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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a 2020-ig tartó időszakban és azt követően érvényesülő energiainfrastruktúra-
prioritásokról
(2011/2034(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az „Energiainfrastruktúra-prioritások 2020-ig és azt követően – Az integrált 
európai energiahálózat programterve” című bizottsági közleményre (COM(2010)0677),

– tekintettel az „Energiainfrastruktúra-prioritások 2020-ig és azt követően – Az integrált 
európai energiahálózat programterve” című dokumentummal kapcsolatos 
hatásvizsgálatról szóló bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SEC(2010)1395),

– tekintettel az „Energia 2020: A versenyképes, fenntartható ás biztonságos energiaellátás és 
-felhasználás stratégiája” című bizottsági közleményre (COM(2010)0639),

– tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” 
című bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel a „Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett 
előrehaladás” című bizottsági közleményre (COM(2011)0031),

– tekintettel a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 
2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre1,

– tekintettel „Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 20%-ot meghaladó 
mérséklésére irányuló lehetőségek elemzése és a kibocsátás-áthelyezés kockázatának 
vizsgálata” című bizottsági közleményre (COM(2010)0265),

– tekintettel az „Energiával tölteni fel Európát: valódi piac biztonságos energiaellátással” 
című harmadik belső energiapiaci jogalkotási csomagra2,

– tekintettel a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló, 
2010. október 20-i 994/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre3,

– tekintettel az „Erőforrás-hatékony Európa – Az Európa 2020 stratégia keretébe illeszkedő 
kiemelt kezdeményezés” című bizottsági közleményre (COM(2011)0021),

– tekintettel a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások megállapításáról 
és a 96/391/EK és az 1229/2003/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. 

                                               
1 HL L 140., 2009.6.5., 16. o.
2 HL L 211., 2009.8.14.
3 HL L 295., 2010.11.12., 1. o.
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szeptember 6-i 1364/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra1,

– tekintettel a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó program 2007–2009 közötti 
időszakban történő végrehajtásáról szóló bizottsági jelentésre (COM(2010)0203),

– tekintettel „A 2011–2020-as időszakra vonatkozó új európai energiastratégia felé” című, 
2010. november 25-i állásfoglalására2,

– tekintettel az energiahatékonysági cselekvési terv felülvizsgálatáról szóló, 2010. december 
15-i állásfoglalására3,

– tekintettel az Európa 2020 stratégiáról szóló 2010. június 16-i4 és 2011. február 17-i5

állásfoglalásaira,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 194. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 170. cikkére, amelynek 
értelmében az Unió hozzájárul a transzeurópai hálózatok létrehozatalához és 
fejlesztéséhez a közlekedési, a távközlési és az energiaipari infrastruktúra területén,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Regionális 
Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

A. mivel az előttünk álló fő energiaügyi kihívásokat az éghajlatváltozás elleni küzdelem, az 
energiaellátás függetlenségének erősítése és ezzel egyidejűleg a fosszilis tüzelőanyagok 
behozatalának csökkentése, a versenyen alapuló belső energiapiac megteremtése, valamint 
a fenntartható, megfizethető és biztonságos energiaellátáshoz való egyetemes hozzáférés 
biztosítása jelenti,

B. mivel a Lisszaboni Szerződés konkrét jogalapot biztosít egy olyan európai uniós 
energiapolitika kialakításához, amely előmozdítja az energiahálózatoknak a többi uniós 
energiapolitikai célkitűzés (az energiapiac működése, energiahatékonyság és megújuló 
energia, ellátásbiztonság) eléréséhez szükséges összekapcsolását,

C. mivel ha elmarad az Unió energia-infrastruktúrájának egy fenntarthatóbb energiatermelési 
és fogyasztási modellnek megfelelő, kellő időben történő modernizációja és kiigazítása, ez 
veszélyeztetheti a 2020-ra kitűzött energia- és éghajlat-változási célok elérésének 
képességét, és alááshatja az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 80–95%-os 
csökkentését 2050-ig előirányzó hosszú távú európai uniós célkitűzést,

