gázszektor esetében ugyanúgy meg kell említeni, mint a villamos 
energia esetében, mivel szerepet játszanak a gázinfrastruktúra versenyképességében, jó és 
hatékony működésében, valamint a megújuló energiaforrások hálózatba történő 
integrálásában.

Módosítás 325
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Sosa Wagner
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a megújuló energiaforrásból 
származó, elosztott termelés integrálása;

Or. en

Módosítás 326
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a II. melléklet 3. pontjában említett 
kategóriákba tartozó olajszállítási 
projekteket illetően a projekt jelentősen 
hozzájárul az alábbi három egyedi 
kritériumhoz:

törölve

– az ellátás biztonsága, csökkentve az 
egyetlen ellátási forrástól vagy útvonaltól 
való függést;
– az energiaforrások hatékony és 
fenntartható felhasználása a környezeti 
kockázatok enyhítése révén;
– kölcsönös átjárhatóság;

Or. en

Módosítás 327
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az ellátás biztonsága, csökkentve az – az ellátás biztonsága, többek között az 
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egyetlen ellátási forrástól vagy útvonaltól 
való függést;

ellátási források, az ellátást biztosító 
partnerek és útvonalak diverzifikálása 
révén;

Or. en

Indokolás

Nem világos, miért eltérőek az ellátás biztonságára vonatkozó kritériumok a kőolaj-, illetve a 
földgáz-ágazat esetében.

Módosítás 328
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az energiaforrások hatékony és 
fenntartható felhasználása a környezeti 
kockázatok enyhítése révén;

– az energiaforrások hatékony és 
fenntartható felhasználása (a megfelelő 
környezetvédelmi előírásokkal 
összhangban);

Or. en

Indokolás

A csővezeték-projekteket a megfelelő környezetvédelmi előírásokkal összhangban kell 
megvalósítani. A csökkentés nem lehet a szóban forgó infrastruktúra-projektek egyetlen célja. 
Az eredeti szöveg súlyos adminisztratív terheket róna az érintettekre.

Módosítás 329
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– szolidaritás biztosítása a tagállamok 
között abban az esetben, ha valamely 
tagállam átmeneti vagy állandó 
energiahiánnyal küzd;
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Or. ro

Módosítás 330
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a II. melléklet 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó szén-dioxid-szállítási 
projekteket illetően a projekt jelentősen 
hozzájárul az alábbi három egyedi 
kritériumhoz:

törölve

– a szén-dioxid-kibocsátás elkerülése 
alacsonyabb költségek mellett, az 
energiaellátás biztonságának 
fenntartásával;
– a szén-dioxid-szállítás rugalmasságának 
és biztonságosságának javítása;
– hatékony erőforrás-felhasználás több 
CO2-forrás és -tárolóhely közös 
infrastruktúrával történő 
összekapcsolásának lehetővé tétele, 
valamint a környezeti terhek és 
kockázatok csökkentése révén.

Or. en

Módosítás 331
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a II. melléklet 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó szén-dioxid-szállítási 
projekteket illetően a projekt jelentősen 
hozzájárul az alábbi három egyedi 

törölve
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kritériumhoz:
– a szén-dioxid-kibocsátás elkerülése 
alacsonyabb költségek mellett, az 
energiaellátás biztonságának 
fenntartásával;
– a szén-dioxid-szállítás rugalmasságának 
és biztonságosságának javítása;
– hatékony erőforrás-felhasználás több 
CO2-forrás és -tárolóhely közös 
infrastruktúrával történő 
összekapcsolásának lehetővé tétele, 
valamint a környezeti terhek és 
kockázatok csökkentése révén.

Or. de

Módosítás 332
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a II. melléklet 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó szén-dioxid-szállítási 
projekteket illetően a projekt jelentősen 
hozzájárul az alábbi három egyedi 
kritériumhoz:

e) a II. melléklet 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó szén-dioxid-szállítási, 
illetve -tárolási projekteket illetően a 
projekt jelentősen hozzájárul az alábbi 
három egyedi kritériumhoz:

Or. en

Módosítás 333
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a szén-dioxid-szállítás rugalmasságának 
és biztonságosságának javítása;

törölve
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Or. en

Módosítás 334
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– hatékony erőforrás-felhasználás több 
CO2-forrás és -tárolóhely közös 
infrastruktúrával történő 
összekapcsolásának lehetővé tétele, 
valamint a környezeti terhek és 
kockázatok csökkentése révén.

törölve

Or. nl

Indokolás

Mivel a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás gazdasági és kereskedelmi életképessége még nem 
bizonyított, és 2020-ig nem is várható a kereskedelmi megjelenés, ebben az irányelvben nem 
különítendő el erre a célra támogatás. A szén-dioxid-leválasztásra és -tárolásra irányuló 
kutatások anyagi támogatása más európai csatornákon keresztül már biztosított.

Módosítás 335
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval 
és versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 

törölve
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meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a 
projekt által érintett felhasználók számát, 
az éves energiafogyasztást és a 
továbbításra nem alkalmas forrásokból 
előállított energia részesedését a 
felhasználók által lefedett területen.

Or. en

Indokolás

A rendelet célja a közös érdekű projektek azonosítása és felsorolása, nem pedig e projektek 
rangsorának megállapítása.

Módosítás 336
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a 
projekt által érintett felhasználók számát, 
az éves energiafogyasztást és a 
továbbításra nem alkalmas forrásokból 
előállított energia részesedését a 
felhasználók által lefedett területen.

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy közvetve hány 
tagállamot érintenek, illetve hogy mennyire 
hatékonyan egészítik ki közvetlenül a többi 
projektjavaslatot.

Or. de
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Módosítás 337
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a meglévő infrastruktúrák 
kölcsönös átjárhatóságával, a helyi 
területalapú rendszer stabilitásával, a 
fenntarthatósággal és az ellátás 
biztonságával kapcsolatos energiapolitikai 
célok elérése szempontjából, hogy hány 
tagállamot érintenek, és hogy mennyire 
hatékonyan egészítik ki a többi 
projektjavaslatot. Meg kell továbbá 
vizsgálni a nagyszabású projektekkel 
szemben a kisebb projektek fejlesztésének 
lehetőségét, mivel az utóbbiak nagyobb 
hozzáadott értéket nyújthatnak és 
gyorsabban megvalósíthatók, így a hálózat 
gyorsabb ütemben kiépíthető. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

Or. en

Módosítás 338
Lena Kolarska-Bobińska

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

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

(4) Az egyes csoportok rangsorolják az 
egyazon prioritású folyosók, illetve 
területek végrehajtását elősegítő 
projekteket. Az egyes csoportok saját 
hatáskörükben meghatároznak egy 
rangsorolási módszert az e cikk (2) és (4) 
bekezdésében rögzített kritériumok relatív 
súlyozásával együtt; a rangsorolás 
nyomán tehát a projektek általános 
csoportosítása jöhet létre.

Ezzel kapcsolatban, továbbá a 
peremterületek tagállamainak 
részvételével zajló projektek számára is 
egyenlő esélyeket biztosítva mérlegelni 
kell, hogy:
a) az egyes projektek mennyire sürgősek az 
Unió piaci integrációval és versennyel, a 
fenntarthatósággal és az ellátás 
biztonságával kapcsolatos energiapolitikai 
céljainak elérése szempontjából;
b) hány tagállamot érintenek, és

c) mennyire hatékonyan egészítik ki a 
többi projektjavaslatot.

A II. melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó, 
„intelligens hálózatokkal” kapcsolatos
projektek esetében rangsorolni kell az 
ugyanazt a két tagállamot érintő 
projekteket, és körültekintően meg kell 
vizsgálni a projekt által érintett 
felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
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területen.

Or. en

Módosítás 339
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a meglévő infrastruktúrák 
kölcsönös átjárhatóságával, a helyi 
területalapú rendszer stabilitásával, az 
ellátás biztonságával és a 
fenntarthatósággal kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

Or. en

Indokolás

A projektek rangsorolásakor a villamosenergia- és gázrendszerek működési biztonságát is 
figyelembe kell venni: a meglévő infrastruktúrák kölcsönös átjárhatóságával (gáz), és a helyi 
területalapú rendszer stabilitásával (villamos energia) kapcsolatos kritérium bevezetése 
hozzájárulhat a nem tervezett áramlások által okozott túlterhelt átviteli rendszerek 
kialakulásának elkerüléséhez. Ez ugyanis veszélyeztethetné az energiahálózatok biztonságát, 
és korlátozhatná a határokon átnyúló kapacitást.
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Módosítás 340
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a 
továbbításra nem alkalmas forrásokból 
előállított megújuló villamos energia 
részesedését a területen.

Or. nl

Módosítás 341
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a megújuló energia 
részesedésének növelése révén a 
fenntarthatósággal és az 
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szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

energiahatékonysággal, valamint az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot, és 
mennyire lehetséges a meglévő 
energiainfrastruktúra optimalizálása. A 
II. melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók teljes számát, az 
éves energiafogyasztást és a továbbításra 
nem alkalmas, és a megújuló forrásokból 
előállított energia relatív részesedését a 
felhasználók által lefedett területen.

Or. en

Indokolás

A hatékonyság elgondolásával összhangban, az infrastruktúra-fejlesztési projektek 
hierarchiáját minden esetben a meglévő infrastruktúra hasznosítására fennálló lehetőségek 
fényében kell felmérni. A meglévő energiainfrastruktúra megfelelő optimalizálásának 
biztosításával az európai energiainfrastruktúra fejlesztésének környezeti hatásai is 
csökkenthetők. E kérdések következetes értékelése fontos a közös érdekű projektek társadalmi 
elfogadottsága szempontjából.

Módosítás 342
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, az Unió energiahálózatainak 
kiegyensúlyozott fejlesztésével, a 
fenntarthatósággal és az ellátás 
biztonságával kapcsolatos energiapolitikai 
célok elérése szempontjából, hogy hány 
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egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

tagállamot érintenek – feltéve, hogy egyik 
tagállamot sem különböztetik meg 
hátrányosan földrajzi elhelyezkedése vagy 
gazdasági megfontolások alapján –, és 
hogy mennyire hatékonyan egészítik ki a 
többi projektjavaslatot. A II. melléklet 1. 
pontjának e) alpontjában meghatározott 
kategóriába tartozó projektek esetében 
ezenkívül körültekintően meg kell 
vizsgálni a projekt által érintett 
felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

Or. en

Módosítás 343
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot, 
mérlegelni kell továbbá a meglévő 
energiainfrastruktúra optimalizálását, és 
a más hálózatokkal lehetséges szinergiák 
kiaknázását. A II. melléklet 1. pontjának e) 
alpontjában meghatározott kategóriába 
tartozó projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
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részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

Or. en

Módosítás 344
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark, Maria Da 
Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor a 
költség-haszon elemzés a rangsor 
megállapításának fő mozgatója. 
Mérlegelni kell azonban azt is, hogy az 
egyes projektek mennyire sürgősek a piaci 
integrációval és versennyel, a 
fenntarthatósággal és az ellátás 
biztonságával kapcsolatos energiapolitikai 
célok elérése szempontjából, hogy hány 
tagállamot érintenek, és hogy mennyire 
hatékonyan egészítik ki a többi 
projektjavaslatot. A II. melléklet 1. 
pontjának e) alpontjában meghatározott 
kategóriába tartozó projektek esetében 
ezenkívül körültekintően meg kell 
vizsgálni a projekt által érintett 
felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

Or. en

Indokolás

A költség-haszon elemzés tekintendő a projektek rangsorolása legfőbb eszközének, amellyel 
páneurópai tervezési megközelítés biztosítható.
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Módosítás 345
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

(4) Az egyazon prioritású folyosó
végrehajtását elősegítő projektek listájának 
megállapításakor a csoportnak 
mérlegelnie kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

Or. en

Módosítás 346
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek –
egyértelmű indokolás alapján – mennyire 
sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal, az ellátás 
biztonságával, valamint a források, a 
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szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

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

Or. en

Módosítás 347
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

(4) Az egyazon prioritású folyosó
végrehajtását elősegítő projektek listájának 
megállapításakor a csoportnak 
mérlegelnie kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
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területen.

Or. en

Indokolás

A hátrányos megkülönböztetés elkerülése érdekében a közös érdekű projektek közé 
beválasztott összes projektet azonos feltételek alapján kell mérlegelni.

Módosítás 348
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

(4) Az egyazon prioritású folyosó
végrehajtását elősegítő projektek listájának 
megállapításakor a csoportnak 
mérlegelnie kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

Or. en

Módosítás 349
Algirdas Saudargas
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek kiválasztásakor
mérlegelni kell, hogy:

– az egyes projektek mennyire sürgősek a 
piaci integrációval és versennyel, a 
fenntarthatósággal és az ellátás 
biztonságával kapcsolatos energiapolitikai 
célok elérése szempontjából;
– hány tagállamot érintenek,
– mennyire hatékonyan egészítik ki a többi 
projektjavaslatot,
– azokat a projekteket, amelyekben a 
projekt helye szerinti tagállamon kívüli 
tagállamokból származó gazdasági 
szereplők is részt vesznek.
A II. melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók relatív számát, az 
éves energiafogyasztást és a továbbításra 
nem alkalmas forrásokból előállított 
energia részesedését a felhasználók által 
lefedett területen.
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Or. en

Módosítás 350
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a meglévő infrastruktúra 
kölcsönös átjárhatóságával, a helyi 
területalapú rendszer stabilitásával, a 
fenntarthatósággal és az ellátás 
biztonságával kapcsolatos energiapolitikai 
célok elérése szempontjából, hogy hány 
tagállamot érintenek, és hogy mennyire 
hatékonyan egészítik ki a többi 
projektjavaslatot. A II. melléklet 1. 
pontjának e) alpontjában meghatározott 
kategóriába tartozó projektek esetében 
ezenkívül körültekintően meg kell 
vizsgálni a projekt által érintett 
felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

Or. en

Módosítás 351
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását (4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
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elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a meglévő infrastruktúrák 
kölcsönös átjárhatóságával, a helyi 
területalapú rendszer stabilitásával, az 
ellátás biztonságával és a 
fenntarthatósággal kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

Or. en

Indokolás

A projektek rangsorolásakor a villamosenergia- és gázrendszerek működési biztonságát is 
figyelembe kell venni: a meglévő infrastruktúrák kölcsönös átjárhatóságával (gáz), és a helyi 
területalapú rendszer stabilitásával (villamos energia) kapcsolatos kritérium bevezetése 
hozzájárulhat a nem tervezett áramlások által okozott túlterhelt átviteli rendszerek 
kialakulásának elkerüléséhez. Ez ugyanis veszélyeztethetné az energiahálózatok biztonságát, 
és korlátozhatná a határokon átnyúló kapacitást.

Módosítás 352
Graham Watson, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Adina-Ioana Vălean, Maria Da Graça 
Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
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versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

versennyel, a fenntarthatósággal, az 
éghajlattal és a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatban kitűzött 
célokkal, valamint az ellátás biztonságával 
kapcsolatos energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

Or. en

Módosítás 353
Niki Tzavela

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval, az 
elszigetelt tagállamok bekapcsolásával és 
a versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
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területen. részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve a 2011. február 4-i tanácsi következtetéseket, az elszigetelt tagállamoknak az 
Unió energiahálózataiba való bekapcsolására irányuló projektek sürgősek.

