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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösségen belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási 
projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről és a 736/96/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2009)0361  – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0361),

– tekintettel az EK-Szerződés 284. cikkére és az Euratom-Szerződés 187. cikkére, amelynek 
megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0125/2009),

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A7-0000/2009),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 
250. cikkének (2) bekezdése/az Euratom Szerződés 119. cikkének második bekezdése 
értelmében;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

4. kéri az 1975. március 4-i együttes nyilatkozat alapján egyeztetési eljárás megkezdését 
abban az esetben, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől a Tanács el kíván térni;

5. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha 
lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E politika fontos részét képezi az 
energiaipari infrastruktúrát érintő 
beruházási projektek alakulására vonatkozó 
általános helyzet nyomon követése. A 

(2) Az európai energiapolitika 
kialakításának egyik előfeltétele az
energiaipari infrastruktúrát érintő 
beruházási projektek alakulására vonatkozó
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nyomon követésnek a megfelelő 
számadatok biztosításával lehetővé kell 
tennie a Közösség számára a szükséges 
összehasonlítások és értékelések 
elvégzését, illetve a megfelelő
intézkedések megtételét, különösen az 
energia keresletének és kínálatának 
jövőbeli összhangját illetően.

általános helyzet nyomon követése. A 
nyomon követésnek a megfelelő 
számadatok biztosításával lehetővé kell 
tennie a Bizottság számára a szükséges 
összehasonlítások és értékelések 
elvégzését, illetve a megfelelő javaslatok
megtételét, különösen az energia 
keresletének és kínálatának jövőbeli 
összhangját illetően. A közösségi szinten 
javasolt vagy meghozott valamennyi 
intézkedésnek semlegesnek kell lennie, és 
nem jelenthet beavatkozást a piac 
működésébe.

Or. en

Indokolás

A rendelet politikai célját egyértelműen meg kell fogalmazni. A közös energiapolitika 
kialakításának egyik fontos eszközéről van szó.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Pontosítás – a „Megfigyelőközpont” voltaképpen az Európai Bizottság egyik osztálya.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A Közösségnek érdeke, hogy a 
tagállamok vagy az általuk e feladattal 
megbízott szervek kétévente adatokat és 
információkat gyűjtsenek a termelési, a 
szállítási és a tárolási kapacitások előre 
látható alakulásáról és az ezekre irányuló 
beruházási projektekről, és azokat a 
Bizottsághoz eljuttassák. Ezért biztosítani 
kell azt, hogy a Bizottság értesüljön 
azokról a beruházási projektekről, amelyek
várhatóan – a kőolaj- és földgázágazat
esetében – három éven belül vagy – a
villamosenergia-ágazat esetében – öt éven 
belül beindulnak, illetve azon 
projektekről, amelyek egyes 
infrastruktúrák három éven belüli 
leszerelésére irányulnak. Annak 
érdekében, hogy ez az értesítési eljárás 
hasznos legyen, és ne keltsen hamis 
várakozásokat, fontos, hogy csak azokra a 
projektekre terjedjen ki, amelyek 
viszonylag előrehaladott állapotban 
vannak, és nagy valószínűséggel 
megvalósulnak.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi megfogalmazás túlságosan általános, és egyértelművé kell tenni, hogy csak a nagy 
valószínűséggel megvalósuló projektekről legyen értesítés.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

juttatniuk a Bizottsághoz a kőolaj, a 
földgáz, a villamos energia, a 
bioüzemenyagok termelésével, 
szállításával és tárolásával, valamint a 
szén-dioxid-leválasztással és tárolással
összefüggésben területükön tervezett vagy 
megvalósítás alatt lévő beruházási 
projektekre vonatkozó adatokat és 
információkat. Az érintett vállalkozások 
számára elő kell írni, hogy a szóban forgó 
adatokat és információkat juttassák el a 
tagállamnak. A tagállamokat és a 
Bizottságot kötelezni kell arra, hogy 
biztosítsák a vállalkozások által 
rendelkezésükre bocsátott adatok 
titkosságát.