                                               
1 HL L 262., 2006.9.22., 1. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0441.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0485.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0223
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0068.
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D. mivel nyitott, integrált és versenyen alapuló európai uniós energiapiac szükséges a 
versenyképes energiaárak, a biztonság és a fenntarthatóság eléréséhez, és mivel az ilyen 
piac megteremtése továbbra is fontos feladat,

E. mivel a tagállamok közötti rendszer-összekapcsolási kapacitás általában továbbra is 
elégtelen, és mivel bizonyos régiók továbbra is elszigeteltek,

F. mivel az alternatív ellátási és tranzitútvonalak és az új rendszer-összekapcsolások 
fontosak annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok közötti szolidaritás működésbe 
lépjen,

G. mivel a ma tervezett energia-infrastruktúráknak összhangban kell lenniük az EU hosszú 
távú éghajlat-változási és energiaügyi célkitűzéseivel,

H. mivel az energiahatékonyság hatékony és költséghatékony eszköze a fenntartható 
jövőbeni energetikai helyzet megteremtésének, és részlegesen csökkentheti az energia-
infrastruktúrába való beruházás szükségességét,

I. mivel az intelligens hálózatok és fogyasztásmérők nagy lehetőséget kínálnak az
energiatermelés, az energiaátvitel és a felhasználók közötti hatékony kapcsolat 
megteremtésére,

J. mivel az elhúzódó engedélyezési eljárások és a közigazgatási szervek közötti koordináció 
hiánya jelentős késedelmeket és további költségeket eredményezett, különösen a 
határokon átnyúló projektek esetében,

K. mivel magas színvonalú nyilvános vitát kell szavatolni, és az európai környezetvédelmi 
jogszabályokat kellőképpen figyelembe kell venni,

L. mivel az energia-infrastruktúrák finanszírozása alapjául továbbra is a piaci alapú 
eszközöknek kell szolgálniuk, és mivel egyes gazdaságilag nem teljesen életképes 
projektek finanszírozásához korlátozott összegű állami támogatásra lehet szükség,

I. Az energia-infrastruktúra stratégiai tervezése

1. hangsúlyozza a meglévő jogszabályok kellő időben történő és maradéktalan 
végrehajtásának alapvető fontosságát,  ideértve a harmadik belső energiapiaci csomag 
által szorgalmazott szabályozási tevékenységet;

2. úgy véli, hogy európai uniós megközelítésre van szükség az új infrastruktúra előnyeinek 
maradéktalan kihasználásához, és hangsúlyozza az infrastrukturális projektek 
kiválasztására szolgáló, az európai és regionális perspektívákon és a társadalmi-gazdasági 
és környezeti hatások optimalizálásán alapuló harmonizált módszer kidolgozásának 
szükségességét;

3. hangsúlyozza, hogy a 2020-ig tartó időszak energia-infrastruktúrájának értékelésére 
használt referencia-forgatókönyvnek összhangban kell lennie az általános energiapolitikai 
célkitűzésekkel és a 2050-ig tartó időszakra szóló európai uniós ütemtervvel, valamint az 
egyéb európai uniós szakpolitikákkal (például a közlekedési, az épületekkel kapcsolatos és 
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a kibocsátás-kereskedelmi (ETS) szakpolitikákkal), köztük az energiahatékonysági 
politikákkal (főleg az energiahatékonysági cselekvési terv (EEP) közelgő 
végrehajtásával), továbbá a technológiai fejlődés potenciális hatásával és az „intelligens 
városok” kiépítésére irányuló kezdeményezések megvalósításával;

4. hangsúlyozza, hogy – fontossági sorrendben – meg kell határozni, hogy hol lehet az 
infrastruktúrát energiahatékonysági politikák révén minimalizálni, a meglévő 
infrastruktúrát hol lehet felújítani vagy korszerűsíteni, hol van szükség új infrastruktúrára, 
illetve hol lehet az új infrastruktúrát a meglévővel párhuzamosam kiépíteni;