Módosítás 354
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor
mérlegelni kell, hogy az egyes projektek 
mennyire sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából, hogy hány tagállamot 
érintenek, és hogy mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot. A II. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
projektek esetében ezenkívül 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

(4) Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek listájának 
megállapításakor mérlegelni kell, hogy az 
egyes projektek mennyire sürgősek a piaci 
integrációval és versennyel, a 
fenntarthatósággal és az ellátás 
biztonságával kapcsolatos energiapolitikai 
célok elérése szempontjából, hogy hány 
tagállamot érintenek, és hogy mennyire 
hatékonyan egészítik ki a többi 
projektjavaslatot. A II. melléklet 1. 
pontjának e) alpontjában meghatározott 
kategóriába tartozó projektek esetében 
ezenkívül körültekintően meg kell 
vizsgálni a projekt által érintett 
felhasználók számát, az éves 
energiafogyasztást és a továbbításra nem 
alkalmas forrásokból előállított energia 
részesedését a felhasználók által lefedett 
területen.

Or. en

Módosítás 355
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Azokat a projekteket, amelyek a 
663/2009/EK rendelet szerint 
finanszírozásban részesültek, az e rendelet 
szerinti közös érdekű projektek közé való 
beválasztás szempontjából közvetlenül 
mérlegelni kell.

Or. en

Indokolás

E rendeletnek az európai energiaügyi gazdaságélénkítő program (EEGP) infrastruktúra-
prioritásaira kell építenie. Ezért fontos az, hogy a közös érdekű projektek listájának 
összeállításakor e projekteket is körültekintően megvizsgálják.

Módosítás 356
Algirdas Saudargas

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A projektgazdák a közös érdekű 
projekteket egy végrehajtási terv alapján 
hajtják végre, amely tartalmazza a 
megvalósíthatósági és tervezési 
tanulmányokra, a szabályozási 
jóváhagyásokra, a kivitelezésre és az 
üzembe helyezésre vonatkozó menetrendet, 
valamint a 11. cikk (3) bekezdésében 
említett engedélyezési ütemtervet. A saját 
területükön megvalósuló projektek
üzemeltetését a szállítási/átvitelirendszer-
üzemeltetők, az elosztórendszer-
üzemeltetők vagy egyéb üzemeltetők 
végzik.

(1) A projektgazdák az általuk 
megvalósítandó közös érdekű projektekre 
vonatkozóan végrehajtási tervet 
készítenek. A terv tartalmazza a 
megvalósíthatósági és tervezési 
tanulmányokra, a szabályozási 
jóváhagyásokra, a kivitelezésre és az 
üzembe helyezésre vonatkozó menetrendet, 
valamint a 11. cikk (3) bekezdésében 
említett engedélyezési ütemtervet. A saját 
területükön megvalósuló projektek
végrehajtásának előmozdítása érdekében 
a szállítási/átvitelirendszer-üzemeltetők, az 
elosztórendszer-üzemeltetők, illetve egyéb 
üzemeltetők együttműködnek egymással. 
Az Ügynökség a szabályozási 
szempontokról – különösen a szabályozási 
jóváhagyásra vonatkozó menetrendről –
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tanácsot ad az adott csoport(ok) részére.

Or. en

Módosítás 357
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A projektgazdák a közös érdekű 
projekteket egy végrehajtási terv alapján 
hajtják végre, amely tartalmazza a 
megvalósíthatósági és tervezési 
tanulmányokra, a szabályozási 
jóváhagyásokra, a kivitelezésre és az 
üzembe helyezésre vonatkozó menetrendet, 
valamint a 11. cikk (3) bekezdésében 
említett engedélyezési ütemtervet. A saját 
területükön megvalósuló projektek 
üzemeltetését a szállítási/átvitelirendszer-
üzemeltetők, az elosztórendszer-
üzemeltetők vagy egyéb üzemeltetők 
végzik.

(1) A projektgazdák a közös érdekű 
projekteket egy végrehajtási terv alapján 
hajtják végre, amely tartalmazza a 
megvalósíthatósági és tervezési 
tanulmányokra, a szabályozási 
jóváhagyásokra, a kivitelezésre és az 
üzembe helyezésre vonatkozó menetrendet, 
valamint a 11. cikk (3) bekezdésében 
említett engedélyezési ütemtervet. A 
vízszivattyúval működtetett energiatárolást 
és a II. melléklet 2. pontjának b) és c) 
alpontjában említett kategóriába tartozó 
projektek üzemeltetését 
szállítási/átvitelirendszer-üzemeltetők nem 
végezhetik.

Or. en

Indokolás

A harmadik csomaggal összhangban a szállítási/átvitelirendszer-üzemeltetőnek nem szabad 
megengedni, hogy vízszivattyúval működtetett energiatárolást végezzen, illetve 
folyékonyföldgáz-terminált üzemeltessen, mivel ez torzíthatja a versenyt.

Módosítás 358
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés



AM\900617HU.doc 51/114 PE487.998v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A projektgazdák a közös érdekű 
projekteket egy végrehajtási terv alapján 
hajtják végre, amely tartalmazza a 
megvalósíthatósági és tervezési 
tanulmányokra, a szabályozási 
jóváhagyásokra, a kivitelezésre és az 
üzembe helyezésre vonatkozó menetrendet, 
valamint a 11. cikk (3) bekezdésében 
említett engedélyezési ütemtervet. A saját 
területükön megvalósuló projektek 
üzemeltetését a szállítási/átvitelirendszer-
üzemeltetők, az elosztórendszer-
üzemeltetők vagy egyéb üzemeltetők 
végzik.

(1) A közös érdekű projektek 
végrehajtását projektgazdák végzik. A 
végrehajtási terv tartalmazza a 
megvalósíthatósági és tervezési 
tanulmányokra, a szabályozási 
jóváhagyásokra, a kivitelezésre és az 
üzembe helyezésre vonatkozó menetrendet, 
valamint a 11. cikk (3) bekezdésében 
említett engedélyezési ütemtervet. A saját 
területükön megvalósuló projektek 
üzemeltetését a szállítási/átvitelirendszer-
üzemeltetők, az elosztórendszer-
üzemeltetők vagy egyéb üzemeltetők 
végzik.

Or. en

Módosítás 359
Algirdas Saudargas

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség és a csoportok nyomon 
követik a közös érdekű projektek 
végrehajtása terén elért haladást. A 
csoportok a (3), (4) és (5) bekezdéssel 
összhangban további tájékoztatást 
kérhetnek, a kapott információkat a 
helyszínen ellenőrizhetik, és ülést 
hívhatnak össze az érintett felek 
részvételével. Ezenfelül kérhetik az 
Ügynökséget, hogy tegyen intézkedéseket 
a közös érdekű projektek végrehajtásának 
előmozdításáért.

(2) Az Ügynökség és a csoportok nyomon 
követik a közös érdekű projektek 
végrehajtása terén elért haladást. E célból a 
nemzeti szabályozó hatóságok és 
projektgazdák az adott regionális csoport 
minden ülésén beszámolnak az elért 
előrehaladásról. A csoportok a (3), (4) és 
(5) bekezdéssel összhangban további 
tájékoztatást kérhetnek, a kapott 
információkat a helyszínen ellenőrizhetik, 
és ülést hívhatnak össze az érintett felek 
részvételével. Ezenfelül kérhetik az 
Ügynökséget vagy az illetékes nemzeti 
szabályozó hatóságokat, hogy adjanak ki 
iránymutatásokat vagy tegyenek más
intézkedéseket, amelyek elősegítik a közös 
érdekű projektek a végrehajtási tervnek 
megfelelően történő végrehajtását.
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Or. en

Módosítás 360
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség és a csoportok nyomon 
követik a közös érdekű projektek 
végrehajtása terén elért haladást. A 
csoportok a (3), (4) és (5) bekezdéssel 
összhangban további tájékoztatást 
kérhetnek, a kapott információkat a 
helyszínen ellenőrizhetik, és ülést 
hívhatnak össze az érintett felek 
részvételével. Ezenfelül kérhetik az 
Ügynökséget, hogy tegyen intézkedéseket 
a közös érdekű projektek végrehajtásának 
előmozdításáért.

(2) Az Ügynökség és a csoportok nyomon 
követik a közös érdekű projektek 
végrehajtása terén elért haladást. E célból a 
projektgazdák az adott regionális csoport 
minden ülésén beszámolnak az elért 
előrehaladásról. A csoportok a (3), (4) és 
(5) bekezdéssel összhangban további 
tájékoztatást kérhetnek, a kapott 
információkat a helyszínen ellenőrizhetik, 
és ülést hívhatnak össze az érintett felek 
részvételével. Ezenfelül kérhetik az 
Ügynökséget vagy az illetékes nemzeti 
szabályozó hatóságokat, hogy adjanak ki 
iránymutatásokat, és utasítsák a 
projektgazdákat, hogy a végrehajtási 
tervnek megfelelően tegyenek
intézkedéseket a közös érdekű projektek 
végrehajtásának felgyorsítása érdekében.

Or. en

Módosítás 361
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség és a csoportok nyomon 
követik a közös érdekű projektek 
végrehajtása terén elért haladást. A 
csoportok a (3), (4) és (5) bekezdéssel 
összhangban további tájékoztatást 

(2) Az Ügynökség és a csoportok nyomon 
követik a közös érdekű projektek 
végrehajtása terén elért haladást. E célból a 
nemzeti szabályozó hatóságok és 
projektgazdák az adott regionális csoport 
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kérhetnek, a kapott információkat a 
helyszínen ellenőrizhetik, és ülést 
hívhatnak össze az érintett felek 
részvételével. Ezenfelül kérhetik az 
Ügynökséget, hogy tegyen intézkedéseket 
a közös érdekű projektek végrehajtásának 
előmozdításáért.

minden ülésén beszámolnak az elért 
előrehaladásról. A csoportok a (3), (4) és 
(5) bekezdéssel összhangban további 
tájékoztatást kérhetnek, a kapott 
információkat a helyszínen ellenőrizhetik, 
és ülést hívhatnak össze az érintett felek 
részvételével. Ezenfelül kérhetik az 
Ügynökséget, hogy tegyen intézkedéseket 
a közös érdekű projektek végrehajtásának 
előmozdításáért.

Or. en

Módosítás 362
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség és a csoportok nyomon 
követik a közös érdekű projektek 
végrehajtása terén elért haladást. A 
csoportok a (3), (4) és (5) bekezdéssel 
összhangban további tájékoztatást 
kérhetnek, a kapott információkat a 
helyszínen ellenőrizhetik, és ülést 
hívhatnak össze az érintett felek 
részvételével. Ezenfelül kérhetik az 
Ügynökséget, hogy tegyen intézkedéseket 
a közös érdekű projektek végrehajtásának 
előmozdításáért.

(2) Az Ügynökség és a csoportok nyomon 
követik a közös érdekű projektek 
végrehajtása terén elért haladást. A 
csoportok a (3), (4) és (5) bekezdéssel 
összhangban további tájékoztatást 
kérhetnek, a kapott információkat a 
helyszínen ellenőrizhetik, és ülést 
hívhatnak össze az érintett felek 
részvételével. Ezenfelül kérhetik az 
Ügynökséget, hogy tegyen intézkedéseket 
a közös érdekű projektek végrehajtásának 
előmozdításáért. Ezen intézkedéseket a 
hatáskörrel rendelkező nemzeti szabályozó 
hatóságokkal és szállítási/átvitelirendszer-
üzemeltetőkkel szoros együttműködésben 
kell meghozni.

Or. en

Módosítás 363
Lena Kolarska-Bobińska
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A projektgazdák a közös érdekű 
projektként történő, 4. cikk szerinti 
kiválasztás évét követő minden év március 
31-ig éves jelentést nyújtanak be, a II. 
melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó projektekre 
vonatkozóan az Ügynökségnek, illetve a II. 
melléklet 3. és 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó projektekre 
vonatkozóan az illetékes csoportnak. Ez a 
jelentés ismerteti:

(3) A projektgazdák a közös érdekű 
projektként történő, 4. cikk szerinti 
kiválasztás évét követő minden év március 
31-ig éves jelentést nyújtanak be, a II. 
melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó projektekre 
vonatkozóan az Ügynökségnek, illetve a II. 
melléklet 3. és 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó projektekre 
vonatkozóan az illetékes csoportnak. A 
jelentést a 9. cikkben említett hatáskörrel 
rendelkező hatóságokhoz is be kell 
nyújtani. Ez a jelentés ismerteti:

Or. en

Indokolás

Ezt a tájékoztatást az illetékes hatóságoknak is meg kell kapniuk, mivel e projektek 
engedélyezése nem a csoportok vagy az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége, 
hanem az ő feladatkörükbe tartozik.

Módosítás 364
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A projektgazdák a közös érdekű 
projektként történő, 4. cikk szerinti 
kiválasztás évét követő minden év március 
31-ig éves jelentést nyújtanak be, a II. 
melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó projektekre 
vonatkozóan az Ügynökségnek, illetve a II. 
melléklet 3. és 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó projektekre 
vonatkozóan az illetékes csoportnak. Ez a 

(3) A projektgazdák a közös érdekű 
projektként történő, 4. cikk szerinti 
kiválasztás évét követő minden év március 
31-ig éves jelentést nyújtanak be, a II. 
melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó projektekre 
vonatkozóan az Ügynökségnek, illetve a II. 
melléklet 3. pontjában említett 
kategóriákba tartozó projektekre 
vonatkozóan az illetékes csoportnak. Ez a 
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jelentés ismerteti: jelentés ismerteti:

Or. en

Módosítás 365
Lena Kolarska-Bobińska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség vagy az illetékes csoport 
kérheti, hogy a jelentést annak benyújtása 
előtt független külső szakértő készítse el 
vagy vizsgálja meg.

Or. en

Módosítás 366
András Gyürk

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a tényleges tőkekiadás összevetve a 
tervezett beruházási költséggel;

Or. en

Módosítás 367
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) adott esetben a végrehajtási tervhez 
viszonyított késéseket és más felmerült 
nehézségeket.

b) adott esetben a végrehajtási tervhez 
viszonyított késéseket és más felmerült 
nehézségeket, különösen a biztonságos 
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finanszírozás nehézségeit.

Or. en

Módosítás 368
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a felülvizsgált tervet a késések 
leküzdésére.

Or. en

Módosítás 369
Algirdas Saudargas

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) szükség esetén a frissített végrehajtási 
tervet.

Or. en

Módosítás 370
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az éves jelentés kézhezvételét 
követően az Ügynökség a II. melléklet 1. 
és 2. pontjában meghatározott kategóriákba 
tartozó közös érdekű projektekre 

(4) Az éves jelentés kézhezvételét 
követően az Ügynökség a II. melléklet 1. 
és 2. pontjában meghatározott kategóriákba 
tartozó közös érdekű projektekre 
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vonatkozóan összefoglaló jelentést nyújt be 
a csoportoknak, amelyben értékeli az elért 
eredményeket és adott esetben 
intézkedéseket javasol a késések és a 
felmerült nehézségek leküzdésére. Az 
értékelés a 713/2009/EK rendelet 6. 
cikkének a (8) és (9) bekezdésében foglalt 
rendelkezésekkel összhangban kitér az 
Unió egészére kiterjedő hálózatfejlesztési 
terveknek az I. mellékletben 
meghatározott, energiainfrastruktúra-
prioritásnak minősülő folyosók és területek 
tekintetében történő következetes 
végrehajtására.

vonatkozóan összefoglaló jelentést nyújt be 
a csoportoknak, amelyben értékeli az elért 
eredményeket és adott esetben 
intézkedéseket javasol a késések és a 
felmerült nehézségek leküzdésére. Ezen 
intézkedések tartalmazhatnak a 
projektgazdák által okozott szükségtelen 
késedelem miatt kiszabott szankciókat is.
Az értékelés a 713/2009/EK rendelet 6. 
cikkének a (8) és (9) bekezdésében foglalt 
rendelkezésekkel összhangban kitér az 
Unió egészére kiterjedő hálózatfejlesztési 
terveknek az I. mellékletben 
meghatározott, energiainfrastruktúra-
prioritásnak minősülő folyosók és területek 
tekintetében történő következetes 
végrehajtására.