Or. en

Indokolás

A módosítás pontosítja a rendelet hatályát, és nagyobb hangsúlyt helyez az adatok bizalmas 
kezelésének szükségességére.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

elérésére törekvő ágazatspecifikus jogi 
aktusok alapján már szolgáltatnak a 
Bizottság részére egyenértékű és 
összehasonlítható információkat. A 
Bizottságnak pontosítania kell az említett 
mentesség alkalmazását annak érdekében, 
hogy valóban könnyítsen a jelentéstételi 
terhen, és egyértelművé tegye a bejelentési 
kötelezettségek tartalmát, formáját és 
határidőit, hogy ezek a kötelezettségek 
mely személyekre vagy szervezetekre 
vonatkoznak, továbbá kik felelnek a 
jelentési rendszer irányításáért.  

Or. en

Indokolás

Noha ésszerű, hogy elkerüljük a bejelentési mechanizmusok megkettőzését azon vállalkozások 
esetében, amelyek más eszközökkel már szolgáltatnak adatokat a Bizottság számára, 
biztosítani kell, hogy a más módon szolgáltatott információk és adatok teljes mértékben 
kompatibilisek és összehasonlíthatók legyenek az értesítés révén kapott adatokkal és 
információkkal. Emellett a végrehajtási intézkedésekben valamennyi mentességet 
egyértelműen szabályozni kell.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az adatok feldolgozása és az értesítés 
egyszerűsítése és biztonságossá tétele 
érdekében lehetővé kell tenni a Bizottság 
és különösen az Energiapiaci 
Megfigyelőközpont számára, hogy e célok 
és különösen az integrált informatikai 
eszközök és folyamatok működtetése 
céljából meghozza a szükséges 
intézkedéseket.

(13) Az adatok feldolgozása és az értesítés 
egyszerűsítése és biztonságossá tétele 
érdekében lehetővé kell tenni a Bizottság 
és különösen az Energiapiaci 
Megfigyelőközpont számára, hogy e célok 
és különösen az integrált informatikai 
eszközök és folyamatok működtetése 
céljából meghozza a szükséges 
intézkedéseket. A Bizottságnak 
biztosítania kell, hogy ezek az 
informatikai eszközök garantálják a 
Bizottság rendelkezésére bocsátott adatok 
vagy információk titkosságát.

Or. en



PE430.531v02-00 10/24 PR\797212HU.doc

HU

Indokolás

A Bizottság által kért adatok és információk a gazdasági szereplők számára rendkívül 
érzékeny adatok, ezért a Bizottságnak ezen adatok vagy információk kezelése során a 
legmagasabb szintű titkosságot kell biztosítania.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) A Bizottságnak és konkrétan 
Energiapiaci Megfigyelőközpontjának
rendszeres, ágazatokon átívelő elemzés alá 
kell vetnie a Közösség 
energiarendszerének szerkezeti fejlődését 
és kilátásait, illetve – bizonyos esetekben –
kifejezetten az energiarendszer egyes 
szempontjaira összpontosító elemzéseket 
kell készítenie; ezen elemzéseknek 
különösen az energiakereslet és -kínálat 
hosszú távú egyensúlyát befolyásoló, az 
infrastruktúrákat és a beruházásokat érintő 
esetleges hiányosságok feltérképezését kell 
elősegíteniük. Ezen elemzésnek hozzá kell 
járulnia az energiaipari infrastruktúrák 
iránti igényről európai szinten zajló 
folyamatos vitához, és ezért azt megvitatás 
céljából továbbítani kell az érdekelt 
feleknek.

Or. en

Indokolás

Pontosítás – a „Megfigyelőközpont” voltaképpen az Európai Bizottság egyik osztálya. 
Emellett a rendelet politikai célját is egyértelműen meg kell fogalmazni. Ez a közös 
energiapolitika egyik fontos eszköze, amelynek uniós szintű vitát kellene elindítania az összes 
érdekelt és érintett fél között.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Pontosítás.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) E rendeletet a mellékletben felsorolt 
azon beruházási projektekre kell 
alkalmazni, amelyek várhatóan – a kőolaj-
és földgázágazat esetében – három éven 
belül vagy – a villamosenergia-ágazatban 
megvalósuló projektek esetében – öt éven 
belül beindulnak, valamint azon 
projektekre, amelyek célja, hogy bizonyos 
infrastruktúrákat három éven belül üzemen 
kívül helyezzenek.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi megfogalmazás (azon projektek, „amelyek esetében a kivitelezés már elkezdődött 
vagy terv szerint öt éven belül el fog kezdődni”) túlságosan tág, és azt eredményezheti –
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különösen a kőolaj- és földgázágazatban –, hogy a projekteket túlságosan korai szakaszban 
kell bejelenteni. Ez fokozhatja a Bizottság által adott előrejelzések bizonytalanságát.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) „tervezett beruházási projektek”: a 
kivitelezés megkezdése előtti állapotban 
lévő projektek, amelyek esetében az 
illetékes hatóság megadta az építési 
engedélyt, illetve olyan projektek, amelyek 
esetében még nem történt meg a 
létesítmény leszerelése,

Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározás nem elég egyértelmű. A javaslatban szereplő meghatározás szerint 
azok a projektek is a rendelet hatálya alá eshetnek, amelyek még csak az elképzelés szintjén 
vagy a megvalósíthatósági tanulmány szakaszában léteznek. Ez semmi esetre sem adna pontos 
képet a várható fejlesztésekről, és az adatok bizalmas kezelésével kapcsolatos aggályokat is 
keltene. Ezért fontos, hogy a rendelet hatálya csak a nagy valószínűséggel megvalósuló 
projektekre terjedjen ki. Az építési engedély megadása megfelelő határkő lehetne.

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) „üzembe helyezés”: az a szakasz, 
amelyben az infrastruktúra működésbe 
lép;

Or. en
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Indokolás

Miután a rendelet meghatározza a „leszerelés” fogalmát, az „üzembe helyezés” fogalmának 
meghatározása is szükségesnek tűnik.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az érintett vállalkozások minden 
jelentéstételi évben május 31-ig eljuttatják 
azon tagállam – vagy a tagállam e 
feladattal megbízott szerve – részére a 3. 
cikkben előírt adatokat vagy információkat, 
amelynek területén beruházási projektet
kívánnak megvalósítani. A közölt 
adatoknak vagy információknak a 
beruházási projektnek az adott 
jelentéstételi év március 31. napján 
fennálló állapotát kell tükrözniük.

(1) Az érintett vállalkozások minden 
jelentéstételi évben május 31-ig eljuttatják 
azon tagállam – vagy a tagállam e 
feladattal megbízott szerve – részére a 3. 
cikkben előírt adatokat vagy információkat, 
amelynek területén beruházási projektet 
kívánnak megvalósítani. A közölt 
adatoknak vagy információknak a 
beruházási projektnek az adott 
jelentéstételi év március 31. napján 
fennálló állapotát kell tükrözniük.

Az első albekezdés nem vonatkozik azon 
vállalkozásokra, amelyek esetében az 
illetékes tagállam úgy dönt, hogy a 3. 
cikkben előírt adatokat vagy információkat 
más módon juttatja el a Bizottság részére.

Az első albekezdés nem vonatkozik azon 
vállalkozásokra, amelyek esetében az 
illetékes tagállam úgy dönt, hogy a 3. 
cikkben előírt adatokat vagy információkat 
más módon juttatja el a Bizottság részére, 
azzal a feltétellel, hogy az átadott adatok 
vagy információk összehasonlíthatók és 
egyenértékűek.

Or. en

Indokolás

Noha ésszerű, hogy elkerüljük a bejelentési mechanizmusok megkettőzését azon vállalkozások 
esetében, amelyek más eszközökkel már szolgáltatnak adatokat a Bizottság számára, 
biztosítani kell, hogy a más módon szolgáltatott információk és adatok teljes mértékben 
kompatibilisek és összehasonlíthatók legyenek az értesítés révén kapott adatokkal és 
információkkal. Ez fontos eleme annak, hogy az új rendelettel javítsuk a régi rendelet 
alkalmazását.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tervezett vagy megvalósítás alatt lévő
kapacitások;

a) a tervezett vagy megvalósítás alatt lévő
kapacitás mennyisége;

