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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 normál 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

az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a 
Bizottság részére való bejelentéséről és a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet 
felváltásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0153),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
194. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7–
0075/2013),

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. május 22-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságával folytatott konzultációra,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A7–0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

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

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

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság energiaügyi feladatainak 
ellátásához alapvető fontosságú, hogy 
áttekintést nyerjen az Unión belüli 
energiaipari infrastruktúrát érintő 
beruházások alakulásáról. A rendszeresen, 
naprakész állapotban rendelkezésre álló 
adatoknak és információknak lehetővé kell 
tenniük a Bizottság számára, hogy 
megfelelő számadatok és elemzések 
alapján elvégezze a szükséges 
összehasonlításokat és értékeléseket, illetve 
megfelelő intézkedésekre tegyen javaslatot, 
különösen az energiakereslet és -kínálat 
egyensúlyának jövőbeli alakulását illetően.

(1) Az európai energiapolitika 
meghatározásához átfogó képet kell 
kialakítani az Unión belüli energiaipari 
infrastruktúrát érintő beruházások 
alakulásáról. A rendszeresen, naprakész 
állapotban rendelkezésre álló adatoknak és 
információknak lehetővé kell tenniük a 
Bizottság számára, hogy megfelelő 
számadatok és elemzések alapján 
elvégezze a szükséges összehasonlításokat 
és értékeléseket, illetve megfelelő 
intézkedésekre tegyen javaslatot, 
különösen az energiakereslet és -kínálat 
egyensúlyának jövőbeli alakulását illetően. 
Minden uniós szinten javasolt vagy 
meghozott intézkedésnek semlegesnek kell 
lennie, és az nem járhat a piac 
működésébe való beavatkozással.

Or. en

Indokolás

A rendelet politikai célját világossá kell tenni. Ez a közös energiapolitika alakításának egyik 
fontos eszköze.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamoknak e célból közölniük 
kell a Bizottsággal a kőolaj, a földgáz, a 
villamos energia – a megújuló 
energiaforrásokból származó villamos 
energiát is beleértve – és a 
bioüzemanyagok termelésével, 

(9) A tagállamoknak e célból közölniük 
kell a Bizottsággal a kőolaj, a földgáz, a 
villamos energia – a megújuló 
energiaforrásokból származó villamos 
energiát is beleértve – és a 
bioüzemanyagok termelésével, 
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szállításával és tárolásával, valamint a 
szén-dioxid leválasztásával és tárolásával 
összefüggésben területükön tervezett vagy 
megvalósítás alatt lévő, energiaipari 
infrastruktúrát érintő beruházási 
projektekre vonatkozó adatokat és 
információkat, ideértve azok harmadik 
országokhoz való kapcsolódásait is. Az 
érintett vállalkozások számára elő kell írni, 
hogy a szóban forgó adatokat és 
információkat közöljék a tagállammal.

szállításával és tárolásával, valamint a 
szén-dioxid leválasztásával és tárolásával 
összefüggésben területükön tervezett vagy 
megvalósítás alatt lévő, energiaipari 
infrastruktúrát érintő beruházási 
projektekre vonatkozó adatokat és 
információkat, ideértve azok harmadik 
országokhoz való kapcsolódásait is. Az 
érintett vállalkozások számára elő kell írni, 
hogy a szóban forgó adatokat és 
információkat közöljék az érintett
tagállammal. A tagállamok és a Bizottság 
számára elő kell írni a vállalatok által 
szolgáltatott adatok titkosságának 
biztosítását.

Or. en

Indokolás

Nagyobb hangsúlyt kell helyezni arra, hogy biztosítani kell az adatok titkosságát.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy a 
tagállamokra és a vállalkozásokra –
különösen a kis- és középvállalkozásokra –
ne háruljanak aránytalanul magas 
adminisztratív terhek, és a költségek a 
minimálisra korlátozódjanak, e rendeletnek 
lehetővé kell tennie, hogy a tagállamok és 
a vállalkozások mentesüljenek a bejelentési 
kötelezettségek alól, feltéve, hogy az 
energiapiacot szabályozó, az Unió 
intézményei által elfogadott, az Unión 
belüli versenyalapú energiapiacokkal, az 
Unió energiarendszerének 
fenntarthatóságával és az Unió 
energiaellátásának biztonságosságával 
kapcsolatos célok elérésére törekvő 
ágazatspecifikus jogi aktusok alapján már 
szolgáltatnak a Bizottság részére 

(11) Annak érdekében, hogy a 
tagállamokra és a vállalkozásokra –
különösen a kis- és középvállalkozásokra –
ne háruljanak aránytalanul magas 
adminisztratív terhek, és a költségek a 
minimálisra korlátozódjanak, e rendeletnek 
lehetővé kell tennie, hogy a tagállamok és 
a vállalkozások mentesüljenek a bejelentési 
kötelezettségek alól, feltéve, hogy az 
energiaipari infrastruktúrát érintő, 
többéves, uniós szintű hálózatfejlesztési és 
beruházási tervére vonatkozóan az adott 
tagállam vagy egy a többéves beruházási 
tervek elkészítésével és az ezen 
rendeletnek megfelelően közlendő adatok 
és információk jelentésével megbízott 
kijelölt testület már szolgáltat a Bizottság 
részére egyenértékű információkat. Ezért a 
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egyenértékű információkat. Ezért el kell 
kerülni az átfedéseket a villamos energiát 
és földgázt érintő harmadik belső piaci 
intézkedéscsomagban meghatározott 
jelentéstételi kötelezettségekkel.

Bizottságnak világossá kell tennie a 
mentesség feltételeit annak érdekében, 
hogy valóban csökkenjen az azon 
személyekre és szervekre háruló 
jelentéstételi teher, akikre, illetve 
amelyekre az e rendeletből eredő 
kötelezettségek vonatkoznak, és akik, 
illetve amelyek felelősek a tagállamok 
jelentéstételi rendszereinek irányításáért.

Or. en

Indokolás

Az előző javaslat egyik célja volt a kettős jelentéstétel és az aránytalanul nagy adminisