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Módosítás 474
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az engedélyezési eljárás két szakaszból 
áll, és időtartama nem haladhatja meg a 
három évet:

(1) törölve

Or. en

Módosítás 475
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az engedélyezési eljárás két szakaszból 
áll, és időtartama nem haladhatja meg a 
három évet:

(1) Az engedélyezési eljárás két szakaszból 
áll:

Or. en

Módosítás 476
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az engedélyezési eljárás két szakaszból 
áll, és időtartama nem haladhatja meg a 
három évet:

(1) Az engedélyezési eljárás két szakaszból 
áll:

Or. en



PE487.999v01-00 4/100 AM\900618HU.doc

HU

Módosítás 477
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az engedélyezési eljárás két szakaszból 
áll, és időtartama nem haladhatja meg a 
három évet:

(1) Az engedélyezési eljárás két szakaszból 
áll:

Or. en

Módosítás 478
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az engedélyezési eljárás két szakaszból 
áll, és időtartama nem haladhatja meg a 
három évet:

(1) Az engedélyezési eljárás két szakaszból 
áll, és időtartama nem haladhatja meg a két
évet:

Or. en

Módosítás 479
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A pályázat benyújtását megelőző 
eljárás, azaz az engedélyezési eljárás 
kezdete és a benyújtott dokumentáció 
hatáskörrel rendelkező hatóság általi 
elfogadása közötti időszak hossza 
legfeljebb két év.

törölve

Az engedélyezési eljárás kezdetének 
meghatározása érdekében a projektgazda 
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(projektgazdák) írásban értesíti(k) a 
projektről az érintett tagállam(ok) 
hatáskörrel rendelkező hatóságát, 
mellékelve a projekt kellő mértékben 
részletes leírását. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság legkésőbb a bejelentés 
kézhezvételének napjától számított két 
héten belül írásban elfogadja vagy, 
amennyiben úgy ítéli meg, hogy a projekt 
állapota alapján az engedélyezési eljárás 
még nem indítható el, elutasítja a 
bejelentést. Elutasítás esetén a hatáskörrel 
rendelkező hatóság megindokolja 
döntését. Az engedélyezési eljárás kezdete 
az a nap, amikor a hatáskörrel rendelkező 
hatóság aláírja a bejelentés elfogadását. 
Két vagy több érintett tagállam esetében 
az engedélyezési eljárás kezdete az a nap, 
amikor az utolsó hatáskörrel rendelkező 
hatóság is elfogadja a bejelentést.

Or. en

Módosítás 480
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A pályázat benyújtását megelőző
eljárás, azaz az engedélyezési eljárás 
kezdete és a benyújtott dokumentáció 
hatáskörrel rendelkező hatóság általi 
elfogadása közötti időszak hossza 
legfeljebb két év.

a) A bejelentési eljárás, azaz az 
engedélyezési eljárás kezdete és a 
benyújtott dokumentáció hatáskörrel 
rendelkező hatóság általi elfogadása 
közötti időszak hossza legfeljebb hat 
hónap.

Or. en

Módosítás 481
Francisco Sosa Wagner
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A pályázat benyújtását megelőző eljárás, 
azaz az engedélyezési eljárás kezdete és a 
benyújtott dokumentáció hatáskörrel 
rendelkező hatóság általi elfogadása 
közötti időszak hossza legfeljebb két év.

a) A pályázat benyújtását megelőző eljárás, 
azaz az engedélyezési eljárás kezdete és a 
benyújtott dokumentáció hatáskörrel 
rendelkező hatóság általi elfogadása 
közötti időszak hossza legfeljebb 
tizennyolc hónap.

Or. es

Indokolás

18 hónap elegendő a projekthez kapcsolódó környezeti hatástanulmány kidolgozásához és a 
közvélemény-kutatás lebonyolításához, valamint a szükséges jelentések elkészítéséhez. 
Feltétlenül szükséges technikai módosítás.

Módosítás 482
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A pályázat benyújtását megelőző eljárás, 
azaz az engedélyezési eljárás kezdete és a 
benyújtott dokumentáció hatáskörrel 
rendelkező hatóság általi elfogadása 
közötti időszak hossza legfeljebb két év.

a) A pályázat benyújtását megelőző eljárás, 
azaz az engedélyezési eljárás kezdete és a 
benyújtott dokumentáció hatáskörrel 
rendelkező hatóság általi elfogadása 
közötti időszak hossza legfeljebb két év.

Or. en

Módosítás 483
Jolanta Emilia Hibner

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

Az engedélyezési eljárás kezdetének 
meghatározása érdekében a projektgazda 
(projektgazdák) írásban értesíti(k) a 
projektről az érintett tagállam(ok) 
hatáskörrel rendelkező hatóságát, 
mellékelve a projekt kellő mértékben 
részletes leírását. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság legkésőbb a bejelentés 
kézhezvételének napjától számított két 
héten belül írásban elfogadja vagy, 
amennyiben úgy ítéli meg, hogy a projekt 
állapota alapján az engedélyezési eljárás 
még nem indítható el, elutasítja a 
bejelentést. Elutasítás esetén a hatáskörrel 
rendelkező hatóság megindokolja 
döntését. Az engedélyezési eljárás kezdete 
az a nap, amikor a hatáskörrel rendelkező 
hatóság aláírja a bejelentés elfogadását. 
Két vagy több érintett tagállam esetében az 
engedélyezési eljárás kezdete az a nap, 
amikor az utolsó hatáskörrel rendelkező 
hatóság is elfogadja a bejelentést.

Az engedélyezési eljárás kezdetének 
meghatározása érdekében a projektgazda 
(projektgazdák) írásban értesíti(k) a 
projektről az érintett tagállam(ok) 
hatáskörrel rendelkező hatóságát, 
mellékelve a projekt kellő mértékben 
részletes leírását. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság legkésőbb a bejelentés 
kézhezvételének napjától számított két 
héten belül írásban elfogadja vagy a 
kérelmező számára minden szükséges 
további információt megad, részletezve a 
kért adatok jellegét, forrását és 
sajátosságait. Az engedélyezési eljárás 
kezdete az a nap, amikor a hatáskörrel 
rendelkező hatóság aláírja a bejelentés 
elfogadását. Két vagy több érintett 
tagállam esetében az engedélyezési eljárás 
kezdete az a nap, amikor az utolsó 
hatáskörrel rendelkező hatóság is elfogadja 
a bejelentést.

Or. en

Módosítás 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az engedélyezési eljárás kezdetének 
meghatározása érdekében a projektgazda 
(projektgazdák) írásban értesíti(k) a 
projektről az érintett tagállam(ok) 
hatáskörrel rendelkező hatóságát, 
mellékelve a projekt kellő mértékben 
részletes leírását. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság legkésőbb a bejelentés 
kézhezvételének napjától számított két 
héten belül írásban elfogadja vagy, 

Az engedélyezési eljárás kezdetének 
meghatározása érdekében a projektgazda 
(projektgazdák) írásban értesíti(k) a 
projektről az érintett tagállam(ok) 
hatáskörrel rendelkező hatóságát, 
mellékelve a projekt kellő mértékben 
részletes leírását. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság legkésőbb a bejelentés 
kézhezvételének napjától számított két 
héten belül írásban elfogadja vagy a 
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amennyiben úgy ítéli meg, hogy a projekt 
állapota alapján az engedélyezési eljárás 
még nem indítható el, elutasítja a 
bejelentést. Elutasítás esetén a hatáskörrel 
rendelkező hatóság megindokolja 
döntését. Az engedélyezési eljárás kezdete 
az a nap, amikor a hatáskörrel rendelkező 
hatóság aláírja a bejelentés elfogadását. 
Két vagy több érintett tagállam esetében az 
engedélyezési eljárás kezdete az a nap, 
amikor az utolsó hatáskörrel rendelkező 
hatóság is elfogadja a bejelentést.

kérelmező számára minden szükséges 
további információt megad, részletezve a 
kért adatok jellegét, forrását és 
sajátosságait. Az engedélyezési eljárás 
kezdete az a nap, amikor a hatáskörrel 
rendelkező hatóság aláírja a bejelentés 
elfogadását. Két vagy több érintett 
tagállam esetében az engedélyezési eljárás 
kezdete az a nap, amikor az utolsó 
hatáskörrel rendelkező hatóság is elfogadja 
a bejelentést.

Or. en

Módosítás 485
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A jogszabályban előírt engedélyezési 
eljárás, azaz a benyújtott pályázati anyag 
elfogadása és a hatáskörrel rendelkező
hatóság átfogó határozatának meghozatala 
közötti időszak nem haladhatja meg az egy 
évet. A tagállamok indokolt esetben 
korábbi kezdő dátumot is előírhatnak.

b) A jogszabályban előírt engedélyezési 
eljárás, azaz a benyújtott pályázati anyag 
elfogadása és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság átfogó határozatának meghozatala 
közötti időszak nem haladhatja meg az egy 
évet; indokolt esetben az illetékes hatóság 
két évet meg nem haladó időtartamra 
meghosszabbíthatja ezt az időszakot. A 
tagállamok indokolt esetben korábbi kezdő 
dátumot is előírhatnak.

Or. en

Módosítás 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

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

b) A jogszabályban előírt engedélyezési 
eljárás, azaz a benyújtott pályázati anyag 
elfogadása és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság átfogó határozatának meghozatala 
közötti időszak nem haladhatja meg az egy 
évet. A tagállamok indokolt esetben 
korábbi kezdő dátumot is előírhatnak.

b) A jogszabályban előírt engedélyezési 
eljárás, azaz a benyújtott pályázati anyag 
elfogadása és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság átfogó határozatának meghozatala 
közötti időszak nem haladhatja meg az egy 
évet; indokolt esetben az illetékes hatóság 
két évet meg nem haladó időtartamra 
meghosszabbíthatja ezt az időszakot. A 
tagállamok indokolt esetben korábbi kezdő 
dátumot is előírhatnak.

Or. en

Módosítás 487
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A jogszabályban előírt engedélyezési 
eljárás, azaz a benyújtott pályázati anyag 
elfogadása és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság átfogó határozatának meghozatala 
közötti időszak nem haladhatja meg az egy 
évet. A tagállamok indokolt esetben 
korábbi kezdő dátumot is előírhatnak.

b) A jogszabályban előírt engedélyezési 
eljárás, azaz a benyújtott pályázati anyag 
elfogadása és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság átfogó határozatának meghozatala 
közötti időszak nem haladhatja meg a hat 
hónapot. A tagállamok indokolt esetben 
korábbi kezdő dátumot is előírhatnak.

Or. es

Indokolás

Megvalósítható, mivel a közvélemény tájékoztatására és az előzetes vizsgálatra már sor 
került.

Módosítás 488
Evžen Tošenovský

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

b) A jogszabályban előírt engedélyezési 
eljárás, azaz a benyújtott pályázati anyag 
elfogadása és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság átfogó határozatának meghozatala 
közötti időszak nem haladhatja meg az egy
évet. A tagállamok indokolt esetben 
korábbi kezdő dátumot is előírhatnak.

b) A jogszabályban előírt engedélyezési 
eljárás, azaz a benyújtott pályázati anyag 
elfogadása és a hatáskörrel rendelkező 
hatóság átfogó határozatának meghozatala 
közötti időszak nem haladhatja meg a 
három évet. A tagállamok indokolt esetben 
korábbi kezdő dátumot is előírhatnak.

Or. en

Módosítás 489
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóság az 
engedélyezési eljárás – (1) bekezdés a) 
pontjában említett – kezdetét követő egy 
hónapon belül a többi érintett hatósággal 
szoros együttműködésben meghatározza a 
projektgazda által az átfogó határozat 
kérelmezésekor a pályázati anyag 
részeként benyújtandó információk tárgyi 
hatókörét és részletességét: Ehhez a VI. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
szereplő ellenőrző lista szolgál alapul. E 
célból legalább egy, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság és a projektgazda, 
illetve ha hatóság ezt helyénvalónak ítéli 
meg, más hatóságok és érdekelt felek 
részvételével zajló megbeszélést kell 
tartani. A pályázat részletes, a megbeszélés 
eredményeit is magában foglaló vázlatát 
legkésőbb a találkozót követő egy hónapon 
belül átadják a projektgazdának és 
elérhetővé teszik a nyilvánosság számára.

(2) A projektgazda (projektgazdák) 
írásban értesíti(k) a tervezett projektről az 
érintett tagállam(ok) hatáskörrel 
rendelkező hatóságát, mellékelve a projekt 
kellő mértékben részletes leírását. A 
hatáskörrel rendelkező hatóság a 
bejelentéstől számított egy hónapon belül a 
többi érintett hatósággal szoros 
együttműködésben meghatározza a 
projektgazda által az átfogó határozat 
kérelmezésekor a pályázati anyag 
részeként benyújtandó információk tárgyi 
hatókörét és részletességét: Ehhez a VI. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
szereplő ellenőrző lista szolgál alapul. E 
célból legalább egy, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság és a projektgazda, 
illetve ha hatóság ezt helyénvalónak ítéli 
meg, más hatóságok és érdekelt felek 
részvételével zajló megbeszélést kell 
tartani. A pályázat részletes, a megbeszélés 
eredményeit is magában foglaló vázlatát 
legkésőbb a találkozót követő egy hónapon 
belül átadják a projektgazdának.
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Or. en

Módosítás 490
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóság az 
engedélyezési eljárás – (1) bekezdés a) 
pontjában említett – kezdetét követő egy 
hónapon belül a többi érintett hatósággal 
szoros együttműködésben meghatározza a 
projektgazda által az átfogó határozat 
kérelmezésekor a pályázati anyag 
részeként benyújtandó információk tárgyi 
hatókörét és részletességét: Ehhez a VI. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
szereplő ellenőrző lista szolgál alapul. E 
célból legalább egy, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság és a projektgazda, 
illetve ha hatóság ezt helyénvalónak ítéli 
meg, más hatóságok és érdekelt felek 
részvételével zajló megbeszélést kell 
tartani. A pályázat részletes, a megbeszélés 
eredményeit is magában foglaló vázlatát 
legkésőbb a találkozót követő egy hónapon 
belül átadják a projektgazdának és 
elérhetővé teszik a nyilvánosság számára.

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóság az 
engedélyezési eljárás – (1) bekezdés a) 
pontjában említett – kezdetét követő egy 
hónapon belül a többi érintett hatósággal 
szoros együttműködésben meghatározza a 
projektgazda által az átfogó határozat 
kérelmezésekor a pályázati anyag 
részeként benyújtandó információk tárgyi 
hatókörét és részletességét: Ehhez a VI. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
szereplő ellenőrző lista szolgál alapul. E 
célból legalább egy, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság és a projektgazda, 
illetve ha hatóság ezt helyénvalónak ítéli 
meg, más hatóságok és érdekelt felek 
részvételével zajló megbeszélést kell 
tartani. A pályázat részletes, a megbeszélés 
eredményeit is magában foglaló vázlatát 
legkésőbb a találkozót követő egy hónapon 
belül átadják a projektgazdának.

Or. en

Módosítás 491
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóság az 
engedélyezési eljárás – (1) bekezdés a) 

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóság az 
engedélyezési eljárás – (1) bekezdés a) 
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pontjában említett – kezdetét követő egy 
hónapon belül a többi érintett hatósággal 
szoros együttműködésben meghatározza a 
projektgazda által az átfogó határozat 
kérelmezésekor a pályázati anyag 
részeként benyújtandó információk tárgyi 
hatókörét és részletességét: Ehhez a VI. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
szereplő ellenőrző lista szolgál alapul. E 
célból legalább egy, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság és a projektgazda, 
illetve ha hatóság ezt helyénvalónak ítéli 
meg, más hatóságok és érdekelt felek 
részvételével zajló megbeszélést kell
tartani. A pályázat részletes, a megbeszélés 
eredményeit is magában foglaló vázlatát 
legkésőbb a találkozót követő egy hónapon 
belül átadják a projektgazdának és 
elérhetővé teszik a nyilvánosság számára.

pontjában említett – kezdetét követő egy 
hónapon belül a többi érintett hatósággal 
szoros együttműködésben meghatározza a 
projektgazda által az átfogó határozat 
kérelmezésekor a pályázati anyag 
részeként benyújtandó információk tárgyi 
hatókörét és részletességét: Ehhez a VI. 
melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
szereplő ellenőrző lista szolgál alapul. E 
célból legalább egy, a hatáskörrel 
rendelkező hatóság és a projektgazda, 
illetve ha hatóság ezt helyénvalónak ítéli 
meg, más hatóságok és érdekelt felek 
részvételével zajló megbeszélést kell 
tartani. A pályázat részletes, a megbeszélés 
eredményeit is magában foglaló vázlatát 
legkésőbb a találkozót követő egy hónapon 
belül átadják a projektgazdának.

Or. en

Indokolás

A pályázattal és a találkozó eredményeivel kapcsolatos részletes információk e korai 
szakaszban veszélyeztethetik a projekt megvalósítását (pl. spekulációkat indíthatnak el a 
használati jogokról és a földterületekről).

Módosítás 492
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részletes ütemterv figyelembe veszi a 11. 
cikk (2) bekezdésének rendelkezéseit, a 
lakosságnak a 10. cikk (3) bekezdésében 
említett bevonását, valamint az adott 
projekt esetében legjobban alkalmazható 
engedélyezési eljárást.

Or. en
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Módosítás 493
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A két vagy több tagállam határain átnyúló 
projektek esetében az érintett tagállamok 
hatáskörrel rendelkező hatóságai 
összehangolják menetrendjüket, és közös 
ütemtervet dolgoznak ki.

A részletes ütemterv figyelembe veszi a 11. 
cikk (2) bekezdésének rendelkezéseit, a 
lakosságnak a 10. cikk (3) bekezdésében 
említett bevonását, valamint a projekt 
sajátosságait tekintve a legjobban 
alkalmazható engedélyezési eljárást.
A két vagy több tagállam határain átnyúló 
projektek esetében az érintett tagállamok 
hatáskörrel rendelkező hatóságai 
összehangolják menetrendjüket, és közös 
ütemtervet dolgoznak ki.

Or. en

Módosítás 494
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A projektgazda gondoskodik arról, 
hogy a pályázati anyag teljes és megfelelő 
színvonalú legyen, és a pályázat 
benyújtását megelőző eljárás során a 
lehető legkorábban kikéri róla a hatáskörrel 
rendelkező hatóság véleményét. A 
projektgazda a határidők betartása és a (3) 
bekezdésben meghatározott részletes 
ütemtervnek való megfelelés érdekében 
együttműködik a hatáskörrel rendelkező 
hatósággal.

(4) A projektgazda gondoskodik arról, 
hogy a pályázati anyag teljes és megfelelő 
színvonalú legyen, és a lehető legkorábban 
kikéri róla a hatáskörrel rendelkező hatóság 
véleményét. A projektgazda a határidők 
betartása és a (3) bekezdésben 
meghatározott részletes ütemtervnek való 
megfelelés érdekében együttműködik a 
hatáskörrel rendelkező hatósággal.

Or. en
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Módosítás 495
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A projektgazda gondoskodik arról, 
hogy a pályázati anyag teljes és megfelelő 
színvonalú legyen, és a pályázat 
benyújtását megelőző eljárás során a lehető 
legkorábban kikéri róla a hatáskörrel 
rendelkező hatóság véleményét. A 
projektgazda a határidők betartása és a (3) 
bekezdésben meghatározott részletes 
ütemtervnek való megfelelés érdekében 
együttműködik a hatáskörrel rendelkező 
hatósággal.

(4) A projektgazda gondoskodik arról, 
hogy a pályázati anyag teljes és megfelelő 
színvonalú legyen, és a pályázat 
benyújtását megelőző eljárás során a lehető 
legkorábban kikéri róla a hatáskörrel
rendelkező hatóság véleményét. A 
projektgazda a határidők betartása és a (3) 
bekezdésben meghatározott részletes 
ütemtervnek való megfelelés érdekében 
mindenben együttműködik a hatáskörrel 
rendelkező hatósággal.

