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Módosítás 631
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Északi-tengeri szélerőmű-hálózat 
(NSOG): integrált tengeri villamosenergia-
hálózat az Északi-tengeren, az Ír-tengeren, 
a La Manche-csatornán, a Balti-tengeren és 
a szomszédos vizeken, amelynek célja a 
megújuló tengeri szélenergia-forrásokból 
előállított villamos energia fogyasztói és 
tárolóközpontokba történő szállítása, 
valamint a határokon átnyúló 
villamosenergia-kereskedelem növelése.

(1) Északi-tengeri szélerőmű-hálózat 
(NSOG): integrált tengeri villamosenergia-
hálózat az Északi-tengeren, az Ír-tengeren, 
a La Manche-csatornán, a Balti-tengeren és 
a szomszédos vizeken, valamint 
kapcsolódó hálózatfejlesztések 
(összeköttetések, belső parti 
hálózatmegerősítés), amelynek célja a 
megújuló tengeri szélenergia-forrásokból 
előállított villamos energia fogyasztói és 
tárolóközpontokba történő szállítása, 
valamint a határokon átnyúló 
villamosenergia-kereskedelem növelése.

Or. en

Indokolás

Ki kell térni a parti fejlesztésre és a tenger alatti összeköttetésekre is.

Módosítás 632
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Észak-déli irányú villamosenergia-
hálózati összekapcsolódások Délnyugat-
Európában: a régió tagállamai közötti és 
földközi-tengeri harmadik országokkal
létesített hálózati összekapcsolódások, 
elsősorban a megújuló forrásból származó 
energia integrálására.

(2) Észak-déli irányú villamosenergia-
hálózati összekapcsolódások Délnyugat-
Európában: a régió tagállamai, nevezetesen 
az Ibériai-félsziget és Franciaország 
közötti – valamint a földközi-tengeri 
harmadik országokkal – létesített hálózati 
összekapcsolódások, a belső piac teljes 
körű megvalósítására és a megújuló 
forrásból származó energiatermelés



PE488.000v01-00 4/125 AM\900619HU.doc

HU

integrálására.

Or. en

Módosítás 633
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Észak-déli irányú villamosenergia-
hálózati összekapcsolódások Délnyugat-
Európában: a régió tagállamai közötti és 
földközi-tengeri harmadik országokkal 
létesített hálózati összekapcsolódások, 
elsősorban a megújuló forrásból származó 
energia integrálására.

(2) Észak-déli irányú villamosenergia-
hálózati összekapcsolódások Középnyugat-
és Délnyugat-Európában: a régió 
tagállamai közötti és földközi-tengeri 
harmadik országokkal létesített hálózati 
összekapcsolódások, elsősorban a 
megújuló forrásból származó energia 
integrálására.

Or. en

Módosítás 634
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Észak-déli irányú villamosenergia-
hálózati összekapcsolódások Délnyugat-
Európában: a régió tagállamai közötti és 
földközi-tengeri harmadik országokkal 
létesített hálózati összekapcsolódások, 
elsősorban a megújuló forrásból származó 
energia integrálására.

(2) Észak-déli irányú villamosenergia-
hálózati összekapcsolódások Délnyugat-
Európában: a régió tagállamai közötti és 
harmadik országokkal létesített hálózati 
összekapcsolódások, elsősorban a 
megújuló forrásból származó energia 
integrálására.

Or. en
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Módosítás 635
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Észak-déli irányú villamosenergia-
hálózati összekapcsolódások Délnyugat-
Európában: a régió tagállamai közötti és 
földközi-tengeri harmadik országokkal 
létesített hálózati összekapcsolódások, 
elsősorban a megújuló forrásból származó 
energia integrálására.

(2) Észak-déli irányú villamosenergia-
hálózati összekapcsolódások Délnyugat-
Európában: a régió tagállamai közötti és 
harmadik országokkal létesített hálózati 
összekapcsolódások, elsősorban a
megújuló forrásból származó energia 
integrálására.

Or. en

Indokolás

Ez lehetővé teszi bármilyen harmadik ország – akár földközi-tengeri ország, akár Svájc vagy
Norvégia – számára, hogy jogosult legyen elsősorban villamosáram-tárolási projektekben 
való részvételre, amelyek kimondottan időszerűek, és a megújuló energiaforrásokból 
származó villamos energia jobb integrálásához szükségesek.

Módosítás 636
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Észak-déli irányú villamosenergia-
hálózati összekapcsolódások Délnyugat-
Európában: a régió tagállamai közötti és 
földközi-tengeri harmadik országokkal 
létesített hálózati összekapcsolódások, 
elsősorban a megújuló forrásból származó 
energia integrálására.

(2) Észak-déli irányú villamosenergia-
hálózati összekapcsolódások Délnyugat-
Európában: a régió tagállamai közötti és 
harmadik országokkal létesített hálózati 
összekapcsolódások, elsősorban a 
megújuló forrásból származó energia 
integrálására.

Or. de

Indokolás

A jelenlegi szöveg csak a földközi-tengeri térséget említi, így más harmadik országot nem 
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lehet bevonni.

Módosítás 637
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Érintett tagállamok: Belgium, az Egyesült 
Királyság, Franciaország, Hollandia, 
Írország, Luxemburg, Málta, Németország, 
Olaszország, Portugália, Spanyolország.

Érintett tagállamok: Belgium, az Egyesült 
Királyság, Franciaország, Hollandia, 
Írország, Luxemburg, Németország, 
Portugália, Spanyolország.

Délnyugati villamosenergia-alfolyosó 
(DNYV-alfolyosó):

Or. en

Módosítás 638
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Érintett tagállamok: Belgium, az Egyesült 
Királyság, Franciaország, Hollandia, 
Írország, Luxemburg, Málta, Németország, 
Olaszország, Portugália, Spanyolország.

Érintett tagállamok: Ausztria, Belgium, az 
Egyesült Királyság, Franciaország, 
Hollandia, Írország, Luxemburg, Málta, 
Németország, Olaszország, Portugália, 
Spanyolország.

Or. en

Módosítás 639
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 pont – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Érintett tagállamok: Belgium, az Egyesült 
Királyság, Franciaország, Hollandia, 
Írország, Luxemburg, Málta, Németország, 
Olaszország, Portugália, Spanyolország.

Érintett tagállamok: Belgium,
Németország, Írország, Spanyolország, 
Franciaország, Olaszország, Luxemburg, 
Málta, Hollandia, Ausztria, Portugália és 
az Egyesült Királyság.

Or. de

Indokolás

A földrajzi elhelyezkedéséből és az energiagazdaságban való közreműködéséből kifolyólag 
Ausztria központi szerepet játszik az észak-déli irányú nyugat-európai villamosenergia-
áramlásban, különösen a Németország–Ausztria–Svájc háromszögben. Ezért érintett 
tagállamként Ausztriát is fel kellene venni az „észak-déli irányú villamosenergia-hálózati 
összekapcsolódások Délnyugat-Európában” kategóriába, és kifejezetten meg kellene említeni 
az I. melléklet, 1. pontjának 2. bekezdésében.

Módosítás 640
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 pont – 2 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) délnyugati alfolyosó (Portugália, 
Spanyolország és Franciaország): a 
rendszerösszekötő kapacitás növelése a 
piaci integráció elősegítésére és a 
megújuló energiaforrások teljes körű 
kihasználására, beleértve a potenciálisan 
Afrikából behozottakat is, és

Or. en

Módosítás 641
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 pont – 2 bekezdés – b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) középnyugati alfolyosó (Hollandia, 
Belgium, Luxemburg, Franciaország,
Németország, Írország, Nagy-Britannia).

Or. en

Indokolás

A javasolt villamosenergia-folyosók túl nagyok. A villamosenergia-ágazat terén indított 
aktuális és folyamatban lévő regionális kezdeményezésekkel összhangban alcsoportokat kell 
meghatározni, ahol előzetesen megvitatják a közös érdekű projekt (PCI) státuszára pályázó 
projekteket. A villamosenergia-ágazat terén megvalósuló regionális kezdeményezések már 
rendelkeznek a szükséges tapasztalattal, valamint megfelelő irányítási struktúrával és az 
érdekelt felek részéről folytatott közreműködéssel számolnak. Ezért a folyosókat a már létező 
és sikeresen működő regionális együttműködési struktúrákhoz lehető legközelebb kell 
kialakítani.

Módosítás 642
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Észak-déli irányú villamosenergia-
hálózati összekapcsolódások Közép-Kelet-
és Délkelet-Európában: észak-déli és
kelet-nyugati irányú összekapcsolódások 
és belső vezetékek, amelyek célja a belső 
piac teljes körű megvalósítása és a 
megújuló forrásból származó 
energiatermelés integrálása.

(3) Észak-déli irányú villamosenergia-
hálózati összekapcsolódások Nyugat-
Európában: a régió tagállamai közötti és
a földközi-tengeri harmadik országokkal 
létesített hálózati összekapcsolódások, 
valamint villamosenergia-tárolási 
kapacitások, amelyek célja elsősorban a 
megújuló forrásból származó villamos 
energia integrálása és előmozdítása.

Or. fr

Módosítás 643
Lena Kolarska-Bobińska
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Észak-déli irányú villamosenergia-
hálózati összekapcsolódások Közép-Kelet-
és Délkelet-Európában: észak-déli és kelet-
nyugati irányú összekapcsolódások és 
belső vezetékek, amelyek célja a belső piac 
teljes körű megvalósítása és a megújuló 
forrásból származó energiatermelés 
integrálása.

(3) Észak-déli irányú villamosenergia-
hálózati összekapcsolódások Közép-Kelet-
és Délkelet-Európában: észak-déli és kelet-
nyugati irányú, illetve harmadik 
országokkal kialakított 
összekapcsolódások és belső vezetékek, 
amelyek célja a belső piac teljes körű 
megvalósítása és a megújuló forrásból 
származó energiatermelés integrálása.

Or. en

Módosítás 644
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Észak-déli irányú villamosenergia-
hálózati összekapcsolódások Közép-Kelet-
és Délkelet-Európában: észak-déli és 
kelet-nyugati irányú összekapcsolódások és 
belső vezetékek, amelyek célja a belső piac 
teljes körű megvalósítása és a megújuló 
forrásból származó energiatermelés 
integrálása.

(3) Észak-déli irányú villamosenergia-
hálózati összekapcsolódások Közép-Kelet-
Európában: észak-déli és kelet-nyugati 
irányú összekapcsolódások és belső 
vezetékek, amelyek célja a belső piac teljes 
körű megvalósítása és a megújuló forrásból 
származó energiatermelés integrálása.

Or. en

Módosítás 645
Niki Tzavela

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Észak-déli irányú villamosenergia-
hálózati összekapcsolódások Közép-Kelet-
és Délkelet-Európában: észak-déli és kelet-
nyugati irányú összekapcsolódások és 
belső vezetékek, amelyek célja a belső piac 
teljes körű megvalósítása és a megújuló 
forrásból származó energiatermelés 
integrálása.

(3) Észak-déli irányú villamosenergia-
hálózati összekapcsolódások Közép-Kelet-
és Délkelet-Európában: észak-déli és kelet-
nyugati irányú összekapcsolódások és 
belső vezetékek, amelyek célja a belső piac 
teljes körű megvalósítása és/vagy a 
megújuló forrásból származó 
energiatermelés integrálása.

Or. en

Indokolás

A változtatásokat annak érdekében javasolják, hogy ne korlátozzák a folyosó célját, ami a 
belső piac teljes körű megvalósítása, azonban nem csupán a megújuló forrásokból történő 
villamosenergia-termelés integrálása révén.

Módosítás 646
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Érintett tagállamok: Ausztria, Bulgária, 
Ciprus, a Cseh Köztársaság, Görögország,
Lengyelország, Magyarország, 
Németország, Olaszország, Románia, 
Szlovákia, Szlovénia.

Érintett tagállamok: Ausztria, Bulgária, a 
Cseh Köztársaság, Lengyelország, 
Magyarország, Németország, Olaszország, 
Románia, Szlovákia, Szlovénia.

Or. en

Módosítás 647
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Észak–déli irányú villamosenergia-
hálózati összekapcsolódások Délkelet-
Európában: észak-déli irányú 
összekapcsolódások és belső vezetékek, 
összeköttetések az Unión kívüli 
országokkal, amelyek célja a belső piac 
teljes körű megvalósítása és a megújuló 
forrásból származó energiatermelés 
integrálása.
Érintett tagállamok: Bulgária, Ciprus, 
Görögország, Magyarország, Olaszország, 
Románia, Szlovénia;

Or. en

Indokolás

A kiemelt jelentőségű villamosenergia-folyosóknak összhangban kell állniuk a korábbi 
régiókkal. A közös érdekű projektekre vonatkozó javaslatot tartalmazó, NSII által kidolgozott 
cselekvési terv 9 tagállamot említ, amelyek a módosított (1) bekezdés 3. pontjában találhatók. 
A 3a. pont szerinti csoportnak ki kell dolgoznia saját cselekvési tervét. Nem helyénvaló a 
régiók kiterjesztése, mivel igen bonyolulttá válik a konszenzus elérése.

Módosítás 648
Niki Tzavela

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Elszigetelt, szigeten működő 
villamosenergia-rendszerek 
összekapcsolása a szárazfölddel annak 
érdekében, hogy kihasználják az integrált 
villamosenergia-piac előnyeit, növeljék a 
megújuló energiaforrások részarányát, és 
megvalósítsák a megújuló forrásból 
származó energia lehetséges továbbítását
a szárazföldre.

Or. en
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Indokolás

Tekintettel a görög szigetek megújuló energiaforrásaiban rejlő komoly potenciálra, amelyeket 
céljaik teljesítése érdekében hozzáférhetővé lehetne tenni az uniós tagállamok számára, 
javasolnánk e pont alábbi kiegészítésének további megfontolását.

Módosítás 649
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A balti energiapiacok összekapcsolási 
terve a villamos energia területén (BEMIP 
– villamos energia): a balti régió tagállamai 
közötti összekapcsolódások és a belső 
hálózati infrastruktúrák megfelelő 
megerősítése a balti államok 
elszigeteltségének megszüntetése és a régió 
piaci integrációjának előmozdítása 
céljából.

(4) A balti energiapiacok összekapcsolási 
terve a villamos energia területén (BEMIP 
– villamos energia): a balti régió tagállamai 
közötti összekapcsolódások és a belső 
hálózati infrastruktúrák megfelelő 
megerősítése a balti államok 
elszigeteltségének megszüntetése és a régió 
piaci integrációjának előmozdítása, 
valamint a megújuló forrásból történő 
energiatermelés integrálása céljából.

Or. en

Módosítás 650
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 5 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Észak-déli irányú gázhálózati 
összekapcsolódások Nyugat-Európában: 
észak-déli irányú gázáramlást lehetővé 
tevő rendszerösszekötő kapacitások
Nyugat-Európában az ellátási útvonalak 
további diverzifikálása és a rövid távú 
gázkitárolási kapacitás növelése érdekében.

(5) Észak-déli irányú gázhálózati 
összekapcsolódások Nyugat-Európában: 
észak-déli irányú gázáramlást lehetővé 
tevő gázinfrastruktúra Nyugat-Európában 
a külső ellátási források, illetve az ellátási 
útvonalak további diverzifikálása és 
Közép-Európa ellátási biztonságának 
erősítése, a rövid távú gázkitárolási 
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kapacitás növelése, valamint a 
cseppfolyósított földgáz (LNG) termináljai
és a gáztároló infrastruktúra megépítése 
és optimalizálása érdekében.

Or. en

Módosítás 651
Vicente Miguel Garcés Ramón

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 5 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Észak-déli irányú gázhálózati 
összekapcsolódások Nyugat-Európában: 
észak-déli irányú gázáramlást lehetővé 
tevő rendszerösszekötő kapacitások 
Nyugat-Európában az ellátási útvonalak 
további diverzifikálása és a rövid távú 
gázkitárolási kapacitás növelése 
érdekében.

(5) Észak-déli irányú gázhálózati 
összekapcsolódások Nyugat-Európában: 
észak-déli irányú gázáramlást lehetővé 
tevő rendszerösszekötő kapacitások 
Nyugat-Európában a belső szűk 
keresztmetszetek megszüntetése és a rövid 
távú kitárolási kapacitás növelése 
érdekében, ezáltal teljes mértékben 
kihasználva a lehetséges alternatív külső 
készleteket – az Afrikából származókat is
beleértve –, és optimalizálva a 
cseppfolyósított földgáz (LNG) meglévő 
üzemeit és tárolólétesítményeit.

Or. en

Módosítás 652
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 5 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Észak-déli irányú gázhálózati 
összekapcsolódások Nyugat-Európában: 
észak-déli irányú gázáramlást lehetővé 
tevő rendszerösszekötő kapacitások
Nyugat-Európában az ellátási útvonalak 

(5) Észak-déli irányú gázhálózati 
összekapcsolódások Nyugat-Európában: 
észak-déli irányú gázáramlást lehetővé 
tevő gázinfrastruktúra Nyugat-Európában 
az ellátási útvonalak további 
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további diverzifikálása és a rövid távú 
gázkitárolási kapacitás növelése érdekében.

diverzifikálása és a rövid távú gázkitárolási 
kapacitás növelése érdekében.

Or. en

Módosítás 653
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 5 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Érintett tagállamok: Belgium, az Egyesült 
Királyság, Franciaország, Hollandia, 
Írország, Luxemburg, Málta, Németország, 
Olaszország, Portugália, Spanyolország.

Érintett tagállamok: Belgium, 
Franciaország, Hollandia, Írország, 
Luxemburg, Németország, Portugália, 
Spanyolország, Nagy-Britannia, Észak-
Írország, Dánia, Svédország és Norvégia.

Érintett alfolyosók:

Or. en

Módosítás 654
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 5 pont – 2 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) déli folyosó (Portugália, 
Spanyolország és Franciaország): a 
rendszerösszekötő kapacitás növelése, a 
lehetséges alternatív külső készletek teljes 
körű kihasználása – az Afrikából 
származókat is beleértve –, valamint a 
meglévő infrastruktúrák, nevezetesen a 
cseppfolyósított földgáz (LNG) üzemeinek 
és tárolólétesítményeinek optimalizálása;

Or. en
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Módosítás 655
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 5 pont – 2 bekezdés – 6 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) északnyugati folyosó (Belgium, 
Hollandia, Franciaország, Írország, 
Nagy-Britannia, Észak-Írország, 
Németország, Dánia, Svédország, 
Luxemburg és Norvégia (megfigyelő));

Or. en

Indokolás

A javasolt gázfolyosók túl nagyok, és már vannak közreműködő érdekelt felek. A gázágazat 
terén indított aktuális és folyamatban lévő regionális kezdeményezésekkel (GRI) összhangban 
alcsoportokat kell meghatározni, ahol előzetesen megvitatják a közös érdekű projekt (PCI) 
státuszára pályázó projekteket. A GRI-k már rendelkeznek a szükséges tapasztalattal, 
valamint megfelelő irányítási struktúrával és az érdekelt felek részéről folytatott 
közreműködéssel számolnak, ezért a folyosókat a már létező és sikeresen működő regionális 
együttműködési struktúrákhoz lehető legközelebb kell kialakítani.

Módosítás 656
Niki Tzavela

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 6 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Észak-déli irányú gázhálózati 
összekapcsolódások Közép-Kelet- és 
Délkelet-Európában: regionális 
gázhálózati összeköttetések a balti-tengeri 
régió, az Adriai- és az Égei-, valamint a 
Fekete-tenger között, elsősorban a még 
diverzifikáltabb és biztonságosabb 
gázellátás érdekében.

(6) Észak-déli irányú gázhálózati 
összekapcsolódások Közép-Kelet- és 
Délkelet-Európában: energetikai
infrastruktúra a balti-tengeri régió, az 
Adriai-, az Égei- és a Fekete-tenger, illetve
a Földközi-tenger medencéjének keleti 
része között, elsősorban a még 
diverzifikáltabb és biztonságosabb 
gázellátás érdekében.

Or. en
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Indokolás

A javasolt változások célja, hogy nagyobb hangsúlyt fektessenek a folyosó célkitűzésére, azaz 
a diverzifikációra, valamint hogy a Földközi-tenger medencéjének keleti részét is beillesszék, 
tekintve, hogy ez két olyan tagállamot is érint, amelyek már szerepelnek a vonatkozó listán.

Módosítás 657
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 6 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Észak-déli irányú gázhálózati 
összekapcsolódások Közép-Kelet- és 
Délkelet-Európában: regionális gázhálózati 
összeköttetések a balti-tengeri régió, az 
Adriai- és az Égei-, valamint a Fekete-
tenger között, elsősorban a még 
diverzifikáltabb és biztonságosabb 
gázellátás érdekében.

(6) Észak-déli irányú gázhálózati 
összekapcsolódások Közép-Kelet- és 
Délkelet-Európában: regionális gázhálózati 
összeköttetések és infrastruktúra a balti-
tengeri régió, az Adriai- és az Égei-, 
valamint a Fekete-tenger között, beleértve 
a cseppfolyósított és sűrített földgáz (LNG 
és CNG) termináljait és tárolását is, 
elsősorban a még diverzifikáltabb és 
biztonságosabb gázellátás érdekében.

Or. en

Módosítás 658
Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 6 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Észak-déli irányú gázhálózati 
összekapcsolódások Közép-Kelet- és 
Délkelet-Európában: regionális gázhálózati 
összeköttetések a balti-tengeri régió, az 
Adriai- és az Égei-, valamint a Fekete-
tenger között, elsősorban a még 
diverzifikáltabb és biztonságosabb 
gázellátás érdekében.

(6) Észak-déli irányú gázhálózati 
összekapcsolódások Közép-Kelet- és 
Délkelet-Európában: regionális 
gázinfrastruktúrák és gázhálózati 
összeköttetések a balti-tengeri régió, az 
Adriai- és az Égei-, valamint a Fekete-
tenger között, elsősorban a még 
diverzifikáltabb és biztonságosabb 
gázellátás érdekében.
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Or. en

Módosítás 659
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 6 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Észak-déli irányú gázhálózati 
összekapcsolódások Közép-Kelet- és 
Délkelet-Európában: regionális gázhálózati 
összeköttetések a balti-tengeri régió, az 
Adriai- és az Égei-, valamint a Fekete-
tenger között, elsősorban a még 
diverzifikáltabb és biztonságosabb 
gázellátás érdekében.

(6) Észak-déli irányú gázhálózati 
összekapcsolódások Közép-Kelet- és 
Délkelet-Európában: regionális gázhálózati 
összeköttetések infrastruktúrája a balti-
tengeri régió, az Adriai- és az Égei-, 
valamint a Fekete-tenger között, elsősorban 
a még diverzifikáltabb és biztonságosabb 
gázellátás érdekében.

Or. en

Módosítás 660
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 6 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Észak-déli irányú gázhálózati 
összekapcsolódások Közép-Kelet- és 
Délkelet-Európában: regionális gázhálózati 
összeköttetések a balti-tengeri régió, az 
Adriai- és az Égei-, valamint a Fekete-
tenger között, elsősorban a még
diverzifikáltabb és biztonságosabb 
gázellátás érdekében.

(6) Észak-déli irányú gázhálózati 
összekapcsolódások Közép-Kelet- és 
Délkelet-Európában: regionális gázhálózati 
infrastruktúra a balti-tengeri régió, az 
Adriai- és az Égei-, valamint a Fekete-
tenger között, elsősorban a még 
diverzifikáltabb és biztonságosabb 
gázellátás érdekében.

Or. en

Módosítás 661
Adina-Ioana Vălean



PE488.000v01-00 18/125 AM\900619HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 7 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Déli gázfolyosó (SGC): gáz szállítása a 
Kaszpi-medencéből, Közép-Ázsiából, a 
Közel-Keletről és a Földközi-tenger 
medencéjének keleti részéből az Unióba a 
diverzifikáltabb gázellátás érdekében.

(7) Déli gázfolyosó (SGC): infrastruktúra 
gáz szállítására és tárolására a Kaszpi-
medencéből, Közép-Ázsiából, a Közel-
Keletről és a Földközi-tenger 
medencéjének keleti részéből az Unióba, a 
cseppfolyósított és sűrített földgáz 
termináljait (LNG és CNG) is ideértve, a 
diverzifikáltabb és biztonságosabb 
gázellátás érdekében.

Or. en

Módosítás 662
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 7 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Déli gázfolyosó (SGC): gáz szállítása a 
Kaszpi-medencéből, Közép-Ázsiából, a 
Közel-Keletről és a Földközi-tenger 
medencéjének keleti részéből az Unióba a 
diverzifikáltabb gázellátás érdekében.

(7) Déli gázfolyosó (SGC):
gázinfrastruktúra a Kaszpi-medencéből, 
Közép-Ázsiából, a Közel-Keletről és a 
Földközi-tenger medencéjének keleti 
részéből az Unióba irányuló gázellátás 
fokozottabb diverzifikálása érdekében.

Or. en

Módosítás 663
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 7 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Déli gázfolyosó (SGC): gáz szállítása a (7) Déli gázfolyosó (SGC):
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Kaszpi-medencéből, Közép-Ázsiából, a 
Közel-Keletről és a Földközi-tenger 
medencéjének keleti részéből az Unióba a 
diverzifikáltabb gázellátás érdekében.

gázinfrastruktúra a Kaszpi-medencéből, 
Közép-Ázsiából, a Közel-Keletről és a 
Földközi-tenger medencéjének keleti 
részéből az Unióba irányuló gázellátás
fokozottabb diverzifikálása érdekében.

Or. en

Módosítás 664
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 7 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Déli gázfolyosó (SGC): gáz szállítása a 
Kaszpi-medencéből, Közép-Ázsiából, a 
Közel-Keletről és a Földközi-tenger 
medencéjének keleti részéből az Unióba a 
diverzifikáltabb gázellátás érdekében.

(7) Déli gázfolyosó (SGC): gáz szállítása a 
Kaszpi-medencéből, Közép-Ázsiából, a 
Közel-Keletről és a Földközi-tenger 
medencéjének keleti részéből az Unióba a 
gázellátás és az útvonalak fokozottabb
diverzifikálása és biztonsága érdekében.

Or. en

Módosítás 665
Algirdas Saudargas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 8 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A balti energiapiacok összekapcsolási 
terve a gázenergia területén (BEMIP –
gázenergia): az infrastruktúra célja a 
három balti állam és Finnország
elszigeteltségének, valamint egyetlen 
ellátási forrástól való függésének 
megszüntetése, és a balti-tengeri térség 
gázellátásának fokozottabb diverzifikálása.

