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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a transzeurópai energiainfrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 
1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0658),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
172. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–
0371/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 
értelmében az Egyesült Királyság parlamentjének alsóháza által benyújtott, indokolással 
ellátott véleményre, amely azt hangsúlyozza, hogy a javasolt jogalkotási aktus nem áll 
összhangban a szubszidiaritás elvével,

– tekintettel a Bíróság 2012. február 1-jei véleményére1,

– tekintettel az Európai Központi Bank 2012. február 1-jei véleményére2,

– tekintettel a Régiók Bizottságának 2012. február 1-jei véleményére3,

– tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és 
Monetáris Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 HL C 0000., 2012.0.0., 0. o.
2 HL C 0000., 2012.0.0., 0. o.
3 HL C 0000., 2012.0.0., 0. o.
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Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Mivel az az infrastruktúra a legjobb 
környezeti, társadalmi és gazdasági 
szempontból, amelynek megépítése 
elkerülhető; ennélfogva az 
energiahatékonyság döntő fontosságú, és 
a javasolt energiahatékonysági irányelv 
hatásait maradéktalanul figyelembe kell 
venni a jövőbeni infrastruktúra-igények 
csökkentésekor.

Or. en

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az új energiaszerkezetnek a rövid 
időn belül a megújuló energiaforrásokból 
származó újabb jelentős hozzájárulás 
következtében egyre fokozódó 
technológiai bonyolultsága növelte a 
koordináció hiányának, sőt az 
energiakimaradásoknak veszélyét a több 
tényezőtől függő hálózatokon. A 
villamosenergia- és földgázrendszereknek 
a határokon átnyúló valós idejű 
kihívásokkal kapcsolatos információk 
gyűjtése céljából történő, regionális és 
uniós szintű szoros koordinációja – az 
infrastruktúra-hálózatok/rendszerek 
tervezéséhez és hatékony működéséhez 
szükséges információk összegyűjtése 
révén – fontos eszköz lehet a nemzeti 
szabályozó hatóságok, a 
szállításirendszer- és átvitelirendszer-
üzemeltetők, az Ügynökség és a Bizottság 
számára. A Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 



PR\890818HU.doc 7/70 PE480.775v01-00

HU

Hálózatának (ENTSO-E) és a 
Földgázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatának 
(ENTSO-G) javaslatokat kell a Bizottság 
elé terjesztenie az európai 
energiainfrastruktúra valós idejű operatív 
koordinációjára vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A közös érdekű projektek uniós szintű 
listájának azokra a projektekre kell 
korlátozódnia, amelyek a leginkább 
elősegítik a stratégiai jelentőségű, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és területek megvalósítását. 
Ehhez a Bizottságnak határozatot kell 
hoznia a projektlistáról, ezzel egyidejűleg 
azonban tiszteletben kell tartania a 
tagállamoknak a területüket érintő közös 
érdekű projektekre vonatkozó jóváhagyási 
jogát. A kísérő hatásvizsgálatban szereplő 
elemzés becslése szerint a villamos energia 
esetében mintegy 100, a földgáz esetében 
pedig mintegy 50 ilyen projektre lehet 
számítani.

(17) A közös érdekű projektek uniós szintű 
listájának azokra a projektekre kell 
korlátozódnia, amelyek a leginkább 
elősegítik a stratégiai jelentőségű, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és területek megvalósítását. 
Ehhez a Bizottságnak határozatot kell 
hoznia a projektlistáról, ezzel egyidejűleg 
azonban a projektkiválasztási folyamat 
során tiszteletben kell tartania az 
átláthatóság és a tárgyilagosság elvét. A
tagállamoknak a területüket érintő közös 
érdekű projektekre vonatkozó jóváhagyási 
joga a Szerződés szerint garantált. Abban 
az esetben, ha a tagállamok a területükön 
közös érdekű projekteket utasítanak el, az 
elutasításnak kellően indokoltnak kell 
lennie, és azt érdemi indokolással kell 
alátámasztani. A kísérő hatásvizsgálatban 
szereplő elemzés becslése szerint a 
villamos energia esetében mintegy 100, a 
földgáz esetében pedig mintegy 50 közös 
érdekű projektre lehet számítani.

Or. en
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Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az engedélyezésre vonatkozó 
hatályos rendelkezések 
eredményességének értékelését követően a 
tagállamokat arra kell ösztönözni, hogy a 
rendelkezéseket ne csupán a közös 
érdekű, hanem mindazon projektekre is 
alkalmazzák, amelyeket a műszaki 
megvalósíthatóság szempontjából 
szükségesnek ítélnek.

Or. en

Indokolás

Vannak olyan nemzeti projektek, amelyek kihatással lehetnek a közös érdekű projektekre, és 
amelyek fontosak a közös érdekű projektek fejlesztése (a nemzeti hálózatok bővítése) 
szempontjából, de nem feltétlenül vonhatóak be magába a közös érdekű projektbe, és amelyek 
jelentős késedelmeket szenvedhetnek.

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A módosított 85/337/EGK tanácsi 
irányelv, valamint az aarhusi és az espoo-i 
egyezmény megfelelő és összehangolt 
végrehajtásának biztosítania kell a 
környezeti hatásvizsgálat főbb elveinek 
harmonizációját, többek között határokon 
átnyúló helyzetben is. A tagállamoknak 
össze kell hangolniuk a közös érdekű 
projektekkel kapcsolatos vizsgálataikat, és 
ahol erre lehetőség van, közös vizsgálatot 
kell végezniük.

(23) A módosított 85/337/EGK tanácsi 
irányelv, valamint az aarhusi és az espoo-i 
egyezmény megfelelő és összehangolt 
végrehajtásának biztosítania kell a 
környezeti hatásvizsgálat főbb elveinek 
harmonizációját, többek között határokon 
átnyúló helyzetben is. A tagállamoknak 
össze kell hangolniuk a közös érdekű 
projektekkel kapcsolatos vizsgálataikat, és 
ahol erre lehetőség van, közös vizsgálatot 
kell végezniük. A tagállamokat a bevált 
gyakorlatok cseréjére és az engedélyezési 
eljárásokra vonatkozó igazgatási 
kapacitásépítésre kell ösztönözni, a 
Bizottságnak pedig szerepet kell vállalnia 
az ilyen erőfeszítések támogatásában.
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Or. en

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Tekintettel az energiainfrastruktúrák 
kiépítésének sürgető jellegére, az 
engedélyezési eljárás egyszerűsítése 
mellett egyértelműen meg kell határozni 
azt a határidőt, ameddig az egyes 
hatáskörrel rendelkező hatóságoknak meg 
kell hozniuk a projekt építésével 
kapcsolatos határozatot. E határidő, 
melynek célja, hogy az eljárások 
hatékonyabb kialakítására és 
lebonyolítására ösztönözzön, 
semmiféleképpen nem korlátozhatja a 
környezetvédelemre és a lakossági 
részvételre vonatkozó szigorú előírásokat.

(24) Tekintettel az energiainfrastruktúrák 
kiépítésének sürgető jellegére, az 
engedélyezési eljárás egyszerűsítése 
mellett egyértelműen meg kell határozni 
azt a határidőt, ameddig az egyes 
hatáskörrel rendelkező hatóságoknak meg 
kell hozniuk a projekt építésével 
kapcsolatos határozatot, valamint azokat 
az intézkedéseket, amelyek új és 
hatékonyabb munkamódszerek 
alkalmazására ösztönzik a nemzeti 
testületeket. E határidő, melynek célja, 
hogy az eljárások hatékonyabb 
kialakítására és lebonyolítására 
ösztönözzön, semmiféleképpen nem 
korlátozhatja a környezetvédelemre és a 
lakossági részvételre vonatkozó szigorú 
előírásokat.

Or. en

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A meglévő belső energiapiaci 
jogszabályok előírják, hogy a gáz- és 
villamosenergia-hálózatokhoz való 
hozzáférés díjainak megfelelő beruházási 
ösztönzőket kell tartalmazniuk. A belső 
energiapiaci jogszabályok alkalmazásakor 
a nemzeti szabályozó hatóságoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy a közös 
érdekű projektek ösztönzői, a hosszú távú 

(28) A meglévő belső energiapiaci 
jogszabályok előírják, hogy a gáz- és 
villamosenergia-hálózatokhoz való 
hozzáférés díjainak megfelelő beruházási 
ösztönzőket kell tartalmazniuk. A belső 
energiapiaci jogszabályok alkalmazásakor 
a nemzeti szabályozó hatóságoknak 
gondoskodniuk kell a közös érdekű 
projektek szilárd és kiszámítható, 
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ösztönzőket is ideértve, arányosak 
legyenek a projekt sajátos kockázati 
szintjével. Különösen érvényes ez a 
villamos energia esetében az innovatív 
átviteli technológiákra, mert ezzel lehetővé 
válik a megújuló energia, az elosztott 
energiaforrások és a keresletoldali 
válaszintézkedések széles körű integrációja 
az összekapcsolt hálózatokba, a gáz 
esetében pedig a piac számára nagyobb 
kapacitást vagy további rugalmasságot 
biztosító szállítási infrastruktúrákra, 
melyek révén lehetőség nyílik a rövid távú 
kereskedelemre vagy – ellátási zavarok 
esetén – a tartalékellátásra.

ösztönzőket is tartalmazó – a hosszú távú 
ösztönzőket is ideértve – szabályozási 
keretéről, a projekt sajátos kockázati 
szintjével arányban. Különösen érvényes 
ez a villamos energia esetében az innovatív 
átviteli technológiákra, mert ezzel lehetővé 
válik a megújuló energia, az elosztott 
energiaforrások és a keresletoldali 
válaszintézkedések széles körű integrációja 
az összekapcsolt hálózatokba, a gáz 
esetében pedig a piac számára nagyobb 
kapacitást vagy további rugalmasságot 
biztosító szállítási infrastruktúrákra, 
melyek révén lehetőség nyílik a rövid távú 
kereskedelemre vagy – ellátási zavarok 
esetén – a tartalékellátásra.

Or. en

Indokolás

Egy szilárd és kiszámítható európai szabályozási keret lehetővé teszi a projektgazdák és a 
befektetők számára, hogy e beruházások szabályozási kockázat viselése nélküli 
végrehajtásához pénzeszközöket vonjanak be a tőkepiacokon.

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A villamos energiával, a földgázzal és 
a szén-dioxiddal kapcsolatos közös érdekű 
projekteknek jogosultnak kell lenniük 
tanulmányokhoz, illetve bizonyos 
feltételek mellett az európai
összekapcsolódási eszközről szóló 
rendeletjavaslatban foglalt kivitelezési 
munkákhoz – akár támogatás, akár 
innovatív pénzügyi eszközök formájában –
nyújtott uniós pénzügyi támogatásra. Ez 
szavatolja, hogy azok a közös érdekű 
projektek, amelyek a meglévő szabályozási 
keret és piaci feltételek mellett nem 
életképesek, sajátos szükségleteikhez 
igazított támogatásban részesüljenek. A 
szóban forgó pénzügyi támogatás hivatott 

(30) A villamos energiával, a földgázzal és 
a szén-dioxiddal kapcsolatos közös érdekű 
projekteknek jogosultnak kell lenniük 
tanulmányokhoz, illetve bizonyos 
feltételek mellett az európai 
összekapcsolódási eszközről szóló 
rendeletjavaslatban foglalt kivitelezési 
munkákhoz – akár támogatás, akár 
innovatív pénzügyi eszközök formájában –
nyújtott uniós pénzügyi támogatásra. Ez 
szavatolja, hogy azok a közös érdekű 
projektek, amelyek a meglévő szabályozási 
keret és piaci feltételek mellett nem 
életképesek, sajátos szükségleteikhez 
igazított támogatásban részesüljenek, 
amennyiben összhangban állnak az Unió 
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biztosítani a szükséges szinergiákat a más 
uniós politikákhoz tartozó eszközökből 
történő finanszírozással. Míg az európai 
összekapcsolódási eszköz az európai 
érdekű energiainfrastruktúrákat fogja 
finanszírozni, addig a strukturális alapok a 
helyi vagy regionális jelentőségű 
intelligens energiaelosztó hálózatokat. E 
két pénzügyi forrás ily módon ki fogja 
egészíteni egymást.

belső energiapiaci jogszabályaival. A 
szóban forgó pénzügyi támogatás hivatott 
biztosítani a szükséges szinergiákat a más 
uniós politikákhoz tartozó eszközökből 
történő finanszírozással. Míg az európai 
összekapcsolódási eszköz az európai 
érdekű energiainfrastruktúrákat fogja 
finanszírozni, addig a strukturális alapok a 
helyi vagy regionális jelentőségű 
intelligens energiaelosztó hálózatokat. E 
két pénzügyi forrás ily módon ki fogja 
egészíteni egymást.

Or. en

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „energiainfrastruktúra”: minden olyan 
fizikai berendezés, amely villamos energia 
vagy gáz átvitelére/szállítására vagy 
elosztására, olaj vagy szén-dioxid 
szállítására, illetve villamos energia vagy
gáz tárolására alkalmas, és amely az Unió 
területén található vagy az Uniót egy vagy 
több harmadik országgal kapcsolja össze;

1. „energiainfrastruktúra”: minden olyan 
fizikai berendezés, amely alkalmas
villamos energia vagy gáz 
átvitelére/szállítására vagy elosztására, 
beleértve a cseppfolyósított földgázhoz 
használt átvételi, tároló- és újragázosító 
vagy dekompressziós létesítményeket, olaj 
vagy szén-dioxid szállítására, illetve 
villamos energia, gáz vagy szén-dioxid 
tárolására, és amely az Unió területén 
található vagy az Uniót egy vagy több 
harmadik országgal kapcsolja össze;

Or. en

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a)  közös érdekű projektet végrehajtó 
szállítási/átvitelirendszer-üzemeltető, 

a) az e rendeletben meghatározott közös 
érdekű projektet végrehajtó 
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elosztórendszer-üzemeltető vagy egyéb 
üzemeltető vagy beruházó; vagy

szállítási/átvitelirendszer-üzemeltető, 
elosztórendszer-üzemeltető vagy egyéb 
üzemeltető vagy beruházó;

Or. en

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. „ügynökség”: a 713/2009/EK 
rendelettel létrehozott Energiaszabályozók 
Együttműködési Ügynöksége;

Or. en

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. „regionális csoport”: az I. 
mellékletben meghatározott, prioritásnak 
minősülő folyosók szerint létrehozott 
csoport, amelynek tagjai lehetnek a 
tagállamok, a nemzeti szabályozó 
hatóságok, a szállítási/átvitelirendszer-
üzemeltetők, a potenciálisan támogatható 
projektgazdák, valamint a termelők és 
elosztórendszer-üzemeltetők képviseleti 
szervezetei, továbbá a Bizottság, az 
Ügynökség és mindkét ENTSO képviselői, 
feladata pedig a közös érdekű projektek 
kiválasztási eljárásában és végrehajtásuk 
ellenőrzésében való részvétel;

Or. en
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Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5c. „megegyezés”: a csoport 
döntéshozatali folyamatának az eljárás 
résztvevői egyhangú vagy nem egyhangú 
egyetértésén alapuló kimenetele. 

Or. en

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság létrehozza a közös érdekű 
projektek uniós szintű listáját. A listát 
szükség szerint kétévente felülvizsgálják 
és naprakésszé teszik. Az első listát 
legkésőbb 2013. július 31-ig elfogadják.

törölve

Or. en

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A projektgazdák a III. melléklet 2. 
pontjának (1) bekezdésével összhangban 
pályázatot nyújtanak be az illetékes 
csoporthoz projektjüknek közös érdekű 
projektként történő kiválasztása iránt, az e 
rendelet hatálybalépésétől számított 
három éven belül.

Or. en
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Indokolás

Az egyértelműség és az eljárások átláthatósága érdekében minden határidőt a rendelet 
hatálybalépésétől kell számítani.

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A III. melléklet 2. részében ismertetett 
eljárás szerint az egyes csoportok 
összeállítják az általuk javasolt, közös 
érdekű projekteket tartalmazó listát a 
projekteknek az I. mellékletben felsorolt, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és területek megvalósításához 
való hozzájárulása és a 4. cikkben 
meghatározott kritériumok teljesítése 
alapján. Minden egyes projektjavaslathoz 
kérni kell azon tagállam(ok) 
jóváhagyását, amely(ek) területét a projekt 
érinti.

3. Az egyes csoportok összeállítják az 
általuk javasolt, közös érdekű projekteket 
tartalmazó regionális listát, a következők 
figyelembevételével:

– a III. melléklet 2. szakaszában 
ismertetett eljárás; valamint
– a projekteknek az I. mellékletben 
felsorolt, energiainfrastruktúra-prioritásnak 
minősülő folyosók és területek 
célkitűzéseinek megvalósításához való
hozzájárulása; és
– a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében
meghatározott kritériumok egyes projektek 
általi teljesítése; és
– a projekt 4. cikk (2) bekezdésének a)–e) 
pontjában meghatározott minden egyes 
specifikus – minden projektkategóriára 
alkalmazandó – kritériumhoz való és a 4. 
cikk (3) bekezdésének megfelelő 
hozzájárulásának értékelése; valamint
– a területi kohézió célkitűzéseihez való 
hozzájárulás.

Or. en
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Indokolás

A Lisszaboni Szerződés az EUSZ és az EUMSZ révén a területi kohéziót és a tagállamok 
közötti energiaügyi szolidaritás előmozdítását az Unió általános célkitűzéseként határozza 
meg, és ebben a kérdéskörben az Uniónak a tagállamokkal megosztott hatásköröket biztosít 
(az EUMSZ 174. cikke; az EUMSZ 194. cikkének (1) bekezdése). Egyértelművé kell tenni, 
hogy minden egyes projektet több kritériumon alapuló értékelésnek kell alávetni, amely az 
egyetlen kritériumot figyelembe vevő vizsgálattal szemben megfelelőbben kifejezi az egyes 
projektek előnyeit, valamint az európai energia- és éghajlat-politikai célokhoz való 
hozzájárulását.

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia- és 
földgázprojektek esetében a csoportok 
legkésőbb hat hónappal az (1) bekezdésben 
említett uniós szintű lista elfogadásának 
napját megelőzően benyújtják az 
Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynökségéhez (a továbbiakban: az 
Ügynökség) a közös érdekű projektek 
javasolt listáit.

A II. melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia- és 
földgázprojektek esetében a csoportok 
legkésőbb három hónappal a 2a. cikkben 
meghatározott határidőt követően
benyújtják az Energiaszabályozók 
Együttműködési Ügynökségéhez (a 
továbbiakban: az Ügynökség) a közös 
érdekű projektek javasolt listáit.

Or. en

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 3. és 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó olaj- és szén-dioxid-
szállítási projektek esetében a csoportok 
legkésőbb hat hónappal az (1) bekezdésben 
említett uniós szintű lista elfogadásának 
napját megelőzően benyújtják a 
Bizottsághoz a közös érdekű projektek 
javasolt listáit.

A II. melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia- és 
földgázprojektek esetében a csoportok 
legkésőbb három hónappal a 2a. cikkben 
meghatározott határidőt követően
benyújtják az Energiaszabályozók 
Együttműködési Ügynökségéhez (a 
továbbiakban: az Ügynökség) a közös 
érdekű projektek javasolt listáit.
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Or. en

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Amikor a regionális csoportok 
összeállítják a közös érdekű projektek 
javasolt listáját, minden egyes 
projektjavaslathoz kérni kell azon 
tagállam(ok) jóváhagyását, amely(ek) 
területét a projekt érinti.
A regionális csoport által kiválasztott 
közös érdekű projekt tagállam általi 
elutasításához mellékelni kell a 
következőket:
a) a döntés megalapozott indokolása;
b) az elutasított projekt célkitűzéseinek 
megvalósításához szükséges alternatív 
intézkedések részletes és arányos terve, 
feltéve, hogy a terv megtartja a gazdasági 
hatékonyság változatlan szintjét, és 
költségeik növelése nélkül ugyanazon 
előnyöket biztosítja a tagállamoknak;

Ha legalább egy másik tagállam 
kifogásolja azon tagállam(ok) döntését, 
amely(ek) területén a projekt található, az 
ügyet az Ügynökséghez kell utalni annak 
véleményezése céljából, hogy a tervezett 
projekt jelentőséggel bír-e az Unió belső 
energiapiacának megvalósítása, az 
energia- és éghajlat-politikai célok 
elérése, valamint az ellátásbiztonság 
biztosítása szempontjából.  Az Ügynökség 
véleményének megfogalmazásáig a 
csoportot érintő projektek javasolt listáját 
nem lehet véglegesíteni.
Ha az Ügynökség a projektet érdemesnek 
tartja arra, hogy közös érdekű projektnek 
minősüljön, az érintett tagállamoknak, az 
Ügynökségnek és a Bizottságnak át kell 
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tekintenie a tagállamok megalapozott 
indokolását, hogy megbizonyosodjanak 
arról, hogy lehet-e megoldást találni, hogy 
a projekt felkerüljön a közös érdekű 
projektek uniós listájára.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak figyelembe kell venniük az európai érdeket, amikor úgy döntenek, hogy 
elutasítanak egy projektet. A Bizottság és az Ügynökség segítségével semleges és egyenlő 
feltételeket kell biztosítani a kiválasztási eljárás tekintetében, ha egymással versengő 
projektekről van szó.