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni a projektgazdák szankcionálását az általuk okozott késedelemért.

Módosítás 371
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az éves jelentés kézhezvételét 
követően az Ügynökség a II. melléklet 1. 
és 2. pontjában meghatározott kategóriákba 
tartozó közös érdekű projektekre 
vonatkozóan összefoglaló jelentést nyújt be 
a csoportoknak, amelyben értékeli az elért 
eredményeket és adott esetben 
intézkedéseket javasol a késések és a 
felmerült nehézségek leküzdésére. Az 
értékelés a 713/2009/EK rendelet 6. 
cikkének a (8) és (9) bekezdésében foglalt 
rendelkezésekkel összhangban kitér az 
Unió egészére kiterjedő hálózatfejlesztési 
terveknek az I. mellékletben 

(4) Az éves jelentés kézhezvételét 
követően az Ügynökség a II. melléklet 1. 
és 2. pontjában meghatározott kategóriákba 
tartozó közös érdekű projektekre 
vonatkozóan összefoglaló jelentést nyújt be 
a csoportoknak, amelyben értékeli az 
összesített tőkekiadásokat, az elért 
eredményeket és adott esetben 
intézkedéseket javasol a késések és a 
felmerült nehézségek leküzdésére. Az 
értékelés a 713/2009/EK rendelet 6. 
cikkének a (8) és (9) bekezdésében foglalt 
rendelkezésekkel összhangban kitér az 
Unió egészére kiterjedő hálózatfejlesztési 
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meghatározott, energiainfrastruktúra-
prioritásnak minősülő folyosók és területek 
tekintetében történő következetes 
végrehajtására.

terveknek az I. mellékletben 
meghatározott, energiainfrastruktúra-
prioritásnak minősülő folyosók és területek 
tekintetében történő következetes 
végrehajtására.

Or. en

Módosítás 372
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az éves jelentés kézhezvételét 
követően az Ügynökség a II. melléklet 1. 
és 2. pontjában meghatározott kategóriákba 
tartozó közös érdekű projektekre 
vonatkozóan összefoglaló jelentést nyújt be 
a csoportoknak, amelyben értékeli az elért 
eredményeket és adott esetben 
intézkedéseket javasol a késések és a 
felmerült nehézségek leküzdésére. Az 
értékelés a 713/2009/EK rendelet 6. 
cikkének a (8) és (9) bekezdésében foglalt 
rendelkezésekkel összhangban kitér az 
Unió egészére kiterjedő hálózatfejlesztési 
terveknek az I. mellékletben 
meghatározott, energiainfrastruktúra-
prioritásnak minősülő folyosók és területek 
tekintetében történő következetes 
végrehajtására.

(4) Az éves jelentés kézhezvételét 
követően az Ügynökség a II. melléklet 1. 
és 2. pontjában meghatározott kategóriákba 
tartozó közös érdekű projektekre 
vonatkozóan összefoglaló jelentést nyújt be 
Bizottság és az Európai Parlament
csoportjainak, amelyben értékeli az elért 
eredményeket és adott esetben 
intézkedéseket javasol a késések és a 
felmerült nehézségek leküzdésére. Az 
értékelés a 713/2009/EK rendelet 6. 
cikkének a (8) és (9) bekezdésében foglalt 
rendelkezésekkel összhangban kitér az 
Unió egészére kiterjedő hálózatfejlesztési 
terveknek az I. mellékletben 
meghatározott, energiainfrastruktúra-
prioritásnak minősülő folyosók és területek 
tekintetében történő következetes 
végrehajtására.

Or. ro

Módosítás 373
András Gyürk
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 9. cikkben említett hatáskörrel 
rendelkező hatóságok minden évben, a 3. 
pontban szereplő éves jelentések 
kézhezvételét követő ülésen beszámolnak 
az érintett csoportnak a saját területükön 
folyó közös érdekű projektek 
végrehajtásának állapotáról és adott 
esetben a késésekről is.

(5) A 9. cikkben említett hatáskörrel 
rendelkező hatóságok minden évben, a (3) 
bekezdésben szereplő éves jelentések 
kézhezvételét követő ülésen beszámolnak 
az érintett csoportnak a saját területükön 
folyó közös érdekű projektek 
végrehajtásának állapotáról, és adott 
esetben a beruházási költségek jelentős 
emelkedéséről és a késésekről is.

Or. en

Módosítás 374
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a közös érdekű projekt 
bevezetése terén a végrehajtási tervhez 
viszonyítva két évnél hosszabb, 
indokolatlan késedelem tapasztalható:

(6) Amennyiben a közös érdekű projekt 
megépítése és bevezetése terén a 
végrehajtási tervhez viszonyítva két évnél 
hosszabb, a nem a projektgazdának 
betudható kényszerítő okoktól eltérő ok 
miatti késedelem tapasztalható:

a) amennyiben a 2009/72/EK és a 
2009/73/EK irányelv 22. cikke (7) 
bekezdésének a), b) vagy c) pontjában 
említett intézkedések a vonatkozó nemzeti 
jogszabályok értelmében alkalmazhatók, a 
nemzeti szabályozó hatóságok biztosítják a 
beruházás végrehajtását.
b) Ha a nemzeti szabályozó hatóságoknak 
a (6) bekezdés a) pont szerinti intézkedései 
nem elegendőek annak biztosítására, hogy 
a beruházás megvalósul, vagy ezen 
intézkedések nem alkalmazhatók, a 
szóban forgó projekt projektgazdája 
kiválaszt egy harmadik felet a projekt 
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finanszírozására vagy megépítésére. A 
projektgazda még azelőtt köteles a fentiek 
szerint eljárni, hogy a végrehajtási 
tervben meghatározott bevezetési 
időponthoz viszonyított késedelem 
meghaladja a két évet.
c) Ha nem választják ki a harmadik felet a 
b) pont szerint, a nemzeti szabályozó 
hatóság vagy a tagállam két hónapon 
belül kijelöl egy harmadik felet a projekt 
finanszírozására vagy megépítésére, 
amelyet a projektgazda köteles elfogadni.
d) Ha a végrehajtási tervben 
meghatározott bevezetési időponthoz 
viszonyított késedelem meghaladja a két 
év két hónapot, a 9. cikkben említett 
hatáskörrel rendelkező hatóság 
valamennyi projektgazda számára nyílt 
pályázati felhívást tehet közzé a projekt 
egy megállapodás szerinti határidőre 
történő megépítésére. Azokat a 
projektgazdákat és beruházókat előnyben 
kell részesíteni, akik az adott projekt 
fejlesztésének helye szerinti regionális 
csoportba tartozó tagállamokból 
származnak. A nemzeti szabályozó 
hatóságok – a Bizottság jóváhagyásával és 
szükség esetén – a 14. cikk alapján 
elfogadott ösztönzőkön felül a pályázati 
felhívás részeként további ösztönzőket is 
elfogadhatnak.
e) A c) vagy d) alpont alkalmazása esetén 
a beruházás helye szerint illetékes 
rendszerüzemeltető biztosítja a 
megvalósítást végző üzemeltető(k), 
beruházó(k) vagy harmadik fél számára a 
beruházás megvalósításához szükséges 
információkat, az új eszközöket 
hozzákapcsolja a szállítási/átviteli 
hálózathoz, és általánosságban minden 
tőle telhetőt megtesz a beruházási projekt 
végrehajtásának, valamint a közös érdekű 
projekt biztonságos, megbízható és 
hatékony üzemeltetésének és 
karbantartásának megkönnyítésére;
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Or. en

Indokolás

A Tanács álláspontjából átvett szöveg. Ez a módosítás a projekt késedelme esetén a pályázati 
eljárás pontosításához szükséges. Az eredeti szöveg nem határozza meg, hogyan hajtsa végre 
a Bizottság az eljárást. Ezenkívül nem a Bizottság, hanem a hatáskörrel rendelkező hatóság 
rendelkezik azokkal az ismeretekkel és kapacitással, ami egy új projektgazda találásához 
szükséges.

Módosítás 375
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a közös érdekű projekt 
bevezetése terén a végrehajtási tervhez 
viszonyítva két évnél hosszabb, 
indokolatlan késedelem tapasztalható:

(6) Amennyiben a közös érdekű projekt 
bevezetése terén a végrehajtási tervhez 
viszonyítva két évnél hosszabb, 
egyértelműen annak betudható késedelem 
tapasztalható, hogy a projektgazda nem 
megfelelően irányította a projektet:

Or. en

Indokolás

Nemcsak a vis majorral kapcsolatos okok lehetnek jogosak, hanem az is, ha a késedelem a 
projektgazda felelősségi körébe tartozó okok miatt (mint például amiatt, hogy ajánlati 
felhívást követően odaítélték-e a közös érdekű projektet vagy sem) miatt következett be. A 
projektgazda akkor is késedelembe eshet, ha elővigyázatos és ésszerű üzemeltetőként 
viselkedik (ha például a közös érdekű projektet nem megfelelőnek vagy túlságosan drágának 
minősítik).

Módosítás 376
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a közös érdekű projekt (6) Amennyiben a közös érdekű projekt 
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bevezetése terén a végrehajtási tervhez 
viszonyítva két évnél hosszabb, 
indokolatlan késedelem tapasztalható:

bevezetése terén a végrehajtási tervhez 
viszonyítva két évnél hosszabb, 
egyértelműen annak betudható késedelem 
tapasztalható, hogy a projektgazda nem 
megfelelően irányította a projektet:

Or. en

Módosítás 377
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a közös érdekű projekt 
bevezetése terén a végrehajtási tervhez 
viszonyítva két évnél hosszabb, 
indokolatlan késedelem tapasztalható:

(6) Amennyiben a közös érdekű projekt 
bevezetése terén a végrehajtási tervhez 
viszonyítva a projektgazdán kívül álló
kényszerítő okoktól eltérő ok miatti 
késedelem tapasztalható:

Or. en

Módosítás 378
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a közös érdekű projekt 
bevezetése terén a végrehajtási tervhez 
viszonyítva két évnél hosszabb, 
indokolatlan késedelem tapasztalható:

(6) Amennyiben a közös érdekű projekt 
végrehajtása terén a végrehajtási tervhez 
viszonyítva három évnél hosszabb, a 
projektgazdán kívül álló kényszerítő 
okoktól eltérő ok miatti vagy indokolatlan 
késedelem tapasztalható:

Or. en
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Módosítás 379
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a közös érdekű projekt 
bevezetése terén a végrehajtási tervhez 
viszonyítva két évnél hosszabb, 
indokolatlan késedelem tapasztalható:

(6) Amennyiben a közös érdekű projekt 
végrehajtása terén a végrehajtási tervhez 
viszonyítva három évnél hosszabb, a 
projektgazdán kívül álló kényszerítő 
okoktól eltérő ok miatti, indokolatlan 
késedelem tapasztalható:

Or. en

Módosítás 380
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a közös érdekű projekt 
bevezetése terén a végrehajtási tervhez 
viszonyítva két évnél hosszabb, 
indokolatlan késedelem tapasztalható:

(6) Amennyiben a közös érdekű projekt 
végrehajtása terén a végrehajtási tervhez 
viszonyítva három évnél hosszabb, a 
projektgazdán kívül álló kényszerítő 
okoktól eltérő ok miatti vagy indokolatlan 
késedelem tapasztalható:

Or. en

Módosítás 381
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a közös érdekű projekt 
bevezetése terén a végrehajtási tervhez 

(6) Amennyiben a közös érdekű projekt 
végrehajtása terén a végrehajtási tervhez 
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viszonyítva két évnél hosszabb, 
indokolatlan késedelem tapasztalható:

viszonyítva két évnél hosszabb, a 
projektgazdán kívül álló kényszerítő 
okoktól eltérő ok miatti, indokolatlan 
késedelem tapasztalható:

Or. en

Módosítás 382
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a közös érdekű projekt 
bevezetése terén a végrehajtási tervhez 
viszonyítva két évnél hosszabb, 
indokolatlan késedelem tapasztalható:

(6) Amennyiben a közös érdekű projekt 
bevezetése terén két évnél hosszabb, a 
projektgazdának felróható késedelem 
tapasztalható:

Or. en

Módosítás 383
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Amennyiben a közös érdekű projekt 
bevezetése terén a végrehajtási tervhez 
viszonyítva két évnél hosszabb, 
indokolatlan késedelem tapasztalható:

6. Amennyiben – a projektnek a 
projektgazda általi hibás teljesítésével 
összefüggő okok miatt – a közös érdekű 
projekt bevezetése terén a végrehajtási 
tervhez viszonyítva két évnél hosszabb 
késedelem tapasztalható:

Or. fr

Indokolás

Az „indokolatlan” kifejezés nem egyértelmű, és további pontosítást igényel. A hatóságok 
feladata annak bizonyítása, hogy a hibás teljesítés a projektgazda hibájából következett be.
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Módosítás 384
Algirdas Saudargas

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a közös érdekű projekt 
bevezetése terén a végrehajtási tervhez 
viszonyítva két évnél hosszabb, 
indokolatlan késedelem tapasztalható:

(6) Amennyiben a közös érdekű projekt 
bevezetése terén a végrehajtási tervhez 
viszonyítva két évnél hosszabb, nem vis 
major miatti késedelem tapasztalható:

Or. en

Módosítás 385
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a közös érdekű projekt 
bevezetése terén a végrehajtási tervhez 
viszonyítva két évnél hosszabb, 
indokolatlan késedelem tapasztalható:

(6) Amennyiben a közös érdekű projekt 
bevezetése terén a végrehajtási tervhez 
viszonyítva három évnél hosszabb, 
indokolatlan késedelem tapasztalható: 

Or. ro

Módosítás 386
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az adott projektért felelős projektgazda 
egy vagy több másik üzemeltetőtől vagy 
beruházótól olyan beruházást fogad el, 
amely lehetővé teszi a projekt 

törölve
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végrehajtását. A beruházás helye szerint 
illetékes rendszer-üzemeltető biztosítja a 
végrehajtást végző üzemeltető(k) vagy 
beruházó(k) számára a beruházás 
megvalósításához szükséges 
információkat, az új eszközöket 
hozzákapcsolja a szállítási/átviteli 
hálózathoz, és általánosságban minden 
tőle telhetőt megtesz a beruházási projekt 
végrehajtásának, valamint a közös érdekű 
projekt biztonságos, megbízható és 
hatékony üzemeltetésének és 
karbantartásának megkönnyítésére.

Or. en

Módosítás 387
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az adott projektért felelős projektgazda 
egy vagy több másik üzemeltetőtől vagy 
beruházótól olyan beruházást fogad el, 
amely lehetővé teszi a projekt 
végrehajtását. A beruházás helye szerint 
illetékes rendszer-üzemeltető biztosítja a 
végrehajtást végző üzemeltető(k) vagy 
beruházó(k) számára a beruházás
megvalósításához szükséges 
információkat, az új eszközöket 
hozzákapcsolja a szállítási/átviteli 
hálózathoz, és általánosságban minden 
tőle telhetőt megtesz a beruházási projekt 
végrehajtásának, valamint a közös érdekű 
projekt biztonságos, megbízható és 
hatékony üzemeltetésének és 
karbantartásának megkönnyítésére.

a) Amennyiben a 2009/72/EK és 
2009/73/EK irányelv 22. cikke (7) 
bekezdésének a), b) vagy c) pontjában 
említett intézkedések a vonatkozó nemzeti 
jogszabályok értelmében alkalmazhatók, a 
nemzeti szabályozó hatóságok biztosítják a 
beruházás végrehajtását.