Or. en

Módosítás 496
András Gyürk

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az érintett, hatáskörrel rendelkező 
hatóságok a csoport ülésein beszámolnak 
a közös érdekű projektekre vonatkozó 
engedélyezési eljárások előrehaladásáról.

Or. en

Módosítás 497
András Gyürk

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

(6) Az átfogó határozatra előirányzott 
határidő lejárta esetén a hatáskörrel 
rendelkező hatóság az illetékes csoport elé 
terjeszti az engedélyezési eljárás mielőbbi 
lezárásához szükséges, már megtett vagy 
meghozandó intézkedéseket. A csoport 
kérheti a hatáskörrel rendelkező hatóságot, 
hogy rendszeresen számoljon be az e téren 
elért haladásról.

(6) Az átfogó határozatra előirányzott 
határidő lejárta esetén a hatáskörrel 
rendelkező hatóság az illetékes csoport elé 
terjeszti az engedélyezési eljárás mielőbbi 
lezárásához szükséges, már megtett vagy 
meghozandó további intézkedéseket. A 
csoport kérheti a hatáskörrel rendelkező 
hatóságot, hogy rendszeresen számoljon be 
az e téren elért haladásról.

Or. en

Módosítás 498
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Hálózatfejlesztési tervek és közös érdekű 

projektek
(1) Az olyan átviteli hálózatok nemzeti és 
regionális fejlesztési terveinek 
kidolgozásakor, amelyeket jelentős 
mértékben érinthetnek közösségi érdekű 
projektek, valamint a közösségi 
hálózatfejlesztési tervek elkészítésekor a 
tagállamok, az elosztórendszer-
üzemeltetők és a villamosenergia-piaci 
ENTSO biztosítják, hogy teljesüljenek a 
következő minimumkritériumok:
- A hálózatfejlesztési tervek alapjaként 
legalább három különböző valószínű 
forgatókönyvet kell kidolgozni a kereslet 
és a kínálat jövőbeli alakulására, és 
azokat a szabályozó hatóságnak 
engedélyeznie kell.
- A forgatókönyvek elsősorban a 
tagállamokra vonatkozó célok betartását 
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követik, amelyek a megújuló 
energiaforrások arányának növelésére, az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésére, valamint 
az energiahatékonyság növelésére 
irányulnak.
- A forgatókönyveket és az alapul szolgáló 
adatokat a (2) bekezdés értelmében a 
szabályozó hatóságokhoz való 
benyújtással közzéteszik.
- A szabályozó hatóság az engedélyezés 
előtt legalább egy nyilvános konzultációt 
folytat.
(2) Annak az esetnek a kivételével, amikor 
a személyes vagy üzleti adatok védelmével 
kapcsolatos egyéni érdek kivételesen 
nagyobb súllyal esik a latba, mint a 
hálózatfejlesztési terv alapjainak 
közzététele, a szállítási/átvitelirendszer-
üzemeltető a nyilvánosság rendelkezésére 
bocsátja az összes olyan adatot, amelyek a 
fejlesztési projekt szükségletének 
független értékeléséhez szükségesek. 
Ugyanez a kötelezettség érvényes a 
villamosenergia-piaci ENTSO-ra a 
714/2009/EK rendelet 8. cikke szerinti 
tízéves hálózatfejlesztési terv alapjai
tekintetében.

Or. de

Módosítás 499
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
egy hónapon belül a villamosenergia-piaci 
és a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség és 
a Bizottság elé terjeszti saját, többek között 
a hálózati és piaci modellezésre vonatkozó 

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
három hónapon belül a villamosenergia-
piaci és a földgázpiaci ENTSO az 
Ügynökség és a Bizottság elé terjeszti 
saját, többek között a hálózati és piaci 
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és a II. melléklet 1. pontja a)–d) 
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek esetében az energiarendszer 
egészére kiterjedő, uniós szinten 
harmonizált költség-haszon elemzés 
alapjául szolgáló módszertanát. Ezt a 
módszertant a V. mellékletben 
megállapított elvekkel összhangban kell 
kidolgozni.

modellezésre vonatkozó és a II. melléklet 
1. pontja a)–d) alpontjában és 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek esetében az energiarendszer 
egészére kiterjedő, uniós szinten 
harmonizált, hosszú távú költség-haszon 
elemzés alapjául szolgáló módszertanát, 
figyelembe véve az energiainfrastruktúra 
tekintetében jelentkező, átfogóbb 
társadalmi-gazdasági és környezeti 
előnyöket. Ezt a módszertant átfogóan kell 
kidolgozni, az érdekelt feleket képviselő 
szervezetekkel folytatott hivatalos 
konzultációt követően. A módszertan 
kidolgozásának összhangban kell lennie 
az V. mellékletben megállapított elvekkel, 
az alapjául szolgáló forgatókönyveknek 
pedig a 2009/28/EK irányelv, egyéb 
vonatkozó uniós jogszabályok és a 2050-ig 
szóló energiaügyi ütemterv hosszú távú 
szakpolitikai céljaival. A módszertan 
tervezetét nyilvánosságra kell hozni és 
arról nyilvános konzultációs kell folytatni, 
szabványos uniós eljárásoknak 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

This methodology should properly capture wider socio-economic as well as environmental 
benefits of energy infrastructure to ensure a trans-european evaluation, rather than the 
current approach by National Regulators, which is limited to look at national impacts. Since 
this methodology will be a cornerstone in the evaluation of which projects should be listed as 
of common European interest it should be underlined that the applied scenarios should fully 
respect EU legislation and long term policy objectives. Public consultation on the draft 
methodology for cost-benefit analysis is necessary, not just final publication of the 
methodology.

Módosítás 500
Evžen Tošenovský

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

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
egy hónapon belül a villamosenergia-piaci 
és a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség és 
a Bizottság elé terjeszti saját, többek között 
a hálózati és piaci modellezésre vonatkozó
és a II. melléklet 1. pontja a)–d) 
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek esetében az energiarendszer 
egészére kiterjedő, uniós szinten 
harmonizált költség-haszon elemzés 
alapjául szolgáló módszertanát. Ezt a 
módszertant a V. mellékletben 
megállapított elvekkel összhangban kell 
kidolgozni.

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
tizenkét hónapon belül a villamosenergia-
piaci és a földgázpiaci ENTSO – az 
érdekelt feleket képviselő szervezetekkel 
folytatott hivatalos konzultációt követően 
– az Ügynökség és a Bizottság elé terjeszti 
saját módszertanait, amelyek az 
energiarendszer egészére kiterjedő, uniós 
szinten harmonizált és az ENTSO-k által 
az Unió egészére kiterjedő tízéves 
fejlesztési terveiben alkalmazott költség-
haszon elemzés, valamint a II. melléklet 1. 
pontjának a), b) és d) alpontjában és 2. 
pontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projektekre vonatkozó, a 
projektgazdák által alkalmazott 
projektspecifikus elemzések alapjául
szolgálnak. Ezt a módszertant az V. 
mellékletben megállapított elvekkel 
összhangban kell kidolgozni, a IV. 
mellékletben meghatározott szabályoknak 
és mutatóknak megfelelően.

Or. en

Indokolás

Tekintve, hogy e rendelet alkalmazásában a villamos energia tárolása nem szabályozott 
tevékenység, a harmonizált költség-haszon elemzés alapjául szolgáló módszertan nem 
vonatkozhat a II. melléklet 1. pontjának c) alpontjába tartozó kategóriára.

Módosítás 501
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
egy hónapon belül a villamosenergia-piaci 
és a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség és 
a Bizottság elé terjeszti saját, többek között 

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
tizenkét hónapon belül a villamosenergia-
piaci és a földgázpiaci ENTSO – az 
érdekelt feleket képviselő szervezetekkel 
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a hálózati és piaci modellezésre vonatkozó
és a II. melléklet 1. pontja a)–d) 
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek esetében az energiarendszer 
egészére kiterjedő, uniós szinten 
harmonizált költség-haszon elemzés 
alapjául szolgáló módszertanát. Ezt a 
módszertant a V. mellékletben 
megállapított elvekkel összhangban kell 
kidolgozni.

folytatott hivatalos konzultációt követően 
– az Ügynökség és a Bizottság elé terjeszti 
saját módszertanait, amelyek az 
energiarendszer egészére kiterjedő, uniós 
szinten harmonizált és az ENTSO-k által 
az Unió egészére kiterjedő tízéves 
fejlesztési terveiben alkalmazott költség-
haszon elemzés, valamint a II. melléklet 1. 
pontjának a)–d) alpontjában és 2. 
pontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projektekre vonatkozó, a 
projektgazdák által alkalmazott 
projektspecifikus elemzések alapjául
szolgálnak. Ezt a módszertant az V. 
mellékletben megállapított elvekkel 
összhangban kell kidolgozni, a IV. 
mellékletben meghatározott szabályoknak 
és mutatóknak megfelelően.

Or. en

Módosítás 502
Amalia Sartori, Mario Mauro

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
egy hónapon belül a villamosenergia-piaci 
és a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség és 
a Bizottság elé terjeszti saját, többek között 
a hálózati és piaci modellezésre vonatkozó 
és a II. melléklet 1. pontja a)–d) 
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek esetében az energiarendszer 
egészére kiterjedő, uniós szinten 
harmonizált költség-haszon elemzés 
alapjául szolgáló módszertanát. Ezt a 
módszertant a V. mellékletben 
megállapított elvekkel összhangban kell 
kidolgozni.

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
tizenkét hónapon belül a villamosenergia-
piaci és a földgázpiaci ENTSO az 
Ügynökség és a Bizottság elé terjeszti 
saját, többek között a hálózati és piaci 
modellezésre vonatkozó és a II. melléklet 
1. pontja a)–d) alpontjában és 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek esetében az energiarendszer 
egészére kiterjedő, uniós szinten 
harmonizált költség-haszon elemzés 
alapjául szolgáló módszertanát. Ezt a 
módszertant az V. mellékletben 
megállapított elvekkel összhangban kell 
kidolgozni.

Or. en
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Indokolás

A villamosenergia-piaci ENTSO számára a módszertan benyújtására biztosított egy hónap 
nem elegendő, mivel az V. melléklet újabb kritériumokat is meghatároz, amelyeket figyelembe 
kell venni a villamosenergia-piaci ENTSO tízéves hálózatfejlesztési tervében. Emellett a 
módszertant egyértelmű jogi alapra kell helyezni. Legalább egy évre van szükség új 
módszertanok kidolgozásához, különösen ha externáliákról is szó van.

Módosítás 503
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
egy hónapon belül a villamosenergia-piaci 
és a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség és 
a Bizottság elé terjeszti saját, többek között 
a hálózati és piaci modellezésre vonatkozó 
és a II. melléklet 1. pontja a)–d) 
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek esetében az energiarendszer 
egészére kiterjedő, uniós szinten 
harmonizált költség-haszon elemzés 
alapjául szolgáló módszertanát. Ezt a 
módszertant a V. mellékletben 
megállapított elvekkel összhangban kell 
kidolgozni.

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
egy hónapon belül a villamosenergia-piaci 
és a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség és 
a Bizottság elé terjeszti saját, többek között 
a hálózati és piaci modellezésre vonatkozó 
és a II. melléklet 1. pontja a)–d) 
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek esetében az energiarendszer 
egészére kiterjedő, uniós szinten 
harmonizált költség-haszon elemzés 
alapjául szolgáló módszertanát. Ezt a 
módszertant a 4. cikk (2) bekezdésében, a 
IV. és V. mellékletben megállapított 
elvekkel és kritériumokkal összhangban 
kell kidolgozni. A villamosenergia-piaci és 
a földgázpiaci ENTSO a módszertan 
kidolgozásának korai szakaszában 
konzultál az érintett érdekelt felekkel, 
beleértve az infrastruktúrák használóit, az 
infrastruktúraüzemeltetőket képviselő 
szervezeteket és a 
szállítási/átvitelirendszer-üzemeltetőktől 
eltérő projektfejlesztőket.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy egy, az összes földgázinfrastruktúra-üzemeltetőt képviselő 
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szervezettel is konzultáljanak.

Módosítás 504
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
egy hónapon belül a villamosenergia-piaci 
és a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség és 
a Bizottság elé terjeszti saját, többek között 
a hálózati és piaci modellezésre vonatkozó 
és a II. melléklet 1. pontja a)–d) 
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek esetében az energiarendszer 
egészére kiterjedő, uniós szinten 
harmonizált költség-haszon elemzés 
alapjául szolgáló módszertanát. Ezt a 
módszertant a V. mellékletben 
megállapított elvekkel összhangban kell 
kidolgozni.

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
négy hónapon belül a villamosenergia-
piaci és a földgázpiaci ENTSO az 
Ügynökség és a Bizottság elé terjeszti 
saját, többek között a hálózati és piaci 
modellezésre vonatkozó és a II. melléklet 
1. pontja a)–d) alpontjában és 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek esetében az energiarendszer 
egészére kiterjedő, uniós szinten 
harmonizált költség-haszon elemzés 
alapjául szolgáló módszertanát. Ezt a 
módszertant az V. mellékletben 
megállapított elvekkel összhangban kell 
kidolgozni, különösen az V. mellékletben 
említett felhasználói csoporttal 
konzultálva.

Or. en

Indokolás

Tekintettel az együttműködésre és az érdekelt felek bevonásának szükségességére, a 4 hónap 
reálisabb időtartamnak tűnik. A költség-haszon elemzés alapjául szolgáló módszertan 
kidolgozásába már korai szakaszban az érdekelt feleket is be kell vonni, és az érdekelt felek 
vonatkozó szervezeteit képviselő felhasználói csoporton keresztül kell konzultálni velük. A 
felhasználó csoportnak legalább kétszer üléseznie kell még azelőtt, hogy a villamosenergia-
piaci és a földgázpiaci ENTSO a módszertant az Ügynökség és a Bizottság elé terjeszti (lásd 
az V. melléklet új 13. pontjára vonatkozó módosítást).

Módosítás 505
Alejo Vidal-Quadras
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
egy hónapon belül a villamosenergia-piaci 
és a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség és 
a Bizottság elé terjeszti saját, többek között 
a hálózati és piaci modellezésre vonatkozó 
és a II. melléklet 1. pontja a)–d) 
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek esetében az energiarendszer 
egészére kiterjedő, uniós szinten 
harmonizált költség-haszon elemzés 
alapjául szolgáló módszertanát. Ezt a 
módszertant a V. mellékletben 
megállapított elvekkel összhangban kell 
kidolgozni.

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
egy hónapon belül a villamosenergia-piaci 
és a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség és 
a Bizottság elé terjeszti saját, többek között 
a hálózati és piaci modellezésre vonatkozó 
és a II. melléklet 1. pontja a)–d) 
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek esetében – a vízszivattyúval 
működtetett villamosenergia-tárolási 
projektek kivételével – az energiarendszer 
egészére kiterjedő, uniós szinten 
harmonizált költség-haszon elemzés 
alapjául szolgáló módszertanát és a 
különböző kategóriákba tartozó projektek 
standard költségeit. Ezt a módszertant az
V. mellékletben megállapított elvekkel 
összhangban kell kidolgozni.

Or. en

Módosítás 506
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
egy hónapon belül a villamosenergia-piaci 
és a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség és 
a Bizottság elé terjeszti saját, többek között 
a hálózati és piaci modellezésre vonatkozó 
és a II. melléklet 1. pontja a)–d) 
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek esetében az energiarendszer 
egészére kiterjedő, uniós szinten 
harmonizált költség-haszon elemzés 
alapjául szolgáló módszertanát. Ezt a 

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
egy hónapon belül a villamosenergia-piaci 
és a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség és 
a Bizottság elé terjeszti saját, többek között 
a hálózati és piaci modellezésre vonatkozó 
és a II. melléklet 1. pontja a)–d) 
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek esetében az energiarendszer 
egészére kiterjedő, uniós szinten 
harmonizált költség-haszon elemzés 
alapjául szolgáló módszertanát. Ezt a 
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módszertant a V. mellékletben 
megállapított elvekkel összhangban kell 
kidolgozni.

módszertant az V. mellékletben 
megállapított elvekkel összhangban kell 
kidolgozni. A módszertan tervezetét 
nyilvánosságra kell hozni és arról 
nyilvános konzultációs kell folytatni, 
szabványos uniós eljárásoknak 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

A költség-haszon elemzés alapjául szolgáló módszertan tervezetéről nyilvános konzultációt 
kell folytatni, a módszertan nyilvánosságra hozatala előtt.

Módosítás 507
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
egy hónapon belül a villamosenergia-piaci 
és a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség és 
a Bizottság elé terjeszti saját, többek között 
a hálózati és piaci modellezésre vonatkozó 
és a II. melléklet 1. pontja a)–d) 
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek esetében az energiarendszer 
egészére kiterjedő, uniós szinten 
harmonizált költség-haszon elemzés 
alapjául szolgáló módszertanát. Ezt a 
módszertant a V. mellékletben 
megállapított elvekkel összhangban kell 
kidolgozni.

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
egy hónapon belül a villamosenergia-piaci 
és a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség és 
a Bizottság elé terjeszti saját, többek között 
a hálózati és piaci modellezésre vonatkozó 
és a II. melléklet 1. pontja a)–d) 
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek esetében az energiarendszer 
egészére kiterjedő, uniós szinten 
harmonizált költség-haszon elemzés 
alapjául szolgáló módszertanát. Ezt a 
módszertant az V. mellékletben 
megállapított elvekkel összhangban kell 
kidolgozni, különösen a vonatkozó 
érdekelt felekkel konzultálva, egyéb 
infrastruktúra-üzemeltetőket és az azokat 
képviselő szervezeteket is beleértve.

Or. en
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Módosítás 508
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
egy hónapon belül a villamosenergia-piaci 
és a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség és 
a Bizottság elé terjeszti saját, többek között 
a hálózati és piaci modellezésre vonatkozó 
és a II. melléklet 1. pontja a)–d) 
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek esetében az energiarendszer 
egészére kiterjedő, uniós szinten 
harmonizált költség-haszon elemzés 
alapjául szolgáló módszertanát. Ezt a 
módszertant a V. mellékletben 
megállapított elvekkel összhangban kell 
kidolgozni.

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
egy hónapon belül a villamosenergia-piaci 
és a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség és 
a Bizottság elé terjeszti saját, többek között 
a hálózati és piaci modellezésre vonatkozó 
és a II. melléklet 1. pontja a)–d) 
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek esetében az energiarendszer 
egészére kiterjedő, uniós szinten 
harmonizált költség-haszon elemzés 
alapjául szolgáló módszertanát, figyelembe 
véve az energiainfrastruktúra tekintetében 
regionális szinten jelentkező, átfogóbb 
társadalmi-gazdasági és környezeti 
előnyöket. Ezt a módszertant az V. 
mellékletben megállapított elvekkel 
összhangban kell kidolgozni.

Or. en

Módosítás 509
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
egy hónapon belül a villamosenergia-piaci 
és a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség és 
a Bizottság elé terjeszti saját, többek között 
a hálózati és piaci modellezésre vonatkozó 
és a II. melléklet 1. pontja a)–d) 
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek esetében az energiarendszer 

(1) Az e rendelet hatálybalépését követő 
egy hónapon belül a villamosenergia-piaci 
és a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség és 
a Bizottság elé terjeszti saját, többek között 
a hálózati és piaci modellezésre vonatkozó 
és a II. melléklet 1. pontja a)–d) 
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek esetében az energiarendszer 
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egészére kiterjedő, uniós szinten 
harmonizált költség-haszon elemzés 
alapjául szolgáló módszertanát. Ezt a 
módszertant a V. mellékletben 
megállapított elvekkel összhangban kell 
kidolgozni.

egészére kiterjedő, uniós szinten 
harmonizált költség-haszon elemzés 
alapjául szolgáló módszertanát, figyelembe 
véve az energiainfrastruktúra tekintetében 
regionális szinten jelentkező, átfogóbb 
társadalmi-gazdasági és környezeti 
előnyöket. Ezt a módszertant az V. 
mellékletben megállapított elvekkel 
összhangban kell kidolgozni.