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A II. melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia- és 
földgázprojektek esetében az Ügynökség a 
(4) bekezdés első albekezdésében említett 
közös érdekű projekteket tartalmazó lista 
kézhezvételének napjától számított két
hónapon belül megküldi véleményét a 
Bizottságnak a közös érdekű projektek 
javasolt listájáról, különös tekintettel a 4. 
cikkben meghatározott kritériumoknak a 
csoportokon belüli következetes 
alkalmazására, valamint a 
villamosenergia- és földgázpiaci ENTSO-k 
által a III. melléklet 2.6. pontjával 
összhangban végzett elemzés 
eredményeire.

5. A II. melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia- és 
földgázprojektek esetében az Ügynökség a 
(4) bekezdés első albekezdésében említett 
közös érdekű projekteket tartalmazó lista 
kézhezvételének napjától számított három
hónapon belül megküldi indokolással 
ellátott ajánlását a Bizottságnak a 
következőket javasolva:

– minden egyes regionális lista 
vonatkozásában a klaszterek szerint 
csoportosított projektek korlátozott számú 
kategóriába rangsorolása, prioritásuknak 
megfelelően;
– a közös érdekű projektek egyetlen uniós 
szintű listája, a megfelelő klaszterek 
szerint csoportosítva.
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Az Ügynökség elemzésében figyelembe 
veszi a 4. cikkben meghatározott 
kritériumokat, a villamosenergia- és 
földgázpiaci ENTSO-k által a III. melléklet 
2.6. pontjával összhangban végzett elemzés 
eredményeit, valamint a csoportokon 
belüli következetes alkalmazásukat. Az 
Ügynökség ezenkívül figyelembe veszi a 
projekteknek a hálózat koherens 
bővítésével való összhangját a gazdasági 
hatékonyság, a határokon átnyúló 
operatív integráció, valamint az egyes 
régiókban az Unió energia- és éghajlat-
politikai céljainak megvalósításához való 
legmegfelelőbb hozzájárulás tekintetében 
rejlő lehetőségek vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

The submission of project proposals for PCI by operators follows a bottom-up approach. The 
analysis carried out by the Groups builds on the TYNDPs, but they are still a patchwork of 
national TSO plans. The process is immature for assessing the efficiency of each project in 
contributing to the EU energy policy goals. Hence, the PCI selection should be complemented 
by a EU top-down appraoch through an independent entity such as ACER, which guarantees 
coordination and coherence of network expansion, ensures economically efficient investments 
and safeguard the consumers' interests. Ranking shall be carried out in an aggregated form 
on the basis of the cost benefit and multi-criteria analysis as tool for decision-making.

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A Bizottság az Ügynökség közös 
érdekű projektek listájára vonatkozó 
ajánlásának kézhezvételétől számított két 
hónapon belül létrehozza a klaszterek 
szerint csoportosított közös érdekű 
projektek uniós szintű listáját, 
ugyanakkor biztosítja, hogy a 
peremterületen elhelyezkedő és kisméretű 
tagállamok, valamint az Unión belüli 
energiaellátási elszigeteltség 2015-re 
történő megszüntetésének célkitűzése 
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kellő figyelmet kapjon. Ezt a listát szükség 
szerint kétévente felülvizsgálják és frissítik 
az Unió tízéves hálózatfejlesztési terveivel 
összhangban és az e cikk (3)–(6a) 
bekezdésében megállapított eljárásnak 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

A peremterületen elhelyezkedő tagállamokra és az „energiaszigetek” megszüntetésére 
fordított figyelem összhangban áll a Tanács 2011. február 4-i következtetéseivel.

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. A Bizottság a közös érdekű projektek 
uniós listájának eredményeivel 
kapcsolatban részletes indokolást nyújt be 
a regionális csoportoknak, és azt 
nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság elvének figyelembe vétele érdekében.

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A közös érdekű projektek megfelelnek 
az alábbi általános kritériumoknak:

1. A közös érdekű projektek megfelelnek 
az alábbi általános támogathatósági
kritériumoknak:

Or. en
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Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a projekt összhangban áll az Unió 
energia- és éghajlat-politikai céljaival;

Or. en

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a projekt jelentősen hozzájárul az I. 
mellékletben felsorolt, valamint az e cikk 
(2) és (3) bekezdésének megfelelően 
értékelt, energiainfrastruktúra-prioritásnak 
minősülő folyosók és területek 
célkitűzéseinek végrehajtásához; és

Or. en

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrások fejlesztésével összhangban támogatni kell a megújuló 
energiaforrásokból történő villamosenergia-termelésnek a belső átviteli fejlesztéssel 
kapcsolatos projektekbe történő beépítését, amennyiben a IV. mellékletben meghatározott 
kritériumoknak megfelelően hozzájárulnak a határokon átnyúló átvitelhez.

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– piaci integráció, verseny és a rendszer 
rugalmassága;

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

Or. en
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Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– fenntarthatóság, többek között a 
megújuló energia hálózatba való 
integrálása, valamint a megújuló forrásból 
előállított energiának a főbb fogyasztói 
központokhoz és tárolóhelyekhez történő 
továbbítása révén;

Or. en

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– a szén-dioxid-szállítás, illetve -tárolás
rugalmasságának és biztonságosságának 
javítása;

Or. en

Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. Az egyazon prioritás végrehajtását 
elősegítő projektek rangsorolásakor 
mérlegelni kell a következőket is:

– hogy az egyes projektek mennyire 
sürgősek a piaci integrációval és 
versennyel, a fenntarthatósággal és az 
ellátás biztonságával kapcsolatos 
energiapolitikai célok elérése 
szempontjából;
– hogy hány tagállamot érintenek, feltéve, 
hogy egyetlen tagállamot sem 
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különböztetnek meg hátrányosan földrajzi 
elhelyezkedése alapján;
– hogy mennyire hatékonyan egészítik ki a 
többi projektjavaslatot;

– azon projekteket, amelyekben nem 
kizárólag azon tagállamok üzemeltetői 
vesznek részt, melyeknek területén a 
projekt található;
– A II. melléklet 1. pontjának e) 
alpontjában meghatározott kategóriába 
tartozó projektek esetében ezenkívül a 
projekt által érintett felhasználók számát, 
az éves energiafogyasztást és a 
továbbításra nem alkalmas forrásokból 
előállított energia részesedését a 
felhasználók által lefedett területen.

Or. en

Indokolás

The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the operators 
from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-building among 
players, and market integration, transferring know-how and experience to other regions. This 
can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral hazard of providing 
incentives exclusively to those who have taken longer to move towards the European 
objectives of increased interconnection and renewables. The central geographical location is 
an element that can artificially favour projects in such regions against projects located in 
peripheral regions; this element needs to be balanced.

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A projektgazdák a közös érdekű 
projektek végrehajtása érdekében
végrehajtási tervet készítenek, amelyet az 
Ügynökségnek jóvá kell hagynia. E terv 
tartalmazza a megvalósíthatósági és 
tervezési tanulmányokra, a szabályozási 
jóváhagyásokra, a kivitelezésre és az 
üzembe helyezésre vonatkozó menetrendet, 
valamint a 11. cikk (3) bekezdésében 
említett engedélyezési ütemtervet. A saját 



PR\890818HU.doc 25/70 PE480.775v01-00

HU

üzemeltetését a szállítási/átvitelirendszer-
üzemeltetők, az elosztórendszer-
üzemeltetők vagy egyéb üzemeltetők 
végzik.

területükön megvalósuló projektek 
üzemeltetését a szállítási/átvitelirendszer-
üzemeltetők, az elosztórendszer-
üzemeltetők vagy egyéb üzemeltetők
önállóan vagy más tagállamokból 
származó üzemeltetőkkel együtt végzik. Az 
Ügynökség a szabályozási szempontokról, 
különösen a szabályozási jóváhagyásra 
vonatkozó menetrendről is tájékoztatja a 
csoportokat.

Or. en

Indokolás

It is key that project promoters comply with the implementation plans in order to avoid 
delays. The proposal should incentivise the participation in projects of more than just the 
operators from 2 neighbouring countries with the aim of promoting cooperation, trust-
building among players, and market integration, transferring know-how and experience to 
other regions. This can serve as an incentive for first movers, and help avoid the moral 
hazard of providing incentives exclusively to those who have taken longer to move towards 
the European objectives of increased interconnection and renewables. The plan should be 
subject to assessment by ACER.

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) adott esetben a végrehajtási tervhez 
viszonyított késéseket, a késések okait és 
más felmerült nehézségek részleteit.

Or. en

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

bevezetése terén a végrehajtási tervhez 
viszonyítva két évnél hosszabb, a nem a 
projektgazdának betudható kényszerítő 
okoktól eltérő ok miatti késedelem 
tapasztalható:

Or. en

Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) Amikor a késedelem eléri a két évet, a 
projektgazda a 2. cikk (5) bekezdésében 
meghatározott, egy vagy több másik 
üzemeltetőtől vagy beruházótól 3 hónapon 
belül olyan beruházást fogad el, amely 
lehetővé teszi a projekt végrehajtását. A 
beruházás helye szerint illetékes 
üzemeltető biztosítja a végrehajtást végző 
üzemeltető(k) vagy beruházó(k) számára a 
beruházás megvalósításához szükséges 
információkat, az új eszközöket 
hozzákapcsolja a hálózathoz, és 
általánosságban minden tőle telhetőt 
megtesz a beruházási projekt 
végrehajtásának, valamint a közös érdekű 
projekt biztonságos, megbízható és 
hatékony üzemeltetésének és 
karbantartásának megkönnyítésére.

Or. en

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) Ha a projektgazda nem teljesíti az a)
pontot, a Bizottság valamennyi, a 2. cikk 
(5) bekezdésében meghatározott 
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teljesítésére. projektgazda számára nyílt pályázati 
felhívást tesz közzé a projekt előírt 
határidőre történő teljesítésére.