(8) A balti energiapiacok összekapcsolási 
terve a gázenergia területén (BEMIP –
gázenergia): a Balti régió tagállamai 
közötti gázinfrastruktúra, a belső 
gázhálózati infrastruktúra 
megerősítésével, aminek célja a három 
balti állam és Finnország 
elszigeteltségének, valamint egyetlen 
ellátási forrástól való függésének 
megszüntetése, a balti-tengeri térség 
gázellátásának fokozottabb diverzifikálása
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és biztonsága érdekében.

Or. en

Módosítás 666
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 8 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A balti energiapiacok összekapcsolási 
terve a gázenergia területén (BEMIP –
gázenergia): az infrastruktúra célja a három 
balti állam és Finnország 
elszigeteltségének, valamint egyetlen 
ellátási forrástól való függésének 
megszüntetése, és a balti-tengeri térség 
gázellátásának fokozottabb diverzifikálása.

(8) A balti energiapiacok összekapcsolási 
terve a gázenergia területén (BEMIP –
gázenergia): az infrastruktúra célja a három 
balti állam és Finnország 
elszigeteltségének, valamint egyetlen 
ellátási forrástól való függésének 
megszüntetése, továbbá a balti-tengeri 
térség gázellátásának és útvonalainak
fokozottabb diverzifikálása és biztonsága.

Or. en

Módosítás 667
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 9 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Olajszállítási hálózati összeköttetések 
Közép-Kelet-Európában (OSC): a közép-
kelet-európai olajvezeték-hálózat 
kölcsönös átjárhatóságát biztosítják az 
ellátás biztonságának javítása és a 
környezeti kockázatok csökkentése 
érdekében.

(9) Olajszállítási hálózati összeköttetések 
Közép, Kelet- és Délkelet-Európában
(OSC): a közép-kelet-európai olajvezeték-
hálózat kölcsönös átjárhatóságát biztosítják 
az ellátás biztonságának javítása és a 
környezeti kockázatok csökkentése 
érdekében.

Or. ro
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Módosítás 668
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 9 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Olajszállítási hálózati összeköttetések
Közép-Kelet-Európában (OSC): a közép-
kelet-európai olajvezeték-hálózat 
kölcsönös átjárhatóságát biztosítják az 
ellátás biztonságának javítása és a 
környezeti kockázatok csökkentése 
érdekében.

(9) Olajszállítást diverzifikáló folyosók
Közép-Kelet-Európában (OSC): a közép-
kelet-európai olajvezeték-hálózat 
kölcsönös átjárhatóságát biztosítják az 
ellátás biztonságának javítása és a 
környezeti kockázatok csökkentése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 669
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 9 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Érintett tagállamok: Ausztria, a Cseh 
Köztársaság, Lengyelország, 
Magyarország, Németország, Szlovákia.

Érintett tagállamok: Ausztria, a Cseh 
Köztársaság, Lengyelország, 
Magyarország, Németország, Románia, 
Szlovákia.

Or. ro

Módosítás 670
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 10 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Intelligens hálózatok kiépítése:
intelligens hálózati technológiák 
bevezetése az Unió egész területén a 

(10) Intelligens hálózatok kiépítése:
intelligens hálózati technológiák 
bevezetése az Unió egész területén a 
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villamosenergia-hálózathoz csatlakozó 
valamennyi felhasználó magatartásának és 
intézkedéseinek hatékony integrálása 
érdekében, különös tekintettel a megújuló 
vagy elosztott forrásokból származó nagy 
mennyiségű villamosenergia-termelésre és 
a fogyasztók keresletoldali 
válaszintézkedéseire.

villamosenergia- és gázhálózathoz 
csatlakozó valamennyi felhasználó 
magatartásának és intézkedéseinek 
hatékony integrálása érdekében, különös 
tekintettel a megújuló vagy elosztott 
forrásokból származó nagy mennyiségű 
villamosenergia- és gáztermelésre és a 
fogyasztók keresletoldali 
válaszintézkedéseire.

Or. fr

Módosítás 671
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 10 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Intelligens hálózatok kiépítése:
intelligens hálózati technológiák 
bevezetése az Unió egész területén a 
villamosenergia-hálózathoz csatlakozó 
valamennyi felhasználó magatartásának és 
intézkedéseinek hatékony integrálása 
érdekében, különös tekintettel a megújuló 
vagy elosztott forrásokból származó nagy 
mennyiségű villamosenergia-termelésre és 
a fogyasztók keresletoldali 
válaszintézkedéseire.

(10) Intelligens hálózatok kiépítése:
intelligens hálózati technológiák 
bevezetése az Unió egész területén a 
villamosenergia- vagy gázhálózathoz
csatlakozó valamennyi felhasználó 
magatartásának és intézkedéseinek 
hatékony integrálása érdekében, különös 
tekintettel a megújuló vagy elosztott 
forrásokból származó nagy mennyiségű 
villamosenergia- vagy gáztermelésre és a 
fogyasztók keresletoldali 
válaszintézkedéseire.

Or. fr

Indokolás

Az intelligens gázhálózatok beillesztése – különösen rugalmasságuknak és a megújuló 
energiaforrások integrálásának köszönhetően – valódi hozzáadott értéket teremthet az 
európai energiahálózat számára.

Módosítás 672
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 10 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Intelligens hálózatok kiépítése: 
intelligens hálózati technológiák 
bevezetése az Unió egész területén a 
villamosenergia-hálózathoz csatlakozó 
valamennyi felhasználó magatartásának és 
intézkedéseinek hatékony integrálása 
érdekében, különös tekintettel a megújuló 
vagy elosztott forrásokból származó nagy 
mennyiségű villamosenergia-termelésre és 
a fogyasztók keresletoldali 
válaszintézkedéseire.

(10) Intelligens hálózatok kiépítése: 
intelligens hálózati technológiák 
bevezetése az Unió egész területén a 
villamosenergia-hálózathoz csatlakozó 
valamennyi felhasználó magatartásának és 
intézkedéseinek hatékony integrálása 
érdekében, különös tekintettel a megújuló 
vagy elosztott forrásokból származó 
villamosenergia-termelésre és a fogyasztók 
keresletoldali válaszintézkedéseire.

Or. nl

Módosítás 673
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 11 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Villamosenergia-szupersztrádák: 
2020-ig megvalósulnak az első 
villamosenergia-szupersztrádák, amelyek 
célja a villamosenergia-szupersztrádák 
Uniós szintű rendszerének kiépítése.

törölve

Érintett tagállamok: minden tagállam.

Or. de

Módosítás 674
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 11 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Villamosenergia-szupersztrádák:
2020-ig megvalósulnak az első 
villamosenergia-szupersztrádák, amelyek 
célja a villamosenergia-szupersztrádák 
Uniós szintű rendszerének kiépítése.

(11) Villamosenergia-szupersztrádák:
2020-ig megvalósulnak az első 
villamosenergia-szupersztrádák, amelyek 
célja a villamosenergia-szupersztrádák 
Uniós szintű rendszerének kiépítése, amely 
a következőket biztosítja:
- a szél villamosenergia-termelésre 
történő, egyre növekvő felhasználásának
kiszolgálása az Északi- és a Balti-tenger
környékén, valamint a megújuló 
energiaforrásból származó 
villamosenergia-termelés növelése Kelet-
és Dél-Európában;
- az új energiatermelő csomópontok
összekapcsolása jelentős 
tárolókapacitásokkal az északi 
országokban és az Alpokban, valamint a 
fő fogyasztási központokkal Közép-
Európában, és
- a villamos energia iránti egyre 
rugalmasabb és decentralizáltabb 
keresletre és kínálatra adott válasz;

Or. en

Módosítás 675
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 12 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Határokon átnyúló szén-dioxid-
szállítási hálózat: a tagállamok közötti és 
a szomszédos harmadik országokba vezető 
szén-dioxid-szállítási infrastruktúra 
kifejlesztése a szén-dioxid-leválasztás és -
tárolás fejlesztése céljából.

törölve

Érintett tagállamok: minden tagállam.
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Or. en

Módosítás 676
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 12 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Határokon átnyúló szén-dioxid-
szállítási hálózat: a tagállamok közötti és 
a szomszédos harmadik országokba vezető 
szén-dioxid-szállítási infrastruktúra 
kifejlesztése a szén-dioxid-leválasztás és -
tárolás fejlesztése céljából.

törölve

Érintett tagállamok: minden tagállam.

Or. de

Módosítás 677
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 12 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Határokon átnyúló szén-dioxid-
szállítási hálózat: a tagállamok közötti és 
a szomszédos harmadik országokba vezető 
szén-dioxid-szállítási infrastruktúra 
kifejlesztése a szén-dioxid-leválasztás és -
tárolás fejlesztése céljából.

törölve

Érintett tagállamok: minden tagállam.

Or. nl

Indokolás

Mivel a CLT gazdasági és kereskedelmi életképessége még nem bizonyított, és 2020-ig nem is 
várható a technológia kereskedelmi megjelenése, e rendeletben ne írjanak elő számára 
pénzügyi támogatást. A CLT-ben rejlő lehetőségekkel foglalkozó kutatások pénzügyi 
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támogatása más európai csatornákon keresztül már biztosított.

Módosítás 678
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a legalább 220 kV feszültségre 
tervezett, villamos energia átvitelére 
szolgáló nagyfeszültségű légvezetékek, 
valamint legalább 150 kV feszültség 
átvitelére tervezett föld alatti és tenger 
alatti vezetékek;

(a) a legalább 220 kV feszültségre 
tervezett, villamos energia átvitelére 
szolgáló nagyfeszültségű légvezetékek, 
legalább 150 kV feszültség átvitelére 
tervezett föld alatti és tenger alatti 
vezetékek, valamint a fentiekhez 
csatlakoztatott, legalább 10 kV-os közepes 
és kisfeszültségű vezetékek;

Or. de

Módosítás 679
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a legalább 220 kV feszültségre 
tervezett, villamos energia átvitelére 
szolgáló nagyfeszültségű légvezetékek, 
valamint legalább 150 kV feszültség 
átvitelére tervezett föld alatti és tenger 
alatti vezetékek;

(a) a legalább 220 kV feszültségre 
tervezett, villamos energia átvitelére 
szolgáló nagyfeszültségű légvezetékek, 
valamint legalább 150 kV feszültség 
átvitelére tervezett föld alatti és tenger 
alatti vezetékek, a fenti vezetékekhez 
csatlakoztatott, legalább 10 kV-os közepes 
és kisfeszültségű vezetékeket is beleértve.

Or. en

Indokolás

Az átvitel és az elosztás szorosan összekapcsolódik, így azok a közös érdekű projektek 
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tervezésekor nem fontolhatók meg külön-külön. Ezért az elosztó- és átviteli vezetékek 
kapcsolódását, amit közös érdekű projekteknek tekintenek, akkor is figyelembe kell venni, 
amikor a támogatható energiainfrastruktúra-projekteket fontolgatják. Ez különösen fontos, 
amikor átviteli „szupersztrádákat" építenek a villamos energia szállítására a nagyléptékű
megújuló projektek helyszínéről a fogyasztás helyére, mivel kilépési pontokat is ki kell építeni 
az elosztó hálózat felé a cél elérése érdekében.

Módosítás 680
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a legalább 220 kV feszültségre 
tervezett, villamos energia átvitelére 
szolgáló nagyfeszültségű légvezetékek, 
valamint legalább 150 kV feszültség 
átvitelére tervezett föld alatti és tenger 
alatti vezetékek;

(a) a legalább 220 kV feszültségre 
tervezett, villamos energia átvitelére 
szolgáló nagyfeszültségű légvezetékek, 
valamint legalább 150 kV feszültség 
átvitelére tervezett föld alatti és tenger 
alatti vezetékek, a legalább 10 kV 
feszültségre tervezett, e nagyfeszültségű 
légvezetékekhez vagy a többi említett 
vezetékhez csatlakoztatott közepes és 
kisfeszültségű vezetékeket is beleértve;

Or. nl

Módosítás 681
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) villamosenergia-tároló létesítmények 
villamos energia állandó vagy ideiglenes, 
felszíni vagy föld alatti létesítményekben 
vagy geológiai tárolásra alkalmas 
helyszíneken történő tárolására, feltéve 
hogy ezek közvetlenül legalább 110 kV 
feszültség átvitelére tervezett 
nagyfeszültségű vezetékekkel 

(c) villamosenergia-tároló létesítmények 
villamos energia állandó vagy ideiglenes, 
felszíni vagy föld alatti létesítményekben 
vagy geológiai tárolásra alkalmas 
helyszíneken történő tárolására;
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kapcsolódnak össze;

Or. nl

Módosítás 682
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) villamosenergia-tároló létesítmények 
villamos energia állandó vagy ideiglenes, 
felszíni vagy föld alatti létesítményekben 
vagy geológiai tárolásra alkalmas 
helyszíneken történő tárolására, feltéve 
hogy ezek közvetlenül legalább 110 kV 
feszültség átvitelére tervezett 
nagyfeszültségű vezetékekkel 
kapcsolódnak össze;

(c) villamosenergia-tároló létesítmények 
villamos energia állandó vagy ideiglenes, 
felszíni vagy föld alatti létesítményekben 
vagy geológiai tárolásra alkalmas 
helyszíneken történő tárolására;

Or. en

Indokolás

Az elosztórendszer-üzemeltetőknek szintén támogatást kell nyújtani az intelligens hálózatok 
alkalmazásának összefüggésében. Ezért az intelligens hálózatok hatókörét ki kell terjeszteni a 
kisfeszültségű hálózatokra is, ahol pillanatnyilag a legtöbb előny származik azok
alkalmazásából, és ahol a legnagyobb számban kapcsolódnak össze a fogyasztók és a kis, 
magántulajdonban lévő energiatermelő létesítmények. Az elosztórendszer-üzemeltetők 
egyúttal elengedhetetlen szerepet töltenek be a megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia integrálásában.

Módosítás 683
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) valamennyi felszerelés vagy berendezés (e) valamennyi, az intelligens 
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átviteli és közepes feszültségű elosztási 
szinten egyaránt, amelynek célja egy 
villamosenergia-hálózaton belül a valós 
idejű vagy közel valós idejű, kétirányú 
digitális adatátvitel, a villamosenergia-
termelés, -átvitel, -elosztás és -fogyasztás 
interaktív és intelligens nyomon követése 
és kezelése, olyan hálózatot létrehozva 
ezáltal, amely hatékonyan integrálja a 
hálózathoz csatlakozó valamennyi 
felhasználó (termelő, fogyasztó, valamint 
aki mindkettő egyszerre) magatartását és 
intézkedéseit annak érdekében, hogy 
biztosítsa egy gazdaságilag hatékony, 
fenntartható, alacsony veszteséggel járó, 
magas színvonalú, ellátási biztonságot 
nyújtó és biztonságos villamosenergia-
rendszer rendelkezésre állását.

hálózatokhoz kapcsolódó felszerelés vagy 
berendezés minden feszültségi szinten, 
amelynek célja egy villamosenergia-
hálózaton belül a valós idejű vagy közel 
valós idejű, kétirányú digitális adatátvitel, a 
villamosenergia-termelés, -átvitel, -elosztás 
és -fogyasztás interaktív és intelligens 
nyomon követése és kezelése, olyan 
hálózatot létrehozva ezáltal, amely 
hatékonyan integrálja a hálózathoz 
csatlakozó valamennyi felhasználó 
(termelő, fogyasztó, valamint aki 
mindkettő egyszerre) magatartását és 
intézkedéseit annak érdekében, hogy 
biztosítsa egy gazdaságilag hatékony, 
fenntartható, alacsony veszteséggel járó, 
magas színvonalú, ellátási biztonságot 
nyújtó és biztonságos villamosenergia-
rendszer rendelkezésre állását.

Or. en

Módosítás 684
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) valamennyi felszerelés vagy berendezés 
átviteli és közepes feszültségű elosztási 
szinten egyaránt, amelynek célja egy 
villamosenergia-hálózaton belül a valós 
idejű vagy közel valós idejű, kétirányú 
digitális adatátvitel, a villamosenergia-
termelés, -átvitel, -elosztás és -fogyasztás 
interaktív és intelligens nyomon követése 
és kezelése, olyan hálózatot létrehozva 
ezáltal, amely hatékonyan integrálja a 
hálózathoz csatlakozó valamennyi 
felhasználó (termelő, fogyasztó, valamint 
aki mindkettő egyszerre) magatartását és 
intézkedéseit annak érdekében, hogy 
biztosítsa egy gazdaságilag hatékony, 
fenntartható, alacsony veszteséggel járó, 

(e) valamennyi, az intelligens hálózatok 
szempontjából lényeges felszerelés vagy 
berendezés, amelynek célja egy 
villamosenergia-hálózaton belül a valós 
idejű vagy közel valós idejű, kétirányú 
digitális adatátvitel, a villamosenergia-
termelés, -átvitel, -elosztás és -fogyasztás 
interaktív és intelligens nyomon követése
és kezelése, olyan hálózatot létrehozva 
ezáltal, amely hatékonyan integrálja a 
hálózathoz csatlakozó valamennyi 
felhasználó (termelő, fogyasztó, valamint 
aki mindkettő egyszerre) magatartását és 
intézkedéseit annak érdekében, hogy 
biztosítsa egy gazdaságilag hatékony, 
fenntartható, alacsony veszteséggel járó, 
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magas színvonalú, ellátási biztonságot 
nyújtó és biztonságos villamosenergia-
rendszer rendelkezésre állását.

magas színvonalú, ellátási biztonságot 
nyújtó és biztonságos villamosenergia-
rendszer rendelkezésre állását.

Or. de

Módosítás 685
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) valamennyi felszerelés vagy berendezés 
átviteli és közepes feszültségű elosztási 
szinten egyaránt, amelynek célja egy 
villamosenergia-hálózaton belül a valós 
idejű vagy közel valós idejű, kétirányú 
digitális adatátvitel, a villamosenergia-
termelés, -átvitel, -elosztás és -fogyasztás 
interaktív és intelligens nyomon követése 
és kezelése, olyan hálózatot létrehozva 
ezáltal, amely hatékonyan integrálja a 
hálózathoz csatlakozó valamennyi 
felhasználó (termelő, fogyasztó, valamint 
aki mindkettő egyszerre) magatartását és 
intézkedéseit annak érdekében, hogy
biztosítsa egy gazdaságilag hatékony, 
fenntartható, alacsony veszteséggel járó, 
magas színvonalú, ellátási biztonságot 
nyújtó és biztonságos villamosenergia-
rendszer rendelkezésre állását.

(e) valamennyi felszerelés vagy berendezés 
átviteli és elosztási szinten egyaránt, 
amelynek célja egy villamosenergia-
hálózaton belül a valós idejű vagy közel 
valós idejű, kétirányú digitális adatátvitel, a 
villamosenergia-termelés, -átvitel, -elosztás 
és -fogyasztás interaktív és intelligens 
nyomon követése és kezelése, olyan 
hálózatot létrehozva ezáltal, amely 
hatékonyan integrálja a hálózathoz 
csatlakozó valamennyi felhasználó 
(termelő, fogyasztó, valamint aki 
mindkettő egyszerre) magatartását és 
intézkedéseit annak érdekében, hogy 
biztosítsa egy gazdaságilag hatékony,
fenntartható, alacsony veszteséggel járó, 
magas színvonalú, ellátási biztonságot 
nyújtó és biztonságos villamosenergia-
rendszer rendelkezésre állását.

Or. nl

Módosítás 686
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) valamennyi felszerelés vagy berendezés 
átviteli és közepes feszültségű elosztási 
szinten egyaránt, amelynek célja egy 
villamosenergia-hálózaton belül a valós 
idejű vagy közel valós idejű, kétirányú 
digitális adatátvitel, a villamosenergia-
termelés, -átvitel, -elosztás és -fogyasztás 
interaktív és intelligens nyomon követése 
és kezelése, olyan hálózatot létrehozva 
ezáltal, amely hatékonyan integrálja a 
hálózathoz csatlakozó valamennyi 
felhasználó (termelő, fogyasztó, valamint 
aki mindkettő egyszerre) magatartását és 
intézkedéseit annak érdekében, hogy 
biztosítsa egy gazdaságilag hatékony, 
fenntartható, alacsony veszteséggel járó, 
magas színvonalú, ellátási biztonságot 
nyújtó és biztonságos villamosenergia-
rendszer rendelkezésre állását.

(e) valamennyi felszerelés vagy berendezés 
átviteli és közepes, illetve alacsony
feszültségű elosztási szinten egyaránt, 
amelynek célja egy villamosenergia-
hálózaton belül a valós idejű vagy közel 
valós idejű, kétirányú digitális adatátvitel, a 
villamosenergia-termelés, -átvitel, -elosztás 
és -fogyasztás interaktív és intelligens 
nyomon követése és kezelése, olyan 
hálózatot létrehozva ezáltal, amely 
hatékonyan integrálja a hálózathoz 
csatlakozó valamennyi felhasználó 
(termelő, fogyasztó, valamint aki 
mindkettő egyszerre) magatartását és 
intézkedéseit annak érdekében, hogy 
biztosítsa egy gazdaságilag hatékony, 
fenntartható, alacsony veszteséggel járó, 
magas színvonalú, ellátási biztonságot 
nyújtó és biztonságos villamosenergia-
rendszer rendelkezésre állását.

Or. en

Indokolás

Az intelligens hálózati projektek kiválasztásának kritériumait megkülönböztetéstől mentesen 
kell meghatározni.

Módosítás 687
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) valamennyi felszerelés vagy berendezés 
átviteli és közepes feszültségű elosztási 
szinten egyaránt, amelynek célja egy 
villamosenergia-hálózaton belül a valós 
idejű vagy közel valós idejű, kétirányú 
digitális adatátvitel, a villamosenergia-
termelés, -átvitel, -elosztás és -fogyasztás 

(e) valamennyi felszerelés vagy berendezés 
átviteli és közepes, illetve alacsony 
feszültségű elosztási szinten egyaránt, 
amelynek célja egy villamosenergia-
hálózaton belül a valós idejű vagy közel 
valós idejű, kétirányú digitális adatátvitel, a 
villamosenergia-termelés, -átvitel, -elosztás 
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interaktív és intelligens nyomon követése 
és kezelése, olyan hálózatot létrehozva 
ezáltal, amely hatékonyan integrálja a 
hálózathoz csatlakozó valamennyi 
felhasználó (termelő, fogyasztó, valamint 
aki mindkettő egyszerre) magatartását és 
intézkedéseit annak érdekében, hogy 
biztosítsa egy gazdaságilag hatékony, 
fenntartható, alacsony veszteséggel járó, 
magas színvonalú, ellátási biztonságot 
nyújtó és biztonságos villamosenergia-
rendszer rendelkezésre állását.

és -fogyasztás interaktív és intelligens 
nyomon követése és kezelése, olyan 
hálózatot létrehozva ezáltal, amely 
hatékonyan integrálja a hálózathoz 
csatlakozó valamennyi felhasználó 
(termelő, fogyasztó, valamint aki 
mindkettő egyszerre) magatartását és 
intézkedéseit annak érdekében, hogy 
biztosítsa egy gazdaságilag hatékony, 
fenntartható, alacsony veszteséggel járó, 
magas színvonalú, ellátási biztonságot 
nyújtó és biztonságos villamosenergia-
rendszer rendelkezésre állását.

Or. en

Módosítás 688
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) valamennyi felszerelés vagy berendezés 
átviteli és közepes feszültségű elosztási 
szinten egyaránt, amelynek célja egy 
villamosenergia-hálózaton belül a valós 
idejű vagy közel valós idejű, kétirányú 
digitális adatátvitel, a villamosenergia-
termelés, -átvitel, -elosztás és -fogyasztás 
interaktív és intelligens nyomon követése 
és kezelése, olyan hálózatot létrehozva 
ezáltal, amely hatékonyan integrálja a 
hálózathoz csatlakozó valamennyi 
felhasználó (termelő, fogyasztó, valamint 
aki mindkettő egyszerre) magatartását és 
intézkedéseit annak érdekében, hogy 
biztosítsa egy gazdaságilag hatékony, 
fenntartható, alacsony veszteséggel járó, 
magas színvonalú, ellátási biztonságot 
nyújtó és biztonságos villamosenergia-
rendszer rendelkezésre állását.

(e) valamennyi felszerelés vagy berendezés 
átviteli és közepes, illetve alacsony
feszültségű elosztási szinten egyaránt, 
amelynek célja egy villamosenergia-
hálózaton belül a valós idejű vagy közel 
valós idejű, kétirányú digitális adatátvitel, a 
villamosenergia-termelés, -átvitel, -elosztás 
és -fogyasztás interaktív és intelligens 
nyomon követése és kezelése, olyan 
hálózatot létrehozva ezáltal, amely 
hatékonyan integrálja a hálózathoz 
csatlakozó valamennyi felhasználó 
(termelő, fogyasztó, valamint aki 
mindkettő egyszerre) magatartását és 
intézkedéseit annak érdekében, hogy 
biztosítsa egy gazdaságilag hatékony, 
fenntartható, alacsony veszteséggel járó, 
magas színvonalú, ellátási biztonságot 
nyújtó és biztonságos villamosenergia-
rendszer rendelkezésre állását.

Or. fr
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Módosítás 689
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) az elektromos vagy hibrid járművek 
áramellátásához kapcsolódó 
infrastruktúra;

Or. ro

Módosítás 690
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(eb) kikötői létesítmények a kikötött hajók 
parti áramhoz történő csatlakoztatására, a 
fedélzeten saját motorral termelt áram 
helyett;

Or. ro

Módosítás 691
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) cseppfolyósított földgázhoz (LNG) 
vagy sűrített földgázhoz (CNG) használt 
átvételi, tároló- és újragázosító vagy 
dekompressziós létesítmények;

(c) cseppfolyósított földgázhoz (LNG) 
vagy sűrített földgázhoz (CNG) használt 
átvételi, tároló-, szállító és újragázosító 
vagy dekompressziós létesítmények;
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Or. en

Módosítás 692
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) felszerelések vagy berendezések
átviteli és közepes feszültségű elosztási 
szinten egyaránt, amelyek célja egy 
hálózaton belül a kétirányú digitális 
adatátvitel, illetve a gáztermelés, -átvitel, -
elosztás és -fogyasztás valós idejű vagy 
közel valós idejű, interaktív és intelligens 
nyomon követése és kezelése, egy olyan 
hálózat kialakítása érdekében, amely 
hatékonyan integrálja a hálózathoz 
kapcsolódó valamennyi felhasználó 
(termelők, fogyasztók, illetve egyszerre 
mindkettő) magatartását és fellépéseit 
azzal a céllal, hogy egy gazdaságilag 
hatékony, fenntartható, alacsony 
veszteséggel járó, kiváló minőségű 
gázrendszert alakítsanak ki, amely 
garantálja az ellátás biztonságát és a 
biztonságos működést;

Or. fr

Indokolás

Az intelligens hálózatokat a gázágazat terén is támogatni kell, mivel lehetővé teszik a 
megújuló energiaforrások integrálását, valamint a hálózat nagyobb rugalmasságának és 
hatékonyságának biztosítását.