Or. en
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Módosítás 388
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az adott projektért felelős projektgazda 
egy vagy több másik üzemeltetőtől vagy 
beruházótól olyan beruházást fogad el, 
amely lehetővé teszi a projekt 
végrehajtását. A beruházás helye szerint 
illetékes rendszer-üzemeltető biztosítja a 
végrehajtást végző üzemeltető(k) vagy 
beruházó(k) számára a beruházás
megvalósításához szükséges 
információkat, az új eszközöket 
hozzákapcsolja a szállítási/átviteli 
hálózathoz, és általánosságban minden 
tőle telhetőt megtesz a beruházási projekt 
végrehajtásának, valamint a közös érdekű 
projekt biztonságos, megbízható és 
hatékony üzemeltetésének és 
karbantartásának megkönnyítésére.

a) amennyiben a 2009/72/EK és 
2009/73/EK irányelv 22. cikke (7) 
bekezdésének a), b) vagy c) pontjában 
említett intézkedések a jövőbeli nemzeti 
jogszabályok értelmében alkalmazhatók, a 
nemzeti szabályozó hatóságok biztosítják a 
beruházás végrehajtását.

Or. en

Módosítás 389
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az adott projektért felelős projektgazda 
egy vagy több másik üzemeltetőtől vagy 
beruházótól olyan beruházást fogad el, 
amely lehetővé teszi a projekt 
végrehajtását. A beruházás helye szerint 
illetékes rendszer-üzemeltető biztosítja a 
végrehajtást végző üzemeltető(k) vagy 
beruházó(k) számára a beruházás 
megvalósításához szükséges 
információkat, az új eszközöket 

a) Az adott projektért felelős projektgazda 
a projekt határidőre történő 
végrehajtására irányuló, felülvizsgált 
tervet terjeszt a csoport elé.



PE487.998v01-00 68/114 AM\900617HU.doc

HU

hozzákapcsolja a szállítási/átviteli 
hálózathoz, és általánosságban minden 
tőle telhetőt megtesz a beruházási projekt 
végrehajtásának, valamint a közös érdekű 
projekt biztonságos, megbízható és 
hatékony üzemeltetésének és 
karbantartásának megkönnyítésére.

Or. en

Módosítás 390
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az adott projektért felelős projektgazda 
egy vagy több másik üzemeltetőtől vagy 
beruházótól olyan beruházást fogad el, 
amely lehetővé teszi a projekt 
végrehajtását. A beruházás helye szerint 
illetékes rendszer-üzemeltető biztosítja a 
végrehajtást végző üzemeltető(k) vagy 
beruházó(k) számára a beruházás 
megvalósításához szükséges 
információkat, az új eszközöket 
hozzákapcsolja a szállítási/átviteli 
hálózathoz, és általánosságban minden 
tőle telhetőt megtesz a beruházási projekt 
végrehajtásának, valamint a közös érdekű 
projekt biztonságos, megbízható és 
hatékony üzemeltetésének és 
karbantartásának megkönnyítésére.

a) Az adott projektért felelős projektgazda 
a projekt határidőre történő 
végrehajtására irányuló, felülvizsgált 
tervet terjeszt a csoport elé.

Or. en

Módosítás 391
Konrad Szymański

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

a) Az adott projektért felelős projektgazda 
egy vagy több másik üzemeltetőtől vagy 
beruházótól olyan beruházást fogad el, 
amely lehetővé teszi a projekt 
végrehajtását. A beruházás helye szerint 
illetékes rendszer-üzemeltető biztosítja a 
végrehajtást végző üzemeltető(k) vagy 
beruházó(k) számára a beruházás 
megvalósításához szükséges információkat, 
az új eszközöket hozzákapcsolja a 
szállítási/átviteli hálózathoz, és 
általánosságban minden tőle telhetőt 
megtesz a beruházási projekt 
végrehajtásának, valamint a közös érdekű 
projekt biztonságos, megbízható és 
hatékony üzemeltetésének és 
karbantartásának megkönnyítésére.

a) Ha a nemzeti szabályozó hatóságok 
előző mondat szerinti intézkedései nem 
elegendőek annak biztosítására, hogy a 
beruházás megvalósul, vagy nem 
alkalmazhatók, az adott projektért felelős 
projektgazda elfogadja egy vagy több
harmadik fél finanszírozási vagy 
kivitelezési segítségét, amely lehetővé teszi 
a projekt végrehajtását. A beruházás helye 
szerint illetékes rendszer-üzemeltető 
biztosítja a végrehajtást végző 
üzemeltető(k) vagy beruházó(k) számára a 
beruházás megvalósításához szükséges 
információkat, az új eszközöket 
hozzákapcsolja a szállítási/átviteli 
hálózathoz, és általánosságban minden tőle 
telhetőt megtesz a beruházási projekt 
végrehajtásának, valamint a közös érdekű 
projekt biztonságos, megbízható és 
hatékony üzemeltetésének és 
karbantartásának megkönnyítésére.

Or. en

Módosítás 392
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A Bizottság valamennyi projektgazda 
számára nyílt pályázati felhívást tehet 
közzé a projekt előírt határidőre történő 
teljesítésére.

törölve

Or. en

Módosítás 393
Konrad Szymański
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A Bizottság valamennyi projektgazda 
számára nyílt pályázati felhívást tehet 
közzé a projekt előírt határidőre történő 
teljesítésére.

törölve

Or. en

Módosítás 394
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – b, c és d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A Bizottság valamennyi projektgazda
számára nyílt pályázati felhívást tehet 
közzé a projekt előírt határidőre történő 
teljesítésére.

b) Amennyiben a 2009/72/EK és 
2009/73/EK irányelv 22. cikke (7) 
bekezdésének a), b) vagy c) pontjában 
említett intézkedések a vonatkozó nemzeti 
jogszabályok értelmében alkalmazhatók, a 
nemzeti szabályozó hatóságok biztosítják a 
beruházás végrehajtását.
c) Ha a nemzeti szabályozó hatóságok 
előző mondat szerinti intézkedései nem 
elegendőek annak biztosítására, hogy a 
beruházás megvalósul, vagy nem 
alkalmazhatók, az adott projektért felelős
projektgazda elfogadja egy vagy több 
harmadik fél finanszírozási vagy 
kivitelezési segítségét, amely lehetővé teszi 
a projekt végrehajtását. A beruházás helye 
szerint illetékes rendszerüzemeltető
biztosítja a végrehajtást végző 
üzemeltető(k) vagy beruházó(k) számára a 
beruházás megvalósításához szükséges 
valamennyi információt, az új eszközöket 
hozzákapcsolja a szállítási/átviteli 
hálózathoz, és általánosságban minden 
tőle telhetőt megtesz a beruházási projekt 
végrehajtásának, valamint a közös érdekű 
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projekt biztonságos, megbízható és 
hatékony üzemeltetésének és 
karbantartásának megkönnyítésére.
d) E cikk rendelkezéseinek 
alkalmazásakor más üzemeltetők 
bevonása kizárólag szerződéses alapon 
történhet.

Or. en

Módosítás 395
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A Bizottság valamennyi projektgazda
számára nyílt pályázati felhívást tehet 
közzé a projekt előírt határidőre történő 
teljesítésére.

b) Ha a nemzeti szabályozó hatóságok 
előző mondat szerinti intézkedései nem 
elegendőek annak biztosítására, hogy a 
beruházás megvalósul, vagy nem 
alkalmazhatók, az adott projektért felelős
projektgazda elfogadja egy vagy több 
harmadik fél beruházás-finanszírozási 
vagy -kivitelezési segítségét, amely 
lehetővé teszi a projekt végrehajtását. A 
beruházás helye szerint illetékes 
rendszerüzemeltető biztosítja a 
végrehajtást végző üzemeltető(k) vagy 
beruházó(k) számára a beruházás 
megvalósításához szükséges valamennyi 
információt, az új eszközöket 
hozzákapcsolja a szállítási/átviteli 
hálózathoz, és általánosságban minden 
tőle telhetőt megtesz a beruházási projekt 
végrehajtásának, valamint a közös érdekű 
projekt biztonságos, megbízható és 
hatékony üzemeltetésének és 
karbantartásának megkönnyítésére.

Or. en
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Módosítás 396
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A Bizottság valamennyi projektgazda
számára nyílt pályázati felhívást tehet 
közzé a projekt előírt határidőre történő 
teljesítésére.

b) Ha a nemzeti szabályozó hatóságoknak 
a (6) bekezdés a) pont szerinti intézkedései 
nem elegendőek annak biztosítására, hogy 
a beruházás megvalósul, vagy ezek nem 
alkalmazhatók, az adott projektért felelős 
projektgazda kiválaszt egy harmadik felet 
a projekt finanszírozására vagy 
megépítésére. A projektgazda még azelőtt 
köteles a fentiek szerint eljárni, hogy a 
végrehajtási tervben meghatározott 
bevezetési időponthoz viszonyított, az 
elegendő pénzügyi eszköz hiánya miatt 
bekövetkezett késedelem meghaladja a két 
évet.

Or. en

Indokolás

A javasolt intézkedések csak az elegendő pénzügyi eszköz hiánya miatt bekövetkezett 
késedelmet orvosolják (új finanszírozási forrás). A projektgazdán kívül álló egyéb okok miatti 
késedelem nem járhat ilyen következményekkel.

Módosítás 397
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A Bizottság valamennyi projektgazda 
számára nyílt pályázati felhívást tehet 
közzé a projekt előírt határidőre történő 
teljesítésére.

b) Ha a nemzeti szabályozó hatóságoknak 
a (6) bekezdés a) pont szerinti intézkedései 
nem elegendőek annak biztosítására, hogy 
a beruházás megvalósul, vagy ezek nem 
alkalmazhatók, az adott projektért felelős 
projektgazda kiválaszt egy harmadik felet 
a projekt finanszírozására vagy 
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megépítésére. A projektgazda még azelőtt 
köteles a fentiek szerint eljárni, hogy a 
végrehajtási tervben meghatározott 
bevezetési időponthoz viszonyított 
késedelem meghaladja a két évet.

Or. en

Módosítás 398
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Ha a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak az előző mondat szerinti 
intézkedései nem elegendőek annak 
biztosítására, hogy a beruházás 
megvalósul, vagy ezek nem 
alkalmazhatók, az adott projektért felelős 
projektgazda elfogadja egy vagy több 
harmadik fél finanszírozási vagy 
kivitelezési segítségét, amely lehetővé teszi 
a projekt végrehajtását. A beruházás helye 
szerint illetékes rendszerüzemeltető
biztosítja a végrehajtást végző 
üzemeltető(k) vagy beruházó(k) számára a 
beruházás megvalósításához szükséges 
valamennyi információt, az új eszközöket 
hozzákapcsolja a szállítási/átviteli 
hálózathoz, és általánosságban minden 
tőle telhetőt megtesz a beruházási projekt 
végrehajtásának, valamint a közös érdekű 
projekt biztonságos, megbízható és 
hatékony üzemeltetésének és 
karbantartásának megkönnyítésére.

Or. en

Módosítás 399
Evžen Tošenovský
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Ha nem választanak ki harmadik felet 
a b) pont szerint, a nemzeti szabályozó 
hatóság vagy a tagállam két hónapon 
belül kijelöl egy harmadik felet a projekt 
finanszírozására vagy megépítésére, 
amelyet a projektgazda köteles elfogadni.

Or. en

Módosítás 400
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Ha a végrehajtási tervhez viszonyított 
késedelem meghaladja a két évet, a 
Bizottság valamennyi projektgazda 
számára nyílt pályázati felhívást tehet 
közzé a projekt előírt határidőre történő 
teljesítésére.

Or. en

Módosítás 401
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Az adott projektért felelős 
projektgazda a projekt határidőre történő 
végrehajtására irányuló, felülvizsgált 
tervet terjeszt a csoport elé.
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Or. en

Módosítás 402
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) A c) alpont alkalmazása esetén a 
beruházás helye szerint illetékes 
rendszerüzemeltető biztosítja a 
megvalósítást végző üzemeltető(k), 
beruházó(k) vagy harmadik fél számára a 
beruházás megvalósításához szükséges 
valamennyi információt, az új eszközöket 
hozzákapcsolja a szállítási/átviteli 
hálózathoz, és általánosságban minden 
tőle telhetőt megtesz a beruházási projekt 
végrehajtásának, valamint a közös érdekű 
projekt biztonságos, megbízható és 
hatékony üzemeltetésének és 
karbantartásának megkönnyítésére.

Or. en

Módosítás 403
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A Bizottság valamennyi projektgazda 
számára nyílt pályázati felhívást tehet 
közzé a projekt előírt határidőre történő 
teljesítésére.

b) Amennyiben a 2009/72/EK és 
2009/73/EK irányelv 22. cikke (7) 
bekezdésének a), b) vagy c) pontjában 
említett intézkedések a vonatkozó nemzeti 
jogszabályok értelmében alkalmazhatók, a 
nemzeti szabályozó hatóságok biztosítják a 
beruházás végrehajtását.

Or. en
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Módosítás 404
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) Amennyiben a 2009/72/EK és 
2009/73/EK irányelv 22. cikke (7) 
bekezdésének a), b) vagy c) pontjában 
említett intézkedések a vonatkozó nemzeti 
jogszabályok értelmében alkalmazhatók, a 
nemzeti szabályozó hatóságok biztosítják a 
beruházás végrehajtását.

Or. en

Módosítás 405
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) E cikk rendelkezéseinek 
alkalmazásakor más üzemeltetők 
bevonása kizárólag szerződéses alapon 
történhet.

Or. en

Módosítás 406
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) E cikk rendelkezéseinek 
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alkalmazásakor más üzemeltetők 
bevonása kizárólag szerződéses alapon 
történhet.

Or. en

Módosítás 407
Rachida Dati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Amennyiben – a projektgazdán kívül 
álló okokból – a közös érdekű projekt 
bevezetése terén a végrehajtási tervhez 
viszonyítva két évnél hosszabb késedelem 
tapasztalható, a felek – a Bizottság 
jóváhagyásával – újratárgyalhatják a 
projekt ütemezését.

Or. fr

Indokolás

A jelenleg alkalmazott „indokolatlan” kifejezés nem egyértelmű. Nem lenne indokolt új 
üzemeltetőt vagy beruházót megbízni a projekttel, amikor a nehézségek a projektgazdától 
függetlenek. Ezért meg kell indokolni a túlzott késés okait. A projektgazdát kell kötelezni arra, 
hogy bizonyítsa azt, hogy a késedelem rajta „kívül álló okok” miatt következett be.

Módosítás 408
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös érdekű projekt a 3. cikk (1) 
bekezdése második mondatában leírt 
eljárás keretében eltávolítható a közös 
érdekű projektek uniós szintű listájáról, 
amennyiben:

A közös érdekű projekt a 3. cikk (6A) 
bekezdése második mondatában leírt 
eljárás keretében eltávolítható a közös 
érdekű projektek uniós szintű listájáról, 
amennyiben:

Or. en
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Módosítás 409
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ENTSO-k által a III. melléklet 6. 
pontjának megfelelően elkészített, az 
energiarendszer egészére kiterjedő 
költség-haszon elemzés eredménye 
kedvezőtlen a projektre nézve;

törölve

Or. en

Módosítás 410
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ENTSO-k által a III. melléklet 6. 
pontjának megfelelően elkészített, az 
energiarendszer egészére kiterjedő 
költség-haszon elemzés eredménye 
kedvezőtlen a projektre nézve;

törölve

Or. da

Indokolás

A közös érdekű projektek listájára a felvétel előzetes költség-haszon elemzésen alapul. A 
listán szereplő valamennyi projektnek ezért vélhetően pozitív eredményt kell hoznia, hacsak 
nem használtak fel hibás adatokat a költség-haszon elemzéshez. A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata (ENTSO-E) nem távolíthat el pusztán saját 
mérlegelése alapján projekteket a közös érdekű projektek listájáról.