Or. en

Indokolás

A költség-haszon elemzésnek ki kell terjednie az energiainfrastruktúra tekintetében jelentkező, 
átfogóbb gazdasági, társadalmi és környezeti előnyökre, mint az elkerült szén-dioxid-
kibocsátások és a megújuló energiaforrásoknak a hálózatba történő gyorsabb integrálása.

Módosítás 510
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az e rendelet hatálybalépését követő egy
hónapon belül a villamosenergia-piaci és a 
földgázpiaci ENTSO az Ügynökség és a 
Bizottság elé terjeszti saját, többek között a 
hálózati és piaci modellezésre vonatkozó és 
a II. melléklet 1. pontja a)–d) alpontjában 
és 2. pontjában említett kategóriákba 
tartozó közös érdekű projektek esetében az 
energiarendszer egészére kiterjedő, uniós 
szinten harmonizált költség-haszon 
elemzés alapjául szolgáló módszertanát. 
Ezt a módszertant a V. mellékletben 
megállapított elvekkel összhangban kell 
kidolgozni.

1. Az e rendelet hatálybalépését követő 
tizenkét hónapon belül a villamosenergia-
piaci és a földgázpiaci ENTSO az 
Ügynökség és a Bizottság elé terjeszti 
saját, többek között a hálózati és piaci 
modellezésre vonatkozó és a II. melléklet 
1. pontja a)–d) alpontjában és 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek esetében az energiarendszer 
egészére kiterjedő, uniós szinten 
harmonizált költség-haszon elemzés 
alapjául szolgáló módszertanát. Ezt a 
módszertant a V. mellékletben 
megállapított elvekkel összhangban kell 
kidolgozni.

Or. fr
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Indokolás

A meghatározott határidő túl rövid az alapos konzultáció lefolytatásához; meg kell tehát 
hosszabbítani.

Módosítás 511
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség a módszertan 
kézhezvételének napjától számított három 
hónapon belül és az érdekelt feleket 
képviselő szervezetekkel folytatott 
hivatalos konzultációt követően véleményt 
terjeszt a Bizottság elé a módszertanról.

(2) Az Ügynökség a módszertan 
kézhezvételének napjától számított három 
hónapon belül és az érdekelt felekkel 
folytatott hivatalos konzultációt követően 
véleményt terjeszt a Bizottság elé a 
módszertanról.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslatban az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) 
stratégiai közvetítő szerepet kap (az ENTSO-k és a Bizottság között) a költség-haszon elemzés 
alapjául szolgáló módszertan végső meghatározása tekintetében. Az érdekelt feleknek 
átláthatóan kell kapcsolódniuk az ACER-hez azelőtt, hogy a költség-haszon elemzés alapjául 
szolgáló módszertant referenciaeszközként felhasználják a jövőbeni projektekhez. Legalább is 
rendkívül fontos, hogy megvizsgálják az EDF-et, hogy visszajelzést kapjanak a módszertanról 
ezen a szinten.

Módosítás 512
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség a módszertan 
kézhezvételének napjától számított három 
hónapon belül és az érdekelt feleket 
képviselő szervezetekkel folytatott 
hivatalos konzultációt követően véleményt 

(2) Az Ügynökség a módszertan 
kézhezvételének napjától számított három 
hónapon belül és az érdekelt felekkel 
folytatott hivatalos konzultációt követően 
véleményt terjeszt a Bizottság elé a 
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terjeszt a Bizottság elé a módszertanról. módszertanról.

Or. en

Indokolás

A költség-haszon elemzés alapjául szolgáló módszertannak az összes vonatkozó szereplő általi 
alapos, független és átlátható vizsgálata alapvető feltétel a célnak megfelelő módszertan 
kidolgozásához. Minden érdekelt fél – és nem csak az őket képviselő szervezetek – számára 
lehetőséget kell biztosítani ahhoz, hogy közöljék a módszertannal kapcsolatos észrevételeiket. 
A Bizottság, az Ügynökség és az ENTSO-k által folytatott nyilvános konzultációk esetében ez 
már bevált gyakorlat.

Módosítás 513
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség a módszertan 
kézhezvételének napjától számított három 
hónapon belül és az érdekelt feleket 
képviselő szervezetekkel folytatott 
hivatalos konzultációt követően véleményt 
terjeszt a Bizottság elé a módszertanról.

(2) Az Ügynökség a módszertan 
kézhezvételének napjától számított három 
hónapon belül és az érdekelt felekkel 
folytatott hivatalos konzultációt követően 
véleményt terjeszt a Bizottság elé a 
módszertanról.

Or. en

Módosítás 514
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Ügynökség véleményének 
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül a Bizottság is elkészíti a 
módszertannal kapcsolatos véleményét.

(3) Az Ügynökség véleményének 
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül a Bizottság is elkészít egy 
módszertannal kapcsolatos véleményét, 
amelyet a két módszertannal együtt 
benyújt jóváhagyásra a az Európai 
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Parlamenthez és az Európai Unió
Tanácsához.

Or. ro

Módosítás 515
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A villamosenergia-piaci és a gázpiaci 
ENTSO a bizottsági vélemény 
kézhezvételének napjától számított három 
hónapon belül a véleménynek megfelelően 
módosítja módszertanát és benyújtja 
jóváhagyásra a Bizottsághoz. 

(4) A villamosenergia-piaci és a gázpiaci 
ENTSO az Európai Parlament és az 
Európai Unió Tanácsa általi jóváhagyás
napjától számított három hónapon belül 
ennek megfelelően módosítja módszertanát 
és benyújtja jóváhagyásra a Bizottsághoz.

Or. ro

Módosítás 516
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO a bizottsági 
jóváhagyástól számított két héten belül 
közzéteszi a módszertant saját internetes 
oldalán. Az V. melléklet 1. pontja szerinti 
megfelelő beviteli adathalmazokat és egyéb 
releváns hálózati, energiaáramlási és 
piaci adatokat kérésre kellően pontos 
formában átadják a Bizottságnak és az 
Ügynökségnek a nemzeti jogszabályokkal 
és az alkalmazandó titoktartási 
megállapodásokkal összhangban. Az 
adatoknak az adatkérés időpontjában 

(5) A villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO a bizottsági 
jóváhagyástól számított két héten belül 
közzéteszi saját módszertanát saját 
internetes oldalán. Az V. melléklet 1. 
pontja szerinti megfelelő beviteli 
adathalmazokat kérésre átadják a 
Bizottságnak és az Ügynökségnek. Az 
adatoknak az adatkérés időpontjában 
érvényesnek kell lenniük. A Bizottság és az 
Ügynökség gondoskodik arról, hogy ők 
maguk vagy bármely fél, aki ezen adatok 
alapján elemzéseket végez számukra, 
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érvényesnek kell lenniük. A Bizottság és az 
Ügynökség gondoskodik arról, hogy ők 
maguk vagy bármely fél, aki ezen adatok 
alapján elemzéseket végez számukra, 
bizalmasan kezelje az említett adathalmazt.

bizalmasan kezelje az említett adathalmazt.

Or. en

Indokolás

A javaslat célja, hogy biztosítsa az összhangot a 12. cikk (1) bekezdésére vonatozó 
módosítással.

Módosítás 517
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO a bizottsági 
jóváhagyástól számított két héten belül 
közzéteszi a módszertant saját internetes 
oldalán. Az V. melléklet 1. pontja szerinti 
megfelelő beviteli adathalmazokat és egyéb 
releváns hálózati, energiaáramlási és 
piaci adatokat kérésre kellően pontos 
formában átadják a Bizottságnak és az 
Ügynökségnek a nemzeti jogszabályokkal 
és az alkalmazandó titoktartási 
megállapodásokkal összhangban. Az 
adatoknak az adatkérés időpontjában 
érvényesnek kell lenniük. A Bizottság és az 
Ügynökség gondoskodik arról, hogy ők 
maguk vagy bármely fél, aki ezen adatok 
alapján elemzéseket végez számukra, 
bizalmasan kezelje az említett adathalmazt.

(5) A villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO a bizottsági 
jóváhagyástól számított két héten belül 
közzéteszi saját módszertanát saját 
internetes oldalán. Az V. melléklet 1. 
pontja szerinti megfelelő beviteli 
adathalmazokat kérésre átadják a 
Bizottságnak és az Ügynökségnek. Az 
adatoknak az adatkérés időpontjában 
érvényesnek kell lenniük. A Bizottság és az 
Ügynökség gondoskodik arról, hogy ők 
maguk vagy bármely fél, aki ezen adatok 
alapján elemzéseket végez számukra, 
bizalmasan kezelje az említett adathalmazt.

Or. en

Módosítás 518
András Gyürk
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO a bizottsági 
jóváhagyástól számított két héten belül 
közzéteszi a módszertant saját internetes 
oldalán. Az V. melléklet 1. pontja szerinti 
megfelelő beviteli adathalmazokat és 
egyéb releváns hálózati, energiaáramlási és 
piaci adatokat kérésre kellően pontos 
formában átadják a Bizottságnak és az 
Ügynökségnek a nemzeti jogszabályokkal 
és az alkalmazandó titoktartási 
megállapodásokkal összhangban. Az 
adatoknak az adatkérés időpontjában 
érvényesnek kell lenniük. A Bizottság és az 
Ügynökség gondoskodik arról, hogy ők 
maguk vagy bármely fél, aki ezen adatok 
alapján elemzéseket végez számukra, 
bizalmasan kezelje az említett adathalmazt.

(5) A villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO a bizottsági 
jóváhagyástól számított két héten belül 
közzéteszi a módszertant saját internetes 
oldalán. Az V. melléklet 1. pontja szerinti 
megfelelő beviteli adathalmazokat és 
egyéb releváns hálózati, energiaáramlási és 
piaci adatokat kérésre kellően pontos 
formában átadják a Bizottságnak és az 
Ügynökségnek a nemzeti jogszabályokkal 
és az alkalmazandó titoktartási 
megállapodásokkal összhangban. 
Ellenőrzés céljából a Bizottság vagy az 
Ügynökség bekérheti a villamosenergia-
piaci és a földgázpiaci ENTSO által 
elküldendő adatok alapjául szolgáló 
számításokat. Az adatoknak az adatkérés 
időpontjában érvényesnek kell lenniük. A 
Bizottság és az Ügynökség gondoskodik 
arról, hogy ők maguk vagy bármely fél, aki 
ezen adatok alapján elemzéseket végez 
számukra, bizalmasan kezelje az említett 
adathalmazt.

Or. en

Módosítás 519
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A módszertant az (1)–(5) bekezdésben 
ismertetett eljárás szerint rendszeresen
aktualizálni és tökéletesíteni kell. Az 
Ügynökség, a valamennyi érdekelt 
képviseleti szervezetével és a Bizottsággal 
folytatott hivatalos konzultációt követően, 

(6) A módszertanokat az (1)–(5) 
bekezdésben ismertetett eljárás szerint 
aktualizálni és szükség esetén 
tökéletesíteni kell a tízéves 
hálózatfejlesztési tervek közzétételével 
összhangban. 
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megfelelő indokolás és időterv alapján 
kérheti, hogy a módszertant ilyen módon 
aktualizálják és tökéletesítsék.

Or. en

Módosítás 520
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 714/2009/EK és a 715/2009/EK 
rendelet 8. cikke értelmében a módszertant 
minden, a villamosenergia-piaci vagy a 
földgázpiaci ENTSO-k által ezt követően 
kidolgozott tízéves villamosenergia- vagy 
földgázhálózat-fejlesztési tervben 
alkalmazni kell.

(7) A 714/2009/EK és a 715/2009/EK 
rendelet 8. cikke értelmében a módszertant 
a közös érdekű projektekre vonatkozó, 3. 
cikk szerinti kiválasztási eljárás, valamint 
a 13. cikkben meghatározott, a közös 
érdekű projektekhez kapcsolódó költségek 
határokon átnyúló elosztása alapján, és 
minden, a villamosenergia-piaci vagy a 
földgázpiaci ENTSO-k által ezt követően 
kidolgozott tízéves villamosenergia- vagy 
földgázhálózat-fejlesztési tervben 
alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 521
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 714/2009/EK és a 715/2009/EK 
rendelet 8. cikke értelmében a módszertant 
minden, a villamosenergia-piaci vagy a 
földgázpiaci ENTSO-k által ezt követően 
kidolgozott tízéves villamosenergia- vagy 
földgázhálózat-fejlesztési tervben 
alkalmazni kell.

(7) A 714/2009/EK és a 715/2009/EK 
rendelet 8. cikke értelmében a módszertant 
minden, a villamosenergia-piaci vagy a 
földgázpiaci ENTSO-k által ezt követően 
kidolgozott tízéves villamosenergia- vagy 
földgázhálózat-fejlesztési tervben 
alkalmazni kell, és a költség-haszon 
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elemzéseknek a vonatkozó 
forgatókönyvekben foglalt fő 
eredményeinek a konzultációs eljárás és a 
tízéves hálózatfejlesztési tervekről szóló 
végső beszámoló részét kell képezniük.

Or. en

Módosítás 522
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 714/2009/EK és a 715/2009/EK 
rendelet 8. cikke értelmében a módszertant
minden, a villamosenergia-piaci vagy a 
földgázpiaci ENTSO-k által ezt követően 
kidolgozott tízéves villamosenergia- vagy 
földgázhálózat-fejlesztési tervben 
alkalmazni kell.

(7) A 714/2009/EK és a 715/2009/EK 
rendelet 8. cikke értelmében a 
módszertanokat minden, a 
villamosenergia-piaci vagy a földgázpiaci 
ENTSO-k által ezt követően kidolgozott 
tízéves villamosenergia- vagy 
földgázhálózat-fejlesztési tervben 
alkalmazni kell az energiarendszer 
egészére kiterjedő, uniós szinten 
harmonizált költség-haszon elemzés 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 523
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A villamosenergia-piaci és a 
földgázpiaci ENTSO 2016. december 31-ig 
közösen a Bizottság és az Ügynökség elé 
terjeszt egy közös villamosenergia- és 
földgázhálózati és -piaci modellt, amely 
egyaránt magában foglalja a 

(8) A villamosenergia-piaci és a 
földgázpiaci ENTSO 2016. december 31-ig 
a Bizottság és az Ügynökség elé terjeszti a 
vonatkozó villamosenergia- és 
földgázhálózati és -piaci modelljét, amely 
magában foglalja a villamosenergia-átvitelt 
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villamosenergia-átvitelt és a 
földgázszállítást, illetve -tárolást, amely az 
I. mellékletben megjelölt kiemelt 
folyosókra és területekre terjed ki, és amely 
az V. mellékletben foglalt alapelvek szerint 
került kidolgozásra. Miután a Bizottság a 
(2)–(4) bekezdésben ismertetett eljárás 
szerint jóváhagyta a modellt, a modellt
beillesztik a módszertanba.

és -tárolást, illetve a földgázszállítást és -
tárolást, amely az I. mellékletben megjelölt 
kiemelt folyosókra és területekre terjed ki, 
és amely az V. mellékletben foglalt 
alapelvek szerint került kidolgozásra. 
Miután a Bizottság a (2)–(4) bekezdésben 
ismertetett eljárás szerint jóváhagyta e 
modelleket, azokat beillesztik saját 
módszertanukba.

Or. en

Indokolás

A közös villamosenergia- és földgázhálózati és -piaci modell szinergiái nem igazán 
nyilvánvalóak. A két modellt külön kell kidolgozni a villamos energia, illetve a földgáz 
tekintetében.

Módosítás 524
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A villamosenergia-piaci és a 
földgázpiaci ENTSO 2016. december 31-ig 
közösen a Bizottság és az Ügynökség elé 
terjeszt egy közös villamosenergia- és 
földgázhálózati és -piaci modellt, amely 
egyaránt magában foglalja a 
villamosenergia-átvitelt és a 
földgázszállítást, illetve -tárolást, amely az 
I. mellékletben megjelölt kiemelt 
folyosókra és területekre terjed ki, és amely 
az V. mellékletben foglalt alapelvek szerint 
került kidolgozásra. Miután a Bizottság a 
(2)–(4) bekezdésben ismertetett eljárás 
szerint jóváhagyta a modellt, a modellt 
beillesztik a módszertanba.

(8) A villamosenergia-piaci és a 
földgázpiaci ENTSO 2016. december 31-ig 
közösen az Ügynökség, a Bizottság, az 
Európai Parlament és az Európai Unió
Tanácsa elé terjeszt egy közös 
villamosenergia-földgázhálózati és -piaci 
modellt, amely egyaránt magában foglalja 
a villamosenergia-átvitelt és a 
földgázszállítást, illetve -tárolást, amely az 
I. mellékletben megjelölt kiemelt 
folyosókra és területekre terjed ki, és amely 
az V. mellékletben foglalt alapelvek szerint 
került kidolgozásra. Miután a Bizottság, az 
Európai Parlament és a Tanács a (2)–(4) 
bekezdésben ismertetett eljárás szerint 
jóváhagyta a modellt, a modellt beillesztik 
a módszertanba.
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Or. ro

Módosítás 525
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A villamosenergia-piaci és a 
földgázpiaci ENTSO 2016. december 31-ig 
közösen a Bizottság és az Ügynökség elé 
terjeszt egy közös villamosenergia- és 
földgázhálózati és -piaci modellt, amely
egyaránt magában foglalja a 
villamosenergia-átvitelt és a 
földgázszállítást, illetve -tárolást, amely az 
I. mellékletben megjelölt kiemelt 
folyosókra és területekre terjed ki, és amely 
az V. mellékletben foglalt alapelvek szerint 
került kidolgozásra. Miután a Bizottság a 
(2)–(4) bekezdésben ismertetett eljárás 
szerint jóváhagyta a modellt, a modellt
beillesztik a módszertanba.

(8) A villamosenergia-piaci és a 
földgázpiaci ENTSO 2016. december 31-ig 
következetes és interaktív villamosenergia-
és földgázhálózati és -piaci modelleket 
terjeszt közösen a Bizottság és az 
Ügynökség elé, amelyek egyaránt 
magukban foglalják a villamosenergia-
átvitelt és a földgázszállítást, illetve -
tárolást, amely az I. mellékletben megjelölt 
kiemelt folyosókra és területekre terjed ki, 
és amely az V. mellékletben foglalt 
alapelvek szerint került kidolgozásra. 
Miután a Bizottság a (2)–(4) bekezdésben 
ismertetett eljárás szerint jóváhagyta e 
modelleket, azokat beillesztik a 
módszertanba.

Or. en

Módosítás 526
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A villamosenergia-piaci és a 
földgázpiaci ENTSO 2016. december 31-ig 
közösen a Bizottság és az Ügynökség elé 
terjeszt egy közös villamosenergia- és 
földgázhálózati és -piaci modellt, amely 
egyaránt magában foglalja a 
villamosenergia-átvitelt és a 

(8) A villamosenergia-piaci és a 
földgázpiaci ENTSO 2016. december 31-ig 
közösen a Bizottság és az Ügynökség elé 
terjeszt egy közös villamosenergia- és 
földgázhálózati és -piaci modellt, amely 
egyaránt magában foglalja a 
villamosenergia-átvitelt és a 
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földgázszállítást, illetve -tárolást, amely az 
I. mellékletben megjelölt kiemelt 
folyosókra és területekre terjed ki, és amely 
az V. mellékletben foglalt alapelvek szerint 
került kidolgozásra. Miután a Bizottság a 
(2)–(4) bekezdésben ismertetett eljárás 
szerint jóváhagyta a modellt, a modellt 
beillesztik a módszertanba.

földgázszállítást, az LNG-terminálokat és 
a tárolást, amely az I. mellékletben 
megjelölt kiemelt folyosókra és területekre 
terjed ki, és amely az V. mellékletben 
foglalt alapelvek szerint került 
kidolgozásra. Miután a Bizottság a (2)–(4) 
bekezdésben ismertetett eljárás szerint 
jóváhagyta a modellt, a modellt beillesztik 
a módszertanba.