Módosítás 693
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) az olaj tekintetében: törölve
(a) kőolajszállításra használt 
csővezetékek;
(b) a kőolajvezetékek üzemeltetéséhez 
szükséges szivattyútelepek és 
tárolólétesítmények;
(c) a rendszer megfelelő, biztonságos és 
hatékony működéséhez szükséges 
felszerelések és berendezések, beleértve a 
védelmi, a felügyeleti és a szabályozó 
rendszereket, illetve a kétirányú áramlást 
biztosító eszközöket is;

Or. en

Módosítás 694
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) kőolajszállításra használt csővezetékek; (a) a kőolaj finomítóba történő 
szállítására használt csővezetékek;

Or. en

Módosítás 695
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) a szén-dioxid tekintetében: törölve
(a) az upstream csővezeték-hálózat 
kivételével az antropogén eredetű szén-
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dioxid egynél több forrásból, például 
olyan ipari berendezésekből (az 
erőműveket is ideértve) történő 
szállítására használt csővezetékek, 
amelyek égetéssel vagy más, fosszilis vagy 
nem fosszilis széntartalmú összetevőket 
tartalmazó kémiai reakciók útján szén-
dioxidot állítanak elő, a 2009/31/EK 
irányelv értelmében a szén-dioxid állandó 
geológiai tárolása céljából;
(b) a szén-dioxid továbbszállításához 
szükséges cseppfolyósításra vagy 
kiegyenlítő tárolásra szolgáló 
létesítmények; nem tartozik ide az egy 
adott geológiai formáción belül a CO2-
nak a 2009/31/EK irányelv szerinti 
állandó geológiai tárolására használt 
infrastruktúra, illetve az ehhez kapcsolódó 
felszíni és besajtoló berendezések;
(c) bármely, a rendszer megfelelő, 
biztonságos és hatékony működéséhez 
szükséges felszerelés vagy berendezés, 
ideértve a védelmi, felügyeleti vagy 
szabályozó rendszereket is.

Or. en

Indokolás

2020-ig és az utána következő időszakban is a gáz- és villamosenergia-infrastruktúra 
beruházási igényei hatalmasak, ezért nem indokolt a CLT szállítási és tároló infrastruktúrára 
szánt támogatásoknak e rendelet keretében történő külön odaítélése. A rendeletnek továbbra 
is az eredeti célra kell összpontosítania annak érdekében, hogy eredményeket érjen el a 
villamos energiát és a gázt érintő kulcsfontosságú területeken.

Módosítás 696
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) a szén-dioxid tekintetében: törölve
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(a) az upstream csővezeték-hálózat 
kivételével az antropogén eredetű szén-
dioxid egynél több forrásból, például 
olyan ipari berendezésekből (az 
erőműveket is ideértve) történő 
szállítására használt csővezetékek, 
amelyek égetéssel vagy más, fosszilis vagy 
nem fosszilis széntartalmú összetevőket 
tartalmazó kémiai reakciók útján szén-
dioxidot állítanak elő, a 2009/31/EK 
irányelv értelmében a szén-dioxid állandó 
geológiai tárolása céljából;
(b) a szén-dioxid továbbszállításához 
szükséges cseppfolyósításra vagy 
kiegyenlítő tárolásra szolgáló 
létesítmények; nem tartozik ide az egy 
adott geológiai formáción belül a CO2-
nak a 2009/31/EK irányelv szerinti 
állandó geológiai tárolására használt 
infrastruktúra, illetve az ehhez kapcsolódó 
felszíni és besajtoló berendezések;
(c) bármely, a rendszer megfelelő, 
biztonságos és hatékony működéséhez 
szükséges felszerelés vagy berendezés, 
ideértve a védelmi, felügyeleti vagy 
szabályozó rendszereket is.

Or. en

Módosítás 697
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) a szén-dioxid tekintetében: törölve
(a) az upstream csővezeték-hálózat 
kivételével az antropogén eredetű szén-
dioxid egynél több forrásból, például 
olyan ipari berendezésekből (az 
erőműveket is ideértve) történő 
szállítására használt csővezetékek, 
amelyek égetéssel vagy más, fosszilis vagy 
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nem fosszilis széntartalmú összetevőket 
tartalmazó kémiai reakciók útján szén-
dioxidot állítanak elő, a 2009/31/EK 
irányelv értelmében a szén-dioxid állandó 
geológiai tárolása céljából;
(b) a szén-dioxid továbbszállításához 
szükséges cseppfolyósításra vagy 
kiegyenlítő tárolásra szolgáló 
létesítmények; nem tartozik ide az egy 
adott geológiai formáción belül a CO2-
nak a 2009/31/EK irányelv szerinti 
állandó geológiai tárolására használt 
infrastruktúra, illetve az ehhez kapcsolódó 
felszíni és besajtoló berendezések;
(c) bármely, a rendszer megfelelő, 
biztonságos és hatékony működéséhez 
szükséges felszerelés vagy berendezés, 
ideértve a védelmi, felügyeleti vagy 
szabályozó rendszereket is.

Or. de

Módosítás 698
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) a szén-dioxid tekintetében: törölve
(a) az upstream csővezeték-hálózat 
kivételével az antropogén eredetű szén-
dioxid egynél több forrásból, például 
olyan ipari berendezésekből (az 
erőműveket is ideértve) történő 
szállítására használt csővezetékek, 
amelyek égetéssel vagy más, fosszilis vagy 
nem fosszilis széntartalmú összetevőket 
tartalmazó kémiai reakciók útján szén-
dioxidot állítanak elő, a 2009/31/EK 
irányelv értelmében a szén-dioxid állandó 
geológiai tárolása céljából;
(b) a szén-dioxid továbbszállításához 
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szükséges cseppfolyósításra vagy 
kiegyenlítő tárolásra szolgáló 
létesítmények; nem tartozik ide az egy 
adott geológiai formáción belül a CO2-
nak a 2009/31/EK irányelv szerinti 
állandó geológiai tárolására használt 
infrastruktúra, illetve az ehhez kapcsolódó 
felszíni és besajtoló berendezések;
(c) bármely, a rendszer megfelelő, 
biztonságos és hatékony működéséhez 
szükséges felszerelés vagy berendezés, 
ideértve a védelmi, felügyeleti vagy 
szabályozó rendszereket is.

Or. nl

Indokolás

Mivel a CLT gazdasági és kereskedelmi életképessége még nem bizonyított, és 2020-ig nem is 
várható a technológia kereskedelmi megjelenése, e rendeletben ne írjanak elő számára 
pénzügyi támogatást. A CLT-ben rejlő lehetőségekkel foglalkozó kutatások pénzügyi 
támogatása más európai csatornákon keresztül már biztosított.

Módosítás 699
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a szén-dioxid továbbszállításához 
szükséges cseppfolyósításra vagy 
kiegyenlítő tárolásra szolgáló 
létesítmények; nem tartozik ide az egy 
adott geológiai formáción belül a CO2-
nak a 2009/31/EK irányelv szerinti 
állandó geológiai tárolására használt 
infrastruktúra, illetve az ehhez kapcsolódó 
felszíni és besajtoló berendezések;

(b) a szén-dioxid továbbszállításához 
szükséges cseppfolyósításra vagy tárolásra 
szolgáló létesítmények;

Or. en
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Módosítás 700
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A II. melléklet 1. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia-
projektek esetében az egyes csoportok 
tagjai a tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, az átvitelirendszer-
üzemeltetők, akik a 2009/72/EK irányelv 6. 
cikke és a 714/2009/EK rendelet 12. cikke 
értelmében a regionális szintű 
együttműködési kötelezettségüket 
teljesítik, valamint az I. mellékletben 
felsorolt egyes alkalmazandó prioritások 
által érintett projektgazdák, illetve a 
Bizottság, az Ügynökség és a 
villamosenergia-piaci ENTSO.

(1) A II. melléklet 1. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia-
projektek esetében az egyes csoportok 
tagjai a tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, az átvitelirendszer-
üzemeltetők, akik a 2009/72/EK irányelv 6. 
cikke és a 714/2009/EK rendelet 12. cikke 
értelmében a regionális szintű 
együttműködési kötelezettségüket 
teljesítik, valamint az I. mellékletben 
felsorolt egyes alkalmazandó prioritások 
által érintett projektgazdák, akik 
potenciálisan kiválasztásra alkalmas 
projektet nyújtottak be, illetve a Bizottság, 
az Ügynökség és a villamosenergia-piaci 
ENTSO. Egyéb releváns érdekelt felek, 
köztük az érintett termelőket és 
fogyasztókat képviselő szervezetek, illetve
a környezetvédelmi szervezetek 
megfigyelői státuszt kapnak, és részt 
vehetnek a regionális csoportok ülésein,
annak érdekében, hogy szélesebb körben 
elérjék a közös érdekű projektekhez 
kapcsolódó eljárás, ezt követően pedig az 
ilyen projektek végrehajtásának 
társadalmi elfogadottságát.

Or. en

Módosítás 701
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 1 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A II. melléklet 1. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia-
projektek esetében az egyes csoportok 
tagjai a tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, az átvitelirendszer-
üzemeltetők, akik a 2009/72/EK irányelv 6. 
cikke és a 714/2009/EK rendelet 12. cikke 
értelmében a regionális szintű 
együttműködési kötelezettségüket 
teljesítik, valamint az I. mellékletben 
felsorolt egyes alkalmazandó prioritások 
által érintett projektgazdák, illetve a 
Bizottság, az Ügynökség és a 
villamosenergia-piaci ENTSO.

(1) A II. melléklet 1. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia-
projektek esetében az egyes csoportok 
tagjai a tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, az átvitelirendszer-
üzemeltetők, akik a 2009/72/EK irányelv 6. 
cikke és a 714/2009/EK rendelet 12. cikke 
értelmében a regionális szintű 
együttműködési kötelezettségüket 
teljesítik, valamint az I. mellékletben 
felsorolt egyes alkalmazandó prioritások 
által érintett releváns projektgazdák és 
regionális szintű érdekelt felek – beleértve 
a villamosenergia-termelőket és az 
elosztórendszer üzemeltetőket is –, illetve 
a Bizottság, az Ügynökség és a 
villamosenergia-piaci ENTSO.

Or. en

Indokolás

A releváns érdekelt felek regionális csoportokban vállalt teljes körű tagsága a jelek szerint a 
projektek sikerének fontos tényezője, mivel lehetővé teszi számukra a teljes folyamatban való 
közreműködést, annak korai szakaszaitól kezdve, egyúttal megkönnyítve a kockázatfelmérés
fázisát is.

Módosítás 702
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A II. melléklet 1. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia-
projektek esetében az egyes csoportok 
tagjai a tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, az átvitelirendszer-
üzemeltetők, akik a 2009/72/EK irányelv 6. 
cikke és a 714/2009/EK rendelet 12. cikke 
értelmében a regionális szintű 

(1) A II. melléklet 1. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia-
projektek esetében az egyes csoportok 
tagjai a tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, az átvitelirendszer-
üzemeltetők, akik a 2009/72/EK irányelv 6. 
cikke és a 714/2009/EK rendelet 12. cikke 
értelmében a regionális szintű 
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együttműködési kötelezettségüket 
teljesítik, valamint az I. mellékletben 
felsorolt egyes alkalmazandó prioritások 
által érintett projektgazdák, illetve a 
Bizottság, az Ügynökség és a 
villamosenergia-piaci ENTSO.

együttműködési kötelezettségüket 
teljesítik, valamint az I. mellékletben 
felsorolt egyes alkalmazandó prioritások 
által érintett projektgazdák, illetve a 
Bizottság, az Ügynökség és a 
villamosenergia-piaci ENTSO, továbbá a 
regionális szintű releváns érdekelt felek, a 
villamosenergia-termelőket, az 
elosztórendszer-üzemeltetőket és a 
fogyasztókat is beleértve.

Or. en

Indokolás

A releváns érdekelt felek regionális csoportokban vállalt teljes körű tagsága a jelek szerint a 
projektek sikerének fontos tényezője: egyrészt lehetővé teszi számukra a teljes folyamatban 
való közreműködést, annak korai szakaszaitól kezdve, egyúttal megkönnyítve a 
kockázatfelmérés fázisát is, másrészről pedig hozzáférést biztosít a regionális csoport tagjai 
számára a szakmai tudáshoz, valamint visszajelzést ad a hasonló projektek során szerzett
tapasztalatokról (mindeközben tiszteletben tartva az üzleti szempontból érzékeny információk
bizalmas jellegét).

Módosítás 703
Algirdas Saudargas

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A II. melléklet 1. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia-
projektek esetében az egyes csoportok 
tagjai a tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, az átvitelirendszer-
üzemeltetők, akik a 2009/72/EK irányelv 6. 
cikke és a 714/2009/EK rendelet 12. cikke 
értelmében a regionális szintű 
együttműködési kötelezettségüket 
teljesítik, valamint az I. mellékletben 
felsorolt egyes alkalmazandó prioritások 
által érintett projektgazdák, illetve a 
Bizottság, az Ügynökség és a 
villamosenergia-piaci ENTSO.

(1) A II. melléklet 1. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia-
projektek esetében az egyes csoportok 
tagjai a tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, az átvitelirendszer-
üzemeltetők, akik a 2009/72/EK irányelv 6. 
cikke és a 714/2009/EK rendelet 12. cikke 
értelmében a regionális szintű 
együttműködési kötelezettségüket 
teljesítik, az I. mellékletben felsorolt egyes 
alkalmazandó prioritások által érintett 
projektgazdák, akik potenciálisan 
kiválasztásra alkalmas projektet 
nyújtottak be, illetve a Bizottság, az 
Ügynökség és a villamosenergia-piaci 
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ENTSO.

Or. en

Módosítás 704
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A II. melléklet 1. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia-
projektek esetében az egyes csoportok 
tagjai a tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, az átvitelirendszer-
üzemeltetők, akik a 2009/72/EK irányelv 6. 
cikke és a 714/2009/EK rendelet 12. cikke 
értelmében a regionális szintű 
együttműködési kötelezettségüket 
teljesítik, valamint az I. mellékletben 
felsorolt egyes alkalmazandó prioritások 
által érintett projektgazdák, illetve a 
Bizottság, az Ügynökség és a 
villamosenergia-piaci ENTSO.

(1) A II. melléklet 1. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia-
projektek esetében az egyes csoportok 
tagjai a tagállamok illetékes hatóságainak 
képviselői, a nemzeti szabályozó 
hatóságok, az átvitelirendszer-üzemeltetők, 
akik a 2009/72/EK irányelv 6. cikke és a 
714/2009/EK rendelet 12. cikke értelmében 
a regionális szintű együttműködési 
kötelezettségüket teljesítik, valamint az I. 
mellékletben felsorolt egyes alkalmazandó 
prioritások által érintett projektgazdák, 
illetve a Bizottság, az Ügynökség és a 
villamosenergia-piaci ENTSO.

Or. en

Módosítás 705
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A II. melléklet 1. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia-
projektek esetében az egyes csoportok 
tagjai a tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, az átvitelirendszer-
üzemeltetők, akik a 2009/72/EK irányelv 6. 
cikke és a 714/2009/EK rendelet 12. cikke 

(1) A II. melléklet 1. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia-
projektek esetében az egyes csoportok 
tagjai a tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, az átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetők, akik a 
2009/72/EK irányelv 6. cikke és a 
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értelmében a regionális szintű 
együttműködési kötelezettségüket 
teljesítik, valamint az I. mellékletben 
felsorolt egyes alkalmazandó prioritások 
által érintett projektgazdák, illetve a 
Bizottság, az Ügynökség és a 
villamosenergia-piaci ENTSO.

714/2009/EK rendelet 12. cikke értelmében 
a regionális szintű együttműködési 
kötelezettségüket teljesítik, valamint az I. 
mellékletben felsorolt egyes alkalmazandó 
prioritások által érintett projektgazdák, 
illetve a Bizottság, az Ügynökség és a 
villamosenergia-piaci ENTSO.

Or. fr

Módosítás 706
Algirdas Saudargas

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó földgázprojektek 
esetében az egyes csoportok tagjai a 
tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, a szállításirendszer-
üzemeltetők, akik a 2009/73/EK irányelv 7. 
cikke és a 715/2009/EK rendelet 12. cikke 
értelmében a regionális szintű 
együttműködési kötelezettségüket 
teljesítik, valamint az I. mellékletben 
felsorolt egyes alkalmazandó prioritások 
által érintett projektgazdák, illetve a 
Bizottság, az Ügynökség és a földgázpiaci 
ENTSO.

A II. melléklet 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó földgázprojektek 
esetében az egyes csoportok tagjai a 
tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, a szállításirendszer-
üzemeltetők, akik a 2009/73/EK irányelv 7. 
cikke és a 715/2009/EK rendelet 12. cikke 
értelmében a regionális szintű 
együttműködési kötelezettségüket 
teljesítik, az I. mellékletben felsorolt egyes 
alkalmazandó prioritások által érintett 
projektgazdák, akik potenciálisan 
kiválasztásra alkalmas projektet 
nyújtottak be, illetve a Bizottság, az 
Ügynökség és a földgázpiaci ENTSO.

A nemzeti szabályozó hatóságok és az 
Ügynökség részvétele a regionális 
csoportokban nem veszélyezteti e rendelet, 
vagy a 2009/72/EK irányelv 36. és 37. 
cikke és a 2009/73/EK irányelv 40. és 41. 
cikke, vagy a 713/2009/EK rendelet 
szerinti célkitűzéseik és kötelezettségeik 
teljesítését.

Or. en
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Módosítás 707
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó földgázprojektek 
esetében az egyes csoportok tagjai a 
tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, a szállításirendszer-
üzemeltetők, akik a 2009/73/EK irányelv 7. 
cikke és a 715/2009/EK rendelet 12. cikke 
értelmében a regionális szintű 
együttműködési kötelezettségüket 
teljesítik, valamint az I. mellékletben 
felsorolt egyes alkalmazandó prioritások 
által érintett projektgazdák, illetve a 
Bizottság, az Ügynökség és a földgázpiaci 
ENTSO.

A II. melléklet 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó földgázprojektek 
esetében az egyes csoportok tagjai a 
tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, a szállításirendszer-
üzemeltetők, akik a 2009/73/EK irányelv 7. 
cikke és a 715/2009/EK rendelet 12. cikke 
értelmében a regionális szintű 
együttműködési kötelezettségüket 
teljesítik, valamint az I. mellékletben 
felsorolt egyes alkalmazandó prioritások 
által érintett releváns projektgazdák és 
regionális szintű érdekelt felek – a 
villamosenergia-termelőket és az 
elosztórendszer-üzemeltetőket is beleértve 
–, illetve a Bizottság, az Ügynökség és a 
földgázpiaci ENTSO.

Or. en

Indokolás

Ugyanaz az indokolás, mint a III. melléklet 1. pontjánál.

Módosítás 708
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó földgázprojektek 
esetében az egyes csoportok tagjai a 
tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, a szállításirendszer-
üzemeltetők, akik a 2009/73/EK irányelv 7. 

A II. melléklet 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó földgázprojektek 
esetében az egyes csoportok tagjai a 
tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, a szállításirendszer-
üzemeltetők, akik a 2009/73/EK irányelv 7. 
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cikke és a 715/2009/EK rendelet 12. cikke 
értelmében a regionális szintű 
együttműködési kötelezettségüket 
teljesítik, valamint az I. mellékletben 
felsorolt egyes alkalmazandó prioritások 
által érintett projektgazdák, illetve a 
Bizottság, az Ügynökség és a földgázpiaci 
ENTSO.

cikke és a 715/2009/EK rendelet 12. cikke 
értelmében a regionális szintű 
együttműködési kötelezettségüket 
teljesítik, valamint az I. mellékletben 
felsorolt egyes alkalmazandó prioritások 
által érintett projektgazdák, illetve a 
Bizottság, az Ügynökség és a földgázpiaci 
ENTSO, továbbá a regionális szintű 
releváns érdekelt felek, a villamosenergia-
termelőket, az elosztórendszer-
üzemeltetőket és a fogyasztókat is 
beleértve.

Or. en

Indokolás

A releváns érdekelt felek regionális csoportokban vállalt teljes körű tagsága a jelek szerint a 
projektek sikerének fontos tényezője: egyrészt lehetővé teszi számukra a teljes folyamatban 
való közreműködést, annak korai szakaszaitól kezdve, egyúttal megkönnyítve a 
kockázatfelmérés fázisát is, másrészről pedig hozzáférést biztosít a regionális csoport tagjai 
számára a szakmai tudáshoz, valamint visszajelzést ad a hasonló projektek során szerzett 
tapasztalatokról (mindeközben tiszteletben tartva az üzleti szempontból érzékeny információk 
bizalmas jellegét).

Módosítás 709
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó földgázprojektek 
esetében az egyes csoportok tagjai a 
tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, a szállításirendszer-
üzemeltetők, akik a 2009/73/EK irányelv 7. 
cikke és a 715/2009/EK rendelet 12. cikke 
értelmében a regionális szintű 
együttműködési kötelezettségüket 
teljesítik, valamint az I. mellékletben 
felsorolt egyes alkalmazandó prioritások 
által érintett projektgazdák, illetve a 
Bizottság, az Ügynökség és a földgázpiaci 

A II. melléklet 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó földgázprojektek 
esetében az egyes csoportok tagjai a 
tagállamok illetékes hatóságainak 
képviselői, a nemzeti szabályozó 
hatóságok, a szállításirendszer-
üzemeltetők, akik a 2009/73/EK irányelv 7. 
cikke és a 715/2009/EK rendelet 12. cikke 
értelmében a regionális szintű 
együttműködési kötelezettségüket 
teljesítik, valamint az I. mellékletben 
felsorolt egyes alkalmazandó prioritások 
által érintett projektgazdák, illetve a 
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ENTSO. Bizottság, az Ügynökség és a földgázpiaci 
ENTSO.

Or. en

Módosítás 710
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 3. és 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó olaj- és szén-dioxid-
szállítási projektek esetében az egyes 
csoportok tagjai a tagállamokat képviselő 
felek, az I. mellékletben felsorolt egyes 
vonatkozó prioritások által érintett 
projektgazdák és a Bizottság képviselői.

törölve

Or. en

Módosítás 711
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 3. és 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó olaj- és szén-dioxid-
szállítási projektek esetében az egyes 
csoportok tagjai a tagállamokat képviselő 
felek, az I. mellékletben felsorolt egyes 
vonatkozó prioritások által érintett 
projektgazdák és a Bizottság képviselői.

A II. melléklet 3. pontjában említett 
kategóriákba tartozó olajszállítási 
projektek esetében az egyes csoportok 
tagjai a tagállamokat képviselő felek, az I. 
mellékletben felsorolt egyes vonatkozó 
prioritások által érintett projektgazdák és a 
Bizottság képviselői.

Or. de
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Módosítás 712
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 3. és 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó olaj- és szén-dioxid-
szállítási projektek esetében az egyes 
csoportok tagjai a tagállamokat képviselő 
felek, az I. mellékletben felsorolt egyes 
vonatkozó prioritások által érintett 
projektgazdák és a Bizottság képviselői.

A II. melléklet 3. pontjában említett 
kategóriákba tartozó olajszállítási
projektek esetében az egyes csoportok 
tagjai a tagállamokat képviselő felek, az I. 
mellékletben felsorolt egyes vonatkozó 
prioritások által érintett projektgazdák és a 
Bizottság képviselői.

Or. en

Módosítás 713
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 3. és 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó olaj- és szén-dioxid-
szállítási projektek esetében az egyes
csoportok tagjai a tagállamokat képviselő 
felek, az I. mellékletben felsorolt egyes 
vonatkozó prioritások által érintett 
projektgazdák és a Bizottság képviselői.

A II. melléklet 3. és 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó olaj- és szén-dioxid-
szállítási projektek esetében az egyes 
csoportok tagjai a tagállamokat képviselő 
felek, az I. mellékletben felsorolt egyes 
vonatkozó prioritások által érintett 
projektgazdák és a Bizottság képviselői, 
valamint a regionális szintű releváns 
érdekelt felek, különösen a 
villamosenergia-termelők.

Or. en

Indokolás

A releváns érdekelt felek regionális csoportokban vállalt teljes körű tagsága a jelek szerint a 
projektek sikerének fontos tényezője: egyrészt lehetővé teszi számukra a teljes folyamatban 
való közreműködést, annak korai szakaszaitól kezdve, egyúttal megkönnyítve a 
kockázatfelmérés fázisát is, másrészről pedig hozzáférést biztosít a regionális csoport tagjai 
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számára a szakmai tudáshoz, valamint visszajelzést ad a hasonló projektek során szerzett 
tapasztalatokról (mindeközben tiszteletben tartva az üzleti szempontból érzékeny információk 
bizalmas jellegét).

Módosítás 714
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 3. és 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó olaj- és szén-dioxid-
szállítási projektek esetében az egyes 
csoportok tagjai a tagállamokat képviselő 
felek, az I. mellékletben felsorolt egyes 
vonatkozó prioritások által érintett 
projektgazdák és a Bizottság képviselői.

A II. melléklet 3. és 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó olaj- és szén-dioxid-
szállítási projektek esetében az egyes 
csoportok tagjai a tagállamok illetékes 
hatóságainak képviselői, az I. 
mellékletben felsorolt egyes vonatkozó 
prioritások által érintett projektgazdák és a 
Bizottság képviselői.

Or. en

Módosítás 715
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 1 pont – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A projektgazdák és az Ügynökség, 
miközben élvezik a csoporttagsággal járó 
jogokat, nem rendelkeznek szavazati 
joggal, és csak megfigyelőként vehetnek 
részt a 3. cikk (4) bekezdése szerint 
benyújtott javasolt listák végleges 
elfogadásánál.

Or. en
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Módosítás 716
Teresa Riera Madurell, Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Létrehozzák az I. melléklet 5. 
pontjában meghatározott folyosók 
alkategóriái szerinti szubregionális 
csoportokat. Mindegyik szubregionális 
csoportra a villamosenergia- és a 
gázágazat terén már létező regionális 
kezdeményezések vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

A TSO-któl és a DSO-któl eltérő projektgazdák nem vehetnek részt azokban a folyamatokban, 
amelyekben a regionális csoportok közreműködnek, mivel elfogultak saját potenciális 
projektjeikkel szemben. Emellett a résztvevők száma érezhetően megnőhet, ami befolyásolná a 
regionális csoportok munkájának hatékonyságát és eredményességét.