Módosítás 411
Silvia-Adriana Ţicău
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ENTSO-k által a III. melléklet 6. 
pontjának megfelelően elkészített, az 
energiarendszer egészére kiterjedő 
költség-haszon elemzés eredménye 
kedvezőtlen a projektre nézve;

törölve

Or. ro

Indokolás

A költség-haszon elemzést az energetikai rendszer szintjén a listára való felvétel előtt végzik. 

Módosítás 412
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ENTSO-k által a III. melléklet 6. 
pontjának megfelelően elkészített, az 
energiarendszer egészére kiterjedő 
költség-haszon elemzés eredménye 
kedvezőtlen a projektre nézve;

törölve

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy valamely projekt közös érdekű projektnek minősüljön, el kell végezni és be kell 
nyújtani a 12. cikkben említett költség-haszon elemzést. Ezenfelül az ENTSO-k saját 
kizárólagos döntésük szerint nem távolíthatnak el projekteket a közös érdekű projektek 
listájáról.

Módosítás 413
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt már nem szerepel a tízéves 
hálózatfejlesztési tervben;

törölve

Or. en

Módosítás 414
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt már nem szerepel a tízéves 
hálózatfejlesztési tervben;

törölve

Or. da

Indokolás

A Bizottság közös érdekű projekteket tartalmazó listájára felveendő projekteket nem szabad 
csak a tízéves hálózatfejlesztési terv részét alkotó projektekre korlátozni, és ezért valamely 
projekt nem törölhető a listáról abban az esetben sem, ha már nem a tízéves hálózatfejlesztési 
terv részét alkotó projektekről van szó.

Módosítás 415
Algirdas Saudargas

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt már nem szerepel a tízéves 
hálózatfejlesztési tervben;

törölve

Or. en
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Módosítás 416
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt már nem szerepel a tízéves 
hálózatfejlesztési tervben;

törölve

Or. en

Módosítás 417
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt már nem szerepel a tízéves 
hálózatfejlesztési tervben;

törölve

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy valamely projekt közös érdekű projektnek minősüljön, el kell végezni és be kell 
nyújtani a 12. cikkben említett költség-haszon elemzést. Ezenfelül az ENTSO-k saját 
kizárólagos mérlegelésük szerint nem távolíthatnak el projekteket a közös érdekű projektek 
listájáról.

Módosítás 418
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A felmerült költségek meghaladják a 
végrehajtási tervben azonos időszakra 
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becsült költségek 30%-át, feltéve hogy a 
növekményt a piaci körülményekben 
bekövetkezett, a (3) bekezdésben említett 
éves jelentésben megjelölt váratlan 
változások nem indokolják.

Or. en

Módosítás 419
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da. a projektet nem hajtják végre a 
meghatározott és jóváhagyott határidőn 
belül.

Or. es

Indokolás

A projektek listájáról való kizárási okok kiegészítése.

Módosítás 420
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós szintű listáról eltávolított 
projektek elveszítik a közös érdekű 
projektekre vonatkozó, az e rendeletben 
előírt jogokat és kötelezettségeket. Ez a 
cikk nem érinti a határozat visszavonását 
megelőzően kifizetett uniós pénzügyi 
támogatásokat.

Az uniós szintű listáról eltávolított 
projektek elveszítik a közös érdekű 
projektekre vonatkozó, az e rendeletben 
előírt jogokat és kötelezettségeket. Ez a 
cikk nem érinti a határozat visszavonását 
megelőzően kifizetett uniós pénzügyi 
támogatásokat, és a III. fejezet 
rendelkezései szerint már alkalmazott 
egyszerűsített engedélyezési eljárásból 
származó előnyöket.
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Or. en

Módosítás 421
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós szintű listáról eltávolított 
projektek elveszítik a közös érdekű 
projektekre vonatkozó, az e rendeletben 
előírt jogokat és kötelezettségeket. Ez a 
cikk nem érinti a határozat visszavonását 
megelőzően kifizetett uniós pénzügyi 
támogatásokat.

Az uniós szintű listáról eltávolított 
projektek elveszítik a közös érdekű 
projektekre vonatkozó, az e rendeletben 
előírt jogokat és kötelezettségeket. Ez a 
cikk nem érinti a határozat visszavonását 
megelőzően kifizetett uniós pénzügyi 
támogatásokat, és a III. fejezet 
rendelkezései szerint már alkalmazott 
egyszerűsített engedélyezési eljárásból 
származó előnyöket.

Or. en

Módosítás 422
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós szintű listáról eltávolított 
projektek elveszítik a közös érdekű 
projektekre vonatkozó, az e rendeletben 
előírt jogokat és kötelezettségeket. Ez a 
cikk nem érinti a határozat visszavonását 
megelőzően kifizetett uniós pénzügyi 
támogatásokat.

Az uniós szintű listáról eltávolított 
projektek elveszítik a közös érdekű 
projektekre vonatkozó, az e rendeletben 
előírt jogokat és kötelezettségeket. Ez a 
cikk nem érinti a határozat visszavonását 
megelőzően kifizetett uniós pénzügyi 
támogatásokat, kivéve ha a határozat a c) 
pont szerinti szándékos megtévesztésen 
alapult.

Or. en
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Módosítás 423
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós szintű listáról eltávolított 
projektek elveszítik a közös érdekű 
projektekre vonatkozó, az e rendeletben 
előírt jogokat és kötelezettségeket. Ez a 
cikk nem érinti a határozat visszavonását 
megelőzően kifizetett uniós pénzügyi 
támogatásokat.

Az uniós szintű listáról eltávolított 
projektek elveszítik a közös érdekű 
projektekre vonatkozó, az e rendeletben 
előírt jogokat és kötelezettségeket. Ez a 
cikk nem érinti a határozat visszavonását 
megelőzően kifizetett uniós pénzügyi 
támogatásokat, amelyeket adott esetben 
felül lehet vizsgálni.

Or. es

Indokolás

Az uniós támogatásokkal való visszaélés megelőzését célzó korrekciós mechanizmus.

Módosítás 424
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy közös érdekű projekt 
végrehajtása jelentős nehézségekbe 
ütközik, a Bizottság legfeljebb egy évre 
európai koordinátort jelölhet ki, akinek a 
megbízatása kétszer újítható meg.

(1) Amennyiben egy közös érdekű projekt 
végrehajtása jelentős nehézségekbe 
ütközik, a Bizottság – az érintett 
tagállamokkal konzultálva – legfeljebb 
egy évre európai koordinátort jelölhet ki, 
akinek a megbízatása kétszer újítható meg.

Or. en

Módosítás 425
Niki Tzavela
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy közös érdekű projekt 
végrehajtása jelentős nehézségekbe 
ütközik, a Bizottság legfeljebb egy évre 
európai koordinátort jelölhet ki, akinek a 
megbízatása kétszer újítható meg.

(1) Amennyiben egy közös érdekű projekt 
végrehajtása jelentős nehézségekbe 
ütközik, a Bizottság – az érintett 
tagállamokkal egyetértésben – legfeljebb 
egy évre európai koordinátort jelölhet ki, 
akinek a megbízatása kétszer újítható meg.

Or. en

Indokolás

Az európai koordinátorról mindenképpen a Bizottság és az érintett tagállam kölcsönös 
megegyezésével kellene dönteni.

Módosítás 426
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy közös érdekű projekt 
végrehajtása jelentős nehézségekbe 
ütközik, a Bizottság legfeljebb egy évre 
európai koordinátort jelölhet ki, akinek a 
megbízatása kétszer újítható meg.

(1) Amennyiben egy közös érdekű projekt 
végrehajtása jelentős nehézségekbe 
ütközik, a Bizottság – az érintett 
tagállamokkal egyetértésben – legfeljebb 
egy évre európai koordinátort jelölhet ki, 
akinek a megbízatása kétszer újítható meg.

Or. en

Módosítás 427
Ioannis A. Tsoukalas

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

(1) Amennyiben egy közös érdekű projekt 
végrehajtása jelentős nehézségekbe 
ütközik, a Bizottság legfeljebb egy évre 
európai koordinátort jelölhet ki, akinek a 
megbízatása kétszer újítható meg.

(1) Amennyiben egy közös érdekű projekt 
végrehajtása jelentős nehézségekbe 
ütközik, a Bizottság – az érintett 
tagállamokkal egyetértésben – legfeljebb 
egy évre európai koordinátort jelölhet ki, 
akinek a megbízatása kétszer újítható meg.

Or. en

Módosítás 428
Lena Kolarska-Bobińska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) tanácsokat ad a projektgazdáknak a 
projekt finanszírozási rendszerével 
kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 429
Francisco Sosa Wagner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da. javaslatot tesz a közös érdekű 
projektek listájáról való eltávolításra;

Or. es

Indokolás

Az európai koordinátor hatáskörének kiegészítése.



AM\900617HU.doc 87/114 PE487.998v01-00

HU

Módosítás 430
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az európai koordinátort az adott 
projekt(ek)hez kapcsolódóan rá bízott 
feladatok terén szerzett korábbi 
tapasztalatai alapján választják ki.

(3) Az európai koordinátort az adott 
projekt(ek)hez kapcsolódóan rá bízott 
feladatok terén szerzett korábbi 
tapasztalatai alapján választják ki. Az 
európai koordinátort vagy az erre a 
funkcióra jelölteket az Európai Parlament 
megfelelő bizottsága előzetesen 
meghallgatja.

Or. ro

Módosítás 431
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A projekt(ek) végrehajtását szolgáló 
intézkedések meghozatalához a 
koordinátor számára biztosított hatáskört 
az érintett tagállamok és a Bizottság 
közösen határozza meg.

Or. en

Módosítás 432
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
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Nyomvonalfolyosók kiválasztása a közös 
érdekű projektekhez
(1) A közös érdekű projektek 
nyomvonalfolyosóinak hozzávetőleges 
vonalvezetését az engedélyezési eljárás 
kezdetét megelőzően külön eljárás 
keretében valamely hatóságnak vagy más 
közigazgatási szervnek kell a különböző 
változatok mérlegelése és a nyilvánosság 
részvételének biztosítása mellett 
behatárolnia. Legalább három, 
potenciálisan a leginkább alkalmas 
nyomvonalváltozat kell megvizsgálni és 
összevetni egymással.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megfelelő eljárásokat haladéktalanul 
bevezetik és lezárják. A tagállamok 
rendszeresen jelentést tesznek a 
mindenkori csoportnak az eljárások terén 
tett előrelépésekről.
(3) Ez a rendelkezés nem vonatkozik 
azokra a projektekre, amelyekhez 
valamely hatóság vagy más közigazgatási 
szerv a nemzeti előírások szerint már 
közelebbről meghatározta a 
nyomvonalfolyosó vonalvezetését.

Or. de

Módosítás 433
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös érdekű projekteknek a lehető 
legnagyobb jelentőséget kell tulajdonítani 
nemzeti szinten, és az engedélyezési 
eljárások során ennek megfelelően kell 
kezelni őket, ott és úgy, ahol és ahogyan a 
megfelelő típusú energiainfrastruktúrákra 
alkalmazandó nemzeti jogszabályok ilyen 

(1) A közös érdekű projekteknek a lehető 
legnagyobb jelentőséget kell tulajdonítani 
nemzeti szinten, és az engedélyezési 
eljárások során ennek megfelelően kell 
kezelni őket.
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elbánásról rendelkeznek.

Or. en

Indokolás

A közös érdekű projekteknek a lehető legnagyobb jelentőséget kell tulajdonítani nemzeti 
szinten, és az engedélyezési eljárások során az engedélyezési folyamat meggyorsítása 
érdekében ennek megfelelően kell kezelni azokat. Azon tagállamoknak, ahol a tagállam 
nemzeti jogszabályai nem rendelkeznek ilyen bánásmódról, ki kell dolgozniuk a szóban forgó 
rendelkezés végrehajtásához szükséges jogalkotási mechanizmusokat.

Módosítás 434
Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az engedélyezési eljárások 
felgyorsítása és a lakosság fokozott 
bevonása érdekében e fejezet 
rendelkezéseit valamennyi közös érdekű 
projektre alkalmazni kell.

(1) Az engedélyezési eljárások 
felgyorsítása és a lakosság fokozott 
bevonása érdekében e fejezet 
rendelkezéseit valamennyi közös érdekű 
projektre és minden olyan projektre, 
amelyet a közös érdekű projektek 
technikai életképességéhez szükségesnek 
minősítenek, alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 435
Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös érdekű projekteknek a lehető 
legnagyobb jelentőséget kell tulajdonítani 
nemzeti szinten, és az engedélyezési 
eljárások során ennek megfelelően kell 
kezelni őket, ott és úgy, ahol és ahogyan a 

(1) A közös érdekű projekteknek a lehető 
legnagyobb jelentőséget kell tulajdonítani 
nemzeti szinten, és az engedélyezési 
eljárások során ennek megfelelően kell 
kezelni őket.
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megfelelő típusú energiainfrastruktúrákra 
alkalmazandó nemzeti jogszabályok ilyen 
elbánásról rendelkeznek.

Or. en

Módosítás 436
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös érdekű projekteknek a lehető 
legnagyobb jelentőséget kell tulajdonítani 
nemzeti szinten, és az engedélyezési 
eljárások során ennek megfelelően kell 
kezelni őket, ott és úgy, ahol és ahogyan a 
megfelelő típusú energiainfrastruktúrákra 
alkalmazandó nemzeti jogszabályok ilyen 
elbánásról rendelkeznek.

(1) A közös érdekű projekteknek a nemzeti 
projektekkel azonos jelentőséget kell 
tulajdonítani, és az engedélyezési eljárások 
során ennek megfelelően kell kezelni őket,
az elsőbbségi státuszról pedig a megfelelő 
típusú energiainfrastruktúrákra 
alkalmazandó nemzeti jogszabályok
keretében kell dönteni.

Or. en

Módosítás 437
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös érdekű projektek uniós szintű 
listájának elfogadásával megállapítást nyer, 
hogy e projekt az érintett tagállamban 
közös érdekű és szükséges, és valamennyi 
érintett fél ekként ismeri el.

(2) A közös érdekű projektek uniós szintű 
listájának elfogadásával megállapítást nyer, 
hogy e projekt az érintett tagállamban 
energiapolitikai szempontból szükséges, és 
valamennyi érintett fél ekként ismeri el.

Or. en
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Módosítás 438
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös érdekű projektek uniós szintű 
listájának elfogadásával megállapítást nyer, 
hogy e projekt az érintett tagállamban 
közös érdekű és szükséges, és valamennyi 
érintett fél ekként ismeri el.

(2) A közös érdekű projektek uniós szintű 
listájának elfogadásával megállapítást nyer, 
hogy e projekt az érintett tagállamban –
költség-haszon elemzés alapján – közös 
érdekű és szükséges, és valamennyi érintett 
fél ekként ismeri el.

Or. en

Módosítás 439
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közös érdekű projektekhez 
kapcsolódó akták hatékony igazgatási 
feldolgozásának biztosítása érdekében a 
projektgazdák és valamennyi érintett 
hatóság gondoskodik arról, hogy a szóban 
forgó akták az odaítélt források 
tekintetében a lehető legkedvezőbb 
elbánásban részesüljenek.

(3) A közös érdekű projektekhez 
kapcsolódó akták hatékony igazgatási 
feldolgozásának biztosítása érdekében a 
projektgazdák és valamennyi érintett 
hatóság gondoskodik arról, hogy a 
projektet pártatlanul, más projektekkel 
azonos módon kezeljék.

Or. en

Módosítás 440
Konrad Szymański

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

(3) A közös érdekű projektekhez 
kapcsolódó akták hatékony igazgatási 
feldolgozásának biztosítása érdekében a 
projektgazdák és valamennyi érintett 
hatóság gondoskodik arról, hogy a szóban 
forgó akták az odaítélt források 
tekintetében a lehető legkedvezőbb 
elbánásban részesüljenek.