Or. en

Módosítás 527
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A villamosenergia-piaci és a 
földgázpiaci ENTSO 2016. december 31-ig 
közösen a Bizottság és az Ügynökség elé 
terjeszt egy közös villamosenergia- és 
földgázhálózati és -piaci modellt, amely 
egyaránt magában foglalja a 
villamosenergia-átvitelt és a 
földgázszállítást, illetve -tárolást, amely az 
I. mellékletben megjelölt kiemelt 
folyosókra és területekre terjed ki, és amely 
az V. mellékletben foglalt alapelvek szerint 
került kidolgozásra. Miután a Bizottság a 
(2)–(4) bekezdésben ismertetett eljárás 
szerint jóváhagyta a modellt, a modellt 
beillesztik a módszertanba.

(8) A villamosenergia-piaci és a 
földgázpiaci ENTSO 2016. december 31-ig 
közösen a Bizottság és az Ügynökség elé 
terjeszt egy közös villamosenergia- és 
földgázhálózati és -piaci modellt, amely 
egyaránt magában foglalja a 
villamosenergia-átvitelt és a 
földgázszállítást, az LNG-terminálokat és 
a tárolást, amely az I. mellékletben 
megjelölt kiemelt folyosókra és területekre 
terjed ki, és amely az V. mellékletben 
foglalt alapelvek szerint került 
kidolgozásra. Miután a Bizottság a (2)–(4) 
bekezdésben ismertetett eljárás szerint 
jóváhagyta a modellt, a modellt beillesztik 
a módszertanba.

Or. en

Módosítás 528
Marian-Jean Marinescu

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

(8) A villamosenergia-piaci és a 
földgázpiaci ENTSO 2016. december 31-ig 
közösen a Bizottság és az Ügynökség elé 
terjeszt egy közös villamosenergia- és 
földgázhálózati és -piaci modellt, amely 
egyaránt magában foglalja a 
villamosenergia-átvitelt és a 
földgázszállítást, illetve -tárolást, amely az 
I. mellékletben megjelölt kiemelt 
folyosókra és területekre terjed ki, és amely 
az V. mellékletben foglalt alapelvek szerint 
került kidolgozásra. Miután a Bizottság a 
(2)–(4) bekezdésben ismertetett eljárás 
szerint jóváhagyta a modellt, a modellt 
beillesztik a módszertanba.

(8) A villamosenergia-piaci és a 
földgázpiaci ENTSO 2016. december 31-ig 
közösen a Bizottság és az Ügynökség elé 
terjeszt egy közös villamosenergia- és 
földgázhálózati és -piaci modellt, amely 
egyaránt magában foglalja a 
villamosenergia-átvitelt és a 
földgázszállítást, az LNG-terminálokat és 
a tárolást, amely az I. mellékletben 
megjelölt kiemelt folyosókra és területekre 
terjed ki, és amely az V. mellékletben 
foglalt alapelvek szerint került 
kidolgozásra. Miután a Bizottság a (2)–(4) 
bekezdésben ismertetett eljárás szerint 
jóváhagyta a modellt, a modellt beillesztik 
a módszertanba.

Or. en

Módosítás 529
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 1. pontja a)–d) alpontjában 
és 2. pontjában említett kategóriákba 
tartozó közös érdekű projektek beruházási 
költségeit azon tagállam(ok) 
szállítási/átvitelirendszer-üzemeltetője 
(üzemeltetői) viseli(k), amelyekben a 
projekt nettó hatása kedvező, és azokat a 
hálózat-hozzáférési díjakon keresztül a 
rendszerhasználókkal megfizettetik.

A II. melléklet 1. pontja a), b) és d)
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek beruházási költségeit azon 
tagállam(ok) szállítási/átvitelirendszer-
üzemeltetője (üzemeltetői) vagy 
energiaszállítási infrastruktúráért felelős 
projektgazdája viseli(k), amelyekben a 
projekt nettó hatása kedvező, és – a 
túlterhelési és egyéb díjak által nem 
fedezett rész tekintetében – azokat a 
hálózat-hozzáférési díjakon keresztül a 
rendszerhasználókkal megfizettetik ebben 
vagy ezekben a tagállamokban.

A II. melléklet 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
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projektek tekintetében az előző mondat 
csak akkor alkalmazható, ha legalább egy 
projektgazda e cikk alkalmazására kéri az 
illetékes nemzeti hatóságokat a projekt 
teljes költsége vagy a költségek egy része 
tekintetében, és amennyiben a piaci 
kereslet felmérése azt jelezte, hogy a 
költségek nem fedezhetők az 
infrastruktúra használói által fizetett 
díjakból. Amennyiben a projektnek több 
projektgazdája van, az illetékes nemzeti 
szabályozó hatóság haladéktalanul felkéri 
az összes projektgazdát, hogy a (4) 
bekezdéssel összhangban nyújtsák be 
közösen a beruházási kérelmet. E cikk 
rendelkezéseit a 2009/73/EK irányelv 36. 
cikke és a 714/2009/EK rendelet 17. cikke 
értelmében mentességet élvező közös 
érdekű projektek esetében nem kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 530
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 1. pontja a)–d) alpontjában 
és 2. pontjában említett kategóriákba 
tartozó közös érdekű projektek beruházási 
költségeit azon tagállam(ok) 
szállítási/átvitelirendszer-üzemeltetője 
(üzemeltetői) viseli(k), amelyekben a 
projekt nettó hatása kedvező, és azokat a 
hálózat-hozzáférési díjakon keresztül a 
rendszerhasználókkal megfizettetik.

A II. melléklet 1. pontja a), b) és d)
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projektek beruházási 
költségeit azon tagállam(ok) 
szállítási/átvitelirendszer-üzemeltetője 
(üzemeltetői) viseli(k), amelyekben a 
projekt nettó hatása kedvező, és azokat a 
hálózat-hozzáférési díjakon keresztül a 
rendszerhasználókkal megfizettetik.

(1a) A II. melléklet 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek beruházási költségeit azon 
tagállam(ok) szállítási/átvitelirendszer-
üzemeltetője (üzemeltetői), szabályozott 
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tároló létesítmények esetében 
tárolásirendszer-üzemeltetője 
(üzemeltetői) vagy LNG-
rendszerüzemeltetője (üzemeltetői)
viseli(k), amelyekben a projekt nettó hatása 
kedvező, és azokat a hálózat-hozzáférési 
díjakon keresztül a rendszerhasználókkal 
megfizettetik.

Or. en

Módosítás 531
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 1. pontja a)–d) alpontjában 
és 2. pontjában említett kategóriákba 
tartozó közös érdekű projektek beruházási 
költségeit azon tagállam(ok) 
szállítási/átvitelirendszer-üzemeltetője 
(üzemeltetői) viseli(k), amelyekben a 
projekt nettó hatása kedvező, és azokat a 
hálózat-hozzáférési díjakon keresztül a 
rendszerhasználókkal megfizettetik.

A II. melléklet 1. pontja a)–d) alpontjában 
és 2. pontjában említett kategóriákba 
tartozó közös érdekű projektek esetében –
kivéve vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projekteket –, az 
V. melléklet 5. pontjában meghatározott 
költségeket azon tagállam(ok) 
szállítási/átvitelirendszer-üzemeltetője 
(üzemeltetői) viseli(k), amelyekben a 
projekt nettó hatása kedvező, és azokat a 
hálózat-hozzáférési díjakon keresztül a 
rendszerhasználókkal megfizettetik.

Or. en

Módosítás 532
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 1. pontja a)–d) alpontjában 
és 2. pontjában említett kategóriákba 

A II. melléklet 1. pontja a)–d) alpontjában 
és 2. pontjában említett kategóriákba 
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tartozó közös érdekű projektek beruházási 
költségeit azon tagállam(ok) 
szállítási/átvitelirendszer-üzemeltetője 
(üzemeltetői) viseli(k), amelyekben a 
projekt nettó hatása kedvező, és azokat a 
hálózat-hozzáférési díjakon keresztül a 
rendszerhasználókkal megfizettetik.

tartozó közös érdekű projektek beruházási 
költségeit azon tagállam(ok) 
szállítási/átvitelirendszer-üzemeltetője 
(üzemeltetői) viseli(k), amelyekben a 
projekt nettó hatása kedvező, és azokat, 
amennyiben a gazdasági és társadalmi 
helyzet függvényében lehetséges, a 
hálózat-hozzáférési díjakon keresztül a 
rendszerhasználókkal megfizettetik.

Or. ro

Módosítás 533
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 1. pontja a)–d) alpontjában 
és 2. pontjában említett kategóriákba 
tartozó közös érdekű projektek beruházási
költségeit azon tagállam(ok) 
szállítási/átvitelirendszer-üzemeltetője 
(üzemeltetői) viseli(k), amelyekben a 
projekt nettó hatása kedvező, és azokat a 
hálózat-hozzáférési díjakon keresztül a 
rendszerhasználókkal megfizettetik.

A II. melléklet 1. pontja a)–d) alpontjában 
és 2. pontjában említett kategóriákba 
tartozó közös érdekű projektek V. 
melléklet 5. pontja szerinti költségeit azon 
tagállam(ok) szállítási/átvitelirendszer-
üzemeltetője (üzemeltetői) viseli(k), 
amelyekben a projekt nettó hatása kedvező, 
és azokat a hálózat-hozzáférési díjakon 
keresztül a rendszerhasználókkal 
megfizettetik.

Or. en

Indokolás

A közös érdekű projektek minden költségét figyelembe kell venni a költségelosztásra 
vonatkozó határozatban, nem csak a beruházási költségeket, máskülönben nem lesz hatékony 
a költségelosztás.

Módosítás 534
Werner Langen
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 1. pontja a)–d) alpontjában
és 2. pontjában említett kategóriákba 
tartozó közös érdekű projektek beruházási 
költségeit azon tagállam(ok) 
szállítási/átvitelirendszer-üzemeltetője 
(üzemeltetői) viseli(k), amelyekben a 
projekt nettó hatása kedvező, és azokat a 
hálózat-hozzáférési díjakon keresztül a 
rendszerhasználókkal megfizettetik.

A II. melléklet 1. pontja a), b) és d) 
alpontjában és 2. pontja a) és d) 
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projektek beruházási 
költségeit azon tagállam(ok) 
szállítási/átvitelirendszer-üzemeltetője 
(üzemeltetői) viseli(k), amelyekben a 
projekt nettó hatása kedvező, és azokat a 
hálózat-hozzáférési díjakon keresztül a 
rendszerhasználókkal megfizettetik.

Or. de

Módosítás 535
Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk rendelkezései nem vonatkoznak 
azon beruházási költségekre, amelyek a 
rendszerfelhasználók számára a 
715/2009/EK rendelet 13. cikkével 
összhangban felszámított hálózat-
hozzáférési díjakon keresztül 
visszanyerhetők.

Or. en

Módosítás 536
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk rendelkezései nem vonatkoznak 
azon beruházási költségekre, amelyek a 
rendszerfelhasználók számára a 
715/2009/EK rendelet 13. cikkével 
összhangban felszámított hálózat-
hozzáférési díjakon keresztül 
visszanyerhetők.

Or. en

Indokolás

Ha a beruházási költségek a hálózat felhasználói tekintetében eloszthatók, például piaci 
vizsgálat eredményeként felmerülő vállalati kötelezettségek vagy a szabályozótól eredő 
kötelezettségek esetén, egy bonyolult költségelosztási eljárás szükségtelen szabályozási 
terheket vonna maga után.

Módosítás 537
Francisco Sosa Wagner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Kidolgozzák a 
szállítási/átvitelirendszer-üzemeltetők 
beruházási költségeinek összehasonlító 
értékelését, olyan referenciák és legjobb 
gyakorlatok azonosítása érdekében, 
amelyek garantálhatják 
költséghatékonyságot. A költségekkel 
kapcsolatos jelentős és indokolatlan 
elérések esetén a Bizottság pályázatot 
írhat ki annak biztosítására, hogy az 
infrastruktúra a leginkább 
költséghatékony módon épüljön fel.

Or. en
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Módosítás 538
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A nemzeti szabályozó hatóságoknak 
és az Ügynökségnek értesíteniük kell a 
Bizottságot a beruházási költségek 
jelentős növekedéséről. Ha a projektgazda 
nem nyújt megfelelő indokolást, a 
Bizottság valamennyi projektgazda előtt 
nyitott pályázati felhívást tehet közzé a 
projekt teljesítésére.

Or. en

Módosítás 539
Lambert van Nistelrooij

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A nemzeti szabályozó hatóságok az 
Ügynökséggel együttműködve létrehoznak 
egy megfelelő mutatókészletet a 
különböző tagállamok projektgazdái egy 
egységre jutó beruházási költségeinek 
összehasonlításához.

Or. en

Indokolás

Az összehasonlító értékelés már a nemzeti szabályozó hatóságok közötti együttműködéssel is 
megvalósítható.

Módosítás 540
Lambert van Nistelrooij
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 1. pontjának a)–d)
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek projektgazdája (projektgazdái) 
valamennyi érintett nemzeti szabályozó 
hatóságot rendszeresen tájékoztat(nak) az 
adott projekt előrehaladásáról és az ehhez 
kapcsolódóan meghatározott költségekről 
és hatásokról. Amint egy, a 3. cikk 
értelmében kiválasztott és a II. melléklet 
1. pontjának a)–d) alpontjában és 2. 
pontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projekt megvalósítása 
kellően előrehaladt, a projektgazda 
határokon átnyúló költségelosztást is 
magában foglaló beruházási kérelmet nyújt 
be az érintett nemzeti szabályozó 
hatósághoz, amelyhez mellékeli:

Az (1) bekezdés első mondatának 
alkalmazása esetén, a II. melléklet 1. 
pontjának a), b) és d) alpontjában és 2. 
pontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projektek projektgazdája 
(projektgazdái) valamennyi érintett 
nemzeti szabályozó hatóságot rendszeresen 
tájékoztat(nak) az adott projekt 
előrehaladásáról és az ehhez kapcsolódóan 
meghatározott költségekről és hatásokról. 
Amint az ilyen projektek megvalósítása 
kellően előrehaladt, a projektgazda egy 
határokon átnyúló költségelosztási 
határozat iránti kérelmet is magában 
foglaló beruházási kérelmet nyújt be az 
érintett nemzeti szabályozó hatósághoz, 
amelyhez mellékeli:

Or. en

Módosítás 541
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 1. pontjának a)–d)
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek projektgazdája (projektgazdái) 
valamennyi érintett nemzeti szabályozó 
hatóságot rendszeresen tájékoztat(nak) az 
adott projekt előrehaladásáról és az ehhez 
kapcsolódóan meghatározott költségekről 
és hatásokról. Amint egy, a 3. cikk 
értelmében kiválasztott és a II. melléklet 1. 
pontjának a)–d) alpontjában és 2. 
pontjában említett kategóriákba tartozó 

A II. melléklet 1. pontjának a), b) és d)
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek projektgazdája (projektgazdái) 
valamennyi érintett nemzeti szabályozó 
hatóságot rendszeresen tájékoztat(nak) az 
adott projekt előrehaladásáról és az ehhez 
kapcsolódóan meghatározott költségekről 
és hatásokról. Amint egy, a 3. cikk 
értelmében kiválasztott és a II. melléklet 1. 
pontjának a)–d) alpontjában és 2. 
pontjában említett kategóriákba tartozó 
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közös érdekű projekt megvalósítása 
kellően előrehaladt, a projektgazda 
határokon átnyúló költségelosztást is 
magában foglaló beruházási kérelmet nyújt 
be az érintett nemzeti szabályozó 
hatósághoz, amelyhez mellékeli:

közös érdekű projekt megvalósítása 
kellően előrehaladt, a projektgazda 
határokon átnyúló költségelosztást is 
magában foglaló beruházási kérelmet nyújt 
be az érintett nemzeti szabályozó 
hatósághoz, amelyhez mellékeli:

Or. en

Módosítás 542
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 12. cikknek megfelelően kidolgozott 
módszertanon alapuló költség-haszon 
elemzést;

a) részletes költség-haszon elemzést, 
amelyet a projektgazda vagy a 
projektgazda által kijelölt, 
meghatalmazással rendelkező független 
fél végez a 12. cikknek megfelelően 
kidolgozott módszertan alapján;

Or. en

Módosítás 543
Lena Kolarska-Bobińska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első tízéves hálózatfejlesztési tervek a 
12. cikk (7) bekezdése szerinti módszertan 
alapján történő elfogadását követően az a) 
pont az ENTSO költség-haszon elemzés
eredményének felülvizsgált verzióját 
jelenti, amelynek alapjául a közzététele 
óta történt fejlemények szolgálnak. A 
projektgazda (vagy projektgazdák) 
észrevételeket fűzhetnek az ENTSO 
költség-haszon elemzés eredményeihez, 
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vagy további adatokat szolgáltathatnak, 
amelyekre az ENTSO-elemzés nem terjed 
ki.

Or. en

Módosítás 544
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – 5 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A projektgazda vagy a részletes költség-
haszon elemzés elvégzésére kijelölt, 
meghatalmazással rendelkező független 
fél a költség-haszon elemzés 
kiszámításához felhasznált összes adatot 
benyújtja az Ügynökséghez, amely 
ellenőrzi, értékeli és megerősíti, hogy a 
benyújtott költség-haszon elemzéseket 
tárgyilagosan és nem részrehajlóan 
készítették, a 12. cikk értelmében 
kidolgozott módszertan alapján. 

Or. en

Módosítás 545
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságokhoz legutoljára benyújtott 
kérelem időpontjától számított hat hónapon 
belül a nemzeti szabályozó hatóságok az 
érintett projektgazdákkal folytatott 
konzultációt követően közös határozatot 
hoznak a javasolt projekttel kapcsolatban 
az egyes szállítási/átvitelirendszer-

Az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságokhoz legutoljára benyújtott 
kérelem időpontjától számított hat hónapon 
belül a nemzeti szabályozó hatóságok a 
projektgazda vagy a kijelölt, 
meghatalmazással rendelkező független 
fél által elvégzett költség-haszon elemzés 
Ügynökség általi jóváhagyását, illetve az 
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üzemeltetők által viselendő beruházási 
költségek elosztásáról, valamint ezeknek a 
hálózati tarifákba való beépítéséről. A 
nemzeti szabályozó hatóságok dönthetnek 
úgy, hogy csak a költségek egy részét 
osztják el, illetve hogy a költségeket egy 
közös érdekű projektcsomag több projektje 
között osztják fel.

érintett projektgazdákkal folytatott 
konzultációt követően közös határozatot 
hoznak a javasolt projekttel kapcsolatban 
az egyes szállítási/átvitelirendszer-
üzemeltetők által viselendő beruházási 
költségek elosztásáról, valamint ezeknek a 
hálózati tarifákba való beépítéséről. A 
nemzeti szabályozó hatóságok dönthetnek 
úgy, hogy csak a költségek egy részét 
osztják el, illetve hogy a költségeket egy 
közös érdekű projektcsomag több projektje 
között osztják fel.

Or. en

Módosítás 546
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségek határokon átnyúló elosztásáról 
szóló döntés során figyelembe kell venni 
az érintett tagállamokban megvalósított 
projekt(ek) gazdasági, társadalmi és 
környezeti költségeit és hasznát, valamint a 
pénzügyi támogatásra való esetleges 
rászorultságot.

A költségek határokon átnyúló elosztásáról 
szóló döntés során figyelembe kell venni a 
12. cikk szerint kidolgozott módszertanon 
alapuló költség-haszon elemzés 
eredményeit (azaz az érintett 
tagállamokban megvalósított projekt(ek) 
gazdasági, társadalmi és környezeti 
költségeit és hasznát), valamint a pénzügyi 
támogatásra való esetleges rászorultságot.

Or. en

Módosítás 547
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségek határokon átnyúló elosztásáról A költségek határokon átnyúló elosztásáról 
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szóló döntés során figyelembe kell venni 
az érintett tagállamokban megvalósított 
projekt(ek) gazdasági, társadalmi és 
környezeti költségeit és hasznát, valamint a 
pénzügyi támogatásra való esetleges 
rászorultságot.

szóló döntés során figyelembe kell venni 
az érintett tagállamokban megvalósított 
projekt(ek) gazdasági költségeit és hasznát, 
valamint a pénzügyi támogatásra való 
esetleges rászorultságot.