Módosítás 717
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes csoportok 
munkamegosztásukat a 2009/72/EK 
irányelv 6. cikkében, a 2009/73/EK 
irányelv 7. cikkében, a 714/2009/EK 
rendelet 12. cikkében és a 715/2009/EK 
rendelet 12. cikkében előírt regionális 
együttműködési erőfeszítések szellemével, 
valamint más meglévő regionális 
együttműködési struktúrákkal összhangban 
szervezik.

(2) Az egyes csoportok 
munkamegosztásukat a 2009/72/EK 
irányelv 6. cikkében, a 2009/73/EK 
irányelv 7. cikkében, a 714/2009/EK 
rendelet 12. cikkében és a 715/2009/EK 
rendelet 12. cikkében előírt regionális 
együttműködési erőfeszítések szellemével, 
valamint más meglévő regionális 
együttműködési struktúrákkal, például a 
villamosenergia- és a gázágazat terén
megvalósuló aktuális regionális 
kezdeményezésekkel összhangban 
szervezik.
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Or. en

Módosítás 718
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az egyes csoportok 
munkamegosztásukat a 2009/72/EK 
irányelv 6. cikkében, a 2009/73/EK 
irányelv 7. cikkében, a 714/2009/EK 
rendelet 12. cikkében és a 715/2009/EK 
rendelet 12. cikkében előírt regionális 
együttműködési erőfeszítések szellemével, 
valamint más meglévő regionális 
együttműködési struktúrákkal összhangban 
szervezik.

(2) Az egyes csoportok 
munkamegosztásukat a 2009/72/EK 
irányelv 6. cikkében, a 2009/73/EK 
irányelv 7. cikkében, a 714/2009/EK 
rendelet 12. cikkében és a 715/2009/EK 
rendelet 12. cikkében előírt regionális 
együttműködési erőfeszítések szellemével, 
valamint más meglévő regionális 
együttműködési struktúrákkal, például a 
villamosenergia- és a gázágazat terén
megvalósuló aktuális regionális 
kezdeményezésekkel összhangban 
szervezik.

Or. en

Indokolás

A regionális együttműködésnek összhangban kell állnia a villamosenergia- és a gázágazat
terén megvalósuló aktuális regionális kezdeményezésekkel.

Módosítás 719
Algirdas Saudargas

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egyes csoportok – ha erre az I. 
mellékletben szereplő alkalmazandó 
prioritás végrehajtásához szükség van – a 
nemzeti közigazgatási szervek, a
szabályozó hatóságok, a projektgazdák és a 
szállítási/átvitelirendszer-üzemeltetők 

(3) Az egyes csoportok – az I. mellékletben 
szereplő alkalmazandó prioritás 
végrehajtásának céljából – a potenciálisan 
közös érdekű projektek kiválasztására 
jogosult nemzeti közigazgatási szervek, 
szabályozó hatóságok és projektgazdák, 
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képviselőit kérik fel az Unió tagjelölt és 
potenciális tagjelölt országaiból, az 
Európai Gazdasági Térség és az Európai 
Szabadkereskedelmi Társulás 
tagországaiból, az Energiaközösség 
intézményeinek és szerveinek 
képviselőitől, az európai 
szomszédságpolitikába bevont 
országokból, valamint olyan országokból, 
amelyekkel az Unió egyedi energiaügyi 
együttműködést alakított ki.

valamint a szállítási/átvitelirendszer-
üzemeltetők képviselőit kérhetik fel az 
Unió tagjelölt és potenciális tagjelölt 
országaiból, az Európai Gazdasági Térség 
és az Európai Szabadkereskedelmi 
Társulás tagországaiból, az 
Energiaközösség intézményeinek és 
szerveinek képviselőitől, az európai 
szomszédságpolitikába bevont 
országokból, valamint olyan országokból, 
amelyekkel az Unió egyedi energiaügyi 
együttműködést alakított ki. A harmadik 
országok képviselőinek meghívásáról
hozott döntések konszenzuson alapulnak.

Or. en

Módosítás 720
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyes csoportoknak egyeztetniük 
kell a különböző érdekelt felekkel, többek 
között az energiatermelőket, az 
elosztórendszer-üzemeltetőket, az 
elosztókat és a fogyasztókat képviselő 
szervezetekkel, valamint az 5. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatok 
tekintetében a környezetvédelmi 
szervezetekkel. A csoport, amennyiben ez 
a feladatai ellátásához szükséges, 
meghallgatásokat vagy konzultációkat 
szervezhet.

törölve

Or. en

Indokolás

A releváns érdekelt felek regionális csoportokban vállalt teljes körű tagsága a jelek szerint a 
projektek sikerének fontos tényezője: egyrészt lehetővé teszi számukra a teljes folyamatban 
való közreműködést, annak korai szakaszaitól kezdve, egyúttal megkönnyítve a 
kockázatfelmérés fázisát is, másrészről pedig hozzáférést biztosít a regionális csoport tagjai 
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számára a szakmai tudáshoz, valamint visszajelzést ad a hasonló projektek során szerzett 
tapasztalatokról (mindeközben tiszteletben tartva az üzleti szempontból érzékeny információk 
bizalmas jellegét).

Módosítás 721
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egyes csoportoknak egyeztetniük 
kell a különböző érdekelt felekkel, többek 
között az energiatermelőket, az 
elosztórendszer-üzemeltetőket, az 
elosztókat és a fogyasztókat képviselő 
szervezetekkel, valamint az 5. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatok 
tekintetében a környezetvédelmi 
szervezetekkel. A csoport, amennyiben ez 
a feladatai ellátásához szükséges, 
meghallgatásokat vagy konzultációkat 
szervezhet.

(4) Az egyes csoportoknak egyeztetniük 
kell a különböző érdekelt felekkel, többek 
között az energiatermelőket, az 
elosztórendszer-üzemeltetőket, az 
elosztókat és a fogyasztókat képviselő 
szervezetekkel, valamint a 
környezetvédelmi szervezetekkel. A 
csoport, amennyiben ez a feladatai 
ellátásához szükséges, meghallgatásokat 
vagy konzultációkat szervezhet.

Or. en

Módosítás 722
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A közös érdekű projektek listájáról
hozott döntés során a regionális csoportok 
kizárólag a projektben közvetlenül 
közreműködő tagállamok körében 
törekednek konszenzus elérésére.

Or. en
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Módosítás 723
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Minden csoport közzéteszi a rendelet 
17. cikkében említett infrastrukturális 
átláthatósági platformról szóló üléseinek
napirendjét és jegyzőkönyvét.

Or. en

Indokolás

Átláthatósági okokból, valamint annak érdekében, hogy növeljék a közös érdekű projektekhez 
fűződő eljárás és a projektek ezt követő megvalósításának társadalmi elfogadottságát, a 
nyilvánosság és egyéb érdekelt felek esetében fontos lenne annak megértése, hogy a regionális 
csoportok mely döntést mikor hozzák meg, illetve azok milyen eredményekkel járnak.

Módosítás 724
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 4 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A vita tárgyát képező projektben nem 
érintett tagállamoknak nem áll jogában 
megvétózni annak a közös érdekű 
projektek listájára történő felvételét.

Or. en

Módosítás 725
Adina-Ioana Vălean
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Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 4 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) Minden csoport közzéteszi belső 
szabályzatát és tagjai naprakész listáját, és 
azokat mindenkor könnyen 
hozzáférhetővé teszi. Minden csoport
egyúttal közzéteszi a munkája 
előrehaladásáról szóló, rendszeresen 
aktualizált információkat, valamint végső 
következtetéseit és határozatait, és azokat 
könnyen hozzáférhetővé teszi.

Or. en

Módosítás 726
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Minden csoport közzéteszi belső 
szabályzatát és tagjai naprakész listáját, és 
azokat mindenkor könnyen 
hozzáférhetővé teszi. Minden csoport 
egyúttal közzéteszi a munkája 
előrehaladásáról szóló, rendszeresen 
aktualizált információkat, valamint végső 
következtetéseit és határozatait, és azokat 
könnyen hozzáférhetővé teszi.

Or. en

Indokolás

A regionális csoportok irányítási szabályainak világosnak, pontosnak és nyilvánosan 
hozzáférhetőnek kell lenniük annak biztosítása érdekében, hogy tiszteletben tartják az eljárás
átláthatóságát. Ugyanezen okokból a regionális csoportokra vonatkozó információknak 
szintén egyszerűen és nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lenniük: minden érdekelt fél számára 
lehetővé kell tenni, hogy bármikor tájékozódhasson a projekt előrehaladásáról. Ami a 
gyakorlati megvalósítást illeti, az érzékeny információk bizalmas jellegének megőrzése és az
esetleges összeférhetetlenség kezelése érdekében kifejezetten ajánlott egy alcsoport 
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létrehozása, a bizalmas jelleg megőrzésének céljából.

Módosítás 727
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Minden csoport közzéteszi belső 
szabályzatát és tagjai naprakész listáját, és 
azokat mindenkor könnyen 
hozzáférhetővé teszi. Minden csoport 
egyúttal közzéteszi a munkája 
előrehaladásáról szóló, rendszeresen 
aktualizált információkat, valamint végső 
következtetéseit és határozatait, és azokat 
könnyen hozzáférhetővé teszi.

Or. en

Indokolás

A regionális csoportok irányítási szabályainak világosnak, pontosnak és nyilvánosan 
hozzáférhetőnek kell lenniük annak biztosítása érdekében, hogy tiszteletben tartják az eljárás 
átláthatóságát. Ugyanezen okokból a regionális csoportokra vonatkozó információknak 
szintén egyszerűen és nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lenniük: minden érdekelt fél számára 
lehetővé kell tenni, hogy bármikor tájékozódhasson a projekt előrehaladásáról.

Módosítás 728
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A projektgazdák közös érdekű 
projektként történő kiválasztásra irányuló 
pályázatot nyújtanak be az egyes csoportok 
tagjaihoz, amely tartalmazza a 
projekt(ek)nek az I. mellékletben felsorolt 
prioritások végrehajtásához való 

(1) A Bizottság a regionális csoportok 
elnökeként ajánlati felhívást tesz közzé a 
közös érdekű projektek státuszának
elnyerésére, felkérve a projektgazdákat
arra, hogy javasolják projektjeik felvételét 
a közös érdekű projektek körébe.
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hozzájárulásuk és a 6. cikkben 
meghatározott alkalmazandó kritériumok 
teljesítése tekintetében történő értékelését, 
illetve minden további, a projekt 
értékelése szempontjából fontos 
információt.

A projektgazdák közös érdekű projektként 
történő kiválasztásra irányuló pályázatot 
nyújtanak be az egyes csoportokhoz az 
ajánlati felhívásban foglaltak szerint, a
projekthez kapcsolódó egyedi költség-
haszon elemzést is ideértve a 12. cikk (6) 
bekezdésének megfelelően.

Or. en

Módosítás 729
Algirdas Saudargas

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A projektgazdák közös érdekű 
projektként történő kiválasztásra irányuló 
pályázatot nyújtanak be az egyes csoportok 
tagjaihoz, amely tartalmazza a 
projekt(ek)nek az I. mellékletben felsorolt 
prioritások végrehajtásához való 
hozzájárulásuk és a 6. cikkben 
meghatározott alkalmazandó kritériumok 
teljesítése tekintetében történő értékelését, 
illetve minden további, a projekt értékelése 
szempontjából fontos információt.

(1) A projektgazdák közös érdekű 
projektként történő kiválasztásra irányuló 
pályázatot nyújtanak be az egyes csoportok 
tagjaihoz, amely tartalmazza a 
projekt(ek)nek az I. mellékletben felsorolt, 
a kiemelt jelentőségű 
energiainfrastruktúra-folyosók és -
területek célkitűzéseinek végrehajtásához 
való hozzájárulásuk és a 4. cikkben 
meghatározott alkalmazandó kritériumok 
teljesítése tekintetében történő értékelését, 
illetve minden további, a projekt értékelése 
szempontjából fontos információt. A 
projektgazdák a 12. cikkben 
meghatározott módszertannak 
megfelelően projektspecifikus költség-
haszon elemzést nyújtanak be.

Or. en
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Módosítás 730
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A projektgazdák közös érdekű 
projektként történő kiválasztásra irányuló 
pályázatot nyújtanak be az egyes csoportok 
tagjaihoz, amely tartalmazza a 
projekt(ek)nek az I. mellékletben felsorolt 
prioritások végrehajtásához való 
hozzájárulásuk és a 6. cikkben 
meghatározott alkalmazandó kritériumok 
teljesítése tekintetében történő értékelését, 
illetve minden további, a projekt értékelése 
szempontjából fontos információt.

(1) A projektgazdák közös érdekű 
projektként történő kiválasztásra irányuló 
pályázatot nyújtanak be az egyes csoportok 
tagjaihoz, amely tartalmazza a 
projekt(ek)nek az I. mellékletben felsorolt 
prioritások végrehajtásához való 
hozzájárulásuk és a 4. cikkben 
meghatározott alkalmazandó kritériumok 
teljesítése tekintetében történő értékelését, 
illetve minden további, a projekt értékelése 
szempontjából fontos információt. A 
projektgazdák a 12. cikkben foglalt 
módszertannak megfelelően 
projektspecifikus költség-haszon elemzést 
nyújtanak be.

Or. en

Módosítás 731
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A projektgazdák közös érdekű 
projektként történő kiválasztásra irányuló 
pályázatot nyújtanak be az egyes csoportok 
tagjaihoz, amely tartalmazza a 
projekt(ek)nek az I. mellékletben felsorolt 
prioritások végrehajtásához való 
hozzájárulásuk és a 6. cikkben 
meghatározott alkalmazandó kritériumok 
teljesítése tekintetében történő értékelését, 
illetve minden további, a projekt értékelése 
szempontjából fontos információt.

(1) A projektgazdák közös érdekű 
projektként történő kiválasztásra irányuló 
pályázatot nyújtanak be az egyes csoportok 
tagjaihoz, amely tartalmazza a 
projekt(ek)nek az I. mellékletben felsorolt 
prioritások végrehajtásához való 
hozzájárulásuk és a 4. cikkben 
meghatározott alkalmazandó kritériumok 
teljesítése tekintetében történő értékelését, 
illetve minden további, a projekt értékelése 
szempontjából fontos információt.
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Or. en

Indokolás

Hiba a szövegben.

Módosítás 732
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Minden potenciális projektgazda 
projektértékelést nyújthat be az adott
regionális csoporthoz az I. mellékletben 
meghatározott prioritások 
megvalósításához való hozzájárulást, 
valamint a II. melléklet 4. cikkében és a 
III. mellékletben foglalt, vonatkozó 
kritériumok teljesítését illetően. A
regionális csoportnak 6 hónapon belül 
indokolással ellátott véleményt kell 
rendelkezésre bocsátania a projektek 
közös érdekű projektté nyilvánításáról.

Or. en

Indokolás

A közös érdekű projektekre vonatkozó kritériumokat teljesítő összes lehetséges projektet 
megfelelő módon figyelembe kell venni.

Módosítás 733
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A II. melléklet 1. pontjának a)–b) 
alpontjában meghatározott kategóriákba 
sorolható, javasolt villamosenergia-átviteli 
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projektek esetében lehetővé kell tenni az 
adott csoportok részéről végzett alaposabb 
vizsgálatot és mérlegelést, amennyiben azt
a releváns érdekelt felek javasolják, és ha 
minimálisan teljesülnek a 4. cikk 1. 
pontjában, a 4. cikk 2. pontjának a) 
alpontjában és a II. melléklet 1. pontjában 
felsorolt kritériumok.

Or. en

Módosítás 734
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A II. melléklet 1. és 2. kategóriájába 
tartozó projektek esetében a nemzeti 
szabályozó hatóságok biztosítják az 
értékelési kritériumok és a költség-haszon 
elemzés következetes alkalmazását, 
szükséges esetben kiigazításokat 
javasolva.

Or. en

Indokolás

A rendelet már rendelkezik a regionális csoportok tevékenységének következetességéről. Nem 
szabad beilleszteni az értékelés/felmérés további kiegészítő és párhuzamos szintjeit.

Módosítás 735
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A címzettek az üzleti szempontból 
érzékeny információt bizalmasan kezelik.

(2) Az iránymutatások figyelembe veszik a 
csoportokon belüli lehetséges 
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összeférhetetlenséget, és szükséges
esetben engedélyezik alcsoportok 
létrehozását.

Or. en

Indokolás

A regionális csoportok irányítási szabályainak világosnak, pontosnak és nyilvánosan 
hozzáférhetőnek kell lenniük annak biztosítása érdekében, hogy tiszteletben tartják az eljárás 
átláthatóságát. Ugyanezen okokból a regionális csoportokra vonatkozó információknak 
szintén egyszerűen és nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lenniük: minden érdekelt fél számára 
lehetővé kell tenni, hogy bármikor tájékozódhasson a projekt előrehaladásáról. Ami a 
gyakorlati megvalósítást illeti, az érzékeny információk bizalmas jellegének megőrzése és az 
esetleges összeférhetetlenség kezelése érdekében kifejezetten ajánlott egy alcsoport 
létrehozása, a bizalmas jelleg megőrzésének céljából.

Módosítás 736
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A II. melléklet 1. pontjának a–d) 
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia-átviteli és -tárolási 
projektjavaslatokat feltüntetik a 
714/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 
a villamosenergia-piaci ENTSO által 
kidolgozott, legújabb rendelkezésre álló 
tízéves villamosenergiahálózat-fejlesztési 
tervben.

törölve

Or. en

Indokolás

A tízéves energiahálózat-fejlesztési tervek folyamatának nyitottnak és rugalmasnak kell 
lennie, hogy integrálhassa a regionális csoportok által javasolt közös érdekű projekteket.

Módosítás 737
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark
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Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A II. melléklet 1. pontjának a–d)
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia-átviteli és -tárolási
projektjavaslatokat feltüntetik a 
714/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 
a villamosenergia-piaci ENTSO által 
kidolgozott, legújabb rendelkezésre álló
tízéves villamosenergiahálózat-fejlesztési 
tervben.

(3) A II. melléklet 1. pontjának a), b) és d)
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia-átviteli projektjavaslatok 
szerves részét képezik a 714/2009/EK 
rendelet 12. cikke szerinti releváns 
regionális beruházási terveknek és a 
714/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 
a villamosenergia-piaci ENTSO által 
kidolgozott tízéves villamosenergiahálózat-
fejlesztési tervnek.

Or. en

Indokolás

A közös érdekű projektek (PCI) jogosultsága nem korlátozódhat a tízéves energiahálózat-
fejlesztési terv (TYNDP) projektjeire. A 3. cikk (7) bekezdésével való összhangra kell 
törekedni, és a 3. cikk (7) bekezdése szerinti értelmezésnek kell érvényesülnie, ezért a PCI-ket 
be kell illeszteni a TYNDP-kbe és a regionális tervekbe, amint megszerezték a PCI minősítést.

Módosítás 738
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A II. melléklet 1. pontjának a–d) 
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia-átviteli és -tárolási 
projektjavaslatokat feltüntetik a 
714/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 
a villamosenergia-piaci ENTSO által 
kidolgozott, legújabb rendelkezésre álló
tízéves villamosenergiahálózat-fejlesztési 
tervben.

(3) A II. melléklet 1. pontjának a–d) 
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia-átviteli és -tárolási 
projektjavaslatokat a 714/2009/EK 
rendelet 12. cikkének megfelelően 
integrálják a releváns regionális 
beruházási tervekbe és a 714/2009/EK 
rendelet 8. cikke értelmében a 
villamosenergia-piaci ENTSO által 
kidolgozott tízéves villamosenergiahálózat-
fejlesztési tervbe.

Or. da
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Indokolás

A Bizottság közös érdekű projekteket (PCI) tartalmazó listájára felvételt nyerő projekteket 
nem szabad a tízéves fejlesztési terv keretében megvalósuló projektekre korlátozni. A 
rendeletben e tekintetben jelenleg bizonytalanság uralkodik, ezért a 3. cikk (7) bekezdésének 
egyértelmű értelmezésére van szükség a rendelet egészében. Több ország nem vesz részt az 
ENTSO együttműködésben, ezért arra kell összpontosítani, hogy a PCI-k listájába olyan 
projektek is felvételt nyerjenek, amelyeket nem a TSO-k kezdeményeztek, amennyiben 
megfelelnek a kritériumoknak.

Módosítás 739
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A II. melléklet 1. pontjának a–d)
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia-átviteli és -tárolási
projektjavaslatokat feltüntetik a 
714/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 
a villamosenergia-piaci ENTSO által 
kidolgozott, legújabb rendelkezésre álló
tízéves villamosenergiahálózat-fejlesztési 
tervben.

(3) A II. melléklet 1. pontjának a), b) és d)
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia-átviteli projektjavaslatok 
szerves részét képezik a 714/2009/EK 
rendelet 12. cikke szerinti releváns 
regionális beruházási terveknek és a 
714/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 
a villamosenergia-piaci ENTSO által 
kidolgozott tízéves villamosenergiahálózat-
fejlesztési tervnek.

Or. en

Módosítás 740
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A II. melléklet 1. pontjának a–d) 
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia-átviteli és -tárolási 
projektjavaslatokat feltüntetik a 
714/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 
a villamosenergia-piaci ENTSO által 
kidolgozott, legújabb rendelkezésre álló 

(3) A II. melléklet 1. pontjának a–d) 
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia-átviteli és -tárolási 
projektjavaslatokat vagy feltüntetik a 
714/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 
a villamosenergia-piaci ENTSO által 
kidolgozott, legújabb rendelkezésre álló 
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tízéves villamosenergiahálózat-fejlesztési 
tervben.

tízéves villamosenergiahálózat-fejlesztési 
tervben, vagy teljesítsék a 4. cikk 1. 
pontjában, a 4. cikk 2. pontjának a) 
alpontjában és a II. melléklet 1. pontjában 
felsorolt kritériumokat.

Or. en

Indokolás

A közös érdekű projekteknek (PCI) kizárólag a tízéves energiahálózat-fejlesztési tervek 
(TYNDP) alapján történő kiválasztása nem foglalja magában az energetikai infrastruktúra 
kiemelt jelentőségű folyosóinak megvalósításához szükséges összes projektet, ezért azt további 
projektekkel kell kiegészíteni. Emellett a TYNDP/PCI listán nem szereplő projektek az ilyen 
lista puszta létezése miatt magasabb, mesterségesen generált finanszírozási kockázattal is 
szembesülhetnek, ezáltal piaci torzulást okozva.

Módosítás 741
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A II. melléklet 1. pontjának a–d)
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia-átviteli és -tárolási 
projektjavaslatokat feltüntetik a 
714/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 
a villamosenergia-piaci ENTSO által 
kidolgozott, legújabb rendelkezésre álló 
tízéves villamosenergiahálózat-fejlesztési 
tervben.

(3) A II. melléklet 1. pontjának a), b) és d)
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia-átviteli és -tárolási 
projektjavaslatokat feltüntetik a 
714/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 
a villamosenergia-piaci ENTSO által 
kidolgozott, legújabb rendelkezésre álló 
tízéves villamosenergiahálózat-fejlesztési 
tervben.

Or. de

Indokolás

A közös érdekű projektek meghatározására vonatkozó eljárást illetően a 3. cikk előírja, hogy e 
feladatot a regionális csoportoknak kell felvállalniuk, és javaslatokat kell kidolgozniuk, 
amelyeket észrevételezés céljából benyújtanak az Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynökségéhez, mielőtt azokat a Bizottság végül elfogadja. A III. melléklet azonban 
kimondja, hogy valamennyi projektnek a legújabb tízéves energiahálózat-fejlesztési terv 
(TYNDP) részét kell képeznie. E tekintetben vagy a tárolást kell kihagyni, vagy törekedni kell 
annak biztosítására, hogy az ilyen projekteket is belefoglalják a TYNDP-be.
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Módosítás 742
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közös érdekű projektek 2013. 
augusztus 1-je után elfogadott uniós 
szintű listái esetében a II. melléklet 2. 
pontjában említett kategóriákba tartozó 
földgázszállítási és -tárolási 
projektjavaslatokat feltüntetik a 
715/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 
a földgázpiaci ENTSO által kidolgozott, 
legújabb rendelkezésre álló tízéves 
földgázhálózat-fejlesztési tervben.

törölve

Or. en

Indokolás

A tízéves energiahálózat-fejlesztési tervek folyamatának nyitottnak és rugalmasnak kell 
lennie, hogy integrálhassa a regionális csoportok által javasolt közös érdekű projekteket.

Módosítás 743
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közös érdekű projektek 2013. 
augusztus 1-je után elfogadott uniós 
szintű listái esetében a II. melléklet 2.
pontjában említett kategóriákba tartozó 
földgázszállítási és -tárolási 
projektjavaslatokat feltüntetik a 
715/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 
a földgázpiaci ENTSO által kidolgozott, 
legújabb rendelkezésre álló tízéves 

(4) A II. melléklet 1. pontjának a–d) 
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
földgázszállítási és -tárolási 
projektjavaslatokat vagy feltüntetik a 
715/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 
a földgázpiaci ENTSO által kidolgozott, 
legújabb rendelkezésre álló tízéves 
földgázhálózat-fejlesztési tervben, vagy 
azok teljesítsék a 4. cikk 1. pontjában, a 4. 
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földgázhálózat-fejlesztési tervben. cikk 2. pontjának b) alpontjában és a II. 
melléklet 2. pontjában felsorolt 
kritériumokat.

Or. en

Indokolás

A közös érdekű projekteknek (PCI) kizárólag a tízéves energiahálózat-fejlesztési tervek 
(TYNDP) alapján történő kiválasztása nem foglalja magában az energetikai infrastruktúra 
kiemelt jelentőségű folyosóinak megvalósításához szükséges összes projektet, ezért azt további 
projektekkel kell kiegészíteni. Emellett a TYNDP/PCI listán nem szereplő projektek az ilyen 
lista puszta létezése miatt magasabb, mesterségesen generált finanszírozási kockázattal is 
szembesülhetnek, ezáltal piaci torzulást okozva.

Módosítás 744
Niki Tzavela

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közös érdekű projektek 2013. 
augusztus 1-je után elfogadott uniós szintű 
listái esetében a II. melléklet 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó 
földgázszállítási és -tárolási 
projektjavaslatokat feltüntetik a 
715/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 
a földgázpiaci ENTSO által kidolgozott, 
legújabb rendelkezésre álló tízéves 
földgázhálózat-fejlesztési tervben.