(3) A közös érdekű projektekhez 
kapcsolódó akták hatékony igazgatási 
feldolgozásának biztosítása érdekében 
valamennyi érintett hatóság gondoskodik 
arról, hogy a szóban forgó akták az odaítélt 
források tekintetében a lehető 
legkedvezőbb elbánásban részesüljenek.

Or. en

Módosítás 441
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 11. cikk szerinti határidők betartása és a 
közös érdekű projektek végrehajtásával 
kapcsolatos adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében a tagállamok e 
rendelet hatályba lépését követő kilenc 
hónapon belül intézkedéseket hoznak a 
környezeti hatásvizsgálati eljárások 
ésszerűsítésére. Az intézkedések nem 
érinthetik az uniós szabályozásból fakadó 
kötelezettségeket.

A 11. cikk szerinti határidők betartása és a 
közös érdekű projektek végrehajtásával 
kapcsolatos adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében a tagállamok 
intézkedéseket hoznak a nemzeti 
jogszabályokban vagy közigazgatási 
előírásokban elrendelt környezeti 
hatásvizsgálati eljárások ésszerűsítésére. 
Az intézkedések nem érinthetik az uniós és 
a nemzeti szabályozásból fakadó 
kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 442
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 11. cikk szerinti határidők betartása és a 
közös érdekű projektek végrehajtásával 
kapcsolatos adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében a tagállamok e 
rendelet hatályba lépését követő kilenc 
hónapon belül intézkedéseket hoznak a 
környezeti hatásvizsgálati eljárások 
ésszerűsítésére. Az intézkedések nem 
érinthetik az uniós szabályozásból fakadó 
kötelezettségeket.

A 11. cikk szerinti határidők betartása és a 
közös érdekű projektek végrehajtásával 
kapcsolatos adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében a tagállamok e 
rendelet hatályba lépését követő kilenc 
hónapon belül – különösen elegendő 
forrás és hatáskör biztosításán keresztül –
intézkedéseket hoznak a környezeti 
hatásvizsgálati eljárások ésszerűsítésére. 
Az intézkedések nem érinthetik az uniós 
szabályozásból fakadó kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 443
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 11. cikk szerinti határidők betartása és a 
közös érdekű projektek végrehajtásával 
kapcsolatos adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében a tagállamok e 
rendelet hatályba lépését követő kilenc 
hónapon belül intézkedéseket hoznak a 
környezeti hatásvizsgálati eljárások 
ésszerűsítésére. Az intézkedések nem 
érinthetik az uniós szabályozásból fakadó 
kötelezettségeket.

A 11. cikk szerinti határidők betartása és a 
közös érdekű projektek végrehajtásával 
kapcsolatos adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében a tagállamok e 
rendelet hatályba lépését követő kilenc 
hónapon belül kötelező erejű 
intézkedéseket hoznak a környezeti 
hatásvizsgálati eljárások ésszerűsítésére. 
Az intézkedések nem érinthetik az uniós 
szabályozásból fakadó kötelezettségeket.

Or. de

Módosítás 444
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság e rendelet hatályba lépését 
követő három hónapon belül iránymutatást 
tesz közzé, amely a tagállamokat segíti a 
megfelelő intézkedések meghatározásában 
és a közös érdekű projektekre vonatkozóan 
az uniós szabályozásban előírt környezeti 
hatásvizsgálati eljárások következetes 
alkalmazásának biztosításában.

A Bizottság e rendelet hatályba lépését 
követő három hónapon belül iránymutatást 
tesz közzé, amely a tagállamokat segíti a 
megfelelő intézkedések meghatározásában 
és végrehajtásában, továbbá a közös 
érdekű projektekre vonatkozóan az uniós 
szabályozásban előírt környezeti 
hatásvizsgálati eljárások következetes 
alkalmazásának biztosításában, és nyomon 
követi annak alkalmazását.

Or. en

Módosítás 445
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság e rendelet hatályba lépését 
követő három hónapon belül iránymutatást 
tesz közzé, amely a tagállamokat segíti a 
megfelelő intézkedések meghatározásában 
és a közös érdekű projektekre vonatkozóan 
az uniós szabályozásban előírt környezeti 
hatásvizsgálati eljárások következetes 
alkalmazásának biztosításában.

A Bizottság e rendelet hatályba lépését 
követő három hónapon belül iránymutatást 
tesz közzé, amely a tagállamokat segíti a 
megfelelő kötelező erejű intézkedések 
meghatározásában és a közös érdekű 
projektekre vonatkozóan az uniós 
szabályozásban előírt környezeti 
hatásvizsgálati eljárások következetes 
alkalmazásának biztosításában.

Or. de

Módosítás 446
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 92/43/EK irányelv 6. cikke (4) 
bekezdésében és a 2000/60/EK irányelv 4. 
cikke (7) bekezdésében említett környezeti 
hatásokra tekintettel a közös érdekű 
projektek közérdekűnek tekintendők és 
„kiemelten közérdekűnek” tekinthetők, 
feltéve hogy megfelelnek az ezen 
irányelvek szerinti valamennyi feltételnek.

törölve

Or. en

Indokolás

Felesleges, ezért el kell hagyni.

Módosítás 447
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a 92/43/EK irányelvvel összhangban 
szükség van a Bizottság véleményére, a 
Bizottság és a 9. cikk szerinti illetékes
hatóság gondoskodik arról, hogy a 
döntésre a projekt kiemelten közérdekű 
jellegének figyelembevételével kerüljön 
sor a 11. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott határidőn belül.

Ha a 92/43/EK irányelvvel összhangban 
szükség van a Bizottság véleményére, a 
Bizottság és a 9. cikk szerinti hatáskörrel 
rendelkező hatóság törekszik annak 
biztosítására, hogy a döntésre a projekt 
esetleges kiemelten közérdekű jellegének 
figyelembevételével kerüljön sor a 11. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott határidőn 
belül.

Or. en

Indokolás

Mivel e rendelkezés meglévő jogszabályi követelményeket érint, a rendelet egyedi projektekre 
való helyes alkalmazását illetően nem határozhat meg abszolút határidőt.
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Módosítás 448
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóság az 
uniós és a nemzetközi jog alkalmazandó 
követelményeinek sérelme nélkül a 11. 
cikk (1) bekezdésében előírt határidőn 
belül az alábbi rendszerek valamelyikének 
megfelelően átfogó határozatot ad ki:

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóság az 
uniós és a nemzetközi jog alkalmazandó 
követelményeinek sérelme nélkül biztosítja 
az átfogó határozat kiadását.

Az átfogó határozat több hatóság által 
kiadott több különálló, jogilag kötelező 
erejű döntést foglalhat magában, 
amelyeket a hatáskörrel rendelkező
hatóságnak kell összehangolnia.

Or. en

Módosítás 449
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóság az 
uniós és a nemzetközi jog alkalmazandó 
követelményeinek sérelme nélkül a 11. 
cikk (1) bekezdésében előírt határidőn 
belül az alábbi rendszerek valamelyikének
megfelelően átfogó határozatot ad ki:

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóság az 
uniós és a nemzetközi jog alkalmazandó 
követelményeinek sérelme nélkül a 11. 
cikk (1) bekezdésében előírt határidőn 
belül az alábbi rendszernek megfelelően 
átfogó határozatot ad ki:

Or. en

Módosítás 450
Marita Ulvskog

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

a) Integrált rendszer: a hatáskörrel 
rendelkező hatóság által kiadott átfogó 
határozat a jogszabályban előírt 
engedélyezési eljárásból származó 
egyetlen jogilag kötelező erejű döntés. A 
projektben érintett más hatóságok az 
eljárásban való közreműködésük 
részeként a nemzeti jogszabályoknak 
megfelelően véleményt nyilváníthatnak, 
amelyet a hatáskörrel rendelkező hatóság 
figyelembe vesz.

törölve

Or. en

Módosítás 451
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Koordinált rendszer: az átfogó 
határozat a hatáskörrel rendelkező 
hatóság és más érintett hatóságok által 
kiadott több különálló, jogilag kötelező 
erejű döntést foglalhat magában. A 
hatáskörrel rendelkező hatóság eseti 
alapon megállapítja azt az ésszerű 
határidőt, amelyen belül az egyes 
határozatokat meg kell hozni. A 
hatáskörrel rendelkező hatóság más 
érintett nemzeti hatóság nevében egyedi 
határozatot hozhat, amennyiben utóbbi az 
előírt határidőn belül nem hozza meg 
határozatát, és ha a késedelem jogos 
indokokkal nem igazolható. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság érvénytelenítheti más 
nemzeti hatóság egyedi határozatát, ha 
úgy véli, hogy az érintett hatóság által 
szolgáltatott bizonyítékok nem támasztják 
alá kellően ezt a határozatot. A 
hatáskörrel rendelkező hatóság 

törölve
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meggyőződik arról, hogy teljesülnek a 
nemzetközi és uniós jog vonatkozó 
követelményei, és döntését köteles 
részletesen megindokolni.

Or. en

Módosítás 452
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Koordinált rendszer: az átfogó 
határozat a hatáskörrel rendelkező 
hatóság és más érintett hatóságok által 
kiadott több különálló, jogilag kötelező 
erejű döntést foglalhat magában. A 
hatáskörrel rendelkező hatóság eseti 
alapon megállapítja azt az ésszerű 
határidőt, amelyen belül az egyes 
határozatokat meg kell hozni. A 
hatáskörrel rendelkező hatóság más 
érintett nemzeti hatóság nevében egyedi 
határozatot hozhat, amennyiben utóbbi az 
előírt határidőn belül nem hozza meg 
határozatát, és ha a késedelem jogos 
indokokkal nem igazolható. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság érvénytelenítheti más 
nemzeti hatóság egyedi határozatát, ha 
úgy véli, hogy az érintett hatóság által 
szolgáltatott bizonyítékok nem támasztják 
alá kellően ezt a határozatot. A 
hatáskörrel rendelkező hatóság 
meggyőződik arról, hogy teljesülnek a 
nemzetközi és uniós jog vonatkozó 
követelményei, és döntését köteles 
részletesen megindokolni.

törölve

Or. en

Indokolás

A jogi garanciák megőrzése mellett az európai intézményeknek képesnek kell lenniük arra, 



AM\900617HU.doc 99/114 PE487.998v01-00

HU

hogy egyetlen hatékony, egyablakos ügyintézéssel (egyetlen koordinátor) és a vonatkozó 
adminisztrációra megszabott szigorú határidőkkel járó eljárást alkalmazzanak. A 
határidőcsúszás költségnövekedést eredményez, amit végső fokon a fogyasztó visel. Az 
integrált rendszer tovább gyorsítja a rendszert, mivel a koordinált rendszer csak 
részmegoldás, és nem vet véget a problémának.

Módosítás 453
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Koordinált rendszer: az átfogó határozat 
a hatáskörrel rendelkező hatóság és más 
érintett hatóságok által kiadott több 
különálló, jogilag kötelező erejű döntést 
foglalhat magában. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság eseti alapon 
megállapítja azt az ésszerű határidőt, 
amelyen belül az egyes határozatokat meg 
kell hozni. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság más érintett nemzeti hatóság 
nevében egyedi határozatot hozhat, 
amennyiben utóbbi az előírt határidőn belül 
nem hozza meg határozatát, és ha a 
késedelem jogos indokokkal nem 
igazolható. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság érvénytelenítheti más nemzeti 
hatóság egyedi határozatát, ha úgy véli, 
hogy az érintett hatóság által szolgáltatott 
bizonyítékok nem támasztják alá kellően 
ezt a határozatot. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság meggyőződik arról, hogy 
teljesülnek a nemzetközi és uniós jog 
vonatkozó követelményei, és döntését 
köteles részletesen megindokolni.

b) Koordinált rendszer: az átfogó határozat 
a hatáskörrel rendelkező hatóság és más 
érintett hatóságok által kiadott több 
különálló, jogilag kötelező erejű döntést 
foglalhat magában. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság eseti alapon 
megállapítja azt az ésszerű határidőt, 
amelyen belül az egyes határozatokat meg 
kell hozni. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság más érintett nemzeti hatóság 
nevében egyedi határozatot hozhat, 
amennyiben utóbbi az előírt határidőn belül 
nem hozza meg határozatát, és ha a 
késedelem jogos indokokkal nem 
igazolható. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság érvénytelenítheti más nemzeti 
hatóság egyedi határozatát, ha úgy véli, 
hogy az érintett hatóság által szolgáltatott 
bizonyítékok nem támasztják alá kellően 
ezt a határozatot. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság meggyőződik arról, hogy 
teljesülnek a nemzetközi és uniós jog 
vonatkozó követelményei, és döntését 
köteles részletesen megindokolni. A 
koordinált rendszer legfeljebb az e 
rendelet hatálybalépésétől számított 
tízéves átmeneti időszakra alkalmazható. 
Az integrált rendszer kizárólag ezt 
követően alkalmazható.

Or. en
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Módosítás 454
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Koordinált rendszer: az átfogó határozat 
a hatáskörrel rendelkező hatóság és más 
érintett hatóságok által kiadott több 
különálló, jogilag kötelező erejű döntést 
foglalhat magában. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság eseti alapon 
megállapítja azt az ésszerű határidőt, 
amelyen belül az egyes határozatokat meg 
kell hozni. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság más érintett nemzeti hatóság 
nevében egyedi határozatot hozhat, 
amennyiben utóbbi az előírt határidőn belül 
nem hozza meg határozatát, és ha a 
késedelem jogos indokokkal nem 
igazolható. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság érvénytelenítheti más nemzeti 
hatóság egyedi határozatát, ha úgy véli, 
hogy az érintett hatóság által szolgáltatott 
bizonyítékok nem támasztják alá kellően 
ezt a határozatot. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság meggyőződik arról, hogy 
teljesülnek a nemzetközi és uniós jog 
vonatkozó követelményei, és döntését 
köteles részletesen megindokolni.

b) Koordinált rendszer: az átfogó határozat 
a hatáskörrel rendelkező hatóság és más 
érintett hatóságok által kiadott több 
különálló, jogilag kötelező erejű döntést 
foglalhat magában. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság eseti alapon 
megállapítja azt az ésszerű határidőt, 
amelyen belül az egyes határozatokat meg 
kell hozni. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság más érintett nemzeti hatóság 
nevében egyedi határozatot hozhat, 
amennyiben utóbbi az előírt határidőn belül 
nem hozza meg határozatát, és ha a 
késedelem jogos indokokkal nem 
igazolható. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság érvénytelenítheti más nemzeti 
hatóság egyedi határozatát, ha úgy véli, 
hogy az érintett hatóság által szolgáltatott 
bizonyítékok nem támasztják alá kellően 
ezt a határozatot. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság meggyőződik arról, hogy 
teljesülnek a nemzetközi és uniós jog 
vonatkozó követelményei, és döntését 
köteles részletesen megindokolni. A 
koordinált rendszer legfeljebb az e 
rendelet hatálybalépésétől számított 
tízéves átmeneti időszakra alkalmazható. 
Az integrált rendszer kizárólag ezt 
követően alkalmazható.