Or. de

Módosítás 548
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti szabályozó hatóságok – az adott 
elosztási határozatra vonatkozó összes 
információval együtt – haladéktalanul 
értesítik az Ügynökséget a döntésről. A 
tájékoztatás különösen azokat a részletes 
indokokat tartalmazza, amelyek alapján a 
költségeket a tagállamok között 
elosztották, többek között:

A nemzeti szabályozó hatóságok – az adott 
elosztási határozatra vonatkozó összes 
információval együtt – haladéktalanul 
értesítik az Ügynökséget a költségelosztási 
határozatról. A tájékoztatás különösen 
azokat a részletes indokokat tartalmazza, 
amelyek alapján a költségeket a tagállamok 
között elosztották, többek között:

Or. en

Módosítás 549
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elosztási határozatot ki kell hirdetni. A költségelosztási határozatot ki kell 
hirdetni.

Or. en
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Módosítás 550
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 6 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elosztási határozatot ki kell hirdetni. A költségelosztási határozatot ki kell 
hirdetni. A 713/2009/EK rendelet 19., 20. 
és 22. cikke alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 551
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 6 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elosztási határozatot ki kell hirdetni. A költségelosztási határozatot ki kell 
hirdetni.

Or. en

Módosítás 552
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Ügynökség a meghozott határozatok 
egy példányát – minden, az egyes 
határozatok szempontjából lényeges 
információval együtt – haladéktalanul 
megküldi a Bizottságnak. Az információk 
összesítve is benyújthatók. A Bizottság az 
üzleti szempontból érzékeny információt 
bizalmasan kezeli.

(7) Az Ügynökség a meghozott 
költségelosztási határozatok egy példányát 
– minden, az egyes határozatok 
szempontjából lényeges információval 
együtt – haladéktalanul megküldi a 
Bizottságnak. Az információk összesítve is 
benyújthatók. A Bizottság az üzleti 
szempontból érzékeny információt 
bizalmasan kezeli.
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Or. en

Módosítás 553
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
13 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. cikk
Az energiaipari infrastruktúrát érintő 
projektekre rendelkezésre álló pénzügyi 
források legalább kétharmadát 
villamosenergia-infrastruktúra 
projektekre kell fordítani.

Or. nl

Indokolás

A Bizottság 2011. júniusi jelentésében az infrastrukturális beruházási igényeket 2020-ig 
összesen körülbelül 200 milliárd euróra becsülte. Ebből megközelítőleg 140 milliárd euróra 
van szükség a villamosenergia-infrastruktúra, 70 milliárd euróra pedig a gázinfrastruktúra 
kiépítésére. A beruházási igények arányainak tükröződniük kell a pénzügyi források 
elosztásában. Az összesen rendelkezésre álló források kétharmadát a villamosenergia-
infrastruktúrára kell elkülöníteni.

Módosítás 554
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy projektgazda egy, a 
II. melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projekttel – a vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projektek 
kivételével – a vele összehasonlítható 
infrastrukturális projektekhez kapcsolódó 
rendes kockázatoknál nagyobb fejlesztési, 

(1) Amennyiben egy projektgazda egy, a 
II. melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projekttel – a vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projektek, a 
gáztároló létesítmények és LNG-
létesítmények kivételével – a vele 
összehasonlítható infrastrukturális 
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kivitelezési, üzemeltetési vagy 
karbantartási kockázatot vállal, és 
amennyiben e kockázatok nem tartoznak a 
2009/73/EK irányelv 36. cikkében és a 
714/2009/EK rendelet 17. cikkében foglalt 
mentesség hatálya alá, a nemzeti 
szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a 
2009/72/EK irányelv 37. cikkének (8) 
bekezdése, a 2009/73/EK irányelv 41. 
cikkének (8) bekezdése, a 714/2009/EK 
rendelet 14. cikkének és a 715/2009/EK 
rendelet 13. cikkének az alkalmazásakor 
ezekhez a projektekhez megfelelő 
ösztönzőket nyújtsanak.

projektekhez kapcsolódó rendes 
kockázatoknál nagyobb fejlesztési, 
kivitelezési, üzemeltetési vagy 
karbantartási kockázatot vállal, és 
amennyiben e kockázatok nem tartoznak a 
2009/73/EK irányelv 36. cikkében és a 
714/2009/EK rendelet 17. cikkében foglalt 
mentesség hatálya alá, a nemzeti 
szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a 
2009/72/EK irányelv 37. cikkének (8) 
bekezdése, a 2009/73/EK irányelv 41. 
cikkének (8) bekezdése, a 714/2009/EK 
rendelet 14. cikkének és a 715/2009/EK 
rendelet 13. cikkének az alkalmazásakor 
ezekhez a projektekhez megfelelő 
ösztönzőket nyújtsanak.

A vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projektek, a 
gáztároló létesítmények és LNG-
létesítmények a hálózati díjak 
megfizetésekor nem kezelhetők végső 
fogyasztóként annak érdekében, hogy ne 
akadályozzák az ilyen létesítmények 
közötti versenyt.

Or. de

Módosítás 555
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy projektgazda egy, a 
II. melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projekttel – a vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projektek 
kivételével – a vele összehasonlítható 
infrastrukturális projektekhez kapcsolódó 
rendes kockázatoknál nagyobb fejlesztési, 
kivitelezési, üzemeltetési vagy 
karbantartási kockázatot vállal, és 

(1) Amennyiben egy projektgazda egy, a 
II. melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projekttel – a vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projektek, a 
gáztároló létesítmények és LNG-
létesítmények kivételével – a vele 
összehasonlítható infrastrukturális 
projektekhez kapcsolódó rendes 
kockázatoknál nagyobb fejlesztési, 
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amennyiben e kockázatok nem tartoznak a 
2009/73/EK irányelv 36. cikkében és a 
714/2009/EK rendelet 17. cikkében foglalt 
mentesség hatálya alá, a nemzeti 
szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a 
2009/72/EK irányelv 37. cikkének (8) 
bekezdése, a 2009/73/EK irányelv 41. 
cikkének (8) bekezdése, a 714/2009/EK 
rendelet 14. cikkének és a 715/2009/EK 
rendelet 13. cikkének az alkalmazásakor 
ezekhez a projektekhez megfelelő 
ösztönzőket nyújtsanak.

kivitelezési, üzemeltetési vagy 
karbantartási kockázatot vállal, és 
amennyiben e kockázatok nem tartoznak a 
2009/73/EK irányelv 36. cikkében és a 
714/2009/EK rendelet 17. cikkében foglalt 
mentesség hatálya alá, a nemzeti 
szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a 
2009/72/EK irányelv 37. cikkének (8) 
bekezdése, a 2009/73/EK irányelv 41. 
cikkének (8) bekezdése, a 714/2009/EK 
rendelet 14. cikkének és a 715/2009/EK 
rendelet 13. cikkének az alkalmazásakor 
ezekhez a projektekhez megfelelő 
ösztönzőket nyújtsanak.

Amennyiben a vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolókat a hálózati díjak 
megfizetése tekintetében végső 
fogyasztóként kezelik, a tagállamok a 
jövőben mentesítik a vízszivattyúval 
működtetett villamosenergia-tárolókat az 
ilyen díjak beszedése alól.

Or. de

Indokolás

Die vorgesehene Ausnahme für Pumpspeicherkraftwerksprojekte ist zutreffend, da sie ein 
wichtiger Teil eines ganzheitlichen Ansatzes und für eine funktionierende Netzinfrastruktur 
von großer Bedeutung ist, aber untereinander sowie im Verhältnis zu anderen Möglichkeiten 
der Speicherung und der Flexibilisierung in Wettbewerb stehen. Dies sollte auch für 
Erdgasspeicher und LNG-Anlagen gelten. Da Pumpspeicherkraftwerke keine 
Letztverbraucher sind, sollten deshalb Investitionen für den Fortbetrieb von bestehenden 
Anlagen durch die Befreiung von Entgelten angereizt werden.

Módosítás 556
Amalia Sartori, Mario Mauro

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy projektgazda egy, a 
II. melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projekttel – a vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projektek 

(1) Amennyiben egy projektgazda egy, a 
II. melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projekttel – a vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projektek 
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kivételével – a vele összehasonlítható 
infrastrukturális projektekhez kapcsolódó 
rendes kockázatoknál nagyobb fejlesztési, 
kivitelezési, üzemeltetési vagy 
karbantartási kockázatot vállal, és 
amennyiben e kockázatok nem tartoznak a 
2009/73/EK irányelv 36. cikkében és a 
714/2009/EK rendelet 17. cikkében foglalt 
mentesség hatálya alá, a nemzeti 
szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a 
2009/72/EK irányelv 37. cikkének (8) 
bekezdése, a 2009/73/EK irányelv 41. 
cikkének (8) bekezdése, a 714/2009/EK 
rendelet 14. cikkének és a 715/2009/EK 
rendelet 13. cikkének az alkalmazásakor 
ezekhez a projektekhez megfelelő 
ösztönzőket nyújtsanak.

kivételével – a vele összehasonlítható 
infrastrukturális projektekhez kapcsolódó 
rendes kockázatoknál nagyobb fejlesztési, 
kivitelezési, üzemeltetési vagy 
karbantartási kockázatot vállal, és 
amennyiben e kockázatok nem tartoznak a 
2009/73/EK irányelv 36. cikkében és a 
714/2009/EK rendelet 17. cikkében foglalt 
mentesség hatálya alá, a nemzeti 
szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a 
2009/72/EK irányelv 37. cikkének (8) 
bekezdése, a 2009/73/EK irányelv 41. 
cikkének (8) bekezdése, a 714/2009/EK 
rendelet 14. cikkének és a 715/2009/EK 
rendelet 13. cikkének az alkalmazásakor 
ezekhez a projektekhez megfelelő 
ösztönzőket nyújtsanak. Ez a bekezdés 
nem sérti a nemzeti jogszabályok által 
már előírt ösztönzési rendszereket. 

Or. en

Indokolás

A módosítás nyilvánvaló.

Módosítás 557
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy projektgazda egy, a 
II. melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projekttel – a vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projektek 
kivételével – a vele összehasonlítható 
infrastrukturális projektekhez kapcsolódó 
rendes kockázatoknál nagyobb fejlesztési, 
kivitelezési, üzemeltetési vagy 
karbantartási kockázatot vállal, és 
amennyiben e kockázatok nem tartoznak a 
2009/73/EK irányelv 36. cikkében és a 

(1) Amennyiben egy projektgazda egy, a 
II. melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projekttel – a vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projektek 
kivételével – a vele összehasonlítható 
infrastrukturális projektekhez kapcsolódó 
rendes kockázatoknál nagyobb fejlesztési, 
kivitelezési, üzemeltetési vagy 
karbantartási kockázatot vállal, és 
amennyiben e kockázatok nem tartoznak a 
2009/73/EK irányelv 36. cikkében és a 
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714/2009/EK rendelet 17. cikkében foglalt 
mentesség hatálya alá, a nemzeti 
szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a 
2009/72/EK irányelv 37. cikkének (8) 
bekezdése, a 2009/73/EK irányelv 41. 
cikkének (8) bekezdése, a 714/2009/EK 
rendelet 14. cikkének és a 715/2009/EK 
rendelet 13. cikkének az alkalmazásakor 
ezekhez a projektekhez megfelelő 
ösztönzőket nyújtsanak.

714/2009/EK rendelet 17. cikkében foglalt 
mentesség hatálya alá, továbbá figyelembe 
véve az energiafogyasztók várható 
jövőbeni költségeit, a nemzeti szabályozó 
hatóságok biztosítják, hogy a 2009/72/EK 
irányelv 37. cikkének (8) bekezdése, a 
2009/73/EK irányelv 41. cikkének (8) 
bekezdése, a 714/2009/EK rendelet 14. 
cikkének és a 715/2009/EK rendelet 13. 
cikkének az alkalmazásakor ezekhez a 
projektekhez megfelelő ösztönzőket 
nyújtsanak.

Or. en

Módosítás 558
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy projektgazda egy, a 
II. melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projekttel – a vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projektek 
kivételével – a vele összehasonlítható 
infrastrukturális projektekhez kapcsolódó 
rendes kockázatoknál nagyobb fejlesztési, 
kivitelezési, üzemeltetési vagy 
karbantartási kockázatot vállal, és 
amennyiben e kockázatok nem tartoznak a 
2009/73/EK irányelv 36. cikkében és a 
714/2009/EK rendelet 17. cikkében foglalt 
mentesség hatálya alá, a nemzeti 
szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a 
2009/72/EK irányelv 37. cikkének (8) 
bekezdése, a 2009/73/EK irányelv 41. 
cikkének (8) bekezdése, a 714/2009/EK 
rendelet 14. cikkének és a 715/2009/EK 
rendelet 13. cikkének az alkalmazásakor 
ezekhez a projektekhez megfelelő 
ösztönzőket nyújtsanak.

(1) Amennyiben egy projektgazda egy, a 
II. melléklet 1. pontjának a), b), d) és e) 
alpontjában, valamint 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projekttel – a vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projektek 
kivételével – a vele összehasonlítható 
infrastrukturális projektekhez kapcsolódó 
rendes kockázatoknál nagyobb fejlesztési, 
kivitelezési, üzemeltetési vagy 
karbantartási kockázatot vállal, és 
amennyiben e kockázatok nem tartoznak a 
2009/73/EK irányelv 36. cikkében és a 
714/2009/EK rendelet 17. cikkében foglalt 
mentesség hatálya alá, a nemzeti 
szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a 
2009/72/EK irányelv 37. cikkének (8) 
bekezdése, a 2009/73/EK irányelv 41. 
cikkének (8) bekezdése, a 714/2009/EK 
rendelet 14. cikkének és a 715/2009/EK 
rendelet 13. cikkének az alkalmazásakor 
ezekhez a projektekhez megfelelő 
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ösztönzőket nyújtsanak.

Or. en

Módosítás 559
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok ilyen 
ösztönzők biztosítására vonatkozó 
határozatát a 12. cikk értelmében 
kidolgozott módszertan alkalmazásával 
készített költség-haszon elemzés 
eredményeire, és különösen a projekt által 
eredményezett regionális vagy uniós szintű 
pozitív externáliákra kell alapozni. A 
nemzeti szabályozó hatóságoknak 
ezenkívül elemezniük kell a projektgazda 
(projektgazdák) által vállalt konkrét 
kockázatokat, a meghozott 
kockázatcsökkentési intézkedéseket, 
valamint a kapott kockázati profil 
indokoltságát, amely utóbbit a projektnek 
az alacsonyabb kockázattal járó alternatív 
megoldáshoz viszonyított kedvező nettó 
hatása támasztja alá. Támogatható 
kockázatok többek között az új, tengeri és 
szárazföldi szállítási/átviteli 
technológiákhoz és a költségek nem 
megfelelő megtérüléséhez kapcsolódó 
kockázatok, valamint a fejlesztési 
kockázatok.

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok ilyen 
ösztönzők biztosítására vonatkozó 
határozatát a 12. cikk értelmében 
kidolgozott módszertan alkalmazásával 
készített költség-haszon elemzés 
eredményeire, és különösen a projekt által 
eredményezett regionális vagy uniós szintű 
pozitív hatásokra kell alapozni. A nemzeti 
szabályozó hatóságoknak ezenkívül 
elemezniük kell a projektgazda 
(projektgazdák) által vállalt konkrét 
kockázatokat, a meghozott 
kockázatcsökkentési intézkedéseket, 
valamint a kapott kockázati profil 
indokoltságát, amely utóbbit a projektnek 
az alacsonyabb kockázattal járó alternatív 
megoldáshoz viszonyított kedvező nettó 
hatása támasztja alá. Támogatható 
kockázatok a költségek nem megfelelő 
megtérüléséhez kapcsolódó kockázatok, 
valamint a fejlesztési kockázatok.

Or. de

Módosítás 560
Kathleen Van Brempt

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

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok ilyen
ösztönzők biztosítására vonatkozó 
határozatát a 12. cikk értelmében 
kidolgozott módszertan alkalmazásával 
készített költség-haszon elemzés 
eredményeire, és különösen a projekt által 
eredményezett regionális vagy uniós szintű 
pozitív externáliákra kell alapozni. A 
nemzeti szabályozó hatóságoknak 
ezenkívül elemezniük kell a projektgazda 
(projektgazdák) által vállalt konkrét 
kockázatokat, a meghozott 
kockázatcsökkentési intézkedéseket, 
valamint a kapott kockázati profil 
indokoltságát, amely utóbbit a projektnek 
az alacsonyabb kockázattal járó alternatív 
megoldáshoz viszonyított kedvező nettó 
hatása támasztja alá. Támogatható 
kockázatok többek között az új, tengeri és 
szárazföldi szállítási/átviteli 
technológiákhoz és a költségek nem 
megfelelő megtérüléséhez kapcsolódó 
kockázatok, valamint a fejlesztési 
kockázatok.

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok ilyen 
ösztönzők biztosítására vonatkozó 
határozatát a 12. cikk értelmében 
kidolgozott módszertan alkalmazásával 
készített költség-haszon elemzés 
eredményeire, és különösen a projekt által 
eredményezett regionális vagy uniós szintű 
pozitív externáliákra kell alapozni. A 
nemzeti szabályozó hatóságoknak 
ezenkívül elemezniük kell a projektgazda 
(projektgazdák) által vállalt konkrét 
kockázatokat, a meghozott 
kockázatcsökkentési intézkedéseket, 
valamint a kapott kockázati profil 
indokoltságát, amely utóbbit a projektnek 
az alacsonyabb kockázattal járó alternatív 
megoldáshoz viszonyított kedvező nettó 
hatása támasztja alá. Támogatható 
kockázatok többek között az új, tengeri és 
szárazföldi szállítási/átviteli és elosztási 
technológiákhoz és a költségek nem 
megfelelő megtérüléséhez kapcsolódó 
kockázatok, valamint a fejlesztési 
kockázatok.

Or. nl

Módosítás 561
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok ilyen 
ösztönzők biztosítására vonatkozó 
határozatát a 12. cikk értelmében 
kidolgozott módszertan alkalmazásával 
készített költség-haszon elemzés 
eredményeire, és különösen a projekt által 
eredményezett regionális vagy uniós szintű 
pozitív externáliákra kell alapozni. A 

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok ilyen 
ösztönzők biztosítására vonatkozó 
határozatát a 12. cikk értelmében 
kidolgozott módszertan alkalmazásával 
készített költség-haszon elemzés általános 
eredményeire, és különösen a projekt által 
eredményezett regionális vagy uniós szintű 
pozitív externáliákra kell alapozni. A 
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nemzeti szabályozó hatóságoknak 
ezenkívül elemezniük kell a projektgazda 
(projektgazdák) által vállalt konkrét 
kockázatokat, a meghozott 
kockázatcsökkentési intézkedéseket, 
valamint a kapott kockázati profil 
indokoltságát, amely utóbbit a projektnek 
az alacsonyabb kockázattal járó alternatív 
megoldáshoz viszonyított kedvező nettó 
hatása támasztja alá. Támogatható 
kockázatok többek között az új, tengeri és 
szárazföldi szállítási/átviteli 
technológiákhoz és a költségek nem 
megfelelő megtérüléséhez kapcsolódó 
kockázatok, valamint a fejlesztési 
kockázatok.

nemzeti szabályozó hatóságoknak 
ezenkívül elemezniük kell a projektgazda 
(projektgazdák) által vállalt konkrét 
kockázatokat, a meghozott 
kockázatcsökkentési intézkedéseket, 
valamint a kapott kockázati profil 
indokoltságát, amely utóbbit a projektnek 
az alacsonyabb kockázattal járó alternatív 
megoldáshoz viszonyított kedvező nettó 
hatása támasztja alá. Támogatható 
kockázatok többek között az új, tengeri és 
szárazföldi szállítási/átviteli 
technológiákhoz és a költségek nem 
megfelelő megtérüléséhez kapcsolódó 
kockázatok, valamint a fejlesztési 
kockázatok.

Or. en

Módosítás 562
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok ilyen 
ösztönzők biztosítására vonatkozó 
határozatát a 12. cikk értelmében 
kidolgozott módszertan alkalmazásával 
készített költség-haszon elemzés 
eredményeire, és különösen a projekt által 
eredményezett regionális vagy uniós szintű 
pozitív externáliákra kell alapozni. A 
nemzeti szabályozó hatóságoknak 
ezenkívül elemezniük kell a projektgazda 
(projektgazdák) által vállalt konkrét 
kockázatokat, a meghozott 
kockázatcsökkentési intézkedéseket, 
valamint a kapott kockázati profil 
indokoltságát, amely utóbbit a projektnek 
az alacsonyabb kockázattal járó alternatív 
megoldáshoz viszonyított kedvező nettó 
hatása támasztja alá. Támogatható 

(2) A nemzeti szabályozó hatóságok ilyen 
ösztönzők biztosítására vonatkozó 
határozatát a 12. cikk értelmében 
kidolgozott módszertan alkalmazásával 
készített költség-haszon elemzés 
eredményeire, és különösen a projekt által 
eredményezett regionális vagy uniós szintű 
pozitív externáliákra kell alapozni. A 
nemzeti szabályozó hatóságoknak 
ezenkívül elemezniük kell a projektgazda 
(projektgazdák) által vállalt konkrét 
kockázatokat, a meghozott 
kockázatcsökkentési intézkedéseket, 
valamint a kapott kockázati profil 
indokoltságát, amely utóbbit a projektnek 
az alacsonyabb kockázattal járó alternatív 
megoldáshoz viszonyított kedvező nettó 
hatása támasztja alá. Támogatható 



AM\900618HU.doc 57/100 PE487.999v01-00

HU

kockázatok többek között az új, tengeri és 
szárazföldi szállítási/átviteli 
technológiákhoz és a költségek nem 
megfelelő megtérüléséhez kapcsolódó 
kockázatok, valamint a fejlesztési 
kockázatok.

kockázatok többek között az új, tengeri és 
szárazföldi szállítási/átviteli 
technológiákhoz, új elosztási 
technológiákhoz és a költségek nem 
megfelelő megtérüléséhez kapcsolódó 
kockázatok, valamint a fejlesztési 
kockázatok.

Or. en

Módosítás 563
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A határozatban biztosított ösztönzőnek 
figyelembe kell vennie a felmerült 
kockázat sajátos jellegét, és tartalmaznia 
kell a következőket:

törölve

a) az előzetes beruházásra vonatkozó 
szabályokat; vagy
b) a projekt bevezetése előtt ténylegesen 
felmerülő költségek elismerésére 
vonatkozó szabályokat; vagy
c) a projekthez köthető tőkeberuházás 
további megtérülésének biztosítására 
vonatkozó szabályokat; vagy
d) valamennyi egyéb, szükségesnek és 
helyénvalónak tekinthető intézkedést.

Or. xm

Indokolás

Az ösztönzőkről kizárólag a nemzeti hatóságok dönthessenek. Az ösztönzők jellege az adott 
tagállam díjrendszerének sajátos kialakításától függően változhat, és a konkrét projektek 
igényei mentén kell kialakítani azokat. Ezért nem helyénvaló a lehetséges ösztönzők általános 
felsorolása.

Módosítás 564
Adina-Ioana Vălean
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A határozatban biztosított ösztönzőnek 
figyelembe kell vennie a felmerült 
kockázat sajátos jellegét, és tartalmaznia 
kell a következőket:

(3) A határozatban biztosított ösztönzőnek 
figyelembe kell vennie a felmerült 
kockázat sajátos jellegét, és többek között
tartalmaznia kell a következőket:

Or. en

Indokolás

A biztosított ösztönzők nem korlátozhatók a fent felsoroltakra, mert az megakadályozná a 
beruházás-ösztönzés új módjainak finanszírozását.

Módosítás 565
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A határozatban biztosított ösztönzőnek 
figyelembe kell vennie a felmerült 
kockázat sajátos jellegét, és tartalmaznia 
kell a következőket:

(3) A határozatban biztosított ösztönzőnek 
figyelembe kell vennie a felmerült 
kockázat sajátos jellegét, és többek között
tartalmaznia kell a következőket:

Or. en

Módosítás 566
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a villamosenergia-átviteli és
gázszállítási projektekre irányuló 
beruházásokkal járó fokozott kockázatok 

b) a villamosenergia-átviteli, gázszállítási 
és intelligens energiahálózati projektekre 
irányuló beruházásokkal járó fokozott 
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értékelésére szolgáló közös módszertanra 
vonatkozóan.

kockázatok értékelésére szolgáló közös 
módszertanra vonatkozóan.

Or. nl

Módosítás 567
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a villamosenergia-átviteli és 
gázszállítási projektekre irányuló 
beruházásokkal járó fokozott kockázatok 
értékelésére szolgáló közös módszertanra 
vonatkozóan.

b) a villamosenergia-átviteli és 
gázszállítási projektekre és intelligens 
energiahálózati projektekre irányuló 
beruházásokkal járó fokozott kockázatok 
értékelésére szolgáló közös módszertanra 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 568
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a villamosenergia-átviteli és 
gázszállítási projektekre irányuló 
beruházásokkal járó fokozott kockázatok 
értékelésére szolgáló közös módszertanra 
vonatkozóan.

b) a villamosenergia- és gázszállítási 
projektekre irányuló beruházásokkal járó 
fokozott kockázatok értékelésére szolgáló 
közös módszertanra vonatkozóan.

Or. de

Módosítás 569
Lena Kolarska-Bobińska
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) 2013. július 31-ig minden nemzeti 
szabályozó hatóság közzéteszi 
módszertanát és azokat a kritériumokat,
amelyeket az egyes villamosenergia-
átviteli és gázszállítási projektekre irányuló 
beruházások és a velük kapcsolatosan 
felmerülő súlyosabb kockázatok 
értékeléséhez, valamint a hálózati tarifák 
megállapításához alkalmaz.

(5) 2013. július 31-ig minden olyan
nemzeti szabályozó hatóság, amely további 
ösztönzők biztosításáról határozott,
közzéteszi módszertanát és azokat a 
kritériumokat, amelyeket az egyes 
villamosenergia-átviteli és gázszállítási 
projektekre irányuló beruházások és a 
velük kapcsolatosan felmerülő súlyosabb 
kockázatok értékeléséhez, valamint a 
hálózati tarifák megállapításához alkalmaz.

Or. en

Módosítás 570
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) 2013. július 31-ig minden nemzeti 
szabályozó hatóság közzéteszi 
módszertanát és azokat a kritériumokat, 
amelyeket az egyes villamosenergia-
átviteli és gázszállítási projektekre irányuló 
beruházások és a velük kapcsolatosan 
felmerülő súlyosabb kockázatok 
értékeléséhez, valamint a hálózati tarifák 
megállapításához alkalmaz.

(5) 2013. július 31-ig minden nemzeti 
szabályozó hatóság közzéteszi 
módszertanát és azokat a kritériumokat, 
amelyeket az egyes villamosenergia-
átviteli és gázszállítási, valamint 
intelligens energiahálózati projektekre 
irányuló beruházások és a velük 
kapcsolatosan felmerülő súlyosabb 
kockázatok értékeléséhez, valamint a 
hálózati tarifák megállapításához alkalmaz.

Or. nl

Módosítás 571
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) 2013. július 31-ig minden nemzeti 
szabályozó hatóság közzéteszi 
módszertanát és azokat a kritériumokat, 
amelyeket az egyes villamosenergia-
átviteli és gázszállítási projektekre irányuló 
beruházások és a velük kapcsolatosan 
felmerülő súlyosabb kockázatok 
értékeléséhez, valamint a hálózati tarifák 
megállapításához alkalmaz.

(5) 2013. július 31-ig minden nemzeti 
szabályozó hatóság közzéteszi 
módszertanát és azokat a kritériumokat, 
amelyeket az egyes villamosenergia-
átviteli és gázszállítási projektekre és 
intelligens villamosenergia-hálózati 
projektekre irányuló beruházások és a 
velük kapcsolatosan felmerülő súlyosabb 
kockázatok értékeléséhez, valamint a 
hálózati tarifák megállapításához alkalmaz.

Or. en

Módosítás 572
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

55) 2013. július 31-ig minden nemzeti 
szabályozó hatóság közzéteszi 
módszertanát és azokat a kritériumokat, 
amelyeket az egyes villamosenergia-
átviteli és gázszállítási projektekre irányuló 
beruházások és a velük kapcsolatosan 
felmerülő súlyosabb kockázatok 
értékeléséhez, valamint a hálózati tarifák 
megállapításához alkalmaz.

(5) 2013. július 31-ig minden nemzeti 
szabályozó hatóság közzéteszi 
módszertanát és azokat a kritériumokat, 
amelyeket az egyes villamosenergia- és 
gázszállítási projektekre irányuló 
beruházások és a velük kapcsolatosan 
felmerülő súlyosabb kockázatok 
értékeléséhez, valamint a hálózati tarifák 
megállapításához alkalmaz.

Or. de

Módosítás 573
António Fernando Correia de Campos

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

(6) A Bizottság a 714/2009/EK rendelet 18. 
cikkének (1)–(3) bekezdésével, valamint a 
715/2009/EK rendelet 23. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban 
iránymutatásokat adhat ki az ebben a 
cikkben meghatározott ösztönzőkkel 
kapcsolatban.

(6) A Bizottság – az ACER-ral 
együttműködésben – a 714/2009/EK 
rendelet 18. cikkének (1)–(3) 
bekezdésével, valamint a 715/2009/EK 
rendelet 23. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban iránymutatásokat ad ki az 
ebben a cikkben meghatározott 
ösztönzőkkel kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 574
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság a 714/2009/EK rendelet 18. 
cikkének (1)–(3) bekezdésével, valamint a 
715/2009/EK rendelet 23. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban 
iránymutatásokat adhat ki az ebben a 
cikkben meghatározott ösztönzőkkel 
kapcsolatban.

(6) A Bizottság a 714/2009/EK rendelet 18. 
cikkének (1)–(3) bekezdésével, valamint a 
715/2009/EK rendelet 23. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban 
iránymutatásokat ad ki az ebben a cikkben 
meghatározott ösztönzőkkel kapcsolatban. 
Ennek során figyelembe kell venni 
különösen az e cikk (3) bekezdésének c) 
pontja szerinti megtérülésre vonatkozó 
szabályokat.

Or. de

Módosítás 575
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság a 714/2009/EK rendelet 18. (6) A Bizottság a 714/2009/EK rendelet 18. 
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cikkének (1)–(3) bekezdésével, valamint a 
715/2009/EK rendelet 23. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban 
iránymutatásokat adhat ki az ebben a 
cikkben meghatározott ösztönzőkkel 
kapcsolatban.

cikkének (1)–(3) bekezdésével, valamint a 
715/2009/EK rendelet 23. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban 
iránymutatásokat adhat ki az ösztönzőkkel 
kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

Mivel a 715/2009/EK rendelet már biztosítja azt a lehetőséget, hogy ösztönzőket nyújtsanak új 
infrastruktúra építéséhez, a cikket nem szabad az ebben a cikkben említett közös érdekű 
projektekre korlátozni.

Módosítás 576
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság a 714/2009/EK rendelet 18. 
cikkének (1)–(3) bekezdésével, valamint a 
715/2009/EK rendelet 23. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban 
iránymutatásokat adhat ki az ebben a 
cikkben meghatározott ösztönzőkkel 
kapcsolatban.

(6) A Bizottság a 714/2009/EK rendelet 18. 
cikkének (1)–(3) bekezdésével, valamint a 
715/2009/EK rendelet 23. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban 
iránymutatásokat ad ki az ebben a cikkben 
meghatározott ösztönzőkkel kapcsolatban.

Or. ro

Módosítás 577
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
Operatív koordináció

(1) Az Unió energiainfrastruktúrája –
többek között a közös érdekű projektek –
megbízható és hatékony működésének 
biztosítása érdekében a rendelet 
hatálybalépésétől számított 6 hónapon 
belül az Ügynökség benyújtja a 
Bizottságnak a megfelelő valós idejű 
operatív koordináció tervezésére és 
végrehajtására vonatkozó javaslatait.
(2) A javaslatoknak a következőket kell 
tartalmazniuk:
a) teljes műszaki szabályozás, amely 
egyértelműen feltünteti azon 
információkat, amelyeket az egyes 
összekapcsolt területeken az összes 
összekapcsolt szállítási/átvitelirendszer-
üzemeltetőnek össze kell gyűjtenie és meg 
kell osztania;
b) irányítási modellek, beleértve a 
tulajdonjogot;
c) végrehajtási ütemtervek;
(3) A Bizottság a javaslatok 
kézhezvételének napjától számított 6 
hónapon belül konzultál minden érintett 
érdekelt féllel és a javaslatokról 
indokolással ellátott véleményt tesz közzé.
(4) A Bizottság az Ügynökség véleménye 
kézhezvételének napjától számított 3 
hónapon belül mind a villamosenergia-
piaci, mind a gázpiaci ENTSO-t a 
megfelelő operatív koordináció 
végrehajtásának megkezdésére utasítja.
(5) A 2a. cikkben említett operatív 
információt valós időben valamennyi 
összekapcsoltrendszer-üzemeltető és az 
Ügynökség rendelkezésére kell bocsátani. 
Minden egyes rendszerüzemeltető kijelöl 
egy kapcsolattartót, akinek az a feladata, 
hogy az Ügynökségtől vagy más 
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rendszerüzemeltetőktől érkező, az említett 
információval kapcsolatos érdeklődésre 
válaszoljon.
(6) 2 éves végrehajtási időszakot követően 
az Ügynökség értékeli a koordinációs 
mechanizmust.

Or. en

Módosítás 578
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
Operatív koordináció

(1) Az európai energiainfrastruktúra –
többek között a közös érdekű projektek –
megbízható és hatékony működésének 
biztosítása érdekében a rendelet 
hatálybalépésétől számított 6 hónapon 
belül mind a villamosenergia-piaci, mind 
a gázpiaci ENTSO benyújtja az 
Ügynökségnek a megfelelő valós idejű 
operatív koordináció tervezésére és 
végrehajtására vonatkozó javaslatait. Ez 
történhet az üzemi és kereskedelmi 
szabályzatok egyedi és kötelező érvényű 
rendelkezéseinek formájában, amelynek 
jóváhagyása a meglévő eljárások szerint 
történő.
(2) A javaslatoknak a következőket kell 
tartalmazniuk:
a) teljes műszaki szabályozás, amely 
egyértelműen feltünteti azon 
információkat, amelyeket az egyes 
összekapcsolt területeken az összes 
összekapcsolt szállítási/átvitelirendszer-
üzemeltetőnek össze kell gyűjtenie és meg 
kell osztania;
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b) irányítási modell, beleértve a 
tulajdonjogot;
c) végrehajtási ütemterv.
(3) Az Ügynökség a javaslatok 
kézhezvételének napjától számított 3 
hónapon belül a javaslatokról 
indokolással ellátott véleményt tesz közzé.
(4) A Bizottság az Ügynökség véleménye 
kézhezvételének napjától számított 3 
hónapon belül mind a villamosenergia-
piaci, mind a gázpiaci ENTSO-t a 
megfelelő operatív koordináció 
végrehajtásának megkezdésére utasítja.
(5) A 2a. cikkben említett operatív 
információt valós időben valamennyi 
összekapcsoltrendszer-üzemeltető és az 
Ügynökség rendelkezésére kell bocsátani. 
Minden egyes rendszerüzemeltető kijelöl 
egy kapcsolattartót, akinek az a feladata, 
hogy az Ügynökségtől vagy más 
rendszerüzemeltetőktől érkező, az említett 
információval kapcsolatos érdeklődésre 
válaszoljon.

Or. en

Indokolás

Mivel a hálózat egyre bonyolultabb és egyre inkább a kölcsönös függőség jellemzi, európai 
szintű operatív rendszerkoordinációra van szükség a határokon átnyúló villamosenergia- és 
gázkereskedelemmel és a költségekkel kapcsolatos valós idejű információk összegyűjtéséhez, 
hogy a Bizottság, a tagállamok, a szabályozó hatóságok és a szállítási/átvitelirendszer-
üzemeltetők rendelkezzenek az infrastruktúrahálózatok és jövőbeni tervezésük biztonságos és 
hatékony üzemeltetéséhez szükséges, hasznos adatokkal.

Módosítás 579
Herbert Reul, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk



AM\900618HU.doc 67/100 PE487.999v01-00

HU

Operatív koordináció
(1) Az Unió energiainfrastruktúrája –
többek között a közös érdekű projektek –
megbízható és hatékony működésének 
biztosítása érdekében a rendelet 
hatálybalépésétől számított 6 hónapon 
belül mind a villamosenergia-piaci, mind 
a gázpiaci ENTSO benyújtja a 
Bizottságnak a megfelelő valós idejű 
operatív koordináció tervezésére és 
végrehajtására vonatkozó javaslatait, 
figyelembe véve a különböző regionális 
operatív követelményeket.
(2) A javaslatoknak a következőket kell 
tartalmazniuk:
a) teljes műszaki szabályozás, amely 
egyértelműen feltünteti azon 
információkat, amelyeket az egyes 
összekapcsolt területeken az összes 
összekapcsolt szállítási/átvitelirendszer-
üzemeltetőnek össze kell gyűjtenie és meg 
kell osztania;
c) végrehajtási ütemtervek;
(3) Az Ügynökség a javaslatok 
kézhezvételének napjától számított 3 
hónapon belül a javaslatokról 
indokolással ellátott véleményt tesz közzé.
(4) A Bizottság az Ügynökség véleménye 
kézhezvételének napjától számított 3 
hónapon belül mind a villamosenergia-
piaci, mind a gázpiaci ENTSO-t a 
megfelelő operatív koordináció 
végrehajtásának megkezdésére utasítja.
(5) A 2a. cikkben említett operatív 
információt valós időben valamennyi 
összekapcsoltrendszer-üzemeltető és az 
Ügynökség rendelkezésére kell bocsátani. 
Minden egyes rendszerüzemeltető kijelöl 
egy kapcsolattartót, akinek az a feladata, 
hogy az Ügynökségtől vagy más 
rendszerüzemeltetőktől érkező, az említett 
információval kapcsolatos érdeklődésre 
válaszoljon.
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Or. en

Indokolás

Miközben támogatjuk a szállítási/átvitelirendszer-üzemeltetők valós idejű működésének 
koordinálását, a tagállamoknak és szállítási/átvitelirendszer-üzemeltetőiknek biztosítaniuk 
kell az ellátási biztonsággal és a biztonságos működéssel kapcsolatos jogi felelősséget. 
Figyelembe kell venni a szállítási, illetve átviteli rendszerek működési követelményeiben 
meglévő óriási különbségeket. Ezenkívül a szállítási, illetve átviteli rendszerek irányítására és 
tulajdonjogára vonatkozóan a hatályos európai jog elengedő követelményt megfogalmaz.

Módosítás 580
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
V fejezet – -15 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-15. cikk

A 2009/73/EK irányelv 36. cikke, illetve a 
714/2009/EK rendelet 17. cikke 
értelmében mentességben részesülő 
projektek (az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet) 
rendelkezései értelmében nem jogosultak 
uniós pénzügyi támogatásra.

Or. en

Indokolás

A közös érdekű projekt státusszal járó előnyök azonosak a 2009/73/EK irányelv 36. cikke és a 
714/2009/EK rendelet 17. cikke szerinti mentesség előnyeivel. Különösen a további pénzügyi 
támogatás befolyásolhatja az új infrastruktúrák amortizációs időszakát, és így hatással lehet 
a mentesítési határozatra. A mentességet élvező projektek ezért ne részesülhessenek további 
pénzügyi támogatásban az európai összekapcsolódási eszköz keretében.