(4) A közös érdekű projektek első 
listájának jóváhagyása után, a közös 
érdekű projektek ezt követően elfogadott 
uniós szintű listái esetében a II. melléklet 
2. pontjában említett kategóriákba tartozó 
földgázszállítási és -tárolási 
projektjavaslatokat feltüntetik a 
715/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 
a földgázpiaci ENTSO által kidolgozott, 
legújabb rendelkezésre álló tízéves 
földgázhálózat-fejlesztési tervben.

Or. en

Indokolás

A tízéves energiahálózat-fejlesztési terv továbbra is a gáz- és villamosenergia-ágazat terén 
megvalósuló összes vonatkozó projekt átfogó szemlélete felé halad.
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Módosítás 745
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közös érdekű projektek 2013. 
augusztus 1-je után elfogadott uniós szintű 
listái esetében a II. melléklet 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó 
földgázszállítási és -tárolási
projektjavaslatokat feltüntetik a 
715/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 
a földgázpiaci ENTSO által kidolgozott, 
legújabb rendelkezésre álló tízéves 
földgázhálózat-fejlesztési tervben.

(4) A közös érdekű projektek 2013. 
november 1-je után elfogadott uniós szintű 
listái esetében a II. melléklet 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó 
földgázszállítási, valamint a 
cseppfolyósított földgáz (LNG) átvételi, 
újragázosító és dekompressziós 
létesítményeire és tárolására vonatkozó
projektjavaslatokat feltüntetik a 
715/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 
a földgázpiaci ENTSO által kidolgozott, 
legújabb rendelkezésre álló tízéves 
földgázhálózat-fejlesztési tervben.

Or. en

Módosítás 746
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közös érdekű projektek 2013. 
augusztus 1-je után elfogadott uniós szintű 
listái esetében a II. melléklet 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó 
földgázszállítási és -tárolási
projektjavaslatokat feltüntetik a 
715/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 
a földgázpiaci ENTSO által kidolgozott, 
legújabb rendelkezésre álló tízéves 
földgázhálózat-fejlesztési tervben.

(4) A közös érdekű projektek 2013. 
augusztus 1-je után elfogadott uniós szintű 
listái esetében a II. melléklet 2. pontjában 
említett kategóriákba tartozó 
földgázszállítási, valamint a 
cseppfolyósított földgáz (LNG) 
termináljaira és a tárolásra vonatkozó
projektjavaslatokat feltüntetik a 
715/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 
a földgázpiaci ENTSO által kidolgozott, 
legújabb rendelkezésre álló tízéves 
földgázhálózat-fejlesztési tervben.

Or. en
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Módosítás 747
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A II. melléklet 4. pontjában említett 
kategóriába tartozó szén-dioxid-szállítási 
projektjavaslatokat egy kettőnél több 
tagállam által kidolgozott, határokon 
átnyúló szén-dioxid-szállítási és -tárolási 
infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó terv 
részeként kell benyújtani. A tervet az 
érintett tagállamok vagy az általuk 
közvetlenül kijelölt jogalanyok nyújtják be 
a Bizottsághoz.

törölve

Or. en

Indokolás

2020-ig és az utána következő időszakban is a gáz- és villamosenergia-infrastruktúra 
beruházási igényei hatalmasak, ezért nem indokolt a CLT szállítási és tároló infrastruktúrára 
szánt támogatásoknak e rendelet keretében történő külön odaítélése. A rendeletnek továbbra 
is az eredeti célra kell összpontosítania annak érdekében, hogy eredményeket érjen el a 
villamos energiát és a gázt érintő kulcsfontosságú területeken.

Módosítás 748
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A II. melléklet 4. pontjában említett 
kategóriába tartozó szén-dioxid-szállítási 
projektjavaslatokat egy kettőnél több 
tagállam által kidolgozott, határokon 
átnyúló szén-dioxid-szállítási és -tárolási 
infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó terv 
részeként kell benyújtani. A tervet az 

törölve
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érintett tagállamok vagy az általuk 
közvetlenül kijelölt jogalanyok nyújtják be 
a Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 749
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A II. melléklet 4. pontjában említett 
kategóriába tartozó szén-dioxid-szállítási 
projektjavaslatokat egy kettőnél több 
tagállam által kidolgozott, határokon 
átnyúló szén-dioxid-szállítási és -tárolási 
infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó terv 
részeként kell benyújtani. A tervet az 
érintett tagállamok vagy az általuk 
közvetlenül kijelölt jogalanyok nyújtják be 
a Bizottsághoz.

törölve

Or. en

Módosítás 750
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A II. melléklet 4. pontjában említett 
kategóriába tartozó szén-dioxid-szállítási 
projektjavaslatokat egy kettőnél több 
tagállam által kidolgozott, határokon 
átnyúló szén-dioxid-szállítási és -tárolási 
infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó terv 
részeként kell benyújtani. A tervet az 
érintett tagállamok vagy az általuk 

törölve
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közvetlenül kijelölt jogalanyok nyújtják be 
a Bizottsághoz.

Or. de

Módosítás 751
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A II. melléklet 4. pontjában említett 
kategóriába tartozó szén-dioxid-szállítási 
projektjavaslatokat egy kettőnél több 
tagállam által kidolgozott, határokon 
átnyúló szén-dioxid-szállítási és -tárolási 
infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó terv 
részeként kell benyújtani. A tervet az 
érintett tagállamok vagy az általuk 
közvetlenül kijelölt jogalanyok nyújtják be 
a Bizottsághoz.

törölve

Or. nl

Indokolás

Mivel a CLT gazdasági és kereskedelmi életképessége még nem bizonyított, és 2020-ig nem is 
várható a technológia kereskedelmi megjelenése, e rendeletben ne írjanak elő számára 
pénzügyi támogatást. A CLT-ben rejlő lehetőségekkel foglalkozó kutatások pénzügyi 
támogatása más európai csatornákon keresztül már biztosított.

Módosítás 752
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A II. melléklet 4. pontjában említett 
kategóriába tartozó szén-dioxid-szállítási 
projektjavaslatokat egy kettőnél több 

(5) A II. melléklet 4. pontjában említett 
kategóriába tartozó szén-dioxid-szállítási 
projektjavaslatokat egy kettőnél több 
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tagállam által kidolgozott, határokon 
átnyúló szén-dioxid-szállítási és -tárolási 
infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó terv 
részeként kell benyújtani. A tervet az 
érintett tagállamok vagy az általuk 
közvetlenül kijelölt jogalanyok nyújtják be 
a Bizottsághoz.

tagállam által kidolgozott, határokon 
átnyúló szén-dioxid-szállítási és -tárolási 
infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó terv 
részeként kell benyújtani. A tervet az 
érintett tagállamok vagy az általuk 
közvetlenül kijelölt jogalanyok nyújtják be 
a Bizottsághoz. A végleges regionális lista 
csoporton és magas szintű 
irányítócsoporton (HLSG) belül történő
elfogadásának konszenzuson kell 
alapulnia. Ehhez az szükséges, hogy a 
regionális csoport egyetlen olyan
tagállama se fogalmazzon meg 
kedvezőtlen véleményt a listán szereplő 
projektek felvételéről, amelyre az adott
projekt jelentős hatást gyakorolna,
különösen ami energetikai
infrastruktúráinak működését, belső 
piacát vagy ellátásának biztonságát illeti.
Amennyiben mégis, a véleményt meg kell 
indokolni, mindenekelőtt az Ügynökség 
véleménye vagy a Bizottságnak az olaj- és 
szén-dioxid-szállítási projektekre 
vonatkozó értékelése alapján.

Or. en

Módosítás 753
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A II. melléklet 4. pontjában említett 
kategóriába tartozó szén-dioxid-szállítási 
projektjavaslatokat egy kettőnél több 
tagállam által kidolgozott, határokon 
átnyúló szén-dioxid-szállítási és -tárolási 
infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó terv 
részeként kell benyújtani. A tervet az 
érintett tagállamok vagy az általuk 
közvetlenül kijelölt jogalanyok nyújtják be 
a Bizottsághoz.

(5) A II. melléklet 4. pontjában említett 
kategóriába tartozó szén-dioxid-szállítási 
projektjavaslatokat egy határokon átnyúló 
szén-dioxid-szállítási és -tárolási 
infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó terv 
részeként kell benyújtani. A tervet az 
érintett tagállamok vagy az általuk 
közvetlenül kijelölt jogalanyok nyújtják be 
a Bizottsághoz.
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Or. en

Módosítás 754
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A II. melléklet 1. pontjának a)–d) 
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia- és 
gázipari projektjavaslatok értékelésekor az 
egyes csoportok – a 4. pontban foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül – figyelembe 
veszik a II. melléklet 1. pontja a)–d) 
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia- és 
gázipari projektjavaslatokkal 
kapcsolatban a 12. cikk (7) bekezdésének 
rendelkezéseivel összhangban elkészített 
és a – 714/2009/EK és a 715/2009/EK 
rendelet 8. cikke értelmében a 
villamosenergia-piaci és a földgázpiaci 
ENTSO által kidolgozott – legújabb 
rendelkezésre álló tízéves villamosenergia-
, illetve földgázhálózat-fejlesztési tervben 
szereplő elemzést.

(6) A II. melléklet 1. pontjának a)–d) 
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia- és 
gázipari projektjavaslatok értékelésekor az 
egyes csoportok – a 4. pontban foglalt 
rendelkezések sérelme nélkül – figyelembe 
veszik az elvégzett költség-haszon 
elemzések eredményeit.

Or. en

Indokolás

Azon közös érdekű projektekhez is készítsenek költség-haszon elemzést, amelyek nem 
szerepelnek a legújabb tízéves energiahálózat-fejlesztési tervben.

Módosítás 755
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A villamosenergia-átvitel tekintetében a 
projekt az üzembe helyezése előtti 
helyzettel összehasonlítva legalább 500 
MW-tal módosítja a nettó átviteli 
kapacitást az adott tagállam egy vagy több 
más tagállammal közös határán, vagy 
ugyanazon átviteli folyosó bármely egyéb 
releváns keresztmetszeti pontján;

a) A villamosenergia-átvitel tekintetében a 
projektnek – a létesítmény javasolt 
irányításától függően – legalább 250 MW 
beépített termelési kapacitással kell 
rendelkeznie, valamint évi átlagos 400 
GWh energiatermelést kell biztosítania, 
amelyet működésének első három évében 
ellenőriznek.

Or. es

Indokolás

Az átviteli kapacitás 500 MW-tal történő növelése annak érdekében, hogy egy projekt elnyerje 
a PCI státuszt, ésszerűnek bizonyulhat határokon átnyúló projektek esetében. Ez az érték
azonban az egyetlen tagállamon belül megvalósuló projektek esetében rendkívül magas, és 
tulajdonképpen meggátolja a belső projektek számára a PCI státusz elnyerését, ezért azt jóval 
alacsonyabb szinten kell megállapítani.

Módosítás 756
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) A villamosenergia-átvitel tekintetében a 
projekt az üzembe helyezése előtti 
helyzettel összehasonlítva legalább 500 
MW-tal módosítja a nettó átviteli 
kapacitást az adott tagállam egy vagy több 
más tagállammal közös határán, vagy 
ugyanazon átviteli folyosó bármely egyéb 
releváns keresztmetszeti pontján;

(a) A villamosenergia-átvitel tekintetében a 
projekt az üzembe helyezése előtti 
helyzettel összehasonlítva legalább 500 
MW-tal vagy 20%-kal módosítja a nettó 
átviteli kapacitást az adott tagállam egy 
vagy több más tagállammal közös határán, 
vagy ugyanazon átviteli folyosó bármely 
egyéb releváns keresztmetszeti pontján;

Or. de

Indokolás

A villamosenergia-átviteli projektek abszolút küszöbét egy relatív küszöbbel kell kiegészíteni, 
hogy a kisebb projektek számára is lehetővé tegyék a PCI státusz megszerzését.
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Módosítás 757
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) A villamosenergia-tárolás tekintetében 
a projekt legalább 500 GWh nettó éves 
villamosenergia-termelést lehetővé tevő 
tárolókapacitást biztosít;

(b) A villamosenergia-tárolás tekintetében 
a projekt legalább 100 megawatt (100 
MW) beépített kapacitással rendelkezik;

Or. en

Módosítás 758
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) A villamosenergia-tárolás tekintetében 
a projekt legalább 500 GWh nettó éves 
villamosenergia-termelést lehetővé tevő
tárolókapacitást biztosít;

(b) A villamosenergia-tárolás tekintetében 
a projekt legalább 100 GWh 
tárolókapacitást biztosít;

Or. de

Indokolás

A IV. melléklet elvben ugyan elismeri, hogy a villamosenergia-tároló létesítmények közös 
érdekű projekteknek tekinthetők, de csak abban az esetben, ha a tárolólétesítmény legalább 
500 GWh nettó éves villamosenergia-termelést lehetővé tevő tárolókapacitást biztosít. Először 
is a szabványműveleti kapacitás kritériuma, amelyre a jelenlegi szöveg hivatkozik, nem 
meghatározó tényező a hidraulikus energiatároló erőművek esetében. A hidraulikus 
energiatároló erőművek hálózati stabilitáshoz történő hozzájárulását ténylegesen az 
elhelyezett turbinák és szivattyúk teljesítménye alapján mérik. Másrészről túl magas a 
választott 500 GWh érték.
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Módosítás 759
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) A gáztárolás vagy a 
cseppfolyósított/sűrített földgáz esetében a 
projekt célja közvetlenül vagy közvetve 
legalább két tagállam ellátása, illetve a 
994/2010/EU rendelet 6. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban az 
infrastruktúra-előírás (N-1 szabály) 
regionális szintű teljesítése.

(d) A gáztárolás vagy a 
cseppfolyósított/sűrített földgáz esetében a 
projekt célja a 994/2010/EU rendelet 6. 
cikkének (3) bekezdésével összhangban az 
infrastruktúra-előírás (N-1 szabály) 
regionális szintű teljesítése.

Or. en

Indokolás

Ez a mondat szükségtelen, mivel minden gáztároló, illetve cseppfolyósított vagy sűrített 
földgázzal kapcsolatos projekt két vagy több tagállam ellátására képes, amennyiben adott a 
tagállamok között szükséges rendszerösszekötő kapacitás.

Módosítás 760
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) A gáztárolás vagy a 
cseppfolyósított/sűrített földgáz esetében a 
projekt célja közvetlenül vagy közvetve 
legalább két tagállam ellátása, illetve a 
994/2010/EU rendelet 6. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban az 
infrastruktúra-előírás (N-1 szabály) 
regionális szintű teljesítése.

(d) A gáztárolás vagy a 
cseppfolyósított/sűrített földgáz esetében a 
projekt célja a 994/2010/EU rendelet 6. 
cikkének (3) bekezdésével összhangban az 
infrastruktúra-előírás (N-1 szabály) 
regionális szintű teljesítése.

Or. en
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Indokolás

Ez a mondat szükségtelen, mivel minden gáztároló, illetve cseppfolyósított vagy sűrített 
földgázzal kapcsolatos projekt két vagy több tagállam ellátására képes, amennyiben adott a 
tagállamok között szükséges rendszerösszekötő kapacitás.

Módosítás 761
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) A gáztárolás vagy a 
cseppfolyósított/sűrített földgáz esetében a 
projekt célja közvetlenül vagy közvetve 
legalább két tagállam ellátása, illetve a 
994/2010/EU rendelet 6. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban az 
infrastruktúra-előírás (N-1 szabály) 
regionális szintű teljesítése.

(d) A gáztárolás vagy a 
cseppfolyósított/sűrített földgáz esetében a 
projekt célja a 994/2010/EU rendelet 6. 
cikkének (3) bekezdésével összhangban az 
infrastruktúra-előírás (N-1 szabály) 
regionális szintű teljesítése.

Or. en

Módosítás 762
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) A gáztárolás vagy a 
cseppfolyósított/sűrített földgáz esetében a 
projekt célja közvetlenül vagy közvetve 
legalább két tagállam ellátása, illetve a 
994/2010/EU rendelet 6. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban az 
infrastruktúra-előírás (N-1 szabály) 
regionális szintű teljesítése.

(d) A gáztárolás vagy a 
cseppfolyósított/sűrített földgáz esetében a 
projekt célja közvetlenül vagy közvetve 
legalább két tagállam ellátása, illetve a 
994/2010/EU rendelet 6. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban az 
infrastruktúra-előírás (N-1 szabály) 
regionális szintű teljesítése, az 
elosztóhálózatokkal összekapcsolt 
tárolólétesítményeket is beleértve.
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Or. de

Indokolás

Mivel a tárolólétesítmények kapcsolódhatnak az elosztási hálózathoz, azonban továbbra is 
szükségesnek bizonyulhatnak az ellátás biztonsága és a rugalmasság garantálásához, 
jogosulttá kell válniuk a PCI státusz elnyerésére.

Módosítás 763
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) Az intelligens hálózatok esetében a 
projektet legalább 10 kV feszültségre 
tervezett nagyfeszültségű és közepes 
feszültségű felszerelésekhez és 
berendezésekhez alakítják ki. Legalább két 
tagállam átviteli- és elosztórendszer-
üzemeltetőit, és ezáltal összesen legalább 
100 000 felhasználót foglal magában, akik 
vagy amelyek egy fogyasztási területen 
belül legalább évi 300 GW-nak megfelelő 
villamos energiát állítanak elő és/vagy 
fogyasztanak, és e villamos energia 
legalább 20 %-a továbbításra nem alkalmas 
forrásokból származik.

(e) A villamosenergia-ipari intelligens 
hálózatok esetében a projektet legalább 
10 kV feszültségre tervezett 
nagyfeszültségű és közepes feszültségű 
felszerelésekhez és berendezésekhez 
alakítják ki. Legalább két tagállam átviteli-
és elosztórendszer-üzemeltetőit, és ezáltal 
összesen legalább 100 000 felhasználót 
foglal magában, akik vagy amelyek egy 
fogyasztási területen belül legalább évi 
300 GW-nak megfelelő villamos energiát 
állítanak elő és/vagy fogyasztanak, és e 
villamos energia legalább 20 %-a 
továbbításra nem alkalmas forrásokból 
származik. A gázipari intelligens 
hálózatok esetében a projektet legalább 1 
bar nyomásra tervezett nagyfeszültségű és 
közepes feszültségű felszerelésekhez és 
berendezésekhez alakítják ki. Legalább 
két tagállam átviteli- és elosztórendszer-
üzemeltetőit, ezáltal pedig legalább 
100 000 felhasználót foglal magában, 
akik vagy amelyek gázt állítanak elő 
és/vagy fogyasztanak egy legalább évi 
500 GWh-nak megfelelő fogyasztási 
területen belül.

Or. fr
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Indokolás

Az intelligens hálózatokat a gázágazat terén is támogatni kell, mivel lehetővé teszik a 
megújuló energiaforrások integrálását, valamint a hálózat nagyobb rugalmasságának és 
hatékonyságának biztosítását.

Módosítás 764
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) Az intelligens hálózatok esetében a 
projektet legalább 10 kV feszültségre
tervezett nagyfeszültségű és közepes 
feszültségű felszerelésekhez és 
berendezésekhez alakítják ki. Legalább két 
tagállam átviteli- és elosztórendszer-
üzemeltetőit, és ezáltal összesen legalább 
100 000 felhasználót foglal magában, akik 
vagy amelyek egy fogyasztási területen 
belül legalább évi 300 GW-nak megfelelő 
villamos energiát állítanak elő és/vagy 
fogyasztanak, és e villamos energia 
legalább 20 %-a továbbításra nem alkalmas 
forrásokból származik.

(e) Az intelligens hálózatok esetében a 
projektet bármilyen feszültségszintre
alakítják ki. Legalább két tagállam 
projektgazdáinak együttműködését, és 
ezáltal összesen legalább 100 000 
felhasználót foglal magában, akik vagy 
amelyek egy fogyasztási területen belül 
legalább évi 300 GW-nak megfelelő 
villamos energiát állítanak elő és/vagy 
fogyasztanak, és a projekt hozzájárulása 
révén e villamos energia legalább 20 %-a 
megújuló és továbbításra nem alkalmas 
forrásokból származik.

Or. en

Indokolás

Az intelligens hálózatok hatókörét ki kell terjeszteni a kisfeszültségű hálózatokra is, ahol 
pillanatnyilag a legtöbb előny származik azok alkalmazásából, és ahol a legnagyobb számban 
kapcsolódnak össze a fogyasztók és a kis, magántulajdonban lévő energiatermelő 
létesítmények. A határokon átnyúló együttműködés a know-how megszerzésére ösztönöz, 
különösen a berendezések, a technológia és a szolgáltatók esetében.

Módosítás 765
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) Az intelligens hálózatok esetében a 
projektet legalább 10 kV feszültségre 
tervezett nagyfeszültségű és közepes 
feszültségű felszerelésekhez és
berendezésekhez alakítják ki. Legalább két 
tagállam átviteli- és elosztórendszer-
üzemeltetőit, és ezáltal összesen legalább 
100 000 felhasználót foglal magában, akik 
vagy amelyek egy fogyasztási területen 
belül legalább évi 300 GW-nak megfelelő 
villamos energiát állítanak elő és/vagy 
fogyasztanak, és e villamos energia 
legalább 20 %-a továbbításra nem alkalmas 
forrásokból származik.

(e) Az intelligens hálózatok esetében a 
projektet bármely feszültségi szintű
felszereléshez és berendezéshez 
kialakíthatják. Legalább két tagállam 
átviteli- és/vagy elosztórendszer-
üzemeltetőit, és ezáltal összesen legalább 
10 000 felhasználót foglal magában, akik 
vagy amelyek egy fogyasztási területen 
belül legalább évi 100 GW-nak megfelelő
villamos energiát állítanak elő és/vagy 
fogyasztanak, és a projekthez való 
hozzájárulások nyomán e villamos energia 
legalább 20 %-a továbbításra nem alkalmas 
megújuló forrásokból származik.

Or. nl

Módosítás 766
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) Az intelligens hálózatok esetében a 
projektet legalább 10 kV feszültségre 
tervezett nagyfeszültségű és közepes 
feszültségű felszerelésekhez és 
berendezésekhez alakítják ki. Legalább két 
tagállam átviteli- és elosztórendszer-
üzemeltetőit, és ezáltal összesen legalább 
100 000 felhasználót foglal magában, akik 
vagy amelyek egy fogyasztási területen 
belül legalább évi 300 GW-nak megfelelő 
villamos energiát állítanak elő és/vagy 
fogyasztanak, és e villamos energia 
legalább 20 %-a továbbításra nem alkalmas 
forrásokból származik.

(e) Az intelligens hálózatok esetében a 
projektet legalább 10 kV feszültségre 
tervezett, minden feszültségi szinten 
alkalmazandó felszerelésekhez és 
berendezésekhez alakítják ki. Átviteli-
és/vagy elosztórendszer-üzemeltetőket, és 
ezáltal összesen legalább 10 000
felhasználót foglal magában, akik vagy 
amelyek egy fogyasztási területen belül 
legalább évi 100 GW-nak megfelelő 
villamos energiát állítanak elő és/vagy 
fogyasztanak, és e villamos energia 
legalább 20 %-a továbbításra nem alkalmas
megújuló forrásokból származik.

Or. de
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Módosítás 767
Henri Weber

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) Az intelligens hálózatok esetében a 
projektet legalább 10 kV feszültségre 
tervezett nagyfeszültségű és közepes 
feszültségű felszerelésekhez és 
berendezésekhez alakítják ki. Legalább két 
tagállam átviteli- és elosztórendszer-
üzemeltetőit, és ezáltal összesen legalább 
100 000 felhasználót foglal magában, akik 
vagy amelyek egy fogyasztási területen 
belül legalább évi 300 GW-nak megfelelő 
villamos energiát állítanak elő és/vagy 
fogyasztanak, és e villamos energia 
legalább 20 %-a továbbításra nem alkalmas 
forrásokból származik.

(e) Az intelligens hálózatok esetében a 
projektet nagyfeszültségű, közepes és 
alacsony feszültségű felszerelésekhez és 
berendezésekhez alakítják ki az 
alkalmazandó európai szabványoknak 
megfelelően. Legalább két tagállam 
átviteli- és elosztórendszer-üzemeltetőit, és 
ezáltal összesen legalább 50 000
felhasználót foglal magában, akik vagy 
amelyek egy fogyasztási területen belül 
legalább évi 150 GW-nak megfelelő 
villamos energiát állítanak elő és/vagy 
fogyasztanak, és e villamos energia 
legalább 20 %-a továbbításra nem alkalmas 
és/vagy megosztott forrásokból származik.

Or. fr

Módosítás 768
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) Az intelligens hálózatok esetében a 
projektet legalább 10 kV feszültségre 
tervezett nagyfeszültségű és közepes 
feszültségű felszerelésekhez és 
berendezésekhez alakítják ki. Legalább két 
tagállam átviteli- és elosztórendszer-
üzemeltetőit, és ezáltal összesen legalább 
100 000 felhasználót foglal magában, akik 
vagy amelyek egy fogyasztási területen 
belül legalább évi 300 GW-nak megfelelő 
villamos energiát állítanak elő és/vagy 
fogyasztanak, és e villamos energia 

(e) Az intelligens hálózatok esetében a 
projektet nagyfeszültségű, közepes és 
alacsony feszültségű felszerelésekhez és 
berendezésekhez alakítják ki a vonatkozó 
európai szabványoknak megfelelően. 
Legalább két tagállam átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetőit, és ezáltal 
összesen legalább 100 000 felhasználót 
foglal magában, akik vagy amelyek egy 
fogyasztási területen belül legalább évi 
300 GW-nak megfelelő villamos energiát 
állítanak elő és/vagy fogyasztanak, és e 
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legalább 20 %-a továbbításra nem alkalmas 
forrásokból származik.

villamos energia legalább 20 %-a 
továbbításra nem alkalmas forrásokból 
származik.

Or. en

Módosítás 769
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) Az intelligens hálózatok esetében a 
projektet legalább 10 kV feszültségre 
tervezett nagyfeszültségű és közepes 
feszültségű felszerelésekhez és 
berendezésekhez alakítják ki. Legalább két 
tagállam átviteli- és elosztórendszer-
üzemeltetőit, és ezáltal összesen legalább 
100 000 felhasználót foglal magában, akik 
vagy amelyek egy fogyasztási területen 
belül legalább évi 300 GW-nak megfelelő 
villamos energiát állítanak elő és/vagy 
fogyasztanak, és e villamos energia 
legalább 20 %-a továbbításra nem alkalmas 
forrásokból származik.