5. úgy véli, hogy az EU és a harmadik országok közötti villamosenergia-infrastruktúra 
fejlesztése a kibocsátásáthelyezés kockázatának kialakulását eredményezheti, illetve –
ahol már jelen van – megnövelheti e kockázatot; felhívja a Bizottságot, hogy – szükség 
esetén – terjesszen elő az ezt a problémát szén-dioxid-költségfelszámítási 
mechanizmusként kezelő intézkedéseket, vagy írja elő a 2009/28/EK európai uniós 
irányelvnek való megfelelést;

6. hangsúlyozza, hogy nagyobb hangsúlyt szükséges fektetni az energiapiacok 
integrációjához és az energiaszigetek és az energiaszállítás szűk keresztmetszeteinek 
felszámolásához jelentős mértékben hozzájáruló belső átviteli rendszerekre;

7. üdvözli a Bizottságnak a regionális együttműködés előmozdítására tett erőfeszítéseit, és az 
ilyen regionális kezdeményezések további támogatását kéri;

II. Átfogó infrastruktúra-fejlesztési forgatókönyv

8. úgy véli, hogy noha a tíz évre szóló hálózatfejlesztési terv azonosítja a lényeges 
villamosenergia-infrastrukturális projekteket, meg kell határoznia azokat a prioritásokat is, 
amelyeket az EU energiaügyi és éghajlat-politikai célkitűzéseinek elérése érdekében kell 
kidolgozni;

9. felhívja a Bizottságot – figyelemmel a jövőbeni európai uniós villamosenergia-
infrastruktúra és a gázinfrastruktúra-tervezés hatékonyabb irányításának biztosítására –, 
hogy az érdekeltek szélesebb, az energiaágazatot, a független szakértőket, a fogyasztói 
szervezeteket és a nem kormányzati szervezeteket magában foglaló körének részvételével 
zajló folyamatban tegyen konkrét javaslatot az átláthatóság és az állampolgári részvétel 
javítására az európai uniós prioritások meghatározása során;

10. úgy véli, hogy a tíz évre szóló hálózatfejlesztési tervnek az európai villamosenergia-
átviteli infrastruktúra fejlesztésére irányuló gördülő program alapját kellene képeznie, 
amely egy hosszú távú európai tervezési perspektíva keretében, az Energiaszabályozók 
Együttműködési Ügynöksége (ACER) és a Bizottság ellenőrzése alatt valósulna meg;

11. hangsúlyozza, hogy a megújuló energia hatékony és intelligens integrációjára szolgáló 
infrastruktúra kialakításának előmozdítása kritikus fontosságú az általános energiapolitikai 
célkitűzések sikeres elérése szempontjából, és üdvözli az északi-tengeri energiahálózatnak 
mint a jövőbeni európai szuperhálózat alapvető fontosságú elemének biztosított prioritást; 
kéri a Bizottságot, hogy – figyelemmel a villamosenergia-szupersztrádák 
meghatározásának felgyorsítására – konzultáljon valamennyi érdekelt féllel, és 2014-ig 
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terjessze az elképzeléseket az Európai Parlament elé;

12. egyetért azzal, hogy az ellátás diverzifikációjának előmozdítása és biztonságának javítása, 
továbbá az energiafüggőség csökkentése szempontjából fontos szerepe van a hatékonyan 
működő gázinfrastruktúrának; kiemeli a gázinfrastruktúrával kapcsolatos további, a 
különösen az ellenirányú áramlások biztosításával kapcsolatos rugalmassági 
követelmények szükségességét, és hangsúlyozza, hogy tovább kell fejleszteni a 
gázinfrastruktúrát, teljes mértékben figyelembe véve eközben a cseppfolyósítottföldgáz-
és a sűrítettföldgáz-terminálok hozzájárulását;