Módosítás 581
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Uniós pénzügyi támogatásra jogosult 
projektek

törölve

(1) A II. melléklet 1., 2. és 4. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében 
tanulmányokhoz nyújtott támogatások és 
pénzügyi eszközök formájában nyújtott 
uniós pénzügyi támogatásra jogosultak.
(2) A II. melléklet 1. pontjának a)–d) 
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek – a vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projektek 
kivételével – [az európai 
összekapcsolódási eszköz létrehozásáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendelet] rendelkezéseinek értelmében 
szintén jogosultak kivitelezési munkákhoz 
nyújtott támogatások formájában 
biztosított uniós pénzügyi támogatásra, ha 
az 5. cikk (6) bekezdésének b) pontjában 
szereplő eljárás szerint hajtják végre őket, 
illetve ha teljesítik a következő 
kritériumokat:
a) a projektre vonatkozó, a 13. cikk (4) 
bekezdésének a) pontja szerinti költség-
haszon elemzés olyan jelentős pozitív 
externáliák meglétét támasztja alá, mint 
az ellátás biztonsága, a szolidaritás vagy 
az innováció; és
b) a projekt az üzleti terv és más, 
elsősorban a potenciális befektetők vagy 
hitelezők által végzett értékelések szerint 
gazdaságilag nem életképes. A projekt 
gazdasági életképességének vizsgálatakor 
figyelembe veszik az ösztönzőkre
vonatkozó határozatot és annak a 14. cikk 
(3) bekezdésében említett indokolását; és
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c) a 13. cikk értelmében határokon 
átnyúló költségelosztásról szóló 
határozatot hoztak a projekttel 
kapcsolatban, illetve a 2009/73/EK 
irányelv 36. cikkében és a 714/2009/EK 
rendelet 17. cikkében foglalt mentességet 
élvező projektek esetében a hatáskörrel 
rendelkező nemzeti szabályozó hatóságok 
és az Ügynökség véleményt készített a 
projekt gazdasági életképességéről.
(3) A II. melléklet 1. pontjának e) 
alpontjában és 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében szintén 
jogosultak kivitelezési munkákhoz nyújtott 
támogatások formájában biztosított uniós 
pénzügyi támogatásra, ha az érintett 
projektgazdák egyértelműen bizonyítani 
tudják, hogy a projekt jelentős pozitív 
externáliákat eredményez, és gazdaságilag 
nem életképes.

Or. en

Indokolás

Az energetikai iránymutatásoknak meg kell határozniuk azokat a közös érdekű projekteket, 
amelyeket 2020-ig meg kell valósítani. Ezért fontos, hogy az irányelvek elfogadására 
mihamarabb sor kerüljön. A közös érdekű projektek tekintetében az európai 
összekapcsolódási eszközből nyújtott uniós pénzügyi támogatásra való jogosultság feltételeit 
az európai összekapcsolódási eszköz keretében kell meghatározni. Ekképpen javíthatjuk az 
összhangot a többéves pénzügyi keret lezárását követően elérhető uniós alapok elosztása és 
azon közös érdekű projektek között, amelyeket az európai összekapcsolódási eszközből kellene 
finanszírozni.

Módosítás 582
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Uniós pénzügyi támogatásra jogosult 
projektek

Uniós pénzügyi támogatásra jogosult 
projektek és e támogatás feltételei

Or. en

Módosítás 583
Adina-Ioana Vălean, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A II. melléklet 1., 2. és 4. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében 
tanulmányokhoz nyújtott támogatások és 
pénzügyi eszközök formájában nyújtott 
uniós pénzügyi támogatásra jogosultak.

törölve

Or. en

Indokolás

Az energetikai iránymutatásoknak meg kell határozniuk azokat a közös érdekű projekteket, 
amelyeket 2020-ig meg kell valósítani. Ezért fontos, hogy az irányelvek elfogadására 
mihamarabb sor kerüljön. A közös érdekű projektek tekintetében az európai 
összekapcsolódási eszközből nyújtott uniós pénzügyi támogatásra való jogosultság feltételeit 
az európai összekapcsolódási eszköz keretében kell meghatározni. Ekképpen javíthatjuk az 
összhangot a többéves pénzügyi keret lezárását követően elérhető uniós alapok elosztása és 
azon közös érdekű projektek között, amelyeket az európai összekapcsolódási eszközből kellene 
finanszírozni.

Módosítás 584
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský, Konrad Szymański
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A II. melléklet 1., 2. és 4. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében 
tanulmányokhoz nyújtott támogatások és 
pénzügyi eszközök formájában nyújtott 
uniós pénzügyi támogatásra jogosultak.

(1) A II. melléklet 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében 
tanulmányokhoz és kivitelezési 
munkákhoz nyújtott támogatások és 
pénzügyi eszközök formájában nyújtott 
uniós pénzügyi támogatásra jogosultak, 
amennyiben azokat a gázinfrastruktúrák 
azon részeiben hatják végre, amelyek 
terén a földgáz belső piacára vonatkozó 
közös szabályokról szóló 2009/73/EK 
irányelv szétválasztásra vonatkozó 
rendelkezései végrehajtásra kerülnek, 
ideértve azokat a tagállamokat, amelyek 
esetében e tekintetben eltérést 
alkalmaznak.
A II. melléklet 1., 2. és 4. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében 
tanulmányokhoz nyújtott támogatások és 
pénzügyi eszközök formájában nyújtott 
uniós pénzügyi támogatásra jogosultak.

Or. en

Indokolás

Alapvető fontosságú a harmadik energiacsomag végrehajtása, különösen a földgázpiac 
esetében, és annak biztosítása, hogy a szétválasszák gáztermelési és -ellátási tevékenységeket, 
valamint a meglévő, monopolhelyzetben lévő hálózatokat. Ezt elősegítheti annak a feltételnek 
a megállapítása, amely szerint csak azok a közös érdekű földgáz projektek jogosultak uniós 
pénzügyi támogatásra, amelyeket azon tagállamok gázinfrastruktúrájában hajtanak végre, 
ahol tényleges tulajdonosi szétválasztást hajtanak végre.
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Módosítás 585
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A II. melléklet 1., 2. és 4. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében 
tanulmányokhoz nyújtott támogatások és 
pénzügyi eszközök formájában nyújtott 
uniós pénzügyi támogatásra jogosultak.

(1) A II. melléklet 1., 2. és 4. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében 
tanulmányokhoz nyújtott támogatások 
formájában nyújtott uniós pénzügyi 
támogatásra jogosultak.

Or. de

Módosítás 586
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A II. melléklet 1., 2. és 4. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében 
tanulmányokhoz nyújtott támogatások és 
pénzügyi eszközök formájában nyújtott 
uniós pénzügyi támogatásra jogosultak.

(1) A II. melléklet 1., 2. és 4. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében 
tanulmányokhoz nyújtott támogatások és 
pénzügyi eszközök formájában nyújtott 
uniós pénzügyi támogatásra jogosultak. A 
pénzügyi eszközöket a projekttől függően 
kell megválasztani. Nem minden 
finanszírozási lehetőség alkalmazandó 
szükségszerűen minden projektre.

Or. de
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Módosítás 587
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A II. melléklet 1., 2. és 4. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében 
tanulmányokhoz nyújtott támogatások és 
pénzügyi eszközök formájában nyújtott 
uniós pénzügyi támogatásra jogosultak.

(1) A közös érdekű projektek [az európai 
összekapcsolódási eszköz létrehozásáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendelet] rendelkezéseinek értelmében 
tanulmányokhoz nyújtott támogatások és 
pénzügyi eszközök formájában nyújtott 
uniós pénzügyi támogatásra jogosultak.

Or. en

Módosítás 588
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A II. melléklet 1., 2. és 4. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében 
tanulmányokhoz nyújtott támogatások és 
pénzügyi eszközök formájában nyújtott 
uniós pénzügyi támogatásra jogosultak.

(1) A II. melléklet 1. és 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében 
tanulmányokhoz nyújtott támogatások és 
pénzügyi eszközök formájában nyújtott 
uniós pénzügyi támogatásra jogosultak.

Or. de

Módosítás 589
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A II. melléklet 1., 2. és 4. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében 
tanulmányokhoz nyújtott támogatások és 
pénzügyi eszközök formájában nyújtott 
uniós pénzügyi támogatásra jogosultak.

(1) A II. melléklet 1. és 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében 
tanulmányokhoz nyújtott támogatások és 
pénzügyi eszközök formájában nyújtott 
uniós pénzügyi támogatásra jogosultak.

Or. en

Módosítás 590
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A II. melléklet 1. és 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében pénzügyi 
eszközök formájában nyújtott uniós 
pénzügyi támogatásra jogosultak, 
amennyiben a projekt az üzleti terv és 
más, elsősorban a potenciális befektetők 
vagy hitelezők által végzett értékelések 
szerint gazdaságilag nem életképes.

Or. de

Módosítás 591
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) a projektre vonatkozó, a 13. cikk (4) 
bekezdésének a) pontja szerinti költség-
haszon elemzés olyan jelentős pozitív 
externáliák meglétét támasztja alá, mint 
az ellátás biztonsága, a szolidaritás vagy 
az innováció; és
b) a projekt az üzleti terv és más, 
elsősorban a potenciális befektetők vagy 
hitelezők által végzett értékelések szerint 
gazdaságilag nem életképes. A projekt 
gazdasági életképességének vizsgálatakor 
figyelembe veszik az ösztönzőkre 
vonatkozó határozatot és annak a 14. cikk 
(3) bekezdésében említett indokolását; és
c) a 13. cikk értelmében határokon 
átnyúló költségelosztásról szóló 
határozatot hoztak a projekttel 
kapcsolatban, illetve a 2009/73/EK 
irányelv 36. cikkében és a 714/2009/EK 
rendelet 17. cikkében foglalt mentességet 
élvező projektek esetében a hatáskörrel 
rendelkező nemzeti szabályozó hatóságok 
és az Ügynökség véleményt készített a 
projekt gazdasági életképességéről.
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Or. en

Indokolás

Az energetikai iránymutatásoknak meg kell határozniuk azokat a közös érdekű projekteket, 
amelyeket 2020-ig meg kell valósítani. Ezért fontos, hogy az irányelvek elfogadására 
mihamarabb sor kerüljön. A közös érdekű projektek tekintetében az európai 
összekapcsolódási eszközből nyújtott uniós pénzügyi támogatásra való jogosultság feltételeit 
az európai összekapcsolódási eszköz keretében kell meghatározni. Ekképpen javíthatjuk az 
összhangot a többéves pénzügyi keret lezárását követően elérhető uniós alapok elosztása és 
azon közös érdekű projektek között, amelyeket az európai összekapcsolódási eszközből kellene 
finanszírozni.

Módosítás 592
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A megújuló energiaforrások rendkívül gyors fejlődése a tárolókapacitások nagyléptékű 
fejlesztését követeli meg. A vízszivattyúval működtetett villamosenergia-tároló jelenleg a 
műszakilag és gazdaságilag leghatékonyabb villamosenergia-tárolási technológia. Ha a 
támogatási rendszerekben háttérbe szorítják a vízszivattyúval működtetett villamosenergia-
tárolókat, visszaszorul fejlesztésük, és ennek következtében csökken a villamosenergia-ellátás 
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biztonsága. Emellett figyelembe kell venni, hogy a vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolók jövőbeli építése lényegesen magasabb fejlesztési költségeket követel 
meg, mivel a legjelentősebb gazdasági lehetőségeket már megvalósították.

Módosítás 593
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A II. melléklet 1. pontjának a)–d) 
alpontjában és 2. és 3. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében szintén 
jogosultak kivitelezési munkákhoz nyújtott 
támogatások formájában biztosított uniós 
pénzügyi támogatásra, ha az 5. cikk (6) 
bekezdésének b) pontjában szereplő eljárás 
szerint hajtják végre őket, illetve ha 
teljesítik a következő kritériumokat:

Or. en

Módosítás 594
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A II. melléklet 1. pontjának a)–d)
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek – a vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projektek 
kivételével – [az európai összekapcsolódási 

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

rendelkezéseinek értelmében szintén 
jogosultak kivitelezési munkákhoz nyújtott 
támogatások formájában biztosított uniós 
pénzügyi támogatásra, ha az 5. cikk (6) 
bekezdésének b) pontjában szereplő eljárás 
szerint hajtják végre őket, illetve ha 
teljesítik a következő kritériumokat:

Or. en

Módosítás 595
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 596
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A II. melléklet 1. pontjának a)–d) 
alpontjában, illetve 2. és 3. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek – a vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projektek 
kivételével – [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében szintén 
jogosultak kivitelezési munkákhoz nyújtott 
támogatások formájában biztosított uniós 
pénzügyi támogatásra, ha az 5. cikk (6) 
bekezdésének b) pontjában szereplő eljárás 
szerint hajtják végre őket, illetve ha 
teljesítik a következő kritériumokat:

Or. en

Indokolás

Nem logikus a kőolajvezetékek kizárása a pénzügyi támogatásból.

Módosítás 597
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A II. melléklet 1. pontjának a)–d) 
alpontjában, illetve 2 és 3. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek – a vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projektek 
kivételével – [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében szintén 
jogosultak kivitelezési munkákhoz nyújtott 
támogatások formájában biztosított uniós 
pénzügyi támogatásra, ha az 5. cikk (6) 
bekezdésének b) pontjában szereplő eljárás 
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szerint hajtják végre őket, illetve ha 
teljesítik a következő kritériumokat:

szerint hajtják végre őket, illetve ha 
teljesítik a következő kritériumokat:

Or. en

Módosítás 598
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projektre vonatkozó, a 13. cikk (4) 
bekezdésének a) pontja szerinti költség-
haszon elemzés olyan jelentős pozitív 
externáliák meglétét támasztja alá, mint az 
ellátás biztonsága, a szolidaritás vagy az 
innováció; és

a) a projektre vonatkozó, a 13. cikk (4) 
bekezdésének a) pontja szerinti költség-
haszon elemzés olyan jelentős pozitív 
externáliák meglétét támasztja alá, mint a 
környezeti és társadalmi előnyök, az 
ellátás biztonsága, a szolidaritás vagy az 
innováció; és

Or. en

Indokolás

A környezetvédelem – beleértve az üvegházhatású gázok csökkentését – lehet az 
infrastruktúra-beruházásokból eredő egyik legfontosabb közérdekű eredmény forrása. Ezt 
figyelembe kell venni az európai összekapcsolódási eszköz finanszírozásáról és 
támogathatóságáról hozott döntésekben.

Módosítás 599
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt az üzleti terv és más, 
elsősorban a potenciális befektetők vagy 
hitelezők által végzett értékelések szerint 
gazdaságilag nem életképes. A projekt 

b) a projekt az üzleti terv és más, 
elsősorban a potenciális befektetők vagy 
hitelezők által végzett értékelések szerint 
gazdaságilag nem életképes. A projekt 
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gazdasági életképességének vizsgálatakor 
figyelembe veszik az ösztönzőkre 
vonatkozó határozatot és annak a 14. cikk 
(3) bekezdésében említett indokolását; és

gazdasági életképességének vizsgálatakor 
figyelembe veszik az ösztönzőkre 
vonatkozó határozatot és annak a 14. cikk 
(3) bekezdésében említett indokolását; 
mindenesetre a kivitelezési munkák 
tekintetében nyújtott pénzügyi támogatás 
csak olyan gazdasági, környezeti és 
társadalmi előnyöket nyújtó közös érdekű 
projektekre irányulhat, amelyek nem 
valósíthatók meg a támogatásért versengő 
más üzleti projektek által; és

Or. en

Módosítás 600
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt az üzleti terv és más, 
elsősorban a potenciális befektetők vagy 
hitelezők által végzett értékelések szerint 
gazdaságilag nem életképes. A projekt 
gazdasági életképességének vizsgálatakor 
figyelembe veszik az ösztönzőkre 
vonatkozó határozatot és annak a 14. cikk 
(3) bekezdésében említett indokolását; és

b) a projekt az üzleti terv és más, 
elsősorban a potenciális befektetők vagy 
hitelezők által végzett értékelések szerint 
gazdaságilag nem életképes. A projekt 
gazdasági életképességének vizsgálatakor 
figyelembe veszik az ösztönzőkre 
vonatkozó határozatot és annak a 14. cikk 
(3) bekezdésében említett indokolását;
mindenesetre a kivitelezési munkák 
tekintetében nyújtott pénzügyi támogatás 
csak olyan gazdasági, környezeti és 
társadalmi előnyöket nyújtó közös érdekű 
projektekre irányulhat, amelyek nem 
valósíthatók meg a támogatásért versengő 
más üzleti projektek által;

Or. en

Indokolás

Az energia-infrastruktúrákra vonatkozó finanszírozási mechanizmusokat úgy kell kialakítani, 
hogy azok fenntartsák a magánberuházások megfelelő áramlását, az európai energiapiacokon 
meglévő verseny torzítása nélkül. Amennyiben úgy vélik, hogy az ezen elvtől való eltérés azt is 
magában foglalja, hogy a „gazdasági szempontból életképtelen” projekteket is fel kell venni a 
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közös érdekű projektek végleges listájába, azt egyértelműen és szigorúan korlátozni kell.

Módosítás 601
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt az üzleti terv és más, 
elsősorban a potenciális befektetők vagy 
hitelezők által végzett értékelések szerint 
gazdaságilag nem életképes. A projekt 
gazdasági életképességének vizsgálatakor 
figyelembe veszik az ösztönzőkre 
vonatkozó határozatot és annak a 14. cikk 
(3) bekezdésében említett indokolását; és

b) a projekt az üzleti terv és más, 
elsősorban a potenciális befektetők vagy 
hitelezők által végzett értékelések szerint 
gazdaságilag nem életképes. A projekt 
gazdasági életképességének vizsgálatakor 
figyelembe veszik az ösztönzőkre 
vonatkozó határozatot és annak a 14. cikk 
(3) bekezdésében említett indokolását;
mindenesetre a kivitelezési munkák 
tekintetében nyújtott pénzügyi támogatás 
csak olyan gazdasági és társadalmi 
előnyöket nyújtó közös érdekű projektekre 
irányulhat, amelyek nem valósíthatók meg 
a támogatásért versengő más üzleti 
projektek által;

Or. en

Indokolás

Az energia-infrastruktúrákra vonatkozó finanszírozási mechanizmusokat úgy kell kialakítani, 
hogy azok fenntartsák a magánberuházások megfelelő áramlását, az európai energiapiacokon 
meglévő verseny torzítása nélkül. Amennyiben úgy vélik, hogy az ezen elvtől való eltérés azt is 
magában foglalja, hogy a „gazdasági szempontból életképtelen” projekteket is fel kell venni a 
közös érdekű projektek végleges listájába, azt egyértelműen és szigorúan korlátozni kell.

Módosítás 602
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt az üzleti terv és más, b) a projekt az üzleti terv és más, 
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elsősorban a potenciális befektetők vagy 
hitelezők által végzett értékelések szerint 
gazdaságilag nem életképes. A projekt 
gazdasági életképességének vizsgálatakor 
figyelembe veszik az ösztönzőkre 
vonatkozó határozatot és annak a 14. cikk 
(3) bekezdésében említett indokolását; és

elsősorban a potenciális befektetők vagy 
hitelezők által végzett értékelések szerint 
gazdaságilag nem életképes. A projekt 
gazdasági életképességének vizsgálatakor 
figyelembe veszik az ösztönzőkre 
vonatkozó határozatot és annak a 14. cikk 
(3) bekezdésében említett indokolását; 
amennyiben több, gazdasági szempontból 
életképtelen projekt versenyez egymással, 
össze kell vetni az egyes projektek kapcsán 
felmerülő költségeket és előnyöket, és azt 
a projektet kell választani, amelyik a 
legjobb a költség-haszon aránnyal 
rendelkezik; és

Or. fr

Indokolás

Csupán a gazdasági életképtelenség feltétele nem elegendő, ha nem biztosítható, hogy az 
adott projekt a legjobb a gazdaságilag nem életképesek közül.