(e) Az intelligens hálózatok esetében a 
projektet nagyfeszültségű, közepes és 
alacsony feszültségű felszerelésekhez és 
berendezésekhez alakítják ki a vonatkozó 
európai szabványoknak megfelelően. 
Átviteli- és elosztórendszer-üzemeltetőket, 
és ezáltal összesen legalább 100 000 
felhasználót foglal magában, akik vagy 
amelyek egy fogyasztási területen belül 
legalább évi 300 GW-nak megfelelő 
villamos energiát állítanak elő és/vagy 
fogyasztanak, és e villamos energia 
legalább 20 %-a továbbításra nem alkalmas 
forrásokból származik.

Or. en

Indokolás

Az intelligens hálózati projektek kiválasztásának kritériumait megkülönböztetéstől mentesen 
kell meghatározni. Tiszteletben kell tartani azt a tényt, hogy egyes uniós tagállamokban 
alacsonyabb névleges feszültségszinteket alkalmaznak a közepes feszültségű tartományban. 
„Legalább két tagállam” említése következetlen, mivel a IV. melléklet 1. pontja „jelentős 
határokon átnyúló hatással bíró” projektekkel foglalkozik „bármelyik tagállam területén”.

Módosítás 770
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – e a pont (új)



PE488.000v01-00 82/125 AM\900619HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) Elő kell segítenie a tagállamok 
közötti energiaszolidaritás biztosítását 
abban az esetben, ha egy tagállam 
átmeneti vagy állandó energiahiánnyal 
küzd.

Or. ro

Módosítás 771
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a határokon átnyúló projektek esetében a 
mindkét áramlási irányban mért hálózati 
átviteli kapacitásra gyakorolt hatás 
kiszámítása, a továbbított áram 
mennyiségében (MW) mérve, illetve a 
jelentős határokon átnyúló hatással bíró 
projektek esetében az érintett tagállamok 
közötti és az érintett tagállamok és 
harmadik országok közötti határ menti 
vagy az érintett tagállamokon belüli 
hálózati átviteli kapacitásra, valamint az 
érintett tagállamokban a kereslet és a 
kínálat közötti egyensúlyra és a hálózati 
műveletekre gyakorolt hatás kiszámítása;

– a határokon átnyúló projektek esetében a 
mindkét áramlási irányban mért hálózati 
átviteli kapacitásra gyakorolt hatás
kiszámítása, a továbbított áram 
mennyiségében (MW) mérve, és ezek 
hozzájárulása az Európai Tanács által 
jóváhagyott 10%-os minimális kapacitás 
eléréséhez, illetve a jelentős határokon 
átnyúló hatással bíró projektek esetében az 
érintett tagállamok közötti és az érintett 
tagállamok és harmadik országok közötti 
határ menti vagy az érintett tagállamokon 
belüli hálózati átviteli kapacitásra, valamint 
az érintett tagállamokban a kereslet és a 
kínálat közötti egyensúlyra és a hálózati 
műveletekre gyakorolt hatás kiszámítása;

Or. en

Módosítás 772
Algirdas Saudargas

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) A kölcsönös átjárhatóságot és a 
rendszer biztonságos működését a legújabb 
rendelkezésre álló tízéves 
villamosenergiahálózat-fejlesztési tervben 
szereplő elemzéssel összhangban mérik, 
elsősorban olyan módon, hogy felmérik, 
milyen hatást gyakorol egy adott projekt az 
V. melléklet 10. pontja szerinti vizsgált 
területen a várható beviteli veszteségre, az 
előállítás és az átvitel meghatározott 
beviteli időszakok egy csoportjára 
vonatkozó megfelelősége tekintetében, 
figyelembe véve az éghajlati eredetű 
szélsőséges időjárási jelenségekben várható 
változásokat és azoknak az infrastruktúra 
tűrőképességére gyakorolt hatását.

(c) A kölcsönös átjárhatóságot és a 
rendszer biztonságos működését a legújabb 
rendelkezésre álló tízéves 
villamosenergiahálózat-fejlesztési tervben 
szereplő elemzéssel összhangban mérik, 
elsősorban olyan módon, hogy felmérik, 
milyen hatást gyakorol egy adott projekt az 
V. melléklet 10. pontja szerinti vizsgált 
területen a várható beviteli veszteségre, az 
előállítás és az átvitel meghatározott 
beviteli időszakok egy csoportjára 
vonatkozó megfelelősége tekintetében, 
figyelembe véve az éghajlati eredetű 
szélsőséges időjárási jelenségekben várható 
változásokat és azoknak az infrastruktúra 
tűrőképességére gyakorolt hatását, egyúttal
kellő figyelmet fordítva a független és 
megbízható rendszerüzemeltetés és 
rendszerszolgáltatások elérhetőségére.

Or. en

Módosítás 773
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) A kölcsönös átjárhatóságot és a 
rendszer biztonságos működését a legújabb 
rendelkezésre álló tízéves 
villamosenergiahálózat-fejlesztési tervben 
szereplő elemzéssel összhangban mérik, 
elsősorban olyan módon, hogy felmérik, 
milyen hatást gyakorol egy adott projekt az 
V. melléklet 10. pontja szerinti vizsgált 
területen a várható beviteli veszteségre, az 
előállítás és az átvitel meghatározott 
beviteli időszakok egy csoportjára 
vonatkozó megfelelősége tekintetében, 
figyelembe véve az éghajlati eredetű

(c) A kölcsönös átjárhatóságot és a 
rendszer biztonságos működését a legújabb 
rendelkezésre álló tízéves 
villamosenergiahálózat-fejlesztési tervben 
szereplő elemzéssel összhangban mérik, 
elsősorban olyan módon, hogy felmérik, 
milyen hatást gyakorol egy adott projekt az 
V. melléklet 10. pontja szerinti vizsgált 
területen a várható beviteli veszteségre, az 
előállítás és az átvitel meghatározott 
beviteli időszakok egy csoportjára 
vonatkozó megfelelősége tekintetében, 
figyelembe véve a szélsőséges időjárási 
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szélsőséges időjárási jelenségekben várható 
változásokat és azoknak az infrastruktúra 
tűrőképességére gyakorolt hatását.

jelenségekben várható változásokat és 
azoknak az infrastruktúra tűrőképességére 
gyakorolt hatását.

Or. en

Módosítás 774
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) Elő kell segítenie a tagállamok 
közötti energiaszolidaritás biztosítását 
abban az esetben, ha egy tagállam 
átmeneti vagy állandó energiahiánnyal 
küzd.

Or. ro

Módosítás 775
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 pont – 1 bekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E kritériumok mérése csak olyan 
forgatókönyvek alapján történhet, 
amelyek teljes mértékben figyelembe 
veszik a 2009/28/EK irányelv és az egyéb 
vonatkozó uniós jogszabályok céljait, 
valamint a 2050-ig szóló ütemtervek
hosszú távú szakpolitikai célkitűzéseit. Az 
ettől való eltérés mind az Ügynökség, 
mind pedig a Bizottság részéről írásbeli 
hozzájárulást tesz szükségessé, és az ilyen 
hozzájárulást közzé kell tenni.

Or. en
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Módosítás 776
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A fenntarthatóság szintje: ezt a 
kritériumot az üvegházhatású
gázkibocsátás csökkenésének és a 
villamosenergia-hálózati infrastruktúra 
környezeti hatásának értékelésével mérik.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a projektkategóriák között a kritériumok alkalmazása egységes 
legyen, a fenntarthatóság szintjét valamennyi – és nem csupán egyetlen – projektkategóriában 
szerepeltetni kell, a kritériumok fogalommeghatározásának pedig egyeznie kell.

Módosítás 777
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A létező energiaszigetek 
felszámolásának ösztönzése

Or. es

Indokolás

Ez elengedhetetlen a rendeletben foglalt célkitűzések integrációjának megvalósításához.

Módosítás 778
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) A verseny méréséhez a diverzifikáció 
szolgál alapul, ideértve a belföldi ellátási 
forrásokhoz való hozzáférés 
megkönnyítését, majd ilyen sorrendben 
figyelembe véve az ellátási források, 
ellátást biztosító partnerek és útvonalak 
diverzifikáltságát, valamint az új kapacitás 
által az V. melléklet 10. pontja szerinti 
vizsgált területre vonatkozóan a kapacitás 
szintjén kiszámított HHI-indexre gyakorolt 
hatást.

(b) A verseny méréséhez a diverzifikáció 
szolgál alapul, az uniós szintet kizárva, 
azonban ideértve a belföldi ellátási 
forrásokhoz való hozzáférés 
megkönnyítését, majd ilyen sorrendben 
figyelembe véve az ellátási források, 
ellátást biztosító partnerek és útvonalak 
diverzifikáltságát, valamint az új kapacitás 
által az V. melléklet 10. pontja szerinti 
vizsgált területre vonatkozóan a kapacitás 
szintjén kiszámított HHI-indexre gyakorolt 
hatást.

Or. en

Módosítás 779
Niki Tzavela

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) A verseny méréséhez a diverzifikáció 
szolgál alapul, ideértve a belföldi ellátási 
forrásokhoz való hozzáférés 
megkönnyítését, majd ilyen sorrendben
figyelembe véve az ellátási források, 
ellátást biztosító partnerek és útvonalak 
diverzifikáltságát, valamint az új kapacitás 
által az V. melléklet 10. pontja szerinti 
vizsgált területre vonatkozóan a kapacitás 
szintjén kiszámított HHI-indexre gyakorolt 
hatást.

(b) A verseny méréséhez a diverzifikáció 
szolgál alapul, ideértve a belföldi ellátási 
forrásokhoz való hozzáférés 
megkönnyítését, egyúttal pedig figyelembe 
véve az ellátási források, ellátást biztosító 
partnerek és útvonalak diverzifikáltságát, 
valamint az új kapacitás által az V. 
melléklet 10. pontja szerinti vizsgált 
területre vonatkozóan a kapacitás szintjén 
kiszámított HHI-indexre gyakorolt hatást.

Or. en

Indokolás

A világosabb megfogalmazás érdekében javasolt változások.
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Módosítás 780
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) A verseny méréséhez a diverzifikáció 
szolgál alapul, ideértve a belföldi ellátási 
forrásokhoz való hozzáférés 
megkönnyítését, majd ilyen sorrendben 
figyelembe véve az ellátási források, 
ellátást biztosító partnerek és útvonalak 
diverzifikáltságát, valamint az új kapacitás 
által az V. melléklet 10. pontja szerinti 
vizsgált területre vonatkozóan a kapacitás 
szintjén kiszámított HHI-indexre gyakorolt 
hatást.

(b) A verseny méréséhez az uniós szintű
diverzifikáció szolgál alapul, ideértve a 
belföldi ellátási forrásokhoz való 
hozzáférés megkönnyítését, majd ilyen 
sorrendben figyelembe véve az ellátási 
források, ellátást biztosító partnerek és 
útvonalak diverzifikáltságát, valamint az új 
kapacitás által az V. melléklet 10. pontja 
szerinti vizsgált területre vonatkozóan a 
kapacitás szintjén kiszámított HHI-indexre 
gyakorolt hatást.

Or. en

Indokolás

A cél az európai szemléletmód megőrzése.

Módosítás 781
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) A fenntarthatóságot a projekt által a 
kibocsátáscsökkentéshez, valamint a 
megújuló forrásból származó kisegítő 
energiatermelés támogatásához vagy a 
villamos áram gázzá történő átalakításához 
és a biogázszállításhoz való 
hozzájárulásként mérik, figyelembe véve 
az éghajlati viszonyok várható változásait.

(d) A fenntarthatóságot a 2020-ig szóló
célokkal és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátásra vonatkozó, 2050-ig szóló 
ütemtervvel összhangban a projekt által a 
kibocsátáscsökkentéshez, valamint a 
megújuló forrásból származó kisegítő 
energiatermelés támogatásához vagy a 
villamos áram gázzá történő átalakításához 
és a biogázszállításhoz való 
hozzájárulásként mérik, figyelembe véve 
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az éghajlati viszonyok várható változásait.

Or. en

Indokolás

A 2009. októberi Európai Tanács támogatta az üvegházhatású gázok 2050-ig 80–95%-kal 
történő csökkentésének uniós célkitűzését, ami egy közel zéró szén-dioxid-kibocsátású 
energiaágazatot tesz szükségessé. Az Unió által finanszírozott minden új infrastruktúrának 
támogatnia kell az üvegházhatású gázok kibocsátására és a megújuló energiaforrásokra 
vonatkozó, 2020-ig szóló aktuális és kötelező célok elérését, és igazodnia kell az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemtervéhez.

Módosítás 782
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) A fenntarthatóságot a projekt által a 
kibocsátáscsökkentéshez, valamint a 
megújuló forrásból származó kisegítő 
energiatermelés támogatásához vagy a 
villamos áram gázzá történő átalakításához 
és a biogázszállításhoz való 
hozzájárulásként mérik, figyelembe véve 
az éghajlati viszonyok várható változásait.

(d) A fenntarthatóságot a 2020-ig szóló 
célokkal és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátásra vonatkozó, 2050-ig szóló 
ütemtervvel összhangban a projekt által a 
kibocsátáscsökkentéshez, valamint a 
megújuló forrásból származó kisegítő 
energiatermelés támogatásához vagy a 
villamos áram gázzá történő átalakításához 
és a biogázszállításhoz való 
hozzájárulásként mérik, figyelembe véve 
az éghajlati viszonyok várható változásait.

Or. en

Indokolás

A 2009. októberi Európai Tanács támogatta az üvegházhatású gázok 2050-ig 80–95%-kal 
történő csökkentésének uniós célkitűzését, ami egy közel zéró szén-dioxid-kibocsátású 
energiaágazatot tesz szükségessé. Az Unió által finanszírozott minden új infrastruktúrának 
támogatnia kell az üvegházhatású gázok kibocsátására és a megújuló energiaforrásokra 
vonatkozó, 2020-ig szóló aktuális és kötelező célok elérését, és igazodnia kell az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemtervéhez.
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Módosítás 783
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) A fenntarthatóságot a projekt által a 
kibocsátáscsökkentéshez, valamint a 
megújuló forrásból származó kisegítő 
energiatermelés támogatásához vagy a 
villamos áram gázzá történő átalakításához 
és a biogázszállításhoz való 
hozzájárulásként mérik, figyelembe véve 
az éghajlati viszonyok várható változásait.

(d) A fenntarthatóságot a 
gázinfrastruktúra környezeti hatásának 
értékelésével, és a projekt által a 
kibocsátáscsökkentéshez, valamint a 
megújuló forrásból származó kisegítő 
energiatermelés támogatásához vagy a 
villamos áram gázzá történő átalakításához 
és a biogázszállításhoz való 
hozzájárulásként mérik, figyelembe véve 
az éghajlati viszonyok várható változásait.

Or. en

Indokolás

A környezeti hatás beiktatására azért van szükség, hogy biztosíthatóvá váljon az egységesség 
minimális szintje más projektkategóriák fenntarthatósági kritériumaival.

Módosítás 784
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) A fenntarthatóságot a projekt által a 
kibocsátáscsökkentéshez, valamint a 
megújuló forrásból származó kisegítő 
energiatermelés támogatásához vagy a 
villamos áram gázzá történő átalakításához 
és a biogázszállításhoz való 
hozzájárulásként mérik, figyelembe véve 
az éghajlati viszonyok várható változásait.

(d) A fenntarthatóságot a projekt által a 
kibocsátáscsökkentéshez, valamint a 
megújuló forrásból származó kisegítő 
energiatermelés támogatásához vagy a 
villamos áram gázzá történő átalakításához 
és a biogázszállításhoz való 
hozzájárulásként mérik, figyelembe véve a 
szélsőséges időjárási események várható 
változásait.

Or. en
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Módosítás 785
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 3 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) Elő kell segítenie a tagállamok 
közötti energiaszolidaritás biztosítását 
abban az esetben, ha egy tagállam 
átmeneti vagy állandó energiahiánnyal 
küzd.

Or. ro

Módosítás 786
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) A fenntarthatóság szintje: ezt a 
kritériumot az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésének, valamint a 
villamosenergia-hálózati infrastruktúra 
környezeti hatásának értékelésével mérik.

(a) A fenntarthatóság szintje: ezt a 
kritériumot az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésének, a 2020-ig szóló 
céloknak és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátásra vonatkozó, 2050-ig szóló 
ütemtervnek való megfelelés, valamint a 
villamosenergia-hálózati infrastruktúra 
környezeti hatásának értékelésével mérik.

Or. en

Indokolás

A 2009. októberi Európai Tanács támogatta az üvegházhatású gázok 2050-ig 80–95%-kal 
történő csökkentésének uniós célkitűzését, ami egy közel zéró szén-dioxid-kibocsátású 
energiaágazatot tesz szükségessé. Az Unió által finanszírozott minden új infrastruktúrának 
támogatnia kell az üvegházhatású gázok kibocsátására és a megújuló energiaforrásokra 
vonatkozó, 2020-ig szóló aktuális és kötelező célok elérését, és igazodnia kell az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemtervéhez.
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Módosítás 787
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) A fenntarthatóság szintje: ezt a 
kritériumot az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésének, valamint a 
villamosenergia-hálózati infrastruktúra 
környezeti hatásának értékelésével mérik.

(a) A fenntarthatóság szintje: ezt a 
kritériumot az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésének, a 2020-ig szóló 
céloknak és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátásra vonatkozó, 2050-ig szóló 
ütemtervnek való megfelelés, valamint a 
villamosenergia-hálózati infrastruktúra 
környezeti hatásának értékelésével mérik.

Or. en

Indokolás

A 2009. októberi Európai Tanács támogatta az üvegházhatású gázok 2050-ig 80–95%-kal 
történő csökkentésének uniós célkitűzését, ami egy közel zéró szén-dioxid-kibocsátású 
energiaágazatot tesz szükségessé. Az Unió által finanszírozott minden új infrastruktúrának 
támogatnia kell az üvegházhatású gázok kibocsátására és a megújuló energiaforrásokra 
vonatkozó, 2020-ig szóló aktuális és kötelező célok elérését, és igazodnia kell az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemtervéhez.

Módosítás 788
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 4 pont – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
villamosenergia-alkalmazások, így 
például az elektromos járművek jóval 
magasabb volumenére adott válaszok, 
fejlett műszaki és piaci intervenció révén.

Or. en
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Módosítás 789
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 4 pont – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fb) Elő kell segítenie a tagállamok közötti 
energiaszolidaritás biztosítását abban az 
esetben, ha egy tagállam átmeneti vagy 
állandó energiahiánnyal küzd.

Or. ro

Módosítás 790
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az intelligens gázhálózatokhoz 
kapcsolódó projektek esetében az egyes
funkciók értékelése a következő 
kritériumok alapján történik:
(a) a fenntarthatóság szintje: e kritérium
teljesülését az üvegházhatású gáz-
kibocsátás csökkentésének, valamint a 
gázhálózati infrastruktúra környezeti 
hatásának értékelésével mérik;
(b) az átviteli és elosztóhálózatok azon 
képessége, hogy a felhasználókkal 
összekapcsolódjanak, és mindkét irányban
megvalósítsák a gázszállítást: e kritérium 
teljesülésének méréséhez megbecsülik az 
energiaforrások elosztóhálózatokon belüli 
beépített kapacitását, a földgáz azon 
legnagyobb megengedett besajtolható 
mennyiségét, amely nem jár a túlterhelés 
kockázatával az átviteli hálózatokban, 
valamint a túlterhelés veszélye vagy a 
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biztonsági kockázatok miatt a megújuló 
forrásokból ki nem nyert energia 
mennyiségét;
(c) hálózati összekapcsoltság és hozzáférés 
a rendszerhasználók valamennyi csoportja 
számára: e kritérium teljesülésének 
méréséhez értékelik az energiatermelőkre, 
a felhasználókra és a két tevékenységet 
együttesen végzőkre vonatkozó díjak és 
tarifák kiszámítására alkalmazott 
módszereket, valamint e díjak és tarifák 
szerkezetét, illetve adott esetben a 
hálózaton belüli földgáz dinamikus 
kiegyensúlyozását lehetővé tevő működési 
rugalmasság mértékét;
(d) az ellátás biztonsága és színvonala: e 
kritérium teljesülésének méréséhez meg 
kell vizsgálni a megújuló forrásokból 
előállított gáz arányát, a gázrendszer 
stabilitását, valamint az ellátási zavarok 
időtartamát és gyakoriságát 
fogyasztónként, ideértve az időjárás 
okozta zavarokat is;
(e) a gázellátás és a hálózati üzemeltetés 
hatékonysága és a szolgáltatás minősége: 
e kritérium teljesülését oly módon mérik, 
hogy megvizsgálják az átviteli és 
elosztóhálózatokhoz kapcsolódó 
veszteségek szintjét, egy adott időszakban 
a földgáz iránti legalacsonyabb és 
legmagasabb kereslet arányát, a keresleti 
oldal részvételének módját a gázpiacokon 
és az energiahatékonysági 
intézkedésekben, a gázhálózat 
összetevőinek százalékos hasznosítását 
(például az átlagos terhelést), a hálózati 
összetevők rendelkezésre állását (a 
tervezett és nem tervezett karbantartási 
műveletek alapján) és ez utóbbinak a 
hálózati teljesítményre gyakorolt hatását, 
valamint a hálózati kapacitás tényleges 
rendelkezésre állását szabványértékéhez 
képest.

Or. fr
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Módosítás 791
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A fenntarthatóság szintje: ezt a 
kritériumot az üvegházhatású
gázkibocsátás csökkentésének, valamint 
az olajszállítási infrastruktúra környezeti 
hatásának értékelésével mérik.

Or. en

Módosítás 792
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A módszertan alapja az n+5., n+10., 
n+15. és n+20. évi uniós villamosenergia-
és gázrendszereket tükröző közös beviteli 
adathalmaz, ahol n az elemzés 
elvégzésének éve. Ez az adathalmaz 
legalább az alábbiakat magában foglalja:

(1) A módszertan alapja az n+5., n+10., 
n+15. n+20., n+30. és n+40. évi uniós 
villamosenergia- és gázrendszereket 
tükröző közös beviteli adathalmaz, ahol n 
az elemzés elvégzésének éve. Ez az 
adathalmaz legalább az alábbiakat 
magában foglalja:

Or. en

Indokolás

Minden költség-haszon elemzésnek figyelembe kell vennie az infrastruktúra teljes műszaki 
élettartamát, valamint a várható változásokat, amelyek ebben az időszakban az alacsony szén-
dioxid-kibocsátási célkitűzések következtében várhatóan végbemennek majd az 
energiaágazatban.
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Módosítás 793
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A módszertan alapja az n+5., n+10., 
n+15. és n+20. évi uniós villamosenergia-
és gázrendszereket tükröző közös beviteli 
adathalmaz, ahol n az elemzés 
elvégzésének éve. Ez az adathalmaz 
legalább az alábbiakat magában foglalja:

(1) A módszertan alapja az n+5., n+10., 
n+15. n+20., n+30. és n+40. évi uniós 
villamosenergia- és gázrendszereket 
tükröző közös beviteli adathalmaz, ahol n 
az elemzés elvégzésének éve. Ez az 
adathalmaz legalább az alábbiakat 
magában foglalja:

Or. en

Indokolás

Tekintve, hogy az energiainfrastruktúra-projektek műszaki élettartama – különösen a 
villamosenergia-átviteli hálózatok esetében – jóval meghaladhatja a 40 évet, ezért az 
elemzéshez ilyen hosszú távú szemléletre van szükség. Továbbá az elemzéshez szükséges 
hosszabb időintervallum az előírt hosszú távú uniós politikai célokat is magában foglalja.

Módosítás 794
Graham Watson, Vittorio Prodi, Satu Hassi, Maria Da Graça Carvalho

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A módszertan alapja az n+5., n+10., 
n+15. és n+20. évi uniós villamosenergia-
és gázrendszereket tükröző közös beviteli 
adathalmaz, ahol n az elemzés 
elvégzésének éve. Ez az adathalmaz 
legalább az alábbiakat magában foglalja:

(1) A módszertan alapja az n+5., n+10., 
n+15. és n+20., n+30. és n+40. évi uniós 
villamosenergia- és gázrendszereket 
tükröző közös beviteli adathalmaz, ahol n 
az elemzés elvégzésének éve. Ez az 
adathalmaz legalább az alábbiakat 
magában foglalja:

Or. en
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Módosítás 795
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) A villamos energia esetében: keresleti 
forgatókönyvek, fűtőanyagtípusok szerinti 
termelési kapacitások (biomassza, 
geotermikus, víz-, gáz-, nukleáris energia, 
olaj, szilárd fűtőanyagok, szél, 
fotovoltaikus napenergia, koncentrált 
napenergia, egyéb megújuló technológiák) 
és ezek földrajzi elhelyezkedése, 
fűtőanyagárak (ideértve a biomasszát, a 
szenet, a gázt és az olajat), szén-dioxid-
árak, az átviteli és adott esetben az 
elosztóhálózat összetétele és annak 
fejlesztése, figyelembe véve minden olyan 
új, jelentős energiatermelési (ideértve a 
szén-dioxid-leválasztásra alkalmas 
kapacitást), tárolási és átviteli projektet, 
amellyel kapcsolatban végleges beruházási 
határozatot hoztak, és amelynek üzembe 
helyezése az n+5. év végéig esedékes.

(a) A villamos energia esetében: keresleti 
forgatókönyvek, fűtőanyagtípusok szerinti 
termelési kapacitások (biomassza, 
geotermikus, víz-, gáz-, nukleáris energia, 
olaj, szilárd fűtőanyagok, szél, 
fotovoltaikus napenergia, koncentrált 
napenergia, egyéb megújuló technológiák) 
és ezek földrajzi elhelyezkedése, 
fűtőanyagárak és fűtőértékek (ideértve a 
biomasszát, a szenet, a lignitet, a gázt, az 
olajat és a vonatkozó olajtermékeket), 
szén-dioxid-árak, az alap- és 
csúcsterhelési villamosenergia-árak, az 
átviteli és adott esetben az elosztóhálózat 
összetétele és annak fejlesztése, figyelembe 
véve minden olyan új, jelentős 
energiatermelési (ideértve a szén-dioxid-
leválasztásra alkalmas kapacitást), tárolási 
és átviteli projektet, amellyel kapcsolatban 
végleges beruházási határozatot hoztak, és 
amelynek üzembe helyezése az n+5. év 
végéig esedékes.