Or. en

Indokolás

A közös érdekű projektek már most is kiemelt jelentőségűek, és már jelenleg is legfeljebb 
kétéves késedelem engedhető meg; a nem a projektgazdának betudható okoktól eltérő okok 
miatti, ezt meghaladó késedelem elfogadhatatlan. Egyértelműen meg kell határozni a 
projektgazda ezzel kapcsolatos feladatait, valamint a Bizottság további intézkedésére 
vonatkozó határidőket is. A nyílt pályázati felhívás közzététele hatékony intézkedés a 
fennakadások elkerülésére és a piaci integráció előmozdítására.

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A közös érdekű projekt – ha az építési 
munkálatok nem kezdődtek el, illetve a 
beszállítók felé még nem került sor 
pénzügyi kötelezettségvállalásra – a 3. 
cikk (6a) bekezdése második mondatában 
foglalt eljárás keretében eltávolítható a 
közös érdekű projektek uniós szintű 
listájáról, amennyiben:

Or. en

Indokolás

Egy bizonyos előrehaladottsági szint elérése után a projekt már nem távolítható el a közös 
érdekű projektek uniós szintű listájáról, a befektetők számára bizonytalan helyzet megelőzése 
érdekében.

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ENTSO-k által a III. melléklet 6. 
pontjának megfelelően elkészített, az 

a) a projekt már nem szerepel a tízéves 
hálózatfejlesztési tervben;
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energiarendszer egészére kiterjedő 
költség-haszon elemzés eredménye 
kedvezőtlen a projektre nézve;

Or. en

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A hálózati infrastruktúra kölcsönös 
átjárhatóságának ellenőrzése céljából a 
projektgazdák javaslataikban 
megvizsgálják projektjeiknek a 14a. 
cikkben említett operatív koordinációs 
rendszerrel való integrációját.

Or. en

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. A közös érdekű projekt működésének 
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megkezdését követően az Ügynökség 
ellenőrzi az azon általános és specifikus 
kritériumok teljesítéséhez való tényleges 
hozzájárulását, amelyek miatt az adott 
projekt felkerült a közös érdekű projektek 
kistájára. E célból az Ügynökség teljes 
körű hozzáféréssel rendelkezik a 14a. 
cikkben említett információkhoz, és 
kiegészíti azokat az 1227/2011/EU 
rendelet végrehajtása révén már 
birtokában lévő információkkal.

Or. en

Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) részt vesz és jelentést tesz a megfelelő 
regionális csoport ülésén;

Or. en
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Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az érintett tagállamok együttműködnek 
az európai koordinátorral a 2. és 4. 
bekezdésben említett feladatának 
végrehajtásában.

5. Az érintett tagállamok maradéktalanul 
együttműködnek az európai koordinátorral 
a 2. és 4. bekezdésben említett feladatának 
végrehajtásában.

Or. en

Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság e rendelet hatályba lépését 
követő három hónapon belül iránymutatást 
tesz közzé, amely a tagállamokat segíti a 
megfelelő intézkedések meghatározásában 
és a közös érdekű projektekre vonatkozóan 
az uniós szabályozásban előírt környezeti 
hatásvizsgálati eljárások következetes 
alkalmazásának biztosításában. A Bizottság 
a 11a. cikk (3) bekezdésének megfelelően 
a regionális csoportokkal szorosan 
együttműködve ellenőrzi az iránymutatás 
végrehajtását.

Or. en

Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Koordinált rendszer: az átfogó határozat 
a hatáskörrel rendelkező hatóság és más 
érintett hatóságok által kiadott több 
különálló, jogilag kötelező erejű döntést 

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

foglalhat magában. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság eseti alapon az összes 
érintett hatóság képviselőiből 
munkacsoportot hoz létre, hogy 
meghatározza az engedélyezi eljárás tervét 
és ellenőrizze annak végrehajtását. A 11. 
cikk (1) bekezdése tekintetében a
hatáskörrel rendelkező hatóság ésszerű 
határidőt állapíthat meg, amelyen belül az 
egyes határozatokat meg kell hozni. A 
hatáskörrel rendelkező hatóság más érintett 
nemzeti hatóság nevében egyedi 
határozatot hozhat, amennyiben utóbbi az 
előírt határidőn belül nem hozza meg 
határozatát, és ha a késedelem az érintett 
nemzeti hatóság hatókörén kívül álló 
okoktól eltérő okkal nem igazolható. A 
hatáskörrel rendelkező hatóság 
érvénytelenítheti más nemzeti hatóság 
egyedi határozatát, ha úgy véli, hogy az 
érintett hatóság által szolgáltatott 
bizonyítékok nem támasztják alá kellően 
ezt a határozatot. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság meggyőződik arról, hogy 
teljesülnek a nemzetközi és uniós jog 
vonatkozó követelményei, és döntését 
köteles részletesen megindokolni.

Or. en

Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A tagállamok biztosítják, hogy az átfogó 
határozat érdemi vagy eljárásbeli 
jogszerűségét megkérdőjelező 
fellebbezéseket a lehető leghatékonyabb 
módon kezeljék.

Or. en
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Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az engedélyezési eljárás kezdetének 
meghatározása érdekében a projektgazda 

Az engedélyezési eljárás kezdetének 
meghatározása érdekében a projektgazda 



PE480.775v01-00 34/70 PR\890818HU.doc

HU

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

(projektgazdák) írásban értesíti(k) a 
projektről az érintett tagállam(ok) 
hatáskörrel rendelkező hatóságát, 
mellékelve a projekt kellő mértékben 
részletes leírását. A hatáskörrel rendelkező 
hatóság legkésőbb a bejelentés 
kézhezvételének napjától számított két 
héten belül írásban elfogadja vagy, 
amennyiben úgy ítéli meg, hogy a projekt 
állapota alapján az engedélyezési eljárás 
még nem indítható el, elutasítja a 
bejelentést. Elutasítás esetén a hatáskörrel 
rendelkező hatóság megindokolja döntését, 
és a kérelmező számára minden szükséges 
további információt megad, részletezve a 
kért adatok jellegét, forrását és 
sajátosságait. Az engedélyezési eljárás 
kezdete az a nap, amikor a hatáskörrel 
rendelkező hatóság aláírja a bejelentés 
elfogadását. Két vagy több érintett 
tagállam esetében az engedélyezési eljárás 
kezdete az a nap, amikor az utolsó 
hatáskörrel rendelkező hatóság is elfogadja 
a bejelentést. A tagállamok indokolt 
esetben korábbi kezdő dátumot is 
előírhatnak.

Or. en

Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

6. Az átfogó határozatra előirányzott 
határidő lejárta esetén a hatáskörrel 
rendelkező hatóság – illetve a 9. cikk (2b) 
bekezdésének alkalmazása esetében a 
hatáskörrel rendelkező hatóság az érintett 
hatóságokkal együtt – a határidő lejártától 
számított egy hónapon belül az illetékes 
csoport elé terjeszti a késedelem 
megalapozott indokolását, valamint az 
engedélyezési eljárás mielőbbi lezárásához 
szükséges, már megtett vagy meghozandó 
intézkedéseket. A csoport kérheti a 
hatáskörrel rendelkező hatóságot, hogy 
rendszeresen számoljon be az e téren elért 
haladásról.

Or. en

Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
A közös érdekű projektek prioritásának és 
az engedélyezési eljárásnak az ellenőrzése
1. A hatáskörrel rendelkező hatóság és az 
érintett nemzeti hatóságok a csoport 
ülésein beszámolnak a közös érdekű 
projektekre vonatkozó engedélyezési 
eljárások előrehaladásáról.
2. Az Európai Bizottság bejelenti egy 
olyan díj létrehozását és megszervezését, 
amelyet az engedélyezési eljárás során –
az érdekelt felek bevonása, az innovatív 
gyakorlatok alkalmazása és az általános 
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hatékonyság tekintetében – nyújtott 
kivételes teljesítményért adományoz 
korlátozott számú hatáskörrel rendelkező 
hatóság és munkatársai számára. A díjat 
elnyerhetik a tagállamok által a bevált 
gyakorlatok cseréje és az 
energiainfrastruktúra engedélyezése terén 
történő kapacitásépítés vonatkozásában 
bevezetett nemzeti és határokon átnyúló 
mechanizmusok is.
3. A tagállamok az e rendelet 
hatálybalépésétől számított 10 hónapon 
belül jelentést készítenek a Bizottságnak 
és a regionális csoportoknak a 8. cikk (3) 
és (4) bekezdése, a 9. cikk (1), (2b), (3) és 
(4) bekezdése, valamint a 10 cikk (1) 
bekezdése alapján bevezetett 
intézkedésekről. A Bizottság nyomon 
követi az előrehaladást és szükség esetén 
két hónapon belül értesíti a tagállamokat 
a korrekciós intézkedések 
meghozatalának szükségességéről.
4. Amennyiben a tagállamok a (3) 
bekezdésben említett bizottsági értesítéstől 
számított 3 hónapon belül nem vezetik be 
az előírt intézkedéseket, vagy amennyiben 
a hatáskörrel rendelkező hatóság és a 9. 
cikk (1) és (2b) bekezdésével összhangban 
érintett hatóságok nem teljesítik a 11. cikk 
(6) bekezdésében és a 11a. cikk (1) és (3) 
bekezdésében megállapított jelentési 
kötelezettségeket, a Bizottság az (5) 
bekezdésnek megfelelően szankciókat 
vethet ki a tagállamokra.
5. A Bizottság a (4) bekezdéssel 
összhangban visszatarthatja a 15. cikkben 
meghatározott uniós pénzügyi támogatást 
az érintett tagállam területén 
megvalósítandó projektektől.

Or. en

Indokolás

Megállapítást nyert, hogy az engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos – átlagban 12 év 
időtartamú – késedelmek számítanak a határokon átnyúló infrastruktúra fejlesztésének 
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legnagyobb akadályozó tényezőjének. Mivel a 3 éves időtartam érvényesítése kedvezőtlen 
hatásokat idézhet elő az engedélyezési eljárás során, más pozitív és negatív ösztönzőkre van 
szükség a késedelmek és fennakadások legfőbb forrásának megszüntetéséhez. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell a rendeletben foglalt igazgatási és szervezeti feltételek 
teljesítését egy gyorsabb engedélyezési eljárás, valamint a források eredményesebb és 
hatékonyabb nemzeti szintű felhasználása érdekében.

Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

kézhezvételétől számított egy hónapon 
belül a Bizottság is elkészíti a 
módszertannal kapcsolatos véleményét.

Or. en

Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

7. A 714/2009/EK és a 715/2009/EK 
rendelet 8. cikke értelmében a módszertant 
minden, a villamosenergia-piaci vagy a 
földgázpiaci ENTSO-k által ezt követően 
kidolgozott tízéves villamosenergia- vagy 
földgázhálózat-fejlesztési tervben 
alkalmazni kell. A közös érdekű 
projekteknek az e rendelet hatálybalépését 
követő kiválasztása első fordulója 
vonatkozásában és egy egyéves átmeneti 
időszakra a gázpiaci és villamosenergia-
piaci ENTSO legkésőbb a rendelet 
hatálybalépését követő három hónapon 
belül kidolgozza a költség-haszon elemzés 
alkalmazandó módszertanát. E 
módszertan kidolgozására az 
Ügynökséggel és a Bizottsággal szoros 



PR\890818HU.doc 39/70 PE480.775v01-00

HU

együttműködésben kerül sor. A Bizottság 
az e bekezdésben kitűzött határidőn belül 
jóváhagyja a módszertant. A módszertant 
ezt követően e cikknek megfelelően 
frissíteni kell.

Or. en

Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A villamosenergia-tárolás liberalizált tevékenység; a földgáz földalatti tárolása lehet 
szabályozott is.

Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A nemzeti szabályozó hatóságok az 
Ügynökséggel együttműködve létrehoznak 
egy megfelelő mutatókészletet a 
különböző tagállamok projektgazdái egy 
egységre jutó beruházási költségeinek 
összehasonlításához; ha az Ügynökség 
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szükségesnek tartja, az Ügynökség és a 
nemzeti energiaszabályozó hatóságok 
közötti együttműködés során elvégzik a 
beruházási költségek értékelését, hogy 
megbizonyosodjanak arról, hogy 
hatékonyan viselt költségekről van szó.

Or. en

Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A nemzeti szabályozó hatóságoknak 
és az Ügynökségnek értesíteniük kell a 
Bizottságot a beruházási költségek 
jelentős növekedéséről. A tájékoztatás 
alapján a Bizottság valamennyi 
projektgazda számára nyílt pályázati 
felhívást tehet közzé a projekt teljesítésére.

Or. en

Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

nemzeti szabályozó hatósághoz, amelyhez 
mellékeli:

Or. en

Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt pénzügyi megvalósíthatóságát 
értékelő üzleti tervet, amely tartalmazza a 
választott finanszírozási megoldást, illetve 
az I. melléklet 2. pontjában említett 
kategóriába tartozó közös érdekű projektek 
esetében a piaci vizsgálat eredményeit is.

b) a projekt pénzügyi megvalósíthatóságát 
értékelő üzleti tervet, amely tartalmazza a 
választott finanszírozási megoldást, illetve 
a II. melléklet 2. pontjában említett 
kategóriába tartozó közös érdekű projektek 
esetében a piaci vizsgálat eredményeit is.

Or. en

Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös érdekű projektek első uniós szintű 
listáján szereplő projektek esetében a 
projektgazdák 2013. szeptember 30-ig 
nyújthatják be kérelmüket.

A közös érdekű projektek első uniós szintű 
listáján szereplő projektek esetében a 
projektgazdák legkésőbb az első lista 
elfogadása után 2 hónappal nyújthatják be 
kérelmeiket.

Or. en

Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságokhoz legutoljára benyújtott 
kérelem időpontjától számított hat hónapon 
belül a nemzeti szabályozó hatóságok az 
érintett projektgazdákkal folytatott 
konzultációt követően közös határozatot 
hoznak a javasolt projekttel kapcsolatban 
az egyes szállítási/átvitelirendszer-
üzemeltetők által viselendő beruházási 
költségek elosztásáról, valamint ezeknek a 
hálózati tarifákba való beépítéséről. A 
nemzeti szabályozó hatóságok dönthetnek 
úgy, hogy csak a költségek egy részét 
osztják el – amennyiben ezeket az érintett 
infrastruktúra esetében más forrásból 
nem térítik meg –, illetve hogy a 
költségeket egy közös érdekű 
projektcsomag több projektje között 
osztják fel.

Or. en

Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 6 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozó hatóságok elvégzik a projektgazda által készített költség-haszon elemzés 
független értékelését.

Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. 2013. július 31-ig minden nemzeti 
szabályozó hatóság közzéteszi 
módszertanát és azokat a kritériumokat, 
amelyeket az egyes, villamosenergia- és 
gázinfrastruktúrákkal kapcsolatos
projektekre irányuló beruházások és a 
velük kapcsolatosan felmerülő súlyosabb 
kockázatok értékeléséhez, valamint a 
hálózati tarifák megállapításához alkalmaz, 
továbbá az e cikk (1) bekezdésében 
említett megfelelő ösztönzőket.

Or. en

Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
Operatív koordináció

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A II. melléklet 1. pontjának a–d) 
alpontjában és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek – a vízszivattyúval működtetett 

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

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

Or. en

Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

– A projekt gazdasági életképességének 
vizsgálatakor figyelembe veszik az 
ösztönzőkre vonatkozó határozatot és 
annak a 14. cikk (3) bekezdésében említett 
indokolását; és

– a vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projektek 
esetében a gazdasági életképtelenséget az 
üzleti tervvel kapcsolatos különböző 
forgatókönyvek szerinti valamennyi 
bevételi forrás tekintetbevételével, a 
többféle alkalmazandó szabályozási 
rendszer figyelembe vételével kell 
megvizsgálni.

Or. en
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Indokolás

Indokolatlan, hogy a gáztárolóval szemben hátrányosan megkülönböztessük a vízszivattyús 
tároló infrastruktúrát, mivel az ilyen infrastruktúra fontos szerepet játszhat a határokon 
átnyúló kiegyensúlyozott energiaellátás vonatkozásában. Amikor azonban az ilyen típusú 
infrastruktúra gazdasági életképességének vizsgálatára kerül sor, minden lehetséges közvetlen 
és közvetett bevételi forrást figyelembe kell venni, például az energiainfrastruktúra nagyobb 
portfóliójának optimalizálásából származókat, valamint az alkalmazandó szabályozási 
rendszert. Kizárólag a gazdasági szempontból életképtelen infrastruktúrák részesülhetnek 
pénzügyi támogatásban.

Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Csak a IV. melléklet 1. és 2. pontjában 
meghatározott kategóriákba tartozó 
projektek jogosultak a 15. cikk (1), (2) és 
(3) bekezdése szerinti uniós pénzügyi 
támogatásra, ha az érintett üzemeltetők 
megfelelnek az Unió belső 
villamosenergia- és gázpiacát szabályozó 
hatályos jognak, azaz a 2009/72/EK és a 
2009/73/EK irányelvnek.

Or. en

Indokolás

Az Unió energiapolitikája ellátásbiztonsági és versenyképességi célkitűzéseinek eléréséhez 
elengedhetetlen a piaci integráció és verseny. Mindazonáltal néhány tagállam még nem 
hajtotta végre a közös európai energiapiac kialakításához szükséges, 2. és 3. európai 
energiapolitikai csomagot. Az érintett projektgazdák ennélfogva nem lehetnek jogosultak az 
uniós pénzügyi támogatásra.

Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Uniós pénzügyi támogatásra a 14a. 
cikkben említett operatív koordinációs 
feladatok végrehajtása jogosult.
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Or. en

Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – d pont – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az irányadó nemzeti jogi keretek és a
teljes engedélyezési eljárás 
hatékonyságával való összefüggésük, 
valamint a jelenlegi rendelkezés nemzeti 
szintű energiainfrastruktúra-projektekre 
történő kiterjesztése hatásának 
összevetése;

Or. en

Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – d pont – 2 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – e pont – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– ha a közös érdekű projektek 
végrehajtásáról szóló jelentés azt a 
következtetést vonja le, hogy az elért 
előrehaladás nem elegendő az Unió 
energia- és éghajlat-politikai céljainak 
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teljesítéséhez, a Bizottság legkésőbb 2018. 
június 30-ig javasolja a rendelet 
átdolgozását vagy adott esetben 
jogalkotási javaslatot készít az azonosított 
kihívások kezelésére;

Or. en

Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a rendelet hatálybalépésétől 
számított tizenkét hónapon belül a nemzeti 
és helyi közösségek igényeihez igazított 
tájékoztató kampányt indít az 
energiahálózatokról.

Or. en

Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

hálózati összekapcsolódások Délnyugat-
Európában: a régió tagállamai, azaz az 
Ibériai-félsziget és Franciaország közötti 
belső vezetékek és hálózati 
összekapcsolódások, valamint Közép-
Európával a belső piac megvalósítása és a 
megújuló forrásból származó energia 
integrálása céljából létesített további 
hálózati csatlakozások, továbbá földközi-
tengeri harmadik országokkal létesített 
hálózati összekapcsolódások, elsősorban a 
megújuló forrásból származó energia 
integrálására és fogyasztói központokhoz 
és tárolóhelyekhez történő szállítására.

Or. en

Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Észak-déli irányú villamosenergia-
hálózati összekapcsolódások Délnyugat-
Európában: észak-déli irányú, kétirányú
gázáramlást lehetővé tevő 
gázinfrastruktúra Nyugat-Európában a 
külső ellátási források, útvonalak további 
diverzifikálása és Közép-Európa 
ellátásbiztonságának fokozása érdekében, 
növelve a rövid távú gázkitárolási 
kapacitást és optimalizálva a meglévő 
LNG-terminálok és tárolási infrastruktúra 
kihasználtságát.

Or. en

Indokolás

Az Atlanti-óceán partja és az Ibériai-félsziget kulcsfontosságú a földgázforrások európai 
diverzifikációja szempontjából, amely napjainkban rendkívül nagymértékben néhány kisebb 
ellátó országtól függ. Ennek felbecsülhetetlen szerepe lehet az európai energiapolitika 
ellátásbiztonsággal, versennyel és fenntarthatósággal kapcsolatos célkitűzéseinek elérésében. 
A meglévő infrastruktúra felhasználásával alacsonyabb költséggel járó belépési útvonalat 
biztosíthat, valamint viszonylag gyorsabb végrehajtást tehet lehetővé.
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Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 12 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 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.

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

Or. en

Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
2 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. en
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Indokolás

A IV. melléklet 1. pontjának e) pontjában javasolt módosításokkal összhangban; az intelligens 
hálózatok körét ki kell terjeszteni az alacsony feszültségű hálózatokra, ahol a fejlesztésből 
jelenleg több előny érhető el, és amelyhez a legtöbb fogyasztó és kisméretű energiatermelő 
létesítmény kapcsolódik.

Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 4 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a fent említett csővezetékekhez 
kapcsolt, legalább két tagállamot 
kiszolgáló, a szén-dioxid állandó geológiai 
tárolására szolgáló létesítmények.

Or. en

Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 rész – 1 pont – 1 albekezdés

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 kiválasztásra 
potenciálisan alkalmas projektet 
nyújtottak be, valamint a termelőket és az 
elosztórendszer-üzemeltetőket képviselő 
szervezetek, illetve a Bizottság, az 
Ügynökség és a villamosenergia-piaci 
ENTSO.
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Or. en

Indokolás

A szállítási/átvitelirendszer-üzemeltetőkön kívül a többi üzemeltetőt is képviselni kell a 
regionális csoportokban képviseleti szervezeteiken keresztül; gyakran projektgazdákról van 
szó, akik olyan infrastruktúrát üzemeltetnek, amely nélkülözhetetlen a belső energiapiac és az 
átviteli/szállítási rendszer megfelelő működéséhez. Ennek ellenére képviseletük nem volt 
mindig biztosított a tízéves hálózatfejlesztési tervben. A nemzeti szabályozó hatóságok 
részvétele nem sértheti az e javaslatban és más kapcsolódó európai jogszabályban a nemzeti 
szabályozó hatóságokra rótt feladatokat és kötelezettségeket (például díjszabás).

Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 rész – 1 pont – 2 albekezdés

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.

(2) 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 2009/73/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 kiválasztásra 
potenciálisan alkalmas projektet 
nyújtottak be, valamint a termelőket és az
érintett infrastruktúraüzemeltetőket 
képviselő szervezetek, illetve a Bizottság, 
az Ügynökség és a villamosenergia-piaci 
ENTSO.

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

Or. en
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Indokolás

Candidate project promoters should be consulted in the process of PCI selection by regional 
groups but not be part of the decision-making body. Non-TSO operators should be 
represented in the Regional Groups by their association; they are often project promoters and 
operate infrastructure which is key for the well functioning of the internal energy market and 
of the transmission system. In spite of this, their representation in the TYNDP was not always 
ensured. Participation of NRAs shall not damage the responsibilities and obligations (such as 
tariff setting) placed on them in this proposal and in other related EU legislation.

Módosítás 89
Rendeletre irányuló javaslat
3 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 
villamos energiára és földgázra 
vonatkozó, aktuális regionális 
kezdeményezésekkel – összhangban 
szervezik.

Or. en

Módosítás 90
Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 1 rész – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A csoportokon belüli döntéshozatali 
hatáskört a Bizottságra és a tagállamokra 
kell korlátozni. A meghozott határozatokat 
megfelelően indokolni kell a csoport 
számára, és megbízhatóan tükrözniük kell 
a II. melléklet 2. pontjának 6b) 
alpontjában említett egyetértést.
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Or. en

Módosítás 91
Rendeletre irányuló javaslat
3 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, 
energiainfrastruktúra-prioritásnak 
minősülő folyosók és területek 
célkitűzéseinek végrehajtásához való 
hozzájárulásuk és a 4. cikkben 
meghatározott alkalmazandó kritériumok 
teljesítéséhez való hozzájárulás és a 4. 
cikk (2) bekezdésének a)–e) pontja 
alapján meghatározott specifikus 
kritériumok értékelését, illetve minden 
további, a projekt értékelése szempontjából 
fontos információt. Azon projektek 
esetében, amelyek megvalósítása kellően 
előrehaladt, a projektgazdák a 12. cikkben 
foglalt módszertannak megfelelően 
projektspecifikus költség-haszon elemzést 
nyújtanak be.

Or. en

Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 2 rész – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A II. melléklet 1. és 2. kategóriájába 
tartozó projektek esetében az Ügynökség a 
nemzeti szabályozó hatóságokkal 
együttműködve biztosítja az értékelési 
kritériumok és a költség-haszon elemzés 
következetes alkalmazását, szükség esetén 
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korrekciókat javasolva.

Or. en

Módosítás 93
Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 2 rész – 1 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A II. melléklet 3. és 4. kategóriájába 
tartozó projektek esetében a Bizottság 
értékeli a 4. cikk d) és e) pontjában 
meghatározott kritériumok következetes 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
3 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 közös érdekű projektek első 
listájának jóváhagyását követően a közös 
érdekű projektek valamennyi később 
elfogadott uniós szintű listája esetében 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. en

Indokolás

A tízéves hálózatfejlesztési terv még mindig az összes jelentős villamosenergia- és 
földgázprojekt átfogó áttekintése irányába halad.
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Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat
3 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 jóváhagyását követően a közös 
érdekű projektek később 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 hálózatfejlesztési terv még mindig az összes jelentős villamosenergia- és 
földgázprojekt átfogó áttekintése irányába halad.

Módosítás 96
Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 2 rész – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az e melléklet 3. és 4. pontja szerint a 
közös érdekű projektek első listájára 
történő felvétel céljából benyújtott 
projektjavaslatokat, amelyeket korábban 
nem értékeltek a 714/2009/EK és 
715/2009/EK rendelet 8. cikke alapján, az 
Ügynökség felügyelete mellett a 
villamosenergia-piaci, illetve gázpiaci 
ENTSO-nak kell értékelnie az Unió 
tízéves hálózatfejlesztési tervével való 
összhang tekintetében. Az ENTSO általi 
jóváhagyást követően a projektjavaslat az 
e rendelet szerinti értékelésre 
alkalmasnak minősül.
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Or. en

Indokolás

A következetes hálózatbővítés érdekében biztosítani kell, hogy a projektjavaslatok 
összhangban álljanak a tízéves közösségi szintű hálózatfejlesztési tervvel. A közös érdekű 
projektek azonosítási alapjának továbbra is a tervnek kell lennie.

Módosítás 97
Rendeletre irányuló javaslat
3 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 legalább két
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.

Or. en

Indokolás

A gázra és villamos energiára vonatkozó követelményekkel való összhang érdekében; mivel 
ipari szempontból kiforratlan ágazatról van szó, a legalább három tagállamot magában 
foglaló infrastruktúrára vonatkozó követelmény túlságosan szigorú.

Módosítás 98
Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 2 rész – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A II. melléklet 1. pontjának a)–d) 
alpontjában és 2. pontjában 
meghatározott kategóriákba tartozó 
villamosenergia- és gázipari 
projektjavaslatok értékelésekor az egyes 
csoportok – a (2) bekezdés 3. és 4. 
pontjának sérelme nélkül – figyelembe 
veszik a korábbi kezdeményezések, 
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például a TEN-E és az energiaügyi 
gazdaságélénkítő program által uniós 
érdekűnek minősített projekteket.

Or. en

Indokolás

A korábbi TEN-E és az EEGP-eszközök keretében jóváhagyott és finanszírozott, még 
folyamatban lévő projektek félbeszakítását el kell kerülni.

Módosítás 99
Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 2 rész – 6 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) minden egyes regionális csoportnak 
egyetértésre kell törekednie azon 
projektekkel kapcsolatban, amelyek 
kiegészítik a közös érdekű projektek 
javasolt listáját.

Or. en

Módosítás 100
Rendeletre irányuló javaslat
4 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

A gáztárolás vagy a cseppfolyósított földgáz több ország ellátást biztosíthatja, ha megvan a 
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hálózati összekapcsolási infrastruktúra.

Módosítás 101
Rendeletre irányuló javaslat
4 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 feszültségű 
felszerelésekhez és berendezésekhez ki 
lehet alakítani. Legalább három tagállam 
projektgazdáit, 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 hálózatok körét ki kell terjeszteni az alacsony feszültségű hálózatokra, ahol az 
intelligens hálózatokból jelenleg több előny érhető el, és amelyhez a legtöbb fogyasztó és 
kisebb energiatermelő létesítmény kapcsolódik Az ipar, a különböző tagállamok szereplőinek 
nagymértékű bevonása előmozdítja a know-how és a műszaki szakismeretek megszerzését és 
cseréjét, ezáltal pedig az intelligens hálózatok európai bevezetését.

Módosítás 102
Rendeletre irányuló javaslat
4 melléklet – 1 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a szén-dioxid-leválasztással és –
tárolással (CCS) kapcsolatos szállítási és 
tárolási infrastruktúra esetében a projekt 
olyan területen található, ahol arra 
szükség van, valamint növeli a szén-
dioxid-szállítási és/vagy -tárolási 
infrastruktúra kapacitását, illetve a 
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projekt kiterjed csomópont/vételezési 
lehetőség létesítésére a szén-dioxid 
legalább két tagállam közötti jövőbeni 
szállításának biztosítása érdekében, 
valamint magában foglalja legalább 
három tagállam nem pénzügyi 
projektgazdájának részvételét.

Or. en

Indokolás

A 4. cikk (1) bekezdésével való összhang érdekében. Az európai piac ipari szereplői közötti 
know-how- és szakismeret-megosztás előmozdítása még mindig kezdeti stádiumban van.

Módosítás 103
Rendeletre irányuló javaslat
4 melléklet – 2 pont – a pont – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az V. melléklet 10. pontja szerinti 
vizsgált területen egy adott projekt által 
különböző forgatókönyvek esetén az 
energiarendszer egészére vetített 
előállítási és átviteli költségek és a 
nagykereskedelmi árak változása 
tekintetében eredményezett hatások 
felmérése, különös tekintettel a 
bekapcsolási sorrendben bekövetkező 
változásokra.

Or. en

Módosítás 104
Rendeletre irányuló javaslat
4 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, 

b) A verseny méréséhez az uniós szintű
diverzifikáció szolgál alapul, ideértve a 
belföldi ellátási forrásokhoz való 
hozzáférés megkönnyítését, majd egymás 
után figyelembe véve a következőket: az 
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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.

ellátási források diverzifikációja; az
ellátást biztosító partnerek diverzifikációja; 
az útvonalak diverzifikációja; az új 
kapacitás által az V. melléklet 10. pontja 
szerinti vizsgált területre vonatkozóan a 
kapacitás szintjén kiszámított HHI-indexre 
gyakorolt hatás.