13. úgy véli, hogy a nem hagyományos gázforrások infrastruktúrájának fejlesztése a jogi 
kérdések, az élettartam-értékelés és a környezeti hatások tekintetében még nem kapta meg 
a szükséges figyelmet a Bizottság részéről; arra kéri a Bizottságot, hogy végezzen alapos 
vizsgálatot e kérdéssel kapcsolatban;

14. hangsúlyozza a mezőgazdasági és kisléptékű vidéki energiaforrásokra vonatkozó integrált 
energiainfrastruktúra-tervezés fontosságát, amely kedvez a decentralizált 
energiatermelésnek és a vidékfejlesztésnek;

15. hangsúlyozza az infrastruktúra fontosságát az elosztás szintjén, és kiemeli azt a szerepet, 
amelyet a termelő-fogyasztók az átvitelirendszer-üzemeltetők játszanak a decentralizált 
energiatermékeknek a rendszerbe történő integrálásában;

16. sürgeti a Bizottságot, hogy 2012-ig terjesszen elő az energiatárolási kapacitások (például a 
többfunkciós gáz-/hidrogéntároló létesítmények, a vízenergia, a napenergiával előállított 
nagy hőmérsékletet hasznosító és egyéb technológiák) fejlesztését előmozdító konkrét 
kezdeményezéseket;

17. úgy véli, hogy a szén-dioxid-leválasztási és -szállítási infrastruktúrára irányuló, a 
Bizottság által eddig kidolgozott projekteket folytatni kellene; felszólítja a Bizottságot, 
hogy készítsen félidős értékelő jelentést az európai uniós finanszírozású projektek által e 
területen elért előrehaladásról;

18. sürgeti a Bizottságot, hogy kritikusan értékelje és – szükség esetén – vizsgálja felül az 
energia-infrastrukturális prioritásokról szóló közleményben a beruházási szükségletekre 
vonatkozóan megadott számadatokat, és kéri a Bizottságot, hogy számoljon be a 
Tanácsnak és Parlamentnek azokról a beruházásokról, amelyek valószínűleg szükségesek 
lesznek;

III. Intelligens hálózatok

19. úgy véli, hogy az energiainfrastruktúráknak egyre végfelhasználó-orientáltabbá kell 
válniuk, nagyobb hangsúlyt fektetve az átvitelirendszer-kapacitások és a fogyasztás 
közötti kölcsönhatásra; rámutat a modern technológiai megoldásokat és szolgáltatásokat, 
például intelligens fogyasztásmérőket, intelligens hálózatokat és ikt-vezérelt, átjárható, 
terhelési és keresleti oldali energiairányítási rendszereket magában foglaló új 
villamosenergia-rendszer előnyeire;

20. úgy véli, hogy az intelligens hálózatok és energiairányítási megoldások egyedülálló 
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lehetőséget kínálnak az európai ipar versenyképességének erősítésére, különös tekintettel 
a kkv-kra; felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő az intelligens fogyasztásmérőknek a 
nem lakossági ügyfelek körében 2014-ig történő kötelező bevezetését magában foglaló új 
javaslatot;

21. sürgeti a Bizottságot, hogy az európai szabványügyi szervezetekkel és az iparággal 
összeköttetésben gyorsítsa fel a villamos üzemű járművekre, valamint az intelligens 
hálózatokra és fogyasztásmérőkre vonatkozó műszaki szabványokkal kapcsolatos munkát, 
figyelemmel a munka 2012-ig való befejezésére;

22. rámutat, hogy a tagállamok már most kötelesek 2020-ra a végfelhasználóik legalább 80%-
ánál bevezetni az intelligens fogyasztásmérők alkalmazását; hangsúlyozza, hogy a 
tagállamoknak az innovációs folyamat felgyorsítása érdekében – ahogyan azt a harmadik 
energiapiaci csomag előírja – elegendő számú, a lakossági fogyasztóknak szóló kísérleti 
projektet kell támogatniuk; a magánélet és a személyes adatok védelmére vonatkozó, 
egyértelmű szabályok hatályos európai uniós joggal összhangban történő megállapítására 
szólít fel;