Or. en

Módosítás 796
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) A villamos energia esetében: keresleti 
forgatókönyvek, fűtőanyagtípusok szerinti 
termelési kapacitások (biomassza, 
geotermikus, víz-, gáz-, nukleáris energia, 
olaj, szilárd fűtőanyagok, szél, 

(a) A villamos energia esetében: keresleti 
forgatókönyvek, fűtőanyagtípusok szerinti 
termelési kapacitások (biomassza, 
geotermikus, víz-, gáz-, nukleáris energia, 
olaj, szilárd fűtőanyagok, szél, 
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fotovoltaikus napenergia, koncentrált 
napenergia, egyéb megújuló technológiák) 
és ezek földrajzi elhelyezkedése, 
fűtőanyagárak (ideértve a biomasszát, a 
szenet, a gázt és az olajat), szén-dioxid-
árak, az átviteli és adott esetben az 
elosztóhálózat összetétele és annak 
fejlesztése, figyelembe véve minden olyan 
új, jelentős energiatermelési (ideértve a 
szén-dioxid-leválasztásra alkalmas 
kapacitást), tárolási és átviteli projektet, 
amellyel kapcsolatban végleges beruházási 
határozatot hoztak, és amelynek üzembe 
helyezése az n+5. év végéig esedékes.

fotovoltaikus napenergia, koncentrált 
napenergia, egyéb megújuló technológiák) 
és ezek földrajzi elhelyezkedése, 
fűtőanyagárak (ideértve a biomasszát, a 
szenet, a gázt és az olajat), szén-dioxid-
árak, az átviteli és adott esetben az 
elosztóhálózat összetétele és annak 
fejlesztése, figyelembe véve minden olyan 
új, jelentős energiatermelési, tárolási és 
átviteli projektet, amellyel kapcsolatban 
végleges beruházási határozatot hoztak, és 
amelynek üzembe helyezése az n+5. év 
végéig esedékes.

Or. de

Módosítás 797
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) A gáz esetében: keresleti 
forgatókönyvek, behozatal, fűtőanyagárak 
(ideértve a szenet, a gázt és az olajat), 
szén-dioxid-árak, a szállítási hálózat 
összetétele és annak fejlesztése, figyelembe 
véve minden olyan új projektet, amelyre 
vonatkozóan végleges beruházási 
határozatot hoztak, és amelynek üzembe 
helyezése az n+5. év végéig esedékes.

(b) A gáz esetében: keresleti 
forgatókönyvek, behozatal, fűtőanyagárak
és fűtőértékek (ideértve a szenet, a lignitet, 
a gázt, az olajat és a vonatkozó 
olajtermékeket), szén-dioxid-árak, az alap-
és csúcsterhelési villamosenergia-árak, a 
szállítási hálózat összetétele és annak 
fejlesztése, figyelembe véve az európai 
palagáz-fejlesztések lehetőségét és minden 
olyan új projektet, amelyre vonatkozóan 
végleges beruházási határozatot hoztak, és 
amelynek üzembe helyezése az n+5. év 
végéig esedékes.

Or. en

Módosítás 798
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adathalmaz összhangban áll az 
elemzés időpontjában hatályos uniós és 
nemzeti jogszabályokkal. A villamos 
energiával és a gázzal kapcsolatos két 
felhasznált adathalmaz összehasonlítható, 
különösen az egyes piaci árakra és 
volumenekre vonatkozó feltételezések 
esetében. Az adathalmazt a tagállamokkal 
és a valamennyi érdekelt képviseleti 
szervezetével folytatott hivatalos 
konzultációt követően állítják össze. A 
Bizottság és az Ügynökség adott esetben 
hozzáférést biztosít a harmadik felektől 
származó kereskedelmi adatokhoz.

(2) Az adathalmaz összhangban áll az 
elemzés időpontjában hatályos uniós és 
nemzeti jogszabályokkal, valamint az 
Európai Tanács arra irányuló céljával,
hogy az Unióban 2050-re 80–95%-kal az 
1990-es szintek alá csökkentsék az 
üvegházhatású gázok kibocsátását. A 
villamos energiával és a gázzal kapcsolatos 
két felhasznált adathalmaz 
összehasonlítható, különösen az egyes 
piaci árakra és volumenekre vonatkozó 
feltételezések esetében. Az adathalmazt a 
tagállamokkal és a valamennyi érdekelt 
képviseleti szervezetével folytatott 
hivatalos konzultációt követően állítják 
össze. A Bizottság és az Ügynökség adott 
esetben hozzáférést biztosít a harmadik 
felektől származó kereskedelmi adatokhoz.

Or. en

Indokolás

Az Európai Tanács támogatta az üvegházhatású gázok 2050-ig 80–95%-kal történő 
csökkentésének uniós célkitűzését, ami egy közel zéró szén-dioxid-kibocsátású 
energiaágazatot tesz szükségessé. Fontos, hogy a költség-haszon elemzéshez használt 
adathalmaz tükrözze az Unió energetikai és éghajlati céljait, és összhangban álljon az 
Európai Bizottság 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervében kijelölt pályákkal.

Módosítás 799
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adathalmaz összhangban áll az 
elemzés időpontjában hatályos uniós és 
nemzeti jogszabályokkal. A villamos 

(2) Az adathalmaz összhangban áll az 
elemzés időpontjában hatályos uniós és 
nemzeti jogszabályokkal, valamint tükrözi 
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energiával és a gázzal kapcsolatos két 
felhasznált adathalmaz összehasonlítható, 
különösen az egyes piaci árakra és 
volumenekre vonatkozó feltételezések 
esetében. Az adathalmazt a tagállamokkal 
és a valamennyi érdekelt képviseleti 
szervezetével folytatott hivatalos 
konzultációt követően állítják össze. A 
Bizottság és az Ügynökség adott esetben 
hozzáférést biztosít a harmadik felektől 
származó kereskedelmi adatokhoz.

többek között az Európai Tanács 
következtetéseiben is megerősített uniós 
energetikai és éghajlati célokat. A 
villamos energiával és a gázzal kapcsolatos 
két felhasznált adathalmaz 
összehasonlítható, különösen az egyes 
piaci árakra és volumenekre vonatkozó 
feltételezések esetében. Az adathalmazt a 
tagállamokkal és a valamennyi érdekelt 
képviseleti szervezetével folytatott 
hivatalos konzultációt követően állítják 
össze. A Bizottság és az Ügynökség adott 
esetben hozzáférést biztosít a harmadik 
felektől származó kereskedelmi adatokhoz.

Or. en

Indokolás

Az Európai Tanács támogatta az üvegházhatású gázok 2050-ig 80–95%-kal történő 
csökkentésének uniós célkitűzését, ami egy közel zéró szén-dioxid-kibocsátású 
energiaágazatot tesz szükségessé. Fontos, hogy a költség-haszon elemzéshez használt 
adathalmaz tükrözze az Unió energetikai és éghajlati céljait, és összhangban álljon az 
Európai Bizottság 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervében kijelölt pályákkal.

Módosítás 800
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adathalmaz összhangban áll az 
elemzés időpontjában hatályos uniós és 
nemzeti jogszabályokkal. A villamos 
energiával és a gázzal kapcsolatos két 
felhasznált adathalmaz összehasonlítható, 
különösen az egyes piaci árakra és 
volumenekre vonatkozó feltételezések 
esetében. Az adathalmazt a tagállamokkal
és a valamennyi érdekelt képviseleti 
szervezetével folytatott hivatalos 
konzultációt követően állítják össze. A 
Bizottság és az Ügynökség adott esetben 
hozzáférést biztosít a harmadik felektől 

(2) Az adathalmaz összhangban áll az 
elemzés időpontjában hatályos uniós és 
nemzeti jogszabályokkal. A villamos 
energiával és a gázzal kapcsolatos két 
felhasznált adathalmaz összehasonlítható,
különösen az egyes piaci árakra és 
volumenekre vonatkozó feltételezések 
esetében. Az adathalmazt a tagállamok 
ügynökségével és az összes érdekelt féllel 
folytatott hivatalos konzultációt követően 
állítják össze. A Bizottság és az Ügynökség 
adott esetben hozzáférést biztosít a 
harmadik felektől származó kereskedelmi 
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származó kereskedelmi adatokhoz. adatokhoz.

Or. en

Indokolás

Érvényesülnie kell az átláthatóságnak: minden érdekelt félnek – és nem csupán az őket 
képviselő szervezeteknek – lehetőséget kell adni arra, hogy hozzájárulhassanak a költség-
haszon módszertanhoz kapcsolódó piaci elemzéshez, ami általános gyakorlat a Bizottság, az 
Ügynökség és az ENTSO-k által lebonyolított nyilvános konzultációk során.

Módosítás 801
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adathalmaz összhangban áll az 
elemzés időpontjában hatályos uniós és 
nemzeti jogszabályokkal. A villamos 
energiával és a gázzal kapcsolatos két 
felhasznált adathalmaz összehasonlítható, 
különösen az egyes piaci árakra és 
volumenekre vonatkozó feltételezések 
esetében. Az adathalmazt a tagállamokkal
és a valamennyi érdekelt képviseleti 
szervezetével folytatott hivatalos 
konzultációt követően állítják össze. A 
Bizottság és az Ügynökség adott esetben 
hozzáférést biztosít a harmadik felektől 
származó kereskedelmi adatokhoz.

(2) Az adathalmaz összhangban áll az 
elemzés időpontjában hatályos uniós és 
nemzeti jogszabályokkal. A villamos 
energiával és a gázzal kapcsolatos két 
felhasznált adathalmaz összehasonlítható, 
különösen az egyes piaci árakra és 
volumenekre vonatkozó feltételezések 
esetében. Az adathalmazt a tagállamok 
ügynökségével és az összes érdekelt féllel 
folytatott hivatalos konzultációt követően 
állítják össze. A Bizottság és az Ügynökség 
adott esetben hozzáférést biztosít a 
harmadik felektől származó kereskedelmi 
adatokhoz.

Or. en

Indokolás

Ugyanaz az indokolás, mint a 12. cikk 2. pontjának módosításánál.

Módosítás 802
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark
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Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adathalmaz összhangban áll az 
elemzés időpontjában hatályos uniós és 
nemzeti jogszabályokkal. A villamos 
energiával és a gázzal kapcsolatos két 
felhasznált adathalmaz összehasonlítható, 
különösen az egyes piaci árakra és 
volumenekre vonatkozó feltételezések 
esetében. Az adathalmazt a tagállamokkal 
és a valamennyi érdekelt képviseleti 
szervezetével folytatott hivatalos 
konzultációt követően állítják össze. A 
Bizottság és az Ügynökség adott esetben 
hozzáférést biztosít a harmadik felektől 
származó kereskedelmi adatokhoz.

(2) Az adathalmaz összhangban áll az 
elemzés időpontjában hatályos uniós és 
nemzeti jogszabályokkal. A villamos 
energiával és a gázzal kapcsolatos két 
felhasznált adathalmaz összehasonlítható, 
különösen az egyes piaci árakra és 
volumenekre vonatkozó feltételezések 
esetében. Az adathalmazt nyilvánosságra 
hozzák, és azt a tagállamokkal és az összes 
érdekelt féllel folytatott hivatalos 
konzultációt követően állítják össze. A 
Bizottság és az Ügynökség adott esetben 
hozzáférést biztosít a harmadik felektől 
származó kereskedelmi adatokhoz.

Or. en

Indokolás

Ez arra hivatott, hogy biztosítsa a teljes körű átláthatóságot a közös érdekű projektek 
kiválasztási folyamatában, beleértve a költség-haszon elemzéshez nyilvánosan elérhető 
adathalmazokat, valamint az érdekelt felek regionális csoportokba történő megfelelő 
bevonását is.

Módosítás 803
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adathalmaz összhangban áll az 
elemzés időpontjában hatályos uniós és 
nemzeti jogszabályokkal. A villamos 
energiával és a gázzal kapcsolatos két 
felhasznált adathalmaz összehasonlítható, 
különösen az egyes piaci árakra és 
volumenekre vonatkozó feltételezések 
esetében. Az adathalmazt a tagállamokkal 
és a valamennyi érdekelt képviseleti 

(2) Az adathalmaz összhangban áll az 
elemzés időpontjában hatályos uniós és 
nemzeti jogszabályokkal. A villamos 
energiával és a gázzal kapcsolatos két 
felhasznált adathalmaz összehasonlítható, 
különösen az egyes piaci árakra és 
volumenekre vonatkozó feltételezések 
esetében. Az adathalmazt a tagállamokkal 
és a valamennyi érdekelt képviseleti 
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szervezetével folytatott hivatalos 
konzultációt követően állítják össze. A 
Bizottság és az Ügynökség adott esetben 
hozzáférést biztosít a harmadik felektől 
származó kereskedelmi adatokhoz.

szervezetével, különösen az összes 
gázinfrastruktúra-üzemeltetővel folytatott 
hivatalos konzultációt követően állítják 
össze. A Bizottság és az Ügynökség adott 
esetben hozzáférést biztosít a harmadik 
felektől származó kereskedelmi adatokhoz.

Or. en

Módosítás 804
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adathalmaz összhangban áll az 
elemzés időpontjában hatályos uniós és 
nemzeti jogszabályokkal. A villamos 
energiával és a gázzal kapcsolatos két 
felhasznált adathalmaz összehasonlítható, 
különösen az egyes piaci árakra és 
volumenekre vonatkozó feltételezések 
esetében. Az adathalmazt a tagállamokkal 
és a valamennyi érdekelt képviseleti 
szervezetével folytatott hivatalos 
konzultációt követően állítják össze. A 
Bizottság és az Ügynökség adott esetben 
hozzáférést biztosít a harmadik felektől 
származó kereskedelmi adatokhoz.

(2) Az adathalmaz összhangban áll az 
elemzés időpontjában hatályos uniós és 
nemzeti jogszabályokkal. A villamos 
energiával és a gázzal kapcsolatos két 
felhasznált adathalmaz összehasonlítható, 
különösen az egyes piaci árakra és 
volumenekre vonatkozó feltételezések 
esetében. Az adathalmazt a tagállamokkal 
és az összes érdekelt féllel folytatott 
hivatalos konzultációt követően állítják 
össze. A Bizottság és az Ügynökség adott 
esetben hozzáférést biztosít a harmadik 
felektől származó kereskedelmi adatokhoz.

Or. en

Módosítás 805
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A költség-haszon elemzés legalább az 
alábbi költségeket figyelembe veszi: 

(5) A költség-haszon elemzés legalább az 
alábbi költségeket figyelembe veszi: 
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tőkekiadás, a projekt műszaki élettartama 
során felmerülő üzemeltetési és 
karbantartási kiadások, valamint adott 
esetben leszerelési és hulladékgazdálkodási 
költségek. A módszertan iránymutatással 
szolgál a számítások során használandó 
leszámítolási kamatlábakról.

tőkekiadás, a projekt műszaki élettartama 
során felmerülő üzemeltetési és 
karbantartási kiadások, valamint adott 
esetben leszerelési és hulladékgazdálkodási 
költségek. A módszertan iránymutatással 
szolgál a számítások során használandó 
leszámítolási kamatlábakról. A költségeket 
egy referenciakritérium alapján kell 
ellenőrizni annak megállapítása 
érdekében, hogy hatékony módon 
keletkeztek-e. Amennyiben egy 
projektgazda a referenciakritériumtól 
jelentős mértékben eltérő költségeket 
ismertet, azokat meg kell indokolnia az 
illetékes nemzeti szabályozó hatóságnak 
és az Ügynökségnek.

Or. en

Módosítás 806
Niki Tzavela

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A költség-haszon elemzés legalább az 
alábbi költségeket figyelembe veszi: 
tőkekiadás, a projekt műszaki élettartama 
során felmerülő üzemeltetési és 
karbantartási kiadások, valamint adott 
esetben leszerelési és hulladékgazdálkodási 
költségek. A módszertan iránymutatással 
szolgál a számítások során használandó 
leszámítolási kamatlábakról.

(5) A költség-haszon elemzés legalább az 
alábbi költségeket figyelembe veszi: 
tőkekiadás, a projekt műszaki élettartama 
során felmerülő üzemeltetési és 
karbantartási kiadások, valamint adott 
esetben leszerelési és hulladékgazdálkodási 
költségek. A módszertan iránymutatással 
szolgál a számítások során használandó 
leszámítolási kamatlábakról. A költség-
haszon elemzésnek figyelembe kell vennie 
a kicsi és energetikai szempontból 
elszigetelt, korlátozott számú hálózati 
felhasználóval rendelkező tagállamok 
helyzetét, ahol a piac képtelen a közös 
érdekű projektek önerőből történő 
finanszírozására.

Or. en



PE488.000v01-00 104/125 AM\900619HU.doc

HU

Indokolás

A kicsi és elszigetelt tagállamok versenyhátrányának tükröződnie kell a költség-haszon 
elemzésben.

Módosítás 807
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A költség-haszon elemzés legalább az 
alábbi költségeket figyelembe veszi: 
tőkekiadás, a projekt műszaki élettartama 
során felmerülő üzemeltetési és 
karbantartási kiadások, valamint adott 
esetben leszerelési és hulladékgazdálkodási 
költségek. A módszertan iránymutatással 
szolgál a számítások során használandó 
leszámítolási kamatlábakról.

(5) A költség-haszon elemzés legalább az 
alábbi költségeket figyelembe veszi: 
tőkekiadás, a projekt műszaki élettartama 
során felmerülő üzemeltetési és 
karbantartási kiadások, leszerelési és 
hulladékgazdálkodási költségek, valamint 
adott esetben egyéb környezeti 
externáliák. A módszertan iránymutatással 
szolgál a számítások során használandó 
leszámítolási kamatlábakról.

Or. en

Módosítás 808
András Gyürk

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A költség-haszon elemzés legalább az 
alábbi költségeket figyelembe veszi: 
tőkekiadás, a projekt műszaki élettartama 
során felmerülő üzemeltetési és 
karbantartási kiadások, valamint adott 
esetben leszerelési és hulladékgazdálkodási 
költségek. A módszertan iránymutatással 
szolgál a számítások során használandó 
leszámítolási kamatlábakról.

(5) A költség-haszon elemzés legalább az 
alábbi költségeket figyelembe veszi: 
tőkekiadás, a projekt műszaki élettartama 
során felmerülő üzemeltetési és 
karbantartási kiadások, személyi költségek, 
valamint adott esetben leszerelési és 
hulladékgazdálkodási költségek. A 
módszertan iránymutatással szolgál a 
számítások során használandó 
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leszámítolási kamatlábakról.

Or. en

Módosítás 809
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A költség-haszon elemzésnek egyúttal 
figyelembe kell vennie a technológia-
semleges engedélyezési eljárásnak 
köszönhető gyorsított 
projektvégrehajtással járó előnyöket, 
tekintetbe véve a II. melléklet 1. pontjának 
a) alpontjában felsorolt összes 
technológiai lehetőséget vagy ezek 
kombinációját, még akkor is, ha 
induláskor azok magasabb beruházási 
költséggel járnak.

Or. en

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy a költség-haszon elemzés figyelembe vegye a projekt minden 
szempontját és a projekt gyorsabb megvalósításával járó lehetséges előnyöket, amelyek 
ellensúlyozhatják a magasabb induló beruházási költségeket, ilyen például a tervezett 
elektromos vezetékek részleges föld alatti elhelyezése.

Módosítás 810
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 6 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A villamosenergia-átvitel és -tárolás 
terén a költség-haszon elemzésnek 
legalább a III. mellékletben meghatározott 

(6) A villamosenergia-átvitel és -tárolás 
terén a költség-haszon elemzésnek 
legalább a III. mellékletben meghatározott 
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mutatókra gyakorolt hatásokat figyelembe 
kell vennie. A legújabb rendelkezésre álló 
tízéves villamosenergiahálózat-fejlesztési 
terv kidolgozása során alkalmazott 
módszerrel összhangban a költség-haszon 
elemzés többek között figyelembe veszi a 
projektnek az alábbiakra gyakorolt 
hatásait:

mutatókra gyakorolt hatásokat figyelembe 
kell vennie. A legújabb rendelkezésre álló 
tízéves villamosenergiahálózat-fejlesztési 
terv kidolgozása során alkalmazott 
módszerrel összhangban a költség-haszon 
elemzés többek között figyelembe veszi a 
projektnek az alábbiakra gyakorolt hatásait, 
valamint a gyorsított projektvégrehajtással 
járó előnyöket, amelyek ellensúlyozzák a 
hálózat túlterheléséhez kapcsolódó 
költségeket, a II. melléklet 1. pontjának a) 
alpontjában felsorolt összes technológiai 
lehetőség vagy ezek kombinációjának 
alkalmazásából adódóan:

Or. en

Módosítás 811
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 6 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A villamosenergia-átvitel és -tárolás 
terén a költség-haszon elemzésnek 
legalább a III. mellékletben meghatározott 
mutatókra gyakorolt hatásokat figyelembe 
kell vennie. A legújabb rendelkezésre álló 
tízéves villamosenergiahálózat-fejlesztési 
terv kidolgozása során alkalmazott 
módszerrel összhangban a költség-haszon 
elemzés többek között figyelembe veszi a 
projektnek az alábbiakra gyakorolt 
hatásait:

(6) A villamosenergia-átvitel és -tárolás 
terén a költség-haszon elemzésnek 
legalább a IV. mellékletben meghatározott 
mutatókra gyakorolt hatásokat figyelembe 
kell vennie. A legújabb rendelkezésre álló 
tízéves villamosenergiahálózat-fejlesztési 
terv kidolgozása során alkalmazott 
módszerrel összhangban a költség-haszon 
elemzés többek között figyelembe veszi a 
projektnek az alábbiakra gyakorolt 
hatásait:

Or. en

Módosítás 812
Pavel Poc

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 6 pont – e a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) az elektromos hálózat túlterhelése.

Or. en

Indokolás

A gázprojektekkel megegyező kritériumok (7. pont e) alpont), amelyek közvetlenül 
kapcsolódnak az ellátás biztonságához és rendelkezésre állásához.

Módosítás 813
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 6 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) az elektromos hálózat túlterhelése.

Or. en

Módosítás 814
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 7 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A földgáz esetében a költség-haszon 
elemzésnek figyelembe kell vennie a piaci 
vizsgálat – például az ún. „open season” 
eljárásból származó – eredményeit, a III. 
mellékletben meghatározott mutatókra 
gyakorolt hatásokat és az alábbi hatásokat:

(7) A földgáz esetében a költség-haszon 
elemzésnek figyelembe kell vennie a III. 
mellékletben meghatározott mutatókra 
gyakorolt hatásokat és az alábbi hatásokat:

Or. en

Indokolás

A projekthez köthető költségek és előnyök közötti kapcsolat elemzésében figyelembe kell venni
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azt is, hogy a projekt pénzügyi, környezeti és társadalmi szempontból életképes-e.

Módosítás 815
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 7 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a kieső energiaellátás valószínűsége és 
mennyisége, és az ellátás biztonságának és 
színvonalának javítása;

(c) a kieső energiaellátás valószínűsége és 
mennyisége, és az ellátás biztonságának és 
színvonalának javítása, valamint az ellátás 
forrásai;

Or. en

Módosítás 816
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 7 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a kieső energiaellátás valószínűsége és 
mennyisége, és az ellátás biztonságának és 
színvonalának javítása;

(c) a kieső energiaellátás valószínűsége és 
mennyisége, és az ellátás biztonságának és 
színvonalának javítása uniós szinten;

Or. en

Módosítás 817
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 7 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) különböző területek gázpiaci 
integrációjának elősegítése;

(d) különböző területek gázpiaci 
integrációjának elősegítése, valamint a 
hátrányosabb helyzetű és szigeti régiók 
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elszigeteltségének megszüntetése;

Or. en

Módosítás 818
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 7 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) hozzájárulás az európai gázhálózat 
különböző belépési pontjainak 
kiegyensúlyozottabb ellátásához, a már 
meglévő import létesítmények 
maximalizálásával;

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy minden belépési pont meg legyen határozva, és azok kiegyensúlyozott módon 
hozzájáruljanak Európa gázellátásához. Ha ezt sikerül megvalósítani, Európa elkerülheti az 
olyan helyzeteket, mint például a bizonyos országokból származó gáztól való túlzott függőség. 
Minden belépési pontnak megvannak a maga sajátosságai, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy 
különböző származási helyekről és különféle útvonalakon keresztül valósuljon meg az európai 
gázbehozatal. A már létező infrastruktúrák esetében maximálisan ki kell használni a bennük 
rejlő lehetőségeket.

Módosítás 819
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az 6–8. pontban említett mutatók 
vizsgálatára alkalmazott részletes módszert 
a valamennyi érdekelt képviseleti 
szervezeteivel folytatott hivatalos 
konzultációt követően dolgozzák ki.

(9) Az 6–8. pontban említett mutatók 
vizsgálatára alkalmazott részletes módszert 
a valamennyi érdekelt képviseleti 
szervezeteivel, különösen az összes 
gázinfrastruktúra-üzemeltetővel folytatott 
hivatalos konzultációt követően dolgozzák 
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ki.

Or. en

Módosítás 820
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az 6–8. pontban említett mutatók 
vizsgálatára alkalmazott részletes módszert 
a valamennyi érdekelt képviseleti 
szervezeteivel folytatott hivatalos 
konzultációt követően dolgozzák ki.

(9) A mutatók vizsgálatára alkalmazott 
részletes módszert a valamennyi érdekelt 
képviseleti szervezeteivel folytatott 
hivatalos konzultációt követően dolgozzák 
ki a 12. cikkben előirányzottak szerint.

Or. en

Módosítás 821
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A módszertan meghatározza az 
alkalmazandó beviteli adathalmaz alapján 
elvégzendő elemzést, az objektív függvény
eredményeit az egyes projektekkel együtt 
és azok nélkül is kiszámítva. Az elemzés 
során meghatározzák, hogy a projekt nettó 
hatása mely tagállamokban kedvező 
(kedvezményezettek), illetve kedvezőtlen 
(költségviselők). Valamennyi költség-
haszon elemzésnek tartalmaznia kell a 
beviteli adathalmazra vonatkozó 
érzékenységi elemzéseket, az azonos 
vizsgált területen folyó különböző 
projektek üzembe helyezésének dátumát és 
az egyéb releváns paramétereket.

(11) A módszertan meghatározza az 
alkalmazandó beviteli adathalmaz alapján 
elvégzendő elemzést, a többkritériumos 
elemzés eredményeit az egyes projektekkel 
együtt és azok nélkül is értékelve. Az 
elemzés során meghatározzák, hogy a 
projekt nettó hatása mely tagállamokban 
kedvező (kedvezményezettek), illetve 
kedvezőtlen (költségviselők). Valamennyi 
költség-haszon elemzésnek tartalmaznia 
kell a beviteli adathalmazra vonatkozó 
érzékenységi elemzéseket, az azonos 
vizsgált területen folyó különböző 
projektek üzembe helyezésének dátumát és 
az egyéb releváns paramétereket.
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Or. fr

Indokolás

A döntéshozatali folyamat támogatása érdekében az elemzés a költség-haszon kritériumokon 
túl fokozottan minőségi kritériumokra is kiterjedhet (például a környezeti hatások lakosság 
általi megítélése, vagy egy súlyos és rendkívüli esemény valószínűsége).