Or. en

Módosítás 455
Marian-Jean Marinescu
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Koordinált rendszer: az átfogó határozat 
a hatáskörrel rendelkező hatóság és más 
érintett hatóságok által kiadott több 
különálló, jogilag kötelező erejű döntést 
foglalhat magában. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság eseti alapon 
megállapítja azt az ésszerű határidőt, 
amelyen belül az egyes határozatokat meg 
kell hozni. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság más érintett nemzeti hatóság
nevében egyedi határozatot hozhat, 
amennyiben utóbbi az előírt határidőn belül 
nem hozza meg határozatát, és ha a 
késedelem jogos indokokkal nem 
igazolható. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság érvénytelenítheti más nemzeti 
hatóság egyedi határozatát, ha úgy véli, 
hogy az érintett hatóság által szolgáltatott 
bizonyítékok nem támasztják alá kellően 
ezt a határozatot. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság meggyőződik arról, hogy 
teljesülnek a nemzetközi és uniós jog 
vonatkozó követelményei, és döntését 
köteles részletesen megindokolni.

b) Koordinált rendszer: az átfogó határozat 
a hatáskörrel rendelkező hatóság és más 
érintett hatóságok által kiadott több 
különálló, jogilag kötelező erejű döntést 
foglalhat magában. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság eseti alapon 
megállapítja azt az ésszerű határidőt, 
amelyen belül az egyes határozatokat meg 
kell hozni. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság más érintett nemzeti hatóság 
nevében egyedi határozatot hozhat, 
amennyiben utóbbi az előírt határidőn belül 
nem hozza meg határozatát, és ha a 
késedelem jogos indokokkal nem 
igazolható. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság érvénytelenítheti más nemzeti 
hatóság egyedi határozatát, ha úgy véli, 
hogy az érintett hatóság által szolgáltatott 
bizonyítékok nem támasztják alá kellően 
ezt a határozatot. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság meggyőződik arról, hogy 
teljesülnek a nemzetközi és uniós jog 
vonatkozó követelményei, és döntését 
köteles részletesen megindokolni. A 
koordinált rendszer legfeljebb az e 
rendelet hatálybalépésétől számított ötéves 
átmeneti időszakra alkalmazható.

Or. en

Módosítás 456
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Koordinált rendszer: az átfogó határozat 
a hatáskörrel rendelkező hatóság és más 

b) Koordinált rendszer: az átfogó határozat 
a hatáskörrel rendelkező hatóság és más 
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érintett hatóságok által kiadott több 
különálló, jogilag kötelező erejű döntést 
foglalhat magában. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság eseti alapon 
megállapítja azt az ésszerű határidőt, 
amelyen belül az egyes határozatokat meg 
kell hozni. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság más érintett nemzeti hatóság 
nevében egyedi határozatot hozhat, 
amennyiben utóbbi az előírt határidőn belül 
nem hozza meg határozatát, és ha a 
késedelem jogos indokokkal nem 
igazolható. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság érvénytelenítheti más nemzeti 
hatóság egyedi határozatát, ha úgy véli, 
hogy az érintett hatóság által szolgáltatott 
bizonyítékok nem támasztják alá kellően 
ezt a határozatot. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság meggyőződik arról, hogy 
teljesülnek a nemzetközi és uniós jog 
vonatkozó követelményei, és döntését 
köteles részletesen megindokolni.

érintett hatóságok által kiadott több 
különálló, jogilag kötelező erejű döntést 
foglalhat magában. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság eseti alapon 
megállapítja azt az ésszerű határidőt, 
amelyen belül az egyes határozatokat meg 
kell hozni. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság más érintett nemzeti hatóság 
nevében egyedi határozatot hozhat, 
amennyiben utóbbi az előírt határidőn belül 
nem hozza meg határozatát, és ha a 
késedelem jogos indokokkal nem 
igazolható. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság érvénytelenítheti más nemzeti 
hatóság egyedi határozatát, ha későbbi 
ismételt elemzés feltárja, hogy az érintett 
hatóság által szolgáltatott bizonyítékok 
nem támasztják alá kellően ezt a 
határozatot. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság meggyőződik arról, hogy 
teljesülnek a nemzetközi és uniós jog 
vonatkozó követelményei, és döntését 
köteles részletesen megindokolni, köteles 
továbbá a döntést és az indokolást a 
vonatkozó bizonyítékokkal együtt 
nyilvánosságra hozni.

Or. en

Módosítás 457
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Együttműködésen alapuló rendszer: 
az átfogó határozat a hatáskörrel 
rendelkező hatóság és más érintett 
hatóságok által kiadott több különálló, 
jogilag kötelező erejű döntést foglalhat 
magában. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság más érintett hatóságokkal 
konzultálva, eseti alapon megállapítja azt 
az ésszerű határidőt, amelyen belül az 
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egyes határozatok kibocsáthatók, ebből 
fakadóan megállapítja továbbá az 
engedélyezésre vonatkozó véghatáridőt. A 
hatáskörrel rendelkező hatóság ellenőrzi, 
hogy az érintett hatóságok betartják-e a 
határidőket. Ha az érintett hatóságok által 
meghozandó határozatot a határidőn 
belül várhatóan nem hozzák meg, az adott 
hatóság haladéktalanul tájékoztatja erről 
a hatáskörrel rendelkező hatóságot, és 
tájékoztatásában megjelöli a késedelem 
okát.

Or. en

Módosítás 458
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok törekednek annak 
biztosítására, hogy az átfogó határozat 
érdemi vagy eljárásbeli jogszerűségét 
megkérdőjelező fellebbezéseket a lehető 
leghatékonyabb módon kezeljék.

(4) A tagállamok törekednek annak 
biztosítására, hogy az átfogó határozat 
érdemi vagy eljárásbeli jogszerűségét 
megkérdőjelező fellebbezéseket a lehető 
leghatékonyabb módon kezeljék, és a 
közigazgatási, illetve az 
igazságszolgáltatási rendszerekben 
elsőbbséget biztosítsanak számukra.

Or. en

Módosítás 459
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok a (2) bekezdésben 
említettek közül kizárólag olyan rendszert 
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választhatnak és alkalmazhatnak, amely 
az e rendelet alkalmazása előtt az adott 
tagállamban érvényes bánásmódnál 
kedvezőbb bánásmódot biztosít a közös 
érdekű projekteknek. 

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés elejét veszi annak, hogy a tagállamok olyan rendszert válasszanak, amely a 
gyakorlatban az aktuális nemzeti gyakorlatnál rosszabb, vagy semmilyen pozitív eredménnyel 
nem jár.

Módosítás 460
Amalia Sartori, Mario Mauro

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az érdekelt felekkel szemben 
érvényesülő átláthatóság fokozása 
érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóság 
az e rendelet hatálybalépésétől számított 
kilenc hónapon belül eljárási kézikönyvet 
tesz közzé, amely ismerteti a közös érdekű 
projektekre alkalmazandó engedélyezési 
folyamatot. A kézikönyvet szükség szerint 
naprakésszé teszik és nyilvánosságra 
hozzák. A kézikönyv legalább a VI.
melléklet 1. pontjában meghatározott 
információkat tartalmazza.

(1) Az érdekelt felekkel szemben 
érvényesülő átláthatóság fokozása 
érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóság 
az e rendelet hatálybalépésétől számított 
kilenc hónapon belül eljárási kézikönyvet 
tesz közzé, amely ismerteti a közös érdekű 
projektekre alkalmazandó engedélyezési 
folyamatot. A kézikönyvet szükség szerint 
naprakésszé teszik és nyilvánosságra 
hozzák. A kézikönyv legalább a VI. 
melléklet 1. pontjában meghatározott 
információkat tartalmazza. Ez a 
rendelkezés nem érinti a nemzeti szinten 
hatályban lévő nemzeti átláthatósági és 
nyilvános konzultációs eljárást. 

Or. en

Indokolás

A módosítás nyilvánvaló.
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Módosítás 461
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az érdekelt felekkel szemben 
érvényesülő átláthatóság fokozása 
érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóság 
az e rendelet hatálybalépésétől számított 
kilenc hónapon belül eljárási kézikönyvet 
tesz közzé, amely ismerteti a közös érdekű 
projektekre alkalmazandó engedélyezési 
folyamatot. A kézikönyvet szükség szerint 
naprakésszé teszik és nyilvánosságra 
hozzák. A kézikönyv legalább a VI. 
melléklet 1. pontjában meghatározott 
információkat tartalmazza.

(1) Az érdekelt felekkel szemben 
érvényesülő átláthatóság fokozása 
érdekében a hatáskörrel rendelkező hatóság 
az e rendelet hatálybalépésétől számított 
kilenc hónapon belül eljárási kézikönyvet 
tesz közzé, amely ismerteti a közös érdekű 
projektekre alkalmazandó engedélyezési 
folyamatot, teljes összhangban az érintett 
tagállamok nemzeti jogszabályaival. A 
kézikönyvet szükség szerint naprakésszé 
teszik és nyilvánosságra hozzák. A 
kézikönyv legalább a VI. melléklet 1. 
pontjában meghatározott információkat 
tartalmazza.

Or. ro

Módosítás 462
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A projektgazda az engedélyezési 
eljárásnak a 11. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja szerinti kezdetétől számított három 
hónapon belül tervet készít a lakosság 
bevonásáról és benyújtja a hatáskörrel 
rendelkező hatósághoz. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság egy hónapon belül 
módosításokat kér, vagy jóváhagyja a 
lakossági bevonás tervét. A terv legalább a 
VI. melléklet 3. pontjában meghatározott 
információkat tartalmazza.

(3) A projektgazda az engedélyezési 
eljárásnak a 11. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja szerinti kezdetétől számított három 
hónapon belül tervet készít a lakosság 
bevonásáról és benyújtja a hatáskörrel 
rendelkező hatósághoz. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság egy hónapon belül 
módosításokat kér, vagy jóváhagyja a 
lakossági bevonás tervét. A terv legalább a 
VI. melléklet 3. pontjában meghatározott 
információkat tartalmazza. A projektgazda 
a jóváhagyott terv minden jelentős 
változtatásáról tájékoztatja a hatáskörrel 
rendelkező hatóságot, amely 
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módosításokat kérhet.

Or. en

Módosítás 463
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A projektgazda, illetve ahol a nemzeti 
jog így rendelkezik, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság a pályázati anyagnak a 
hatáskörrel rendelkező hatósághoz 
történő, a 11. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja szerinti benyújtását megelőzően
legalább egy nyilvános konzultációt tart. A 
nyilvános konzultáció célja, hogy 
tájékoztassa a VI. melléklet 2. pontjának a) 
alpontjában említett érdekelt feleket a 
projektről, és meghatározza a 
legmegfelelőbb helyszínt vagy 
nyomvonalat, illetve azokat a releváns 
kérdéseket, amelyekre a pályázati 
anyagban ki kell térni. A nyilvános 
konzultációra vonatkozó részletes 
minimumkövetelmények a VI. melléklet 4. 
pontjában olvashatók. A projektgazda a 
pályázati anyag benyújtását megelőzően 
összefoglaló jelentést készít a lakossági 
részvétellel kapcsolatos tevékenységek 
eredményeiről, és a pályázati anyaggal 
együtt benyújtja a hatáskörrel rendelkező 
hatósághoz, amely az átfogó határozat 
meghozatalakor kellő mértékben veszi 
figyelembe ezeket az eredményeket.

(4) A projektgazda, illetve ahol a nemzeti 
jog így rendelkezik, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság az engedélyezési 
eljárás 11. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti kezdetét követően három–hat 
hónapon belül legalább egy nyilvános 
konzultációt tart. A projektgazda, illetve –
ha ezt a nemzeti jog előírja – a 
hatáskörrel rendelkező hatóság a 
pályázati anyag benyújtását megelőzően 
legalább egy további nyilvános 
konzultációt tart, amelynek során a 
projektgazda tájékoztatást ad az aktuális 
helyzetről és bemutatja, mennyiben vették 
figyelembe az első konzultáció során 
megfogalmazott aggályokat és érveket, 
vagy miért hagytak javaslatokat figyelmen 
kívül. A nyilvánosság lehetőséget kap, 
hogy ismertesse az aktuális tervekkel 
kapcsolatos észrevételeit. A nyilvános 
konzultáció célja, hogy tájékoztassa a VI. 
melléklet 2. pontjának a) alpontjában 
említett érdekelt feleket a projektről, és 
meghatározza a nyomvonalvezetések 
ökológiai optimalizálásának különböző 
technikai lehetőségeit, illetve azokat a 
releváns kérdéseket, amelyekre a pályázati 
anyagban ki kell térni.

Or. de
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Módosítás 464
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A projektgazda, illetve ahol a nemzeti 
jog így rendelkezik, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság a pályázati anyagnak a 
hatáskörrel rendelkező hatósághoz történő, 
a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti benyújtását megelőzően legalább 
egy nyilvános konzultációt tart. A 
nyilvános konzultáció célja, hogy 
tájékoztassa a VI. melléklet 2. pontjának a) 
alpontjában említett érdekelt feleket a 
projektről, és meghatározza a 
legmegfelelőbb helyszínt vagy 
nyomvonalat, illetve azokat a releváns 
kérdéseket, amelyekre a pályázati 
anyagban ki kell térni. A nyilvános 
konzultációra vonatkozó részletes 
minimumkövetelmények a VI. melléklet 4. 
pontjában olvashatók. A projektgazda a 
pályázati anyag benyújtását megelőzően
összefoglaló jelentést készít a lakossági 
részvétellel kapcsolatos tevékenységek 
eredményeiről, és a pályázati anyaggal 
együtt benyújtja a hatáskörrel rendelkező
hatósághoz, amely az átfogó határozat 
meghozatalakor kellő mértékben veszi 
figyelembe ezeket az eredményeket.

(4) A projektgazda, illetve ahol a nemzeti 
jog így rendelkezik, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság a pályázati anyagnak a 
hatáskörrel rendelkező hatósághoz történő, 
a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti benyújtását megelőzően legalább 
egy nyilvános konzultációt tart. A 
nyilvános konzultáció célja, hogy a 10. 
cikk (1) bekezdésében említett eljárási 
kézikönyvben meghatározott megfelelő 
szakaszban tájékoztassa a VI. melléklet 2. 
pontjának a) alpontjában említett érdekelt 
feleket a projektről és azokról a releváns 
kérdésekről, amelyekre a pályázati 
anyagban ki kell térni. A nyilvános 
konzultációra vonatkozó részletes 
minimumkövetelmények a VI. melléklet 4. 
pontjában olvashatók. A projektgazda a 
pályázati anyaggal együtt összefoglaló 
jelentést nyújt be a lakossági részvétellel 
kapcsolatos tevékenységek eredményeiről 
és az eredményekkel kapcsolatos 
észrevételeiről. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság az átfogó határozat 
meghozatalakor kellő mértékben 
figyelembe veszi a jelentés tartalmát.

Or. en

Indokolás

A konzultáció, sőt még a legmegfelelőbb helyszín vagy nyomvonal korai szakaszban történő 
azonosítása nemkívánatos következményekkel – például szolgalmi jogokkal kapcsolatos, 
illetve telekspekulációval – járhat, ami veszélyeztetheti a projektet. Ez nem érinti az 
átláthatóságot és a nyilvánosság kellő időben történő bevonását.

Módosítás 465
Yannick Jadot
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A projektgazda, illetve ahol a nemzeti 
jog így rendelkezik, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság a pályázati anyagnak a 
hatáskörrel rendelkező hatósághoz történő, 
a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti benyújtását megelőzően legalább 
egy nyilvános konzultációt tart. A 
nyilvános konzultáció célja, hogy 
tájékoztassa a VI. melléklet 2. pontjának a) 
alpontjában említett érdekelt feleket a 
projektről, és meghatározza a 
legmegfelelőbb helyszínt vagy 
nyomvonalat, illetve azokat a releváns 
kérdéseket, amelyekre a pályázati 
anyagban ki kell térni. A nyilvános 
konzultációra vonatkozó részletes 
minimumkövetelmények a VI. melléklet 4. 
pontjában olvashatók. A projektgazda a 
pályázati anyag benyújtását megelőzően 
összefoglaló jelentést készít a lakossági 
részvétellel kapcsolatos tevékenységek 
eredményeiről, és a pályázati anyaggal 
együtt benyújtja a hatáskörrel rendelkező 
hatósághoz, amely az átfogó határozat 
meghozatalakor kellő mértékben veszi 
figyelembe ezeket az eredményeket.