Or. en

Indokolás
A rendelet ugyanezen cikke (3) bekezdésében a „beépített kapacitás mennyisége” kifejezés 
szerepel. Egyértelművé kell tenni, hogy az (1) bekezdésben szereplő „kapacitások” szó 
ugyanerre az adatra vonatkozik.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a leszerelés várható időpontja. b) a leszerelés várható időpontja, beleértve 
– adott esetben – az infrastruktúra 
működésének fokozatos megszüntetésére 
vonatkozó közbenső időpontokat.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy több információ álljon rendelkezésre az új energiaipari infrastruktúra 
fejlesztésének pontos állásáról.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam, az általa megbízott szerv vagy 
a 3. cikk (2) bekezdésében említett testület 
az értesítést kiegészítheti bármely egyéb –
fontosnak ítélt – észrevétellel, így többek 
között a beruházási projektek 
végrehajtását érintő késedelmekkel vagy 

Amennyiben a tagállam a beruházási 
projektek végrehajtását érintő 
késedelmekkel vagy akadályokkal 
kapcsolatos információkkal rendelkezik,
az általa megbízott szerv vagy a 3. cikk (2) 
bekezdésében említett testület a 3. cikk 
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akadályokkal kapcsolatos információkkal. szerinti adatközlést kiegészíti ezekkel az 
információkkal.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a tagállamok kötelesek észrevételeket fűzni az általuk elküldött 
értesítésekhez, amennyiben a beruházási projektek megvalósulását érintő késedelmekkel vagy 
akadályokkal kapcsolatos információval rendelkeznek.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok, az általuk megbízott 
szervek vagy – adott esetben – az európai 
uniós energiaipari infrastruktúrát érintő 
beruházási tervek elkészítésével megbízott 
testületek biztosítják a Bizottsághoz 
eljuttatott adatok és információk jó 
minőségét, relevanciáját, pontosságát, 
egyértelműségét, időbeli pontosságát és 
koherenciáját. Amennyiben az információ 
nem kellően egyértelmű és teljes körű, a 
Bizottság előírhatja e szervek számára 
további információk biztosítását.

Or. en

Indokolás

A korábbi rendeletet a múltban nem megfelelően alkalmazták, és a Bizottság nem mindig 
rendelkezett egységes és összehasonlítható adatokkal. Egyértelművé kell tenni, hogy a 
Bizottságnak átadott információnak egyértelműnek és teljes körűnek kell lennie, és 
amennyiben nem ez a helyzet, a Bizottság pontosítást kérhet.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Egyes tagállamokban csak nagyon korlátozott számú vállalkozás vesz részt bizonyos üzleti 
tevékenységekben, így az összesített adatok felhasználása is bizalmas információkat fedne fel, 
ezért egyértelművé kell tenni, hogy a Bizottság úgy kezeli az adatokat, hogy azokból az egyes 
vállalkozásokra vonatkozó részletek ne legyenek kikövetkeztethetők.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok, az általuk megbízott szervek
és a Bizottság külön-külön is felelősek a 
birtokukban lévő, üzleti szempontból 
érzékeny adatok és információk
titkosságának megőrzéséért.

Or. en

Indokolás

Pontosítani kell, hogy ki felelős a birtokában lévő adatok titkosságának megőrzéséért.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
7. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság elfogadja az e rendelet 
végrehajtásához szükséges technikai 
intézkedéseket, így többek között az 
alkalmazandó számítási módszereket, a 

A Bizottság elfogadja az e rendelet 
végrehajtásához szükséges technikai 
intézkedéseket. Ezen intézkedések közé 
tartoznak az alkalmazandó számítási
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technikai fogalommeghatározásokat és a 
3. cikk szerinti adat- és információközlés
formáját, tartalmát és egyéb részleteit.

módszerek, a technikai
fogalommeghatározások és a 3. cikk 
szerinti adat- és információközlés formája, 
tartalma és egyéb részletei, a 3. cikk (2) 
bekezdésében foglalt mentességet, és 
különösen az értesítések időzítésére és 
tartalmára, valamint a bejelentési 
kötelezettség hatálya alá tartozó szervekre 
vonatkozó rendelkezéseket is beleértve.