Módosítás 822
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A módszertan meghatározza az 
alkalmazandó beviteli adathalmaz alapján 
elvégzendő elemzést, az objektív függvény 
eredményeit az egyes projektekkel együtt 
és azok nélkül is kiszámítva. Az elemzés 
során meghatározzák, hogy a projekt nettó 
hatása mely tagállamokban kedvező 
(kedvezményezettek), illetve kedvezőtlen 
(költségviselők). Valamennyi költség-
haszon elemzésnek tartalmaznia kell a 
beviteli adathalmazra vonatkozó 
érzékenységi elemzéseket, az azonos 
vizsgált területen folyó különböző 
projektek üzembe helyezésének dátumát és 
az egyéb releváns paramétereket.

(11) A módszertan meghatározza az 
alkalmazandó beviteli adathalmaz alapján 
elvégzendő elemzést, az objektív függvény 
eredményeit az egyes projektekkel együtt 
és azok nélkül is kiszámítva. Az elemzés 
során meghatározzák, hogy a projekt nettó 
hatása mely tagállamokban kedvező 
(kedvezményezettek), illetve kedvezőtlen 
(költségviselők). Valamennyi költség-
haszon elemzésnek tartalmaznia kell a 
beviteli adathalmazra vonatkozó 
érzékenységi elemzéseket, az azonos 
vizsgált területen folyó különböző 
projektek üzembe helyezésének dátumát és 
az egyéb releváns paramétereket, valamint 
a kockázatértékelést.

Or. en

Módosítás 823
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A szállítási/átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetők megosztják 

(12) A szállítási/átviteli, illetve a földalatti 
tárolási rendszerek, a 
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egymással a módszertan kidolgozásához 
szükséges információkat, a kapcsolódó 
hálózati és piaci modelleket is ideértve. A 
más szállítási/átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetők nevében 
információt gyűjtő átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetőnek vissza kell 
juttatnia az adatgyűjtés eredményét a részt 
vevő átviteli- vagy elosztórendszer-
üzemeltetőkhöz. A 12. cikk (8) 
bekezdésében említett közös 
villamosenergia- és földgázhálózati és -
piaci modell esetében az 1. pont szerinti 
beviteli adathalmaznak ki kell terjednie az 
n+10., n+20. és n+30. évre, és a modellnek 
lehetővé kell tennie a teljes körű gazdasági, 
társadalmi és környezeti hatásvizsgálatot, 
különösen olyan külső költségek 
tekintetében, mint amilyenek az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásokkal, a 
hagyományos légszennyező 
kibocsátásokkal vagy az 
ellátásbiztonsággal kapcsolatos költségek.

cseppfolyósítottföldgáz-terminálok és az 
elosztó rendszerek üzemeltetői megosztják 
egymással a módszertan kidolgozásához 
szükséges információkat, a kapcsolódó 
hálózati és piaci modelleket is ideértve. A 
más szállítási/átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetők nevében 
információt gyűjtő átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetőnek vissza kell 
juttatnia az adatgyűjtés eredményét a részt 
vevő átviteli- vagy elosztórendszer-
üzemeltetőkhöz. A 12. cikk (8) 
bekezdésében említett közös 
villamosenergia- és földgázhálózati és -
piaci modell esetében az 1. pont szerinti 
beviteli adathalmaznak ki kell terjednie az 
n+10. évre, és a modellnek lehetővé kell 
tennie a teljes körű gazdasági, társadalmi 
és környezeti hatásvizsgálatot, különösen 
olyan külső költségek tekintetében, mint 
amilyenek az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásokkal, a hagyományos 
légszennyező kibocsátásokkal vagy az 
ellátásbiztonsággal kapcsolatos költségek.

Or. en

Módosítás 824
Gaston Franco

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A szállítási/átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetők megosztják 
egymással a módszertan kidolgozásához 
szükséges információkat, a kapcsolódó 
hálózati és piaci modelleket is ideértve. A 
más szállítási/átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetők nevében 
információt gyűjtő átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetőnek vissza kell 
juttatnia az adatgyűjtés eredményét a részt 
vevő átviteli- vagy elosztórendszer-

(12) A szállítási/átviteli-, elosztó- és 
tárolásirendszer-üzemeltetők, valamint az 
LNG-terminálok üzemeltetői megosztják 
egymással a módszertan kidolgozásához 
szükséges információkat, a kapcsolódó 
hálózati és piaci modelleket is ideértve. A 
más szállítási/átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetők nevében 
információt gyűjtő átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetőnek vissza kell 
juttatnia az adatgyűjtés eredményét a részt 
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üzemeltetőkhöz. A 12. cikk (8) 
bekezdésében említett közös 
villamosenergia- és földgázhálózati és -
piaci modell esetében az 1. pont szerinti 
beviteli adathalmaznak ki kell terjednie az 
n+10., n+20. és n+30. évre, és a modellnek 
lehetővé kell tennie a teljes körű gazdasági, 
társadalmi és környezeti hatásvizsgálatot, 
különösen olyan külső költségek 
tekintetében, mint amilyenek az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásokkal, a 
hagyományos légszennyező 
kibocsátásokkal vagy az 
ellátásbiztonsággal kapcsolatos költségek.

vevő átviteli- vagy elosztórendszer-
üzemeltetőkhöz. A 12. cikk (8) 
bekezdésében említett közös 
villamosenergia- és földgázhálózati és -
piaci modell esetében az 1. pont szerinti 
beviteli adathalmaznak ki kell terjednie az 
n+10., n+20. és n+30. évre, és a modellnek 
lehetővé kell tennie a teljes körű gazdasági, 
társadalmi és környezeti hatásvizsgálatot, 
különösen olyan külső költségek 
tekintetében, mint amilyenek az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásokkal, a 
hagyományos légszennyező 
kibocsátásokkal vagy az 
ellátásbiztonsággal kapcsolatos költségek.

Or. fr

Módosítás 825
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A szállítási/átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetők megosztják 
egymással a módszertan kidolgozásához 
szükséges információkat, a kapcsolódó 
hálózati és piaci modelleket is ideértve. A 
más szállítási/átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetők nevében 
információt gyűjtő átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetőnek vissza kell 
juttatnia az adatgyűjtés eredményét a részt 
vevő átviteli- vagy elosztórendszer-
üzemeltetőkhöz. A 12. cikk (8) 
bekezdésében említett közös 
villamosenergia- és földgázhálózati és -
piaci modell esetében az 1. pont szerinti 
beviteli adathalmaznak ki kell terjednie az 
n+10., n+20. és n+30. évre, és a modellnek 
lehetővé kell tennie a teljes körű gazdasági, 
társadalmi és környezeti hatásvizsgálatot, 
különösen olyan külső költségek 

(12) A szállítási/átviteli, illetve a földalatti 
tárolási rendszerek, a 
cseppfolyósítottföldgáz-terminálok és az 
elosztó rendszerek üzemeltetői megosztják 
egymással a módszertan kidolgozásához 
szükséges információkat, a kapcsolódó 
hálózati és piaci modelleket is ideértve. A 
más szállítási/átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetők nevében 
információt gyűjtő átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetőnek vissza kell 
juttatnia az adatgyűjtés eredményét a részt 
vevő átviteli- vagy elosztórendszer-
üzemeltetőkhöz. A 12. cikk (8) 
bekezdésében említett közös 
villamosenergia- és földgázhálózati és -
piaci modell esetében az 1. pont szerinti 
beviteli adathalmaznak ki kell terjednie az 
n+10., n+20. és n+30. évre, és a modellnek
lehetővé kell tennie a teljes körű gazdasági, 
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tekintetében, mint amilyenek az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásokkal, a 
hagyományos légszennyező 
kibocsátásokkal vagy az
ellátásbiztonsággal kapcsolatos költségek.

társadalmi és környezeti hatásvizsgálatot, 
különösen olyan külső költségek 
tekintetében, mint amilyenek az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásokkal, a 
hagyományos légszennyező 
kibocsátásokkal vagy az 
ellátásbiztonsággal kapcsolatos költségek.

Or. en

Módosítás 826
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A szállítási/átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetők megosztják 
egymással a módszertan kidolgozásához 
szükséges információkat, a kapcsolódó 
hálózati és piaci modelleket is ideértve. A 
más szállítási/átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetők nevében 
információt gyűjtő átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetőnek vissza kell 
juttatnia az adatgyűjtés eredményét a részt 
vevő átviteli- vagy elosztórendszer-
üzemeltetőkhöz. A 12. cikk (8) 
bekezdésében említett közös 
villamosenergia- és földgázhálózati és -
piaci modell esetében az 1. pont szerinti 
beviteli adathalmaznak ki kell terjednie az 
n+10., n+20. és n+30. évre, és a modellnek 
lehetővé kell tennie a teljes körű gazdasági, 
társadalmi és környezeti hatásvizsgálatot, 
különösen olyan külső költségek 
tekintetében, mint amilyenek az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásokkal, a 
hagyományos légszennyező 
kibocsátásokkal vagy az 
ellátásbiztonsággal kapcsolatos költségek.

(12) A szállítási/átviteli, illetve a tároló
rendszerek üzemeltetői, a cseppfolyósított 
és sűrített földgáz (LNG/CNG) 
termináljainak üzemeltetői és az elosztó
rendszerek üzemeltetői megosztják 
egymással a módszertan kidolgozásához 
szükséges információkat, a kapcsolódó 
hálózati és piaci modelleket is ideértve. A 
más szállítási/átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetők nevében 
információt gyűjtő átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetőnek vissza kell 
juttatnia az adatgyűjtés eredményét a részt 
vevő átviteli- vagy elosztórendszer-
üzemeltetőkhöz. A 12. cikk (8) 
bekezdésében említett közös 
villamosenergia- és földgázhálózati és -
piaci modell esetében az 1. pont szerinti 
beviteli adathalmaznak ki kell terjednie az 
n+10., n+20. és n+30. évre, és a modellnek 
lehetővé kell tennie a teljes körű gazdasági, 
társadalmi és környezeti hatásvizsgálatot, 
különösen olyan külső költségek 
tekintetében, mint amilyenek az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásokkal, a 
hagyományos légszennyező 
kibocsátásokkal vagy az 
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ellátásbiztonsággal kapcsolatos költségek.

Or. en

Módosítás 827
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A szállítási/átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetők megosztják 
egymással a módszertan kidolgozásához 
szükséges információkat, a kapcsolódó 
hálózati és piaci modelleket is ideértve. A 
más szállítási/átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetők nevében 
információt gyűjtő átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetőnek vissza kell 
juttatnia az adatgyűjtés eredményét a részt 
vevő átviteli- vagy elosztórendszer-
üzemeltetőkhöz. A 12. cikk (8) 
bekezdésében említett közös 
villamosenergia- és földgázhálózati és -
piaci modell esetében az 1. pont szerinti 
beviteli adathalmaznak ki kell terjednie az 
n+10., n+20. és n+30. évre, és a modellnek 
lehetővé kell tennie a teljes körű 
gazdasági, társadalmi és környezeti 
hatásvizsgálatot, különösen olyan külső 
költségek tekintetében, mint amilyenek az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásokkal, a 
hagyományos légszennyező 
kibocsátásokkal vagy az 
ellátásbiztonsággal kapcsolatos költségek.

(12) A szállítási/átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetők megosztják 
egymással a módszertan kidolgozásához 
szükséges információkat, a kapcsolódó 
hálózati és piaci modelleket is ideértve. A 
más szállítási/átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetők nevében 
információt gyűjtő átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetőnek vissza kell 
juttatnia az adatgyűjtés eredményét a részt 
vevő átviteli- vagy elosztórendszer-
üzemeltetőkhöz. A 12. cikk (8) 
bekezdésében említett közös 
villamosenergia- és földgázhálózati és -
piaci modell esetében az 1. pont szerinti 
beviteli adathalmaznak ki kell terjednie az 
n+10., n+20., n+30. és n+40. évre, és a 
modellnek tartalmaznia kell a teljes körű 
gazdasági, társadalmi és környezeti 
hatásvizsgálatot, különösen olyan külső 
költségek tekintetében, mint amilyenek az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásokkal, a 
hagyományos légszennyező 
kibocsátásokkal vagy az 
ellátásbiztonsággal kapcsolatos költségek.

Or. en

Indokolás

Tekintve, hogy az energiainfrastruktúra-projektek műszaki élettartama – különösen a 
villamosenergia-átviteli hálózatok esetében – jóval meghaladhatja a 40 évet, ezért az 
elemzéshez ilyen hosszú távú szemléletre van szükség ahhoz, hogy teljes mértékben tükrözze a 
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költségeket és az előnyöket.

Módosítás 828
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A szállítási/átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetők megosztják 
egymással a módszertan kidolgozásához 
szükséges információkat, a kapcsolódó 
hálózati és piaci modelleket is ideértve. A 
más szállítási/átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetők nevében 
információt gyűjtő átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetőnek vissza kell 
juttatnia az adatgyűjtés eredményét a részt 
vevő átviteli- vagy elosztórendszer-
üzemeltetőkhöz. A 12. cikk (8) 
bekezdésében említett közös 
villamosenergia- és földgázhálózati és -
piaci modell esetében az 1. pont szerinti 
beviteli adathalmaznak ki kell terjednie az 
n+10., n+20. és n+30. évre, és a modellnek 
lehetővé kell tennie a teljes körű gazdasági, 
társadalmi és környezeti hatásvizsgálatot, 
különösen olyan külső költségek 
tekintetében, mint amilyenek az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásokkal, a 
hagyományos légszennyező 
kibocsátásokkal vagy az 
ellátásbiztonsággal kapcsolatos költségek.

(12) A szállítási/átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetők megosztják 
egymással a módszertan kidolgozásához 
szükséges információkat, a kapcsolódó 
hálózati és piaci modelleket is ideértve. A 
más szállítási/átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetők nevében 
információt gyűjtő átviteli- vagy 
elosztórendszer-üzemeltetőnek vissza kell 
juttatnia az adatgyűjtés eredményét a részt 
vevő átviteli- vagy elosztórendszer-
üzemeltetőkhöz. A 12. cikk (8) 
bekezdésében említett közös 
villamosenergia- és földgázhálózati és -
piaci modell esetében az 1. pont szerinti 
beviteli adathalmaznak ki kell terjednie az 
n+10., n+20., n+30. és n+40. évre, és a 
modellnek lehetővé kell tennie a teljes körű 
gazdasági, társadalmi és környezeti 
hatásvizsgálatot, különösen olyan külső 
költségek tekintetében, mint amilyenek az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásokkal, a 
hagyományos légszennyező 
kibocsátásokkal vagy az 
ellátásbiztonsággal kapcsolatos költségek.

Or. en

Indokolás

Minden költség-haszon elemzésnek figyelembe kell vennie az infrastruktúra teljes műszaki 
élettartamát, valamint a várható változásokat, amelyek ebben az időszakban az alacsony szén-
dioxid-kibocsátási célkitűzések következtében várhatóan végbemennek majd az 
energiaágazatban.
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Módosítás 829
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A javasolt módszertan kialakítása 
érdekében a villamosenergia-piaci és a 
földgázpiaci ENTSO széles körű 
konzultációt folytat az összes releváns 
érdekelt fél szervezeteit képviselő 
felhasználói csoporttal. A felhasználói 
csoport legalább kétszer ülésezik, mielőtt a 
villamosenergia-piaci és a földgázpiaci 
ENTSO a 12. cikk (2) bekezdése szerint 
benyújtja a módszertant az Ügynökséghez 
és a Bizottsághoz. Minden szervezet 
jogosult arra, hogy két tagot jelöljön a 
felhasználói csoportba. A teljes 
átláthatóság garantálása érdekében az 
ülések jegyzőkönyveit és eredményeit 
közzéteszik.

Or. en

Módosítás 830
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 1 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) a döntéshozatali eljárás áttekintése, 
beleértve a nemzeti hálózatfejlesztési 
terveket és a tízéves hálózatfejlesztési 
tervet is, továbbá közös érdekű projektként 
történő megjelölés a regionális 
csoportokban, és e folyamatokkal 
foglalkozó honlapokra mutató 
hivatkozások;

Or. en
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Módosítás 831
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – -1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kézikönyv legyen világosan érthető, 
és ne váljon egy újabb szabályozássá a 
hatályos jogszabályok mellett.

Or. es

Módosítás 832
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az engedélyezési eljárásban való 
lakossági részvétel növelése érdekében az 
alábbi elvek alkalmazandók:

(2) Az engedélyezési eljárásban való 
lakossági részvétel növelése, ezt 
megelőzően pedig a nyilvánosság 
folyamatos tájékoztatása és a párbeszéd 
biztosítása érdekében az alábbi elvek 
alkalmazandók:

Or. en

Módosítás 833
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) A közös érdekű projekt által érintett (a) A közös érdekű projekt által érintett 
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érdekelt feleket, többek között az érintett 
hatóságok, a projekt közelében élő 
földtulajdonosok és polgárok, a lakosság és 
a lakossági szövetségek, szervezetek vagy 
csoportok részére kimerítő tájékoztatást 
kell nyújtani, és nyitott és átlátható módon 
már a kezdetektől fogva konzultálni kell 
velük. A hatáskörrel rendelkező hatóság 
adott esetben aktívan támogathatja a 
projektgazda által végzett tevékenységeket.

érdekelt feleket, többek között az érintett 
hatóságok, a projekt közelében élő 
földtulajdonosok és polgárok, a lakosság és 
a lakossági szövetségek, szervezetek vagy 
csoportok részére kimerítő tájékoztatást 
kell nyújtani, és nyitott és átlátható módon 
már a kezdetektől fogva konzultálni kell 
velük, amikor a nyilvánosság által 
javasolt alternatívákat még figyelembe 
lehet venni. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság adott esetben aktívan támogathatja 
a projektgazda által végzett 
tevékenységeket.

Or. en

Módosítás 834
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) A közös érdekű projekt által érintett 
érdekelt feleket, többek között az érintett 
hatóságok, a projekt közelében élő 
földtulajdonosok és polgárok, a lakosság és 
a lakossági szövetségek, szervezetek vagy 
csoportok részére kimerítő tájékoztatást 
kell nyújtani, és nyitott és átlátható módon 
már a kezdetektől fogva konzultálni kell 
velük. A hatáskörrel rendelkező hatóság 
adott esetben aktívan támogathatja a 
projektgazda által végzett tevékenységeket.

(a) A közös érdekű projekt által érintett 
érdekelt feleket, többek között az érintett 
nemzeti, regionális és helyi hatóságok, a 
projekt közelében élő földtulajdonosok és 
polgárok, a lakosság és a lakossági 
szövetségek, szervezetek vagy csoportok 
részére kimerítő tájékoztatást kell nyújtani, 
és nyitott és átlátható módon már a 
kezdetektől fogva konzultálni kell velük. A 
hatáskörrel rendelkező hatóság adott 
esetben aktívan támogathatja a 
projektgazda által végzett tevékenységeket.

Or. en

Módosítás 835
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) A közös érdekű projekt által érintett 
érdekelt feleket, többek között az érintett 
hatóságok, a projekt közelében élő 
földtulajdonosok és polgárok, a lakosság és 
a lakossági szövetségek, szervezetek vagy 
csoportok részére kimerítő tájékoztatást 
kell nyújtani, és nyitott és átlátható módon 
már a kezdetektől fogva konzultálni kell 
velük. A hatáskörrel rendelkező hatóság 
adott esetben aktívan támogathatja a 
projektgazda által végzett tevékenységeket.

(a) A közös érdekű projekt által érintett 
érdekelt feleket, többek között az érintett 
hatóságok – köztük a helyi hatóságok –, a 
projekt közelében élő földtulajdonosok és 
polgárok, a lakosság és a lakossági 
szövetségek, szervezetek vagy csoportok 
részére kimerítő tájékoztatást kell nyújtani, 
és nyitott és átlátható módon már a 
kezdetektől fogva konzultálni kell velük. A 
hatáskörrel rendelkező hatóság adott 
esetben aktívan támogathatja a 
projektgazda által végzett tevékenységeket.

Or. ro

Módosítás 836
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) A közös érdekű projekt által érintett 
érdekelt feleket, többek között az érintett 
hatóságok, a projekt közelében élő 
földtulajdonosok és polgárok, a lakosság és 
a lakossági szövetségek, szervezetek vagy 
csoportok részére kimerítő tájékoztatást 
kell nyújtani, és nyitott és átlátható módon 
már a kezdetektől fogva konzultálni kell 
velük. A hatáskörrel rendelkező hatóság 
adott esetben aktívan támogathatja a 
projektgazda által végzett tevékenységeket.

(a) A közös érdekű projekt által érintett 
érdekelt feleket, többek között az érintett 
hatóságok, a projekt közelében élő 
földtulajdonosok és polgárok, a lakosság és 
a lakossági szövetségek, szervezetek vagy 
csoportok részére kimerítő tájékoztatást 
kell nyújtani, és nyitott és átlátható módon 
a megfelelő szakaszban konzultálni kell 
velük. A hatáskörrel rendelkező hatóság 
adott esetben aktívan támogathatja a 
projektgazda által végzett tevékenységeket.

Or. en

Módosítás 837
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) A hatáskörrel rendelkező hatóságok 
gondoskodnak arról, hogy a közös érdekű 
projektekkel kapcsolatos nyilvános 
konzultációs eljárásokat lehetőség szerint 
összehangolják. Az egyes nyilvános 
konzultációk során az eljárás adott 
szakasza szempontjából minden fontos 
kérdésre ki kell térni, és minden, az adott 
eljárási szakasz szempontjából releváns 
kérdést csak egy nyilvános konzultáció 
alkalmával kell tárgyalni. A nyilvános 
konzultációról szóló értesítésben világosan 
feltüntetik az adott nyilvános konzultáción 
tárgyalt kérdéseket.

(b) A hatáskörrel rendelkező hatóságok 
gondoskodnak arról, hogy a közös érdekű
projektekkel kapcsolatos nyilvános 
konzultációs eljárásokat lehetőség szerint 
összehangolják. Az egyes nyilvános 
konzultációk során az eljárás adott 
szakasza szempontjából minden fontos 
kérdésre ki kell térni. A nyilvános 
konzultációról szóló értesítésben világosan 
feltüntetik az adott nyilvános konzultáción 
tárgyalt kérdéseket.

Or. en

Indokolás

A nyilvánosság részvételének növelése érdekében folyamatos párbeszédre és tájékoztatásra 
van szükség. Ezért nem célravezető, ha az EU jogalkotásának szintjén korlátozzák a 
konzultációk számát és tartalmát. Egyes ellentmondásos kérdések további megvitatást és 
párbeszédet igényelhetnek, és egyetlen konzultáció során nem oldódnak meg. Továbbá az sem 
zárható ki általában véve, hogy egyes projekteknél bizonyos kérdések ismételt vizsgálatára 
lehet szükség ahhoz, hogy az illetékes hatóságok megfeleljenek az EU környezeti jogának.

Módosítás 838
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) Észrevételek és kifogások kizárólag a 
nyilvános konzultáció kezdetétől a határidő 
lejártáig fogadhatók el.

(c) Észrevételek és kifogások kizárólag a 
nyilvános konzultáció kezdetétől a határidő 
lejártáig fogadhatók el. A nyilvánosság és 
a releváns érdekelt felek érdemi 
hozzájárulásának lehetővé tétele 
érdekében a konzultációra elegendő időt 
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kell fordítani. Jóval a konzultáció 
elindítása előtt közzé kell tenni a kezdési
időpontjára és határidejére vonatkozó 
információkat.

Or. en

Módosítás 839
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a tervezett intézkedések; (b) a tervezett intézkedések, a célirányos 
találkozók javasolt általános helyszínét és 
időpontját is ideértve;

Or. en

Módosítás 840
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A pályázati anyag benyújtását 
megelőzően tartandó nyilvános 
konzultációval összefüggésben az érintett 
felek legalább:

(4) A pályázati anyag benyújtását 
megelőzően tartandó nyilvános 
konzultációkkal összefüggésben az érintett 
felek legalább:

Or. en

Módosítás 841
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) legfeljebb 15 oldalas tájékoztató füzetet 
tesznek közzé, amelyben világos és tömör 
áttekintést adnak a projekt céljáról és 
előzetes menetrendjéről, legalább három 
lehetséges alternatív útvonalról, a várható, 
többek között határokon átnyúló hatásokról 
és az ezek enyhítését célzó lehetséges 
intézkedésekről;

(a) legfeljebb 15 oldalas tájékoztató füzetet 
tesznek közzé, amelyben világos és tömör 
áttekintést adnak a projekt céljáról és 
előzetes menetrendjéről, legalább három 
lehetséges alternatív útvonalról, a várható, 
többek között határokon átnyúló hatásokról 
és az ezek enyhítését célzó lehetséges 
intézkedésekről, amelyet jóval a 
konzultáció előtt közzétesznek annak 
érdekében, hogy lehetővé váljon a 
nyilvánosság korai tájékoztatása;

Or. en

Módosítás 842
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 4 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a 10. cikk (7) bekezdésében említett 
internetes oldalon keresztül és más 
megfelelő tájékoztatási eszközök 
segítségével minden érdekeltet 
tájékoztatnak a projektről;

(b) a 10. cikk (7) bekezdésében említett 
internetes oldalon keresztül és más 
megfelelő tájékoztatási eszközök 
segítségével minden érdekeltet 
tájékoztatnak a projektről, gondoskodva 
arról, hogy egy adott ponton minden 
érintett érdekelt fél tájékoztatást kap, ami 
lehetővé teszi érdemi közreműködésüket;

Or. en

Módosítás 843
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 4 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 4. pont c) alpontjában említett 
célirányos találkozókra olyan helyen és 
időpontban kerül sor, ami lehetővé teszi az 
érdekelt felek lehető legnagyobb számban 
való részvételét. Az illetékes hatóság arra 
kötelezheti a projektgazdákat, hogy 
segítsék elő azon érdekelt felek részvételét, 
akik máskülönben anyagi vagy egyéb 
okokból nem lehetnének jelen.

Or. en

Módosítás 844
Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A projekt internetes oldalán legalább az 
alábbiak elérhetők:

(5) A projekt internetes oldalán legalább az 
alábbiak elérhetők, bizalmas információt
azonban nem hoznak nyilvánosságra:

Or. en

Módosítás 845
Yannick Jadot
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a projekt és a nyilvános konzultáció 
terve, egyértelműen feltüntetve bennük a 
nyilvános konzultációk és meghallgatások 
időpontját és helyszínét;

(b) a projekt és a nyilvános konzultáció 
terve, egyértelműen feltüntetve bennük a 
nyilvános konzultációk és meghallgatások 
időpontját és helyszínét, valamint a 
meghallgatások szempontjából lényeges 
témákat;
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Or. en