Módosítás 603
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt az üzleti terv és más, 
elsősorban a potenciális befektetők vagy 
hitelezők által végzett értékelések szerint 
gazdaságilag nem életképes. A projekt 
gazdasági életképességének vizsgálatakor 
figyelembe veszik az ösztönzőkre 
vonatkozó határozatot és annak a 14. cikk 
(3) bekezdésében említett indokolását; és

b) a projekt az üzleti terv és más, 
elsősorban a potenciális befektetők vagy 
hitelezők által végzett értékelések szerint 
gazdaságilag nem életképes. A projekt 
gazdasági életképességének vizsgálatakor 
figyelembe veszik az ösztönzőkre 
vonatkozó határozatot és annak a 14. cikk 
(3) bekezdésében említett indokolását; ha 
egy közös érdekű projekt pénzügyi 
támogatásban részesül, ellenőrizni kell, 
hogy e támogatás nem jelent káros 
következményeket más, gazdasági 
szempontból életképes projektek számára;

Or. en
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Módosítás 604
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 13. cikk értelmében határokon átnyúló 
költségelosztásról szóló határozatot hoztak 
a projekttel kapcsolatban, illetve a 
2009/73/EK irányelv 36. cikkében és a 
714/2009/EK rendelet 17. cikkében foglalt 
mentességet élvező projektek esetében a 
hatáskörrel rendelkező nemzeti szabályozó 
hatóságok és az Ügynökség véleményt 
készített a projekt gazdasági 
életképességéről.

c) a 13. cikk értelmében határokon átnyúló 
költségelosztásról szóló határozatot hoztak 
a projekttel kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

Mivel a közvetlen uniós finanszírozás és a projektek pénzügyi életképességének támogatása 
kapcsán a harmadik fél hozzáférése tekintetében meglévő mentesség hasonló szerepet tölt be, 
mindkét kérdésről ugyanazon szakaszban kell dönteni, hogy biztosítsák a megfelelő egyensúlyt 
két eszköz között, elkerülve a projektek közötti torzulást.

Módosítás 605
Ioannis A. Tsoukalas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) nem torzul a verseny az azonos, 
kiemelt jelentőségű uniós folyosók 
megvalósításához hozzájáruló projektek 
között.

Or. en
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Módosítás 606
Lambert van Nistelrooij

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a projekt nem okoz piaci torzulást 
azáltal, hogy más, gazdasági szempontból 
életképes projekteket hátrányos helyzetbe 
hoz.

Or. en

Indokolás

A közös érdekű projekteket kiválasztásakor nagy gonddal kell eljárni a piaci feltételek 
torzulásának elkerülése érdekében.

Módosítás 607
Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Antonio Cancian, Mario 
Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A II. melléklet 1. pontjának e) 
alpontjában és 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében szintén 
jogosultak kivitelezési munkákhoz nyújtott 
támogatások formájában biztosított uniós 
pénzügyi támogatásra, ha az érintett 
projektgazdák egyértelműen bizonyítani 
tudják, hogy a projekt jelentős pozitív 
externáliákat eredményez, és gazdaságilag 
nem életképes.

törölve

Or. en
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Indokolás

Az energetikai iránymutatásoknak meg kell határozniuk azokat a közös érdekű projekteket, 
amelyeket 2020-ig meg kell valósítani. Ezért fontos, hogy az irányelvek elfogadására 
mihamarabb sor kerüljön. A közös érdekű projektek tekintetében az európai 
összekapcsolódási eszközből nyújtott uniós pénzügyi támogatásra való jogosultság feltételeit 
az európai összekapcsolódási eszköz keretében kell meghatározni. Ekképpen javíthatjuk az 
összhangot a többéves pénzügyi keret lezárását követően elérhető uniós alapok elosztása és 
azon közös érdekű projektek között, amelyeket az európai összekapcsolódási eszközből kellene 
finanszírozni.

Módosítás 608
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A II. melléklet 1. pontjának e) 
alpontjában és 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében szintén 
jogosultak kivitelezési munkákhoz nyújtott 
támogatások formájában biztosított uniós 
pénzügyi támogatásra, ha az érintett 
projektgazdák egyértelműen bizonyítani 
tudják, hogy a projekt jelentős pozitív 
externáliákat eredményez, és gazdaságilag 
nem életképes.

(3) A II. melléklet 1. pontjának e) 
alpontjában és 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében szintén 
jogosultak kivitelezési munkákhoz nyújtott 
támogatások formájában biztosított uniós 
pénzügyi támogatásra, ha az érintett 
projektgazdák egyértelműen bizonyítani 
tudják, hogy a projekt jelentős pozitív 
externáliákat eredményez, és gazdaságilag 
nem életképes.

A közös érdekű projekt számára már 
odaítélt támogatás visszamenőleges 
hatállyal nem vonható vissza, amennyiben 
a projekt elveszíti a közös érdekű projekt 
státuszát. Ez a rendelkezés nem érinti a 
Számvevőszék döntéseit.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a közös érdekű projektek számára már odaítélt pénzügyi támogatás (a 
pénzügyi ösztönzőket is beleértve) visszamenőleges hatállyal nem vonható vissza, amennyiben 
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a projekt elveszíti státuszát, kivéve ha a projektgazda nyilvánvalóan valótlan információkat 
szolgáltatott a közös érdekű projekt státusz megszerzése érdekében. 

Módosítás 609
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A II. melléklet 1. pontjának e) 
alpontjában és 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében szintén 
jogosultak kivitelezési munkákhoz nyújtott 
támogatások formájában biztosított uniós 
pénzügyi támogatásra, ha az érintett 
projektgazdák egyértelműen bizonyítani 
tudják, hogy a projekt jelentős pozitív 
externáliákat eredményez, és gazdaságilag 
nem életképes.

(3) A II. melléklet 1. pontjának e) 
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projektek [az európai 
összekapcsolódási eszköz létrehozásáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendelet] rendelkezéseinek értelmében 
szintén jogosultak kivitelezési munkákhoz 
nyújtott támogatások formájában biztosított 
uniós pénzügyi támogatásra, ha az érintett 
projektgazdák egyértelműen bizonyítani 
tudják, hogy a projekt jelentős pozitív 
externáliákat eredményez, és gazdaságilag 
nem életképes.

Or. de

Módosítás 610
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A II. melléklet 1. pontjának e) 
alpontjában és 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében szintén 

(3) A II. melléklet 1. pontjának e) 
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projektek [az európai 
összekapcsolódási eszköz létrehozásáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendelet] rendelkezéseinek értelmében 
szintén jogosultak kivitelezési munkákhoz 
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jogosultak kivitelezési munkákhoz nyújtott 
támogatások formájában biztosított uniós 
pénzügyi támogatásra, ha az érintett 
projektgazdák egyértelműen bizonyítani 
tudják, hogy a projekt jelentős pozitív 
externáliákat eredményez, és gazdaságilag 
nem életképes.

nyújtott támogatások formájában biztosított 
uniós pénzügyi támogatásra, ha az érintett 
projektgazdák egyértelműen bizonyítani 
tudják, hogy a projekt jelentős pozitív 
externáliákat eredményez, és gazdaságilag 
nem életképes.

Or. en

Módosítás 611
Algirdas Saudargas

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A II. melléklet 1. pontjának e) 
alpontjában és 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében szintén 
jogosultak kivitelezési munkákhoz nyújtott 
támogatások formájában biztosított uniós 
pénzügyi támogatásra, ha az érintett 
projektgazdák egyértelműen bizonyítani 
tudják, hogy a projekt jelentős pozitív 
externáliákat eredményez, és gazdaságilag 
nem életképes.

(3) A II. melléklet 1. pontjának e) 
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projektek [az európai 
összekapcsolódási eszköz létrehozásáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendelet] rendelkezéseinek értelmében 
szintén jogosultak kivitelezési munkákhoz 
nyújtott támogatások formájában biztosított 
uniós pénzügyi támogatásra, ha az érintett 
projektgazdák egyértelműen bizonyítani 
tudják, hogy a projekt jelentős pozitív 
externáliákat eredményez, és gazdaságilag 
nem életképes.

Or. en

Módosítás 612
Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A közös érdekű projektek 
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tekintetében nyújtott uniós pénzügyi 
támogatásra való jogosultság feltételeit 
aszerint vizsgálják meg, hogy e projektek 
milyen mértékben járulnak hozzá egy 
vagy több vonatkozó célkitűzéshez, az 1a. 
cikkben meghatározottak szerint. A 
hozzájárulást a következő, az egyes 
célkitűzésekre vonatkozóan megadott 
kritériumok alapján kell mérni:
i. a belső energiapiac szorosabb 
integrációjának előmozdítása, és a 
villamosenergia- és földgázhálózatok 
határon átnyúló kölcsönös átjárhatósága:
– a tagállami hálózatokat ténylegesen 
összekötő és a belső akadályokat 
felszámoló projektek száma;
– a tagállamok energiaellátási 
elszigeteltségének csökkentése vagy 
felszámolása;
– a határon átnyúló villamosenergia-
átviteli képesség a kiépített 
villamosenergia-termelési kapacitáshoz 
viszonyítva a vonatkozó tagállamokban; 
és
– a kétirányú gázáramlást lehetővé tevő 
rendszer-összeköttetések által érintett két 
tagállamban a legmagasabb csúcsigény 
százalékos aránya.
ii. az energiaellátás uniós biztonságának 
növelése, amelyet a rendszer 
tűrőképességének és a rendszerműveletek 
biztonságának fejlődésével mérnek:
– a projektek száma, valamint a 
projekteknek az ellátási források, az 
ellátást biztosító partnerek és útvonalak 
diverzifikálására való kapacitása;
– a tárolási kapacitást növelő projektek 
száma;
– az előre látható zavarok számának és 
időtartamának csökkentése;
– a megújuló energia esetében a határon 
átnyúló összeköttetések hiányából adódó, 
elkerülhető veszteség mennyisége;
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– elszigetelt piacok diverzifikáltabb 
ellátási forrásokkal való összeköttetései; 
vagy
iii. hozzájárulás a környezet fenntartható 
fejlesztéséhez és védelméhez:
– megújuló forrásból előállított villamos 
energiának a nagy fogyasztói 
központokhoz és tárolóhelyekhez történő 
továbbítása;
– azon szén-dioxid mennyiség, amelynek 
kibocsátását elkerülték az európai 
összekapcsolódási eszközből támogatott 
projektek megvalósítása révén.

Or. en

Módosítás 613
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Azok a projektek, amelyek 
hozzájárulnak az energiahatékonysághoz 
és megújuló forrásokból decentralizáltan 
előállított energia integrációjához, az 
energetikai infrastrukturális projektekre 
rendelkezésre álló pénzügyi támogatás 
legalább kétharmadát megkapják.

Or. de

Módosítás 614
Niki Tzavela

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

(3a) Hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy ne torzuljon a verseny, különösen az 
azonos, kiemelt jelentőségű uniós folyosók 
megvalósításához hozzájáruló projektek 
között.

Or. en

Módosítás 615
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az energiainfrastruktúrával 
kapcsolatos projektek tekintetében 
rendelkezésre álló pénzügyi támogatás 
legalább kétharmadát villamosenergia-
infrastruktúra projektek számára kell 
biztosítani. 

Or. en

Indokolás

The Commission has estimated total investment needs in European energy infrastructures up 
to 2020 at about EUR 200 billion divided into about EUR 140 billion for high voltage 
electricity transmission systems, both onshore and offshore, storage, and smart grid 
applications at transmission and distribution level. Whereas the remaining amount of 
approximately EUR 70 billion would be intended for high pressure gas transmission 
pipelines, this difference in investment needs should be properly reflected with a prioritisation 
of at least double the amount for electricity infrastructure in the available budget.

Módosítás 616
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
A villamosenergia-infrastruktúrára 
vonatkozó finanszírozás kijelölése

(1) A villamosenergia-infrastruktúrára 
vonatkozó pénzügyi támogatást elő kell 
irányozni. Az energiainfrastruktúrával 
kapcsolatos projektek tekintetében az 
összes rendelkezésre álló pénzügyi 
támogatás legalább kétharmadát 
villamosenergia-infrastruktúra projektek 
számára kell biztosítani. 

Or. en

Indokolás

Mivel a villamosenergia-projektek finanszírozási szükségletei kétszer nagyobbak a földgáz-
infrastruktúra projektekhez viszonyítva, a beruházási összeg tekintetében fennálló különbséget 
egyértelműen jelezni kell azzal, hogy legalább kétszeres összeget irányoznak elő a 
villamosenergia-infrastruktúrák tekintetében a földgáz-infrastruktúra projekthez és egyéb 
potenciális infrastrukturális projekthez képest.

Módosítás 617
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2017-ig jelentést 
tesz közzé a közös érdekű projektek 
végrehajtásáról. A jelentésnek értékelést 
kell tartalmaznia a következőkről:

(1) A Bizottság évente jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak,
amely a következőket tartalmazza: 

Or. ro

Módosítás 618
András Gyürk
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a közös érdekű projektek tényleges 
költségei és uniós szintű hatása;

Or. en

Módosítás 619
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – d pont – 3 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az engedélyezési eljárás és a projekt 
végrehajtása során a bevált és innovatív 
gyakorlatok kijelölése az érdekelt felek 
bevonása és a környezeti hatás 
csökkentése tekintetében;

Or. en

Módosítás 620
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2017-ig jelentést 
küld az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a közös érdekű projektek 
végrehajtásáról. A jelentésnek értékelést 
kell tartalmaznia a következőkről: 
a) a 3. cikk értelmében kiválasztott közös 
érdekű projektek összeállítása, 
kidolgozása és végrehajtása terén elért 
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előrehaladást, valamint adott esetben a 
végrehajtási késedelmeket és más 
felmerült nehézségeket;

b) az Unió által [az európai 
összekapcsolódási eszköz létrehozásáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendelet] rendelkezései értelmében a 
közös érdekű projektekre lekötött és 
kifizetett pénzeszközöknek a támogatott 
közös érdekű projektek összértékéhez 
viszonyított arányát;

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

d) az engedélyezéssel és nyilvános 
konzultációval kapcsolatban:
- a közös érdekű projektekkel kapcsolatos 
engedélyezési eljárások összes átlagos és 
összes leghosszabb időtartamát az
engedélyezési eljárás valamennyi 
szakaszát beleértve, összevetve a 11. cikk 
(3) bekezdésében felsorolt, kezdeti főbb 
elérendő eredmények ütemtervével;
- a közös érdekű projektekkel szembeni 
ellenállás mértéke (nevezetesen a 
nyilvános konzultáció során készült 
írásbeli tiltakozások száma, jogorvoslati 
eljárások száma);

e) a szabályozással kapcsolatban:
- azon közös érdekű projektek száma, 
amelyekre vonatkozóan a 13. cikk 
értelmében határokon átnyúló 
költségelosztásról szóló határozatot 
hoztak;
- a 14. cikk értelmében egyedi 
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ösztönzőkben részesült közös érdekű 
projektek száma és típusa.

Or. ro

Módosítás 621
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a közvélemény számára 
könnyen hozzáférhető infrastrukturális 
átláthatósági platformot hoz létre. Ennek az 
alábbi információkat kell tartalmaznia:

A Bizottság a közvélemény számára 
könnyen hozzáférhető infrastrukturális 
átláthatósági platformot hoz létre az 
interneten az EU hivatalos nyelvein. 
Ennek az alábbi információkat kell 
tartalmaznia:

Or. de

Módosítás 622
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egyes közös érdekű projektekre 
vonatkozó általános, rendszeresen 
naprakésszé tett információk, többek között 
földrajzi adatok;

a) az egyes közös érdekű projektekre 
vonatkozó általános, rendszeresen 
naprakésszé tett információk, többek között 
földrajzi adatok, és költségek;

Or. en

Módosítás 623
Francisco Sosa Wagner
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) rendszeresen frissített információk a 
3. cikk (2) bekezdése által létrehozott 
csoportok munkájáról, ideértve a 
csoportokban mérlegelésre előterjesztett 
dokumentumokat és elemzéseket, az 
azokban foglalt üzleti titkok kivételével;

Or. en

Indokolás

A lakossági részvétellel és a lakosság általi elfogadottsággal kapcsolatos hatékony 
megközelítés biztosítása érdekében, a hálózati engedélyezési eljárások átláthatóságát már a 
legkorábbi szakaszban biztosítani kell. Ha az átláthatóságról csak egy későbbi szakaszban 
gondoskodnának, az azt jelentené, hogy a projekteket egyesek már kész tényként kezelnék, ami 
aláásná a javaslat általános célját.

Módosítás 624
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 12. cikk értelmében kidolgozott 
módszertan alkalmazásával készített 
költség-haszon elemzés főbb eredményei
az érintett közös érdekű projektekkel 
kapcsolatban, az üzleti szempontból 
érzékeny adatok kivételével.

c) a 12. cikk értelmében kidolgozott 
módszertan alkalmazásával készített 
költség-haszon elemzés teljes eredménye
az érintett közös érdekű projektekkel 
kapcsolatban, az üzleti szempontból 
érzékeny adatok kivételével.

Or. en

Indokolás

Az egyes projektekre vonatkozó költség-haszon elemzések teljes eredményét könnyen és teljes 
mértékben hozzáférhetővé kell tenni az érdekelt felek számára (tiszteletben tartva az üzleti 
szempontból érzékeny adatokat). A tájékoztatási eljárás és a nyilvánosság bevonása során 
lehetővé kell tenni az érdekelt felek számára, hogy bármikor tájékozódhassanak a projekt 
állásáról.
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Módosítás 625
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 12. cikk értelmében kidolgozott 
módszertan alkalmazásával készített 
költség-haszon elemzés főbb eredményei 
az érintett közös érdekű projektekkel 
kapcsolatban, az üzleti szempontból 
érzékeny adatok kivételével.

c) a 12. cikk értelmében kidolgozott 
módszertan alkalmazásával készített 
költség-haszon elemzés teljes eredménye
az érintett közös érdekű projektekkel 
kapcsolatban, az üzleti szempontból 
érzékeny adatok kivételével.

Or. en

Módosítás 626
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 12. cikk értelmében kidolgozott 
módszertan alkalmazásával készített 
költség-haszon elemzés főbb eredményei 
az érintett közös érdekű projektekkel 
kapcsolatban, az üzleti szempontból 
érzékeny adatok kivételével.

c) a 12. cikk értelmében kidolgozott 
módszertan alkalmazásával készített 
előzetes költség-haszon elemzés főbb 
eredményei az érintett közös érdekű 
projektekkel kapcsolatban, az üzleti 
szempontból érzékeny adatok kivételével.

Or. en

Módosítás 627
António Fernando Correia de Campos, Pavel Poc

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

aa) rendszeresen frissített információk a 
3. cikk (2) bekezdése által létrehozott 
csoportok munkájáról, ideértve az ülések 
napirendjeit és jegyzőkönyveit, az üzleti 
titkok kivételével;

Or. en

Módosítás 628
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Francisco Sosa Wagner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a közös érdekű projektek jelenlegi 
listájával kapcsolatos információk, a 
döntéshozatali eljárás szakaszainak 
áttekintése, valamint a regionális 
csoportok üléseinek napirendjei, a később 
közzétett jegyzőkönyvekkel és végrehajtott 
döntésekkel együtt.

Or. en

Módosítás 629
András Gyürk

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) utólagos hatásvizsgálat, amely 
ismerteti a megvalósított közös érdekű 
projektek uniós szintű hatásait.

Or. en
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Módosítás 630
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
A 713/2009/EK rendelet a 
következőképpen módosul:
A 22. cikk a) pontja helyébe a következő 
szöveg lép:
Az Ügynökség számára díjak fizetendők a 
9. cikk (1) bekezdése szerinti mentesítési 
határozat kérelmezéséért, illetve az 
Ügynökség által [a transzeurópai 
energiainfrastruktúrára vonatkozó 
iránymutatásokról és az 1364/2006/EK 
határozat hatályon kívül helyezéséről 
szóló rendelet] értelmében nyújtott egyéb 
szolgáltatásokért.
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