Or. en

Módosítás 105
Rendeletre irányuló javaslat
4 melléklet – 3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c)  A gázellátás biztonságának mérésekor 
azt számítják ki, milyen hozzáadott értéket 
képvisel a projekt a rendszer rövid és 
hosszú távú tűrőképessége és a különböző 
forgatókönyvek szerinti ellátási zavarok 
kezelésére alkalmas 
maradványrugalmasság növelése 
szempontjából, valamint kiszámítják, 
mekkora többletkapacitást biztosít a 
projekt a regionális szintű infrastruktúra-
előíráshoz (N-1 szabály) viszonyítva, a 
994/2010/EU rendelet 6. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban.

c) A gázellátás biztonságának mérésekor 
azt számítják ki, milyen hozzáadott értéket 
képvisel a projekt az Unió 
földgázrendszerének rövid és hosszú távú 
tűrőképessége és a különböző uniós szintű 
forgatókönyvek szerinti ellátási zavarok 
kezelésére alkalmas 
maradványrugalmasság növelése 
szempontjából, valamint kiszámítják, 
mekkora többletkapacitást biztosít a 
projekt a regionális szintű infrastruktúra-
előíráshoz (N-1 szabály) viszonyítva, a 
994/2010/EU rendelet 6. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban.

Or. en

Módosítás 106
Rendeletre irányuló javaslat
4 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 

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

és a biogázszállításhoz való 
hozzájárulásként mérik, figyelembe véve 
az éghajlati viszonyok várható változásait.
Az intézkedés felméri a projekt által 
elérendő kibocsátáscsökkentésnek az 
alternatív bevált gyakorlattal kapcsolatos 
beruházások által az azonos mennyiségű 
kibocsátás eléréséhez szükséges 
költséghez viszonyított költségét.

Or. en

Indokolás

A kritérium nem tartalmaz mennyiségi tényezőt, ezért nehezen használható a közös érdekű 
projektek azonosítási alapjaként.

Módosítás 107
Rendeletre irányuló javaslat
5 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, hazai termelés, 
az LNG rendelkezésre állása és ára,
fűtőanyagárak (ideértve a szenet, a gázt és 
az olajat), villamosenergia-árak, a 
gázerőművek földrajzi elhelyezkedése, a 
tárolólétesítmények helye, 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.

Or. en

Módosítás 108
Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 5 pont
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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 elemzés olyan módon veszi 
figyelembe a pénzügyi támogatásban 
részesülő tagállamok helyzetét, hogy 
egyenlő feltételeket biztosítson, valamint 
garantálja, hogy a viszonylag magasabb 
tőkeköltséget elszámolják.

Or. en

Indokolás

Az energiainfrastruktúrával kapcsolatos projektekre vonatkozó költségtérítési kapacitás 
nagyobb veszélynek van kitéve azon tagállamokban, amelyek pénzügyi támogatásban 
részesülnek, ami a költség-haszon elemzés szerint viszonylag magasabb tőkeköltséget és 
viszonylagos hátrányt jelent. 

Módosítás 109
Rendeletre irányuló javaslat
5 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
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Módosítás 110
Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 6 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) fenntarthatóság az elkerült szén-
dioxid-kibocsátások tekintetében;

Or. en

Indokolás

A 4. cikk (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott kritériumoknak megfelelően.

Módosítás 111
Rendeletre irányuló javaslat
5 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 piaci 
vizsgálat eredményeit, a IV. mellékletben 
meghatározott mutatókra gyakorolt 
hatásokat és pozitív externáliákat, például
az alábbi hatásokat:

Or. en

Indokolás

Az ún. „open season” eljárásból származó eredmények idővel jelentősen változhatnak, és a 
piaci lehetőségeknek nem mindig megbízható mutatói.

Módosítás 112
Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 7 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a rendszer tűrőképessége, beleértve a 
katasztrófákkal és az éghajlati hatásokkal 
szembeni tűrőképességet, valamint 
rendszerbiztonság, különösen a 

b) a rendszer tűrőképessége, beleértve a 
katasztrófákkal és az éghajlati hatásokkal 
szembeni tűrőképességet, valamint az N-1 
biztonsági kritériumoknak megfelelő



PE480.775v01-00 66/70 PR\890818HU.doc

HU

2008/114/EK irányelv szerinti európai 
kritikus infrastruktúrák esetében;

rendszerbiztonság, különösen a 
2008/114/EK irányelv szerinti európai 
kritikus infrastruktúrák esetében;

Or. en

Módosítás 113
Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 7 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a különböző ellátási források és az 
Unió földgázhálózatának betáplálási 
pontjai közötti megfelelőbb egyensúlyhoz 
való hozzájárulás.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy minden betáplálási pont kijelölésére sor kerüljön, és hogy kiegyensúlyozottan 
hozzájáruljanak az európai gázellátáshoz. Ha ez sikerül, Európa el tudja kerülni az olyan 
helyzeteket, amikor túlzott mértékben függ a bizonyos országokból érkező gázszállítástól. 
Minden egyes betáplálási pontnak megvannak a maga sajátosságai, és mindegyik 
hozzájárulhat ahhoz, hogy Európa gázellátását különböző származási forrásból és különböző 
útvonalakon keresztül biztosítsák. A már meglévő infrastruktúrát maximálisan ki kell 
használni a fogyasztók olcsóbb kiszolgálása érdekében.

Módosítás 114
Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az intelligens hálózatok esetében a 
költség-haszon elemzésnek figyelembe kell 
vennie a III. mellékletben meghatározott 
mutatókra gyakorolt hatásokat.

(8) Az intelligens hálózatok esetében a 
költség-haszon elemzésnek figyelembe kell 
vennie a IV. mellékletben meghatározott 
mutatókra gyakorolt hatásokat.

Or. en
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INDOKOLÁS

Aktuális összefüggések

A fenntartható, biztonságos, zavartalan és megfizethető energiaellátás azon jelentős kihívások 
közé tartozik, amelyek egyesítik az európaiakat, a civil társadalomtól a döntéshozókig, az 
iparig és a környezetvédőkig. Ennek ellenére az energiapolitika lassan fejlődött, európai 
szinten kevés forrásban részesült, csak az utóbbi időben tett szert jelentőségre a Lisszaboni 
Szerződésben. Bár a Bizottság ambiciózus energiapolitikai célokat tűzött ki a 
versenyképességre, az ellátás biztonságára, a fenntarthatóságra és a szén-dioxid-mentesítésre 
vonatkozóan, még napjainkban is a belső energiapiac elégtelen integrációja, bizonyos 
földrajzi területek nagymértékű energiaellátási elszigeteltsége, az energiabiztonsághoz 
hozzájáruló diverzifikált energiaforrásokhoz való nem megfelelő hozzáférés, valamint a 
fogyasztók és a vállalkozások számára az árak és a fenntarthatóság tekintetében kézzelfogható 
előnyök hiánya jellemző. Ez az általános helyzet és a tagállamok jelentős mértékű kölcsönös 
függősége európai szintű megközelítést igényel. Gyorsabb, határozottabb és összehangoltabb 
fellépésre van szükség, és rendkívül fontos, hogy Európa meghatározóbb szerepet töltsön be a 
nemzeti erőfeszítések koordinálásában és integrálásában.

Szakpolitikai összefüggések

Az európai energiapolitika egyértelmű célokat tűzött ki 2020-ra: az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás 20%-os csökkentését, a teljes energiafogyasztás 20%-ának megújuló 
energiaforrásokból való biztosítását, az energiahatékonyság 20%-os növelését. A végrehajtási 
jogszabályok közé tartozik az üvegházhatásúgáz-kibocsátás kereskedelmi rendszeréről szóló 
irányelv1, a megújuló energiáról szóló irányelv2, a szén-dioxid-leválasztásról és -tárolásról 
szóló irányelv3, a földgázellátás biztosításáról szóló rendelet4, a harmadik energiacsomag5, 
valamint az energiahatékonyságról szóló irányelv, amelyről jelenleg tárgyal a Parlament és a 
Tanács. A harmadik energiacsomag az első fontos lépést jelenti egy integráltabb európai 
energiarendszer kialakítása felé. A 2020-ig tartó időszakban és azt követően érvényesülő 
energiainfrastruktúra-prioritásokról szóló saját kezdeményezésű jelentés (2011/2034(INI))6

szintén egy olyan dokumentum, amely egy átfogó energiahálózati politikára vonatkozó 
javaslatra ösztönzött.

A határokon átnyúló energiapiac akadályai

Az utóbbi időben elért bizonyos előrelépés ellenére még mindig lényeges akadályok állnak a 
versenypiac előtt: A közép-európai átviteli rendszereket jelentős hiányosságok jellemzik. 
Annak ellenére, hogy a Tanács azon célt határozta meg az egyes tagállamok számára, hogy 
2005-ig legalább az akkori termelőkapacitásuk 10%-ának megfelelő kapacitású 
villamosenergiarendszer-összekötőkkel kell rendelkezniük, 2010-ben 9 tagállam még nem 

                                               
1 A 2009/29/EK irányelv.
2 A 2009/31/EK irányelv.
3 A 2009/28/EK irányelv.
4 A 994/2010/EU rendelet.
5 A 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelv, valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet.
6 A vélemény előadója: Francisco Sosa Wagner.
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érte el ezt a szintet. A villamosenergia-átvitel az előző évtizedhez képest kevesebb mint 50%-
kal növekedett. Jelentős mértékben nőtt az átlagos gázárak közötti különbség. 2011 elején 
csak a második belső energiapiaci csomaggal kapcsolatban több mint 60 jogsértési eljárás volt 
folyamatban. Ami a harmadik energiacsomag átültetését illeti, lejárt a határidő (2011. március 
3.), és az Európai Bizottság nemrégiben adott ki nyolc, indokolással ellátott véleményt, 
amelyekben nyolc tagállamot átültetési kötelezettségei teljesítésére sürgetett.

A határokon átnyúló energiainfrastruktúra fejlesztése előtt álló akadályok

Az új energiapolitikai háttér következtében feltétlenül szükség van új infrastruktúrákra. Csak 
ami a határokon átnyúló energetikai infrastruktúrát illeti, 2020-ig 200 milliárd euróra tehető a 
beruházási igényekre fordítandó összeg. Az energetikai infrastruktúrára vonatkozó, igen 
hosszadalmas (átlagosan 12 évig tartó) nemzeti engedélyezési eljárás még mindig 
megakasztja a projekteket és akadályozza a beruházással kapcsolatos döntéseket, a lakosság 
egyre élénkebb tiltakozása és egyre nagyobb késedelmek mellett; a súlyos pénzügyi válság 
közepette a megfelelő finanszírozási eszközök hiánya gátolja a beruházásokat.