Or. en

Indokolás

Az adminisztratív terhek elkerülése érdekében pontosítani kell a kettős bejelentési 
kötelezettség esetén adható mentesség alkalmazásának módját.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság biztosítja továbbá, hogy az 
első bekezdésben említett célokhoz 
szükséges informatikai eszközök 
garantálják az e rendelet értelmében 
hozzá beérkező adatok és információk 
titkosságát.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által kért adatok és információk a gazdasági szereplők számára rendkívül 
érzékeny adatok, ezért a Bizottságnak ezen adatok vagy információk kezelése során a 
legmagasabb szintű titkosságot kell biztosítania.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

a) a kereslet és a kínálat terén a jövőben 
esetlegesen fellépő hiányosságok 
feltérképezése, külön hangsúlyt fektetve a 
termelési és a szállítási infrastruktúrában 
esetlegesen küszöbön álló hiányosságokra 
vagy hibákra;

b) a beruházásokat akadályozó tényezők 
azonosítása és a kezelésükre alkalmas 
legjobb gyakorlati megoldások terjesztése;

b) a beruházásokat akadályozó tényezők 
azonosítása általában, és különösen a
megújuló energiaforrások fejlesztése 
tekintetében, valamint a kezelésükre 
alkalmas legjobb gyakorlati megoldások 
terjesztése;

c) a piaci szereplők számára nagyobb 
átláthatóság biztosítása.

c) a piaci szereplők és a lehetséges piacra 
lépők számára nagyobb átláthatóság 
biztosítása;

ca) a belső energiapiac működésének 
javításával (például az ellentétes irányú 
igénybevétel lehetősége és a 
rendszerösszekötők) összefüggő 
beruházási szükségletek azonosítása.

Or. en

Indokolás

Az összegyűjtött adatokat és információkat elsősorban az infrastruktúrába történő 
beruházásokhoz kapcsolódó azon hiányosságok azonosítására kell felhasználni, amelyek 
gátolhatják a közös energiapiacra vonatkozó jogszabályok, valamint a megújuló forrásból 
származó energiára vonatkozó irányelv végrehajtását. Az értesítést korai figyelmeztető 
eszközként kell használni a közös uniós energiapolitika sikeres végrehajtását veszélyeztető 
infrastrukturális hiányosságok előrejelzésére.
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az értesítési eljárásnak politikai célt is szolgálnia kell, mégpedig olyan elemzés elkészítését, 
amely hozzájárul az energiaipari infrastruktúrával kapcsolatos igényekről európai szinten 
folytatott folyamatos vitához. Ezért a Bizottság kötelességévé kell tenni, hogy megvitassa 
elemzéseit az érdekelt felekkel.

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1.1. Kitermelés
- Legalább napi 20 000 hordó kapacitású 
kitermelő létesítmények

Or. en

Indokolás

A kőolaj-kitermelés területén végrehajtott nagy beruházások az európai energiapiacon zajló 
fejlemények és trendek nyomon követésének fontos elemei, különösen az EU erőforrásainak 
szűkülése mellett, ezért a rendelet hatályának erre is ki kell terjednie.
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Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A földgázkitermelés területén végrehajtott nagy beruházások az európai energiapiacon zajló 
fejlemények és trendek nyomon követésének fontos elemei, különösen az EU erőforrásainak 
szűkülése mellett, ezért a rendelet hatályának erre is ki kell terjednie.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont – 2.2 alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2. LNG-terminálok 2.2. LNG
- Cseppfolyósított földgáz importálására 
szolgáló terminálok.

- Cseppfolyósított földgáz importálására és 
exportálására szolgáló terminálok.

- A gázzá történő visszaalakításra és a 
tárolásra, valamint a cseppfolyósításra 
rendelkezésre álló kapacitások.

Or. en

Indokolás

Az egységesség érdekében a rendelet hatályának az importra és az exportra is ki kell 
terjednie.
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Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- Szélerőműtelepek (legalább 20 MW 
kapacitású tengeri, és legalább 10 MW 
kapacitású szárazföldi szélerőművek);

- Szélerőműtelepek (legalább 20 MW 
kapacitású tengeri, és legalább 5 MW 
kapacitású szárazföldi szélerőművek);

Or. en

Indokolás

A szárazföldi szélerőművek esetében a Bizottság által említett 10 MW-os küszöb túl magas 
lenne ahhoz, hogy megfelelő képet adjon a szélenergia utóbbi években az EU-ban mutatott 
jelentős fejlődéséről (a 2008-ban épített teljes új villamosenergia-termelő kapacitás 36%-a –
minden más technológiát megelőzve – szélenergián alapul). Egy olyan eszköz, amely nem 
lenne képes nyomon követni az energiatermelési portfolió ilyen jelentős részét, nemcsak a 
jelentőségét veszítené el, de a politikai döntéshozatalban való felhasználás során 
kontraproduktív is volna.
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INDOKOLÁS

Háttér/a Bizottság javaslata

A szóban forgó tanácsi rendeletre (konzultációs eljárás) irányuló javaslat célja annak 
biztosítása, hogy a Bizottság pontos és rendszeres tájékoztatást kapjon az EU energiaipari 
infrastruktúrája terén végrehajtott beruházási projektekről annak érdekében, hogy elláthassa 
feladatait, különösen az európai energiapolitikához való hozzájárulása terén. A rendelet egy 
1996-os hasonló rendeletet vált fel (amely maga is egy 1972-es rendelet újrafogalmazott 
változata). A hatályon kívül helyezett rendelet elavultnak tekinthető, mivel nem tükrözi az 
1996 óta az energiaügy terén bekövetkezett fontos változásokat (az EU bővítésével és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos problémákat, a megújuló forrásból származó energiát, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos politikát, az EU szerepét az energiaipar terén a Lisszaboni 
Szerződés értelmében).

A rendelet előírja, hogy a tagállamok (vagy az általuk e feladattal megbízott szervek) 
kétévente adatokat és információkat gyűjtsenek bizonyos típusú (a rendelethez csatolt 
mellékletben meghatározott), a termelési, szállítási és tárolási kapacitásokat érintő, építéssel, 
korszerűsítéssel és leszereléssel kapcsolatos (tervezett vagy folyamatban lévő) beruházási 
projektjeikről, és az adatokat juttassák el a Bizottsághoz. Ezek a beruházások a kőolaj-, 
földgáz- a villamosenergia- és a bioüzemanyag-ágazatot, valamint az ezen ágazatok szén-
dioxid-kibocsátását ölelik fel. A rendelet kötelezi az energiaipari vállalkozásokat, hogy a 
szükséges adatokat saját tagállamuk rendelkezésére bocsássák. Meghatározza a jelentéstétel 
tartalmát is (kapacitás, hely, ütemezés, az ellátás biztonsága érdekében alkalmazott 
technológiák, a szén-dioxid leválasztására szolgáló berendezések vagy utólagos beszerelésük 
mechanizmusa, valamint a projektek megvalósításának késedelmére vagy akadályaira 
vonatkozó észrevételek).

A kétszeri jelentéstétel elkerülése érdekében a tagállamok mentesülnek az ilyen 
beruházásokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség alól, amennyiben más ágazatspecifikus 
uniós jogszabályok már előírják a beruházások bejelentését.

Az információkat bizalmasan kezelik, de a Bizottság közzétehet összesített adatokat1.
Emellett kétévente ágazatokon átívelő elemzés alá veti az EU energiarendszerének szerkezeti 
fejlődéséről és kilátásairól, továbbá elkészít minden szükséges speciális elemzést. Mindez 
lehetővé tenné a kereslet és a kínálat terén a jövőben esetlegesen fellépő hiányosságok, illetve 
a beruházások elé gördülő akadályok feltérképezését. A rendelet célja, hogy átláthatóbbá 
tegye az előre jelzett keresletet és a rendelkezésre álló (vagy tervezett) kínálatot.

Ezen elemzések révén a Bizottság kedvezőbb helyzetben lesz ahhoz, hogy terjessze a legjobb 
gyakorlati megoldásokat és a piaci szereplők számára nagyobb átláthatóságot biztosítson. Az 
e témákkal kapcsolatos közös elképzelések kialakítása érdekében az elemzések eredményeit 
meg kell majd vitatni az érdekeltekkel és nyilvánosságra kell hozni.