IV. A kiemelt projektek egyértelmű és átlátható kritériumainak meghatározása

23. üdvözli a Bizottság által meghatározott kiemelt jelentőségű folyosókat, és egyetért a 
korlátozottan rendelkezésre álló források optimalizálásának szükségességével; egyértelmű 
és átlátható módszertant sürget, amely a biztonság és a fenntarthatóság elvének, valamint 
a belső piac fejlesztésének erősítését illetően elvezet a halasztást nem tűrő európai 
igényeknek megfelelő, kiemelt fontosságú projektek meghatározásához;

24. hangsúlyozza, hogy az európai érdekű projektek kiválasztását objektív és átlátható 
kritériumok alapján és valamennyi érdekelt fél bevonásával kell elvégezni; hangsúlyozza, 
hogy valamennyi európai érdekű projektnek hozzá kell járulnia az EU energiapolitikai 
célkitűzéseinek eléréséhez, és úgy véli, hogy a következő kritériumoknak kötelezőeknek 
kell lenniük:

– a projektnek jelentős európai érdeket kell szolgálnia,

– a projektek szükségességét az infrastruktúra-hierarchia alapján kell bizonyítani,

– összhangban kell lenniük az éghajlat-védelmi és környezetvédelmi célkitűzésekkel,

– összhangban kell lenniük az EU hosszú távú energiapolitikájával (lehetővé téve a 
rugalmas és többfunkciós alkalmazást és elkerülve a „megkövesedést” előidéző 
hatásokat),

– bevált technológiákat, például az ikt-t és az intelligens hálózatokat kell felhasználniuk;

25. úgy véli, hogy az infrastruktúra jellegétől függően és a projektek további rangsorolásának 
lehetővé tétele érdekében a figyelembe veendő kritériumok között kell szerepelnie a 
következőknek:

– az energiaszigetek felszámolásához való hozzájárulás,
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– költséghatékonyság,

– a projektek kiforrottsága,

– a megújuló energiaforrások esetleges hátrányba kerülésének megakadályozása,

– környezeti hatás,

– közérdek;

26. hangsúlyozza, hogy garantálni kell az energia-infrastruktúra piacvezérelt fejlesztése előtt 
álló esetleges akadályok értékelését;

27. hangsúlyozza, hogy a nyilvánosságnak az egyes projektek céljáról való egyértelmű 
tájékoztatásával növelni kell az átláthatóságot; kéri, hogy a kritériumoknak való 
megfelelést nyilvános konzultációk keretében igazolják;

V. Gyors és átlátható engedélyezési eljárások

28. egyetért azzal, hogy biztosítani kell az európai érdekű projektek kellő időben történő 
megvalósítását, és üdvözli a Bizottságnak az engedélyezési eljárások ésszerűsítésével, 
koordinációjuk eredményesebbé tételével és hatékonyságuk javításával kapcsolatos 
javaslatát, amennyiben tiszteletben tartják a szubszidiaritás elvét;

29. üdvözli a nemzeti kapcsolattartó hatóságok (az „egyablakos rendszer”) európai érdekű 
projektenkénti létrehozását, amelyek egységes igazgatási felületként működnek a 
projektfejlesztők és az engedélyezési eljárásban részt vevő különböző hatóságok között; 
úgy véli, hogy – a határokon átnyúló projektek tekintetében – biztosítani kell a nemzeti 
egyablakos rendszerek közötti további koordinációt és a Bizottságnak az ilyen 
koordinációban való hangsúlyosabb szerepét;