(4) A projektgazda, illetve ahol a nemzeti 
jog így rendelkezik, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság a pályázati anyagnak a 
hatáskörrel rendelkező hatósághoz történő, 
a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti benyújtását megelőzően legalább 
két nyilvános konzultációt tart. Az első 
konzultációt a pályázat benyújtását 
megelőző eljárás első félévében kell 
megtartani. A nyilvános konzultáció célja, 
hogy az eljárás korai szakaszában 
tájékoztassa a VI. melléklet 2. pontjának a) 
alpontjában említett érdekelt feleket a 
projektről, és meghatározza a 
legmegfelelőbb helyszínt vagy 
nyomvonalat, a különböző műszaki 
lehetőségeket, illetve azokat a releváns 
kérdéseket, amelyekre a pályázati 
anyagban ki kell térni. A nyilvános 
konzultációra vonatkozó részletes 
minimumkövetelmények a VI. melléklet 4. 
pontjában olvashatók. A projektgazda a 
pályázati anyag benyújtását megelőzően 
összefoglaló jelentést készít a lakossági 
részvétellel kapcsolatos tevékenységek 
eredményeiről, és a pályázati anyaggal 
együtt benyújtja a hatáskörrel rendelkező 
hatósághoz, amely az átfogó határozat 
meghozatalakor kellő mértékben veszi 
figyelembe ezeket az eredményeket.

Or. en

Módosítás 466
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A projektgazda, illetve ahol a nemzeti 
jog így rendelkezik, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság a pályázati anyagnak a 
hatáskörrel rendelkező hatósághoz történő, 
a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti benyújtását megelőzően legalább 
egy nyilvános konzultációt tart. A 
nyilvános konzultáció célja, hogy 
tájékoztassa a VI. melléklet 2. pontjának a) 
alpontjában említett érdekelt feleket a 
projektről, és meghatározza a 
legmegfelelőbb helyszínt vagy 
nyomvonalat, illetve azokat a releváns 
kérdéseket, amelyekre a pályázati 
anyagban ki kell térni. A nyilvános 
konzultációra vonatkozó részletes 
minimumkövetelmények a VI. melléklet 4. 
pontjában olvashatók. A projektgazda a 
pályázati anyag benyújtását megelőzően 
összefoglaló jelentést készít a lakossági 
részvétellel kapcsolatos tevékenységek 
eredményeiről, és a pályázati anyaggal 
együtt benyújtja a hatáskörrel rendelkező 
hatósághoz, amely az átfogó határozat 
meghozatalakor kellő mértékben veszi 
figyelembe ezeket az eredményeket.

(4) A projektgazda, illetve ahol a nemzeti 
jog így rendelkezik, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság a pályázati anyagnak a 
hatáskörrel rendelkező hatósághoz történő, 
a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti benyújtását megelőzően legalább 
egy nyilvános konzultációt tart. A 
nyilvános konzultáció célja, hogy 
tájékoztassa a VI. melléklet 2. pontjának a) 
alpontjában említett érdekelt feleket a 
projektről, és meghatározza a 
legmegfelelőbb helyszínt vagy 
nyomvonalat, illetve azokat a releváns 
kérdéseket, amelyekre a pályázati 
anyagban ki kell térni. A nyilvános 
konzultáció kezdettől fogva 
technológiasemleges, azaz a II. melléklet 
1a. pontjában felsorolt összes technológiai 
lehetőséget, illetve azok kombinációját 
mérlegeli. A nyilvános konzultációra 
vonatkozó részletes 
minimumkövetelmények a VI. melléklet 4. 
pontjában olvashatók. A projektgazda a 
pályázati anyag benyújtását megelőzően 
összefoglaló jelentést készít a lakossági 
részvétellel kapcsolatos tevékenységek 
eredményeiről, és a pályázati anyaggal 
együtt benyújtja a hatáskörrel rendelkező 
hatósághoz, amely az átfogó határozat 
meghozatalakor kellő mértékben veszi 
figyelembe ezeket az eredményeket.

Or. en

Indokolás

A projekt korai szakaszában fontos annak biztosítása, hogy a projektgazda 
technológiasemleges megközelítést fogadjon el, mivel ez megkönnyítheti a projekt 
elfogadását, ennélfogva meggyorsíthatja annak megvalósulását.

Módosítás 467
Jolanta Emilia Hibner
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A projektgazda, illetve ahol a nemzeti 
jog így rendelkezik, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság a pályázati anyagnak a 
hatáskörrel rendelkező hatósághoz történő, 
a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti benyújtását megelőzően legalább 
egy nyilvános konzultációt tart. A 
nyilvános konzultáció célja, hogy 
tájékoztassa a VI. melléklet 2. pontjának a) 
alpontjában említett érdekelt feleket a 
projektről, és meghatározza a 
legmegfelelőbb helyszínt vagy 
nyomvonalat, illetve azokat a releváns 
kérdéseket, amelyekre a pályázati 
anyagban ki kell térni. A nyilvános 
konzultációra vonatkozó részletes 
minimumkövetelmények a VI. melléklet 4. 
pontjában olvashatók. A projektgazda a 
pályázati anyag benyújtását megelőzően 
összefoglaló jelentést készít a lakossági 
részvétellel kapcsolatos tevékenységek 
eredményeiről, és a pályázati anyaggal 
együtt benyújtja a hatáskörrel rendelkező
hatósághoz, amely az átfogó határozat 
meghozatalakor kellő mértékben veszi
figyelembe ezeket az eredményeket.

(4) A projektgazda, illetve ahol a nemzeti 
jog így rendelkezik, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság a pályázati anyagnak a 
hatáskörrel rendelkező hatósághoz történő, 
a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti benyújtását megelőzően legalább 
egy nyilvános konzultációt tart. A 
nyilvános konzultáció célja, hogy 
tájékoztassa a VI. melléklet 2. pontjának a) 
alpontjában említett érdekelt feleket a 
projektről, és meghatározza a 
legmegfelelőbb helyszínt vagy 
nyomvonalat, illetve azokat a releváns 
kérdéseket, amelyekre a pályázati 
anyagban ki kell térni. A nyilvános 
konzultációra vonatkozó részletes 
minimumkövetelmények a VI. melléklet 4. 
pontjában olvashatók. A projektgazda a 
pályázati anyaggal együtt összefoglaló 
jelentést nyújt be a lakossági részvétellel 
kapcsolatos tevékenységek eredményeiről 
és az eredményekkel kapcsolatos 
észrevételeiről. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság az átfogó határozat 
meghozatalakor kellő mértékben 
figyelembe veszi a jelentés tartalmát.

Or. en

Módosítás 468
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A projektgazda, illetve ahol a nemzeti 
jog így rendelkezik, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság a pályázati anyagnak a 
hatáskörrel rendelkező hatósághoz történő, 

(4) A projektgazda, illetve ahol a nemzeti 
jog így rendelkezik, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság a pályázati anyagnak a 
hatáskörrel rendelkező hatósághoz történő, 
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a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti benyújtását megelőzően legalább 
egy nyilvános konzultációt tart. A 
nyilvános konzultáció célja, hogy 
tájékoztassa a VI. melléklet 2. pontjának a) 
alpontjában említett érdekelt feleket a 
projektről, és meghatározza a 
legmegfelelőbb helyszínt vagy 
nyomvonalat, illetve azokat a releváns 
kérdéseket, amelyekre a pályázati 
anyagban ki kell térni. A nyilvános 
konzultációra vonatkozó részletes 
minimumkövetelmények a VI. melléklet 4. 
pontjában olvashatók. A projektgazda a 
pályázati anyag benyújtását megelőzően 
összefoglaló jelentést készít a lakossági 
részvétellel kapcsolatos tevékenységek 
eredményeiről, és a pályázati anyaggal 
együtt benyújtja a hatáskörrel rendelkező 
hatósághoz, amely az átfogó határozat 
meghozatalakor kellő mértékben veszi 
figyelembe ezeket az eredményeket.

a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti benyújtását megelőzően legalább 
egy nyilvános konzultációt tart. A 
nyilvános konzultáció célja, hogy 
tájékoztassa a VI. melléklet 2. pontjának a) 
alpontjában említett érdekelt feleket a 
projektről, és meghatározza azokat a 
releváns kérdéseket, amelyekre a pályázati 
anyagban ki kell térni. A nyilvános 
konzultációra vonatkozó részletes 
minimumkövetelmények a VI. melléklet 4. 
pontjában olvashatók. A projektgazda a 
pályázati anyag benyújtását megelőzően 
összefoglaló jelentést készít a lakossági 
részvétellel kapcsolatos tevékenységek 
eredményeiről, és a pályázati anyaggal 
együtt benyújtja a hatáskörrel rendelkező 
hatósághoz, amely az átfogó határozat 
meghozatalakor kellő mértékben veszi 
figyelembe ezeket az eredményeket.

Or. de

Indokolás

Egy projekt megvalósítását rendkívül megnehezíti az előírás, amely szerint a nyomvonal-
keresési folyamatot a nyilvánosság részvételével, következésképpen a nyilvánossággal együtt 
kell végrehajtani. Nehezen elképzelhető, hogy egy nyomvonalra vonatkozóan minden érintett 
fél számára kielégítő megállapodást lehet elérni.

Módosítás 469
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A projektgazda, illetve ahol a nemzeti 
jog így rendelkezik, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság a pályázati anyagnak a 
hatáskörrel rendelkező hatósághoz történő, 
a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti benyújtását megelőzően legalább 

(4) A projektgazda, illetve ahol a nemzeti 
jog így rendelkezik, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság az építési engedélyre 
vonatkozó pályázati anyagnak a 
hatáskörrel rendelkező hatósághoz történő, 
a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
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egy nyilvános konzultációt tart. A 
nyilvános konzultáció célja, hogy 
tájékoztassa a VI. melléklet 2. pontjának a) 
alpontjában említett érdekelt feleket a 
projektről, és meghatározza a 
legmegfelelőbb helyszínt vagy 
nyomvonalat, illetve azokat a releváns 
kérdéseket, amelyekre a pályázati 
anyagban ki kell térni. A nyilvános 
konzultációra vonatkozó részletes 
minimumkövetelmények a VI. melléklet 4. 
pontjában olvashatók. A projektgazda a 
pályázati anyag benyújtását megelőzően 
összefoglaló jelentést készít a lakossági 
részvétellel kapcsolatos tevékenységek 
eredményeiről, és a pályázati anyaggal 
együtt benyújtja a hatáskörrel rendelkező 
hatósághoz, amely az átfogó határozat 
meghozatalakor kellő mértékben veszi 
figyelembe ezeket az eredményeket.

szerinti benyújtását megelőzően legalább 
egy nyilvános konzultációt tart. A 
nyilvános konzultáció célja, hogy 
tájékoztassa a VI. melléklet 2. pontjának a) 
alpontjában említett érdekelt feleket a 
projektről, és meghatározza a 
legmegfelelőbb helyszínt vagy 
nyomvonalat, illetve azokat a releváns 
kérdéseket, amelyekre a pályázati 
anyagban ki kell térni. A nyilvános 
konzultációra vonatkozó részletes 
minimumkövetelmények a VI. melléklet 4. 
pontjában olvashatók. A projektgazda a 
pályázati anyag benyújtását megelőzően 
összefoglaló jelentést készít a lakossági 
részvétellel kapcsolatos tevékenységek 
eredményeiről, és a pályázati anyaggal 
együtt benyújtja a hatáskörrel rendelkező 
hatósághoz, amely az átfogó határozat 
meghozatalakor kellő mértékben veszi 
figyelembe ezeket az eredményeket.

Or. en

Módosítás 470
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Azon projektek esetében, amelyek egy 
vagy több szomszédos tagállamban 
várhatóan jelentős határokon átnyúló 
hatással bírnak majd, és amennyiben 
alkalmazandó a 85/337/EGK irányelv 7. 
cikke és az espoo-i egyezmény, az 
információkat elérhetővé teszik a 
szomszédos tagállam(ok) hatáskörrel 
rendelkező hatóságai számára. A 
szomszédos tagállam(ok) hatáskörrel 
rendelkező hatósága jelzi, ha részt kíván 
venni az alkalmazandó nyilvános 
konzultációs eljárásban.

(6) Azon projektek esetében, amelyek egy 
vagy több szomszédos tagállamban 
várhatóan jelentős határokon átnyúló 
hatással bírnak majd, és amennyiben 
alkalmazandó a 85/337/EGK irányelv 7. 
cikke és az espoo-i egyezmény, a 
hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság 
elérhetővé teszi a 85/337/EGK irányelv 7. 
cikke és az espoo-i egyezmény által előírt
információkat a szomszédos tagállam(ok) 
hatáskörrel rendelkező hatóságai számára. 
A szomszédos tagállam(ok) hatáskörrel 
rendelkező hatósága jelzi, ha részt kíván 
venni az alkalmazandó nyilvános 
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konzultációs eljárásban.

Or. en

Módosítás 471
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A projektgazda, illetve ahol a nemzeti jog 
így rendelkezik, a hatáskörrel rendelkező 
hatóság létrehozza és a projektre vonatkozó 
információk közzétételével rendszeresen 
frissíti a projekt internetes oldalát, 
amelyről hivatkozás mutat a Bizottság 
webhelyére, és amely megfelel a VI. 
melléklet 5. pontjában foglalt 
követelményeknek. Az üzleti szempontból 
érzékeny információkat bizalmasan 
kezelik.

A projektgazda, illetve ahol a nemzeti jog 
így rendelkezik, a hatáskörrel rendelkező 
hatóság létrehozza a projektre vonatkozó 
információk közzététele céljából a projekt 
internetes oldalát, amelyről hivatkozás 
mutat a Bizottság webhelyére, és amely 
megfelel a VI. melléklet 5. pontjában 
foglalt követelményeknek. Az üzleti 
szempontból érzékeny információkat 
bizalmasan kezelik.

Or. de

Indokolás

Az internetes oldalon az eljárás helyzetére vonatkozó folyamatos frissítés rendkívül súlyos 
többletterhet jelentene a projektgazda számára.

Módosítás 472
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A projektgazda, illetve ahol a nemzeti jog 
így rendelkezik, a hatáskörrel rendelkező 
hatóság létrehozza és a projektre vonatkozó 
információk közzétételével rendszeresen 
frissíti a projekt internetes oldalát, 
amelyről hivatkozás mutat a Bizottság 
webhelyére, és amely megfelel a VI. 

A projektgazda a hatáskörrel rendelkező 
hatóság támogatásával létrehozza és a 
projektre vonatkozó információk 
közzétételével rendszeresen frissíti a 
projekt internetes oldalát, amelyről 
hivatkozás mutat a Bizottság webhelyére, 
és amely megfelel a VI. melléklet 5. 
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melléklet 5. pontjában foglalt 
követelményeknek. Az üzleti szempontból 
érzékeny információkat bizalmasan 
kezelik.

pontjában foglalt követelményeknek. Az 
üzleti szempontból érzékeny információkat 
bizalmasan kezelik.

Or. en

Módosítás 473
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A projektgazdák ezenfelül a lényeges 
információkat más olyan megfelelő 
tájékoztatási eszközök segítségével is 
közzéteszik, amelyekhez a lakosság nyílt 
hozzáféréssel rendelkezik. Ezek közé 
tartozik – az érintett tagállam 
jogszabályaira is figyelemmel – a projekt 
lehetséges útvonalai mentén található 
régiókban és városokban a terjesztésüket 
tekintve legnagyobb napilapokban, a VI. 
melléklet 4. pontja a) alpontja szerint
történő közzététel.

Or. en