                                               
1 Az Energiapiaci Megfigyelőközponton keresztül – http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm
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Öt évvel a hatálybalépést követően a rendeletet felülvizsgálják.

Az előadó álláspontja 

Az előadó véleménye szerint a rendelet az EU energiapolitikájának valóban fontos eleme.
Nem támogathatjuk hatékonyan uniós szinten az európai energiapolitikát anélkül, hogy 
energiaipari infrastruktúránkról elegendő információval rendelkeznénk. Ugyanakkor alapvető 
fontosságú, hogy biztosítsuk az információk titkosságát, és hogy az információk alapján 
születő javaslatok semlegesek legyenek, és ne váljanak piaci beavatkozássá a politikai szint
részéről. Emellett a bejelentési kötelezettségek révén a vállalkozásokra és a tagállamok 
közigazgatására nehezedő szükségtelen adminisztratív terhek elkerülése érdekében könnyen 
teljesíthetőknek kell lenniük.

Ezért az előadó célja annak biztosítása, hogy a rendelet működőképes legyen a gyakorlatban 
(mivel számos tagállam nem teljesítette a korábbi rendeletben előírt bejelentési 
kötelezettségét), továbbá a lehető leghasznosabb legyen, a lehető legjobb áttekintést nyújtsa 
az energiaipari infrastruktúra terén várható fejlesztésekről.

Fontos eljárástechnikai szempont, hogy a Lisszaboni Szerződéssel bevezetett új 194. cikknek 
kellene a rendelet jogalapjául szolgálnia, amely megerősíti az EU hatáskörét az 
energiapolitika terén. Ez együttdöntési (a Lisszaboni Szerződés szerinti rendes jogalkotási 
eljárás) jogköröket adna az Európai Parlamentnek a jogalkotásban.

A jelentéstervezetben foglalt további főbb módosítások az alábbiakat célozzák:
- Pontosítják a bejelentési kötelezettség alá eső tervezett beruházási projektek típusát, 

valamint a beruházás alakulásának azon szakaszát, amikor a bejelentést meg kell tenni, 
annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek a bizalmas adatkezeléssel kapcsolatos 
problémák, és pontos képet kapjunk a várható fejlesztésekről azáltal, hogy a rendelet 
hatálya az ésszerű várakozások szerint nagy valószínűséggel megvalósuló projektekre 
vonatkozik.

- Pontosítják a fogalommeghatározásokat és a bejelentések tartalmát.
- Megerősítik az Európai Bizottság által közzéteendő adatok bizalmas kezelésére vonatkozó 

rendelkezéseket.
- Könnyítenek a bejelentéssel kapcsolatos terheken azáltal, hogy előírják a Bizottság 

számára, hogy végrehajtási jogszabályban tisztázza, hogyan kell alkalmazni a kettős 
jelentés alóli mentességet (amikor az adott beruházási projektek bejelentését más irányelv 
is előírja), és különösen azt, miről, mikor, ki, kinek és milyen formában jelentsen.

- Javítják a Bizottság által a beérkezett információk alapján elvégzett elemzés hasznosságát 
annak érdekében, hogy az az EU közös energiapolitikájának sikeres végrehajtását 
fenyegető infrastrukturális hiányosságok korai figyelmeztető eszközeként szolgáljon.

- A kőolaj- és a földgáz-kitermelési kapacitásokat a rendelet hatálya alá vonják, noha ezek 
száma egyértelműen kicsi és egyre csökken az Európai Unióban.

- Bejelentési kötelezettség alá vonják a cseppfolyósított földgázzal kapcsolatos 
kapacitásokat, amit az EU gázellátása diverzifikálásának biztosítása szempontjából az 
előadó a jövőre nézve nagyon fontosnak tart.
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- Csökkentik a szárazföldi szélerőmű-kapacitásokra vonatkozó bejelentési kötelezettség 
küszöbértékét, mivel a kisebb vállalkozások által folytatott, áttelepített energiatermelés az 
EU energiatermelésének fontos részévé válhat.