30. felhívja a Bizottságot annak meghatározására, hogy kialakíthatók-e közös vagy 
összehangolt eljárások a konkrét kulcsfontosságú intézkedések (rendszeres 
információcsere, a döntések kellő időben történő közlése, közös problémamegoldó 
mechanizmusok stb.) megállapítására; arra ösztönzi a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a 
nemzeti közigazgatási jogszabályok bizonyos aspektusai módosításának lehetőségét;

31. üdvözli az olyan határidők bevezetését, amelyeken belül a megfelelő végrehajtó 
hatóságoknak végleges döntést kell hozniuk; felkéri a Bizottságot e kezdeményezés 
további vizsgálatára – figyelembe véve a projektsajátosságok sokféleségét és a projektek 
területi jellemzőit – és annak értékelésére, hogy mennyire alkalmas a választottbírósági 
eljárás arra, hogy végleges döntéshozatali eszközként alkalmazzák;

32. ösztönzi a minél szélesebb körű részvételen alapuló megközelítést, és elismeri, hogy az 
energiainfrastruktúra-projektek helyiek általi elfogadottságának növelése kéz a kézben jár 
azzal, hogy már a lehető legkorábbi szakasztól kezdve részt vesznek e projektek 
fejlesztésében; szorgalmazza a civil társadalom részvételét az európai érdekű projektek 
konzultációs folyamataiban;

33. kéri a Bizottságtól annak a további értékelését, hogy a kiegyenlítő intézkedések 
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hasznosnak bizonyulhatnak-e az olyan határokon átnyúló projektek jóváhagyása esetében, 
amelyek nem hoznak ugyan előnyöket bizonyos (tranzit) területek számára, de ennek 
ellenére szükségesek az EU energiaügyi célkitűzéseinek elérése szempontjából;

VI. Finanszírozási eszközök 

34. megjegyzi, hogy a hálózati beruházások ciklikusak, és ezeket történeti perspektívából kell 
szemlélni; rámutat arra, hogy az elkövetkező években sok olyan infrastrukturális 
létesítmény válik majd elavulttá, amelyet az elmúlt évtizedek során a központosított 
erőművek összekapcsolása érdekében létesítettek; rámutat arra, hogy a társadalom elvárja 
az új infrastruktúra létesítési költségeinek optimalizálását;

35. hangsúlyozza hogy az infrastrukturális beruházások költségeinek java részét a piacnak 
kell finanszíroznia, és a „felhasználó fizet” elvnek kell érvényesülnie; úgy véli, hogy 
azokban az esetekben, amikor a kulcsfontosságú projektek nem keltik fel a piac 
érdeklődését, ám fejlesztésük a kitűzött célok elérése szempontjából mégis szükséges, 
állami finanszírozást kell alkalmazni, hogy a pénzügyi eszközök innovatív szerkezetének 
kialakításával mozdítsák elő a magánbefektetést;

36. hangsúlyozza, hogy a stabil, kiszámítható és megfelelő szabályozási keret alapvető 
szerepet játszik a beruházás előmozdításában;

37. hangsúlyozza, hogy – összhangban az EU energia- és éghajlat-változási politikájának 
célkitűzéseivel – a lehető legnagyobb mértékben ki kell használni a piaci alapú 
eszközöket, például a projektkötvényeket, hitelgaranciákat, kockázatmegosztó eszközöket, 
a köz-magán társulások létrehozását serkető ösztönzőket, az EBB-vel való partnerségeket 
és a kibocsátás-kereskedelmi bevételek felhasználását;

38. emlékeztet az átlátható és megkülönböztetésmentes díjak fontosságára, hogy biztosított 
legyen a határokon átnyúló beruházások esetében a megfelelő költségelosztás, a 
tisztességes fogyasztói árak és a nagyobb versenyképesség;

39. üdvözli a Bizottságnak azt a kezdeményezését, hogy 2011-ben javaslatot terjeszt elő a 
költségmegosztásnak a technológiai szempontból összetett vagy határokon átnyúló 
projektek esetében való rendezésével kapcsolatban;

40. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamoknak.