Az energiainfrastruktúráról szóló rendeletre irányuló javaslat kérdéses pontjai

Az új rendelet pozitív és fontos kezdeményezés, mivel a belső energiapiac megvalósításának 
felgyorsítására, valamint az Unió energia- és éghajlat-politikai céljainak elérésére törekszik. 
Igen jelentős beruházások ösztönzése révén elősegítheti az Unióban a gazdasági növekedés és 
a munkahelyteremtés újraindítását.
A javaslat az energiahálózatok modernizációját és összekapcsolását tűzi ki célul. A villamos 
energiával kapcsolatban a piaci integráció és a versenyképesség, a rendszerbiztonság és a 
megújuló energiaforrások integrációjának fokozására, a decentralizált és továbbításra nem 
alkalmas villamosenergia-termelés intelligens hálózatok segítségével történő megoldására, a 
tárolóhelyekhez és villamosenergia-szupersztrádákhoz való kapcsolódásra törekszik. Ami a 
gázellátást illeti, az energiabiztonság az ellátási források, az ellátást biztosító útvonalak 
diverzifikációja, a cseppfolyósított földgáz (LNG) tárolása és a kétirányú áramlást biztosító 
gázvezetékek révén valósítható meg. A javaslat a szárazfölddel körülvett országok 
nyersolajellátásának biztosítását, valamint a gázvezetékeknek a szén-dioxid-leválasztásra és -
tárolásra való alkalmazását is támogatja a termelés és a tárolás helyének összekapcsolása 
céljából. 
A javaslat kilenc kiemelt jelentőségű földrajzi folyosót és három kiemelt jelentőségű 
tematikus területet határoz meg, szabályokat ír elő a közös érdekű projektek meghatározására 
vonatkozóan, valamint minden egyes tagállamban egyetlen hatóságot (egyablakos rendszert) 
hoz létre a közös érdekű projektek engedélyezési eljárásának felügyelete és felgyorsítása 
érdekében; költség-haszon elemzés elvégzését indítványozza a közös érdekű projektek 
rangsorolásához és a beruházások költségeinek a határokon átnyúlóan keletkező előnyök 
helye szerinti elosztásához, a nagyobb kockázatokkal járó projektek ösztönzésére, valamint az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz révén nyújtandó uniós pénzügyi támogatásra való 
jogosultság feltételeinek meghatározásához.

Néhány területen javítható ez a projektszabályozás:

a) A közös érdekű projektek kiválasztási eljárásának a hálózatok európaivá tételére kell 
törekednie
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A javaslatok szállítási/átvitelirendszer-üzemeltetők általi benyújtása és azok regionális 
csoportok által történő elemzése alulról felfelé haladó módszert követ. A projektgazda 
meghatározását átfogalmazták, a regionális csoportoknak való jelentéstételt pedig 
pontosították. A közös érdekű projektek kiválasztásáért felelős regionális csoportok 
irányításából kimaradtak az érdekelt felek közötti erőviszonyok egyensúlyára, a 
döntéshozatali eljárásokra és a konfliktusrendezési mechanizmusokra vonatkozó 
részletszabályok; a Tanácsban a regionális csoportok irányításával kapcsolatban nemrégiben 
folytatott megbeszélések során a hangsúly arra helyeződött, hogy a tagállamoknak érdekében 
áll a nemzeti „stratégiai érdekek” védelme. Ez fontos szempont, ha egy európai infrastruktúra
kiépítéséről van szó.

A projektek kiválasztása során a közös európai érdek védelmét előnyben kell részesíteni az 
egyéni érdekekkel szemben. A közös érdekű projektek kiválasztását a harmadik 
jogszabálycsomagnak és a tízéves hálózatfejlesztési tervnek megfelelően kell végrehajtani, a 
szilárdan rögzült, alulról felfelé haladó és nemzeti megközelítést kiegészítő, fentről lefelé 
haladó belső piaci európai látásmód mellett.  Az Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynökségének fontos szerepet kell játszania a hálózatkiterjesztés, a gazdaságilag hatékony 
beruházások koordinációjának és koherenciájának garantálásában, valamint a fogyasztói 
szempontok védelmében. A projektek először regionális, később uniós szinten, több kritérium 
és a költség-haszon elemzés figyelembevételével történő kiválasztása és klaszterek szerinti 
csoportosítása hozzá fog járulni a tárgyilagossághoz és egyetértéshez a közös érdekű 
projektek kiválasztási eljárása során.

b) A javaslatnak hatékony eszközöket kell biztosítania az infrastruktúra létrehozásához
A határokon átnyúló energiahálózati infrastruktúra kidolgozása és megvalósítása korábban is 
sok akadályba ütközött, és ez várhatóan a jövőben is így lesz, ahogy a szubszidiaritás és a 
közös európai érdek közötti kényes egyensúly kérdésével kapcsolatban is.
A javaslat megkísérli kijelölni a követendő utat e folyamatban: a prioritásnak minősülő 
folyosók ismertetése pontosítani fogja a különböző régiók energiapolitikai célkitűzésekhez 
való hozzájárulását; a regionális csoportokon belüli, egyetértésen alapuló döntéshozatali 
eljárások megakadályozzák az egyoldalú fennakadásokat; az eljárás legfontosabb eszközei 
közé tartozik a hatékonyabb engedélyezési szabályok, hároméves határidő, a projektengedély 
kiadásához a nemzeti hatóságok által alkalmazható egyablakos rendszer; ezen túlmenően – a 
korábbi sikeres és sikertelen esetek alapján – a végrehajtás során nehézségekbe ütköző 
projektek nyomon kísérése céljából az európai koordinátorok külön hatáskörökkel történő 
felruházása révén megoldható a problémák egy része. Ezenkívül, amennyiben a projektgazdák 
– a rajtuk kívül állóktól eltérő okok miatt – nem tudják megvalósítani a projekteket a tervezett 
időn belül, és a végrehajtás súlyos késedelmet szenved, egyértelmű határidők és eljárások 
előírására kerül sor, hogy új projektgazdák csatlakozhassanak vagy átvehessék az ilyen 
projekteket.

A területi kohézió Unió-szerte történő garantálása érdekében hatékony eszközökre van 
szükségünk a földrajzi aszimmetriák és elszigeteltség fokozódásának megakadályozásához. 
Az előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása és az akadályok leküzdése érdekében 
olyan eszközöket kell bevezetni, amelyek lehetővé teszik, hogy az érdekelt felek egyöntetűen 
a közös kohéziós célok elérésére és a határokon átnyúló hálózatok mesterséges akadályainak 
csökkentésére törekedhessenek.
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c) A várt előnyök elérése érdekében a javaslatnak még jobban támogatnia kell a 
hálózatüzemeltetők közötti együttműködést és koordinációt
A különböző tagállamok eltérő ütemben haladnak a hálózatok fokozottabb 
összekapcsolódásával és a megújulóenergia-termeléssel kapcsolatos európai stratégiai célok 
elérése felé. Ha azon tagállamok részesülnek uniós finanszírozásban, amelyek keveset tettek 
az előrelépés érdekében, az morális kockázattal járna, mivel ez a helyzet az elsőkhöz 
viszonyítva a beruházási ösztönzők bevezetésére váró utolsók számára lenne kedvező. Azon 
lehetőség biztosítása, hogy az európai finanszírozású projektek végrehajtásába több (3+) 
üzemeltető vonható be, erősítené a szállítási/átvitelirendszer-üzemeltetők közötti, igen 
szükséges együttműködést, ami hozzájárulna a megszerzett know-how összegyűjtéséhez, a 
piaci szereplők közötti bizalom kiépítéséhez és a piaci integráció előmozdításához.
Az energiahálózatok szállítási/átvitelirendszer-üzemeltetők általi optimális kihasználásának és 
üzemeltetésének biztosításához együttműködésre és optimálisabb rendszerirányításra van 
szükség. Az új energiaszerkezetnek a megújuló energiaforrásokból származó hozzájárulás 
következtében egyre fokozódó technológiai bonyolultsága növelte a koordináció hiányának, 
sőt az energiakimaradások veszélyét a több tényezőtől függő hálózatokon. A határokon 
átnyúló valós idejű kereskedelemmel kapcsolatos információk összegyűjtése és ellenőrzése 
fontos eszközül szolgálhat az energiahálózatok infrastruktúrájának biztonságosabb és 
hatékonyabb üzemeltetéséhez és jövőbeni tervezéséhez is. Az infrastruktúra optimális 
kihasználása szintén döntő fontosságú a fogyasztók szempontjából. Mind a villamosenergia-, 
mind a földgázpiaci ENTSO javaslatokat fog benyújtani a Bizottsághoz az európai 
energiainfrastruktúra megfelelő valós idejű operatív koordinációjának tervezésére és 
végrehajtására vonatkozóan.

d) A beruházások növelése
A magánberuházások ösztönzése kulcsfontosságú tényező. A javaslat az érintett 
tagállamokban jelentkező előnyöknek megfelelő, határokon átnyúló költségelosztásra 
vonatkozó mechanizmusról rendelkezik. A rendeletben foglalt rendelkezések szerepet adnak a 
nemzeti szabályozó hatóságoknak a projektgazdáknál felmerülő kockázatokkal arányos 
beruházási ösztönzők meghatározásában. A beruházások növeléséhez egyértelműbb európai 
iránymutatásokra vagy a bevált gyakorlatok Európa-szerte viszonyítási alapként történő 
alkalmazására lehet szükség.
A javaslat alapvető támogatási kritériumként meghagyta a nem gazdasági vonatkozású 
életképességet az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében nyújtandó uniós pénzügyi 
támogatásra való jogosultság szempontjából. Döntő fontosságú a piac torzulásának elkerülése 
és azon projektek állami támogatásának korlátozása, amelyek pozitív externáliákat hoznak 
létre, de egyébként piaci mechanizmusok révén nem valósulnának meg. Az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköznek a közös érdekű projektekkel kapcsolatos beruházások 
magánfinanszírozásának ösztönzésére szolgáló pénzügyi eszközeivel való szoros kapcsolat 
elengedhetetlen lesz, míg a strukturális alapok a helyi vagy regionális jelentőségű intelligens 
energiaelosztó hálózatokat finanszírozását biztosítják. E két pénzügyi forrás ily módon ki 
fogja egészíteni egymást. Másrészt a tagállamoknak meg kell felelniük az európai 
energiapiaci szabályoknak, hogy igénybe vehessék az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközhöz tartozó uniós pénzügyi finanszírozási eszközöket.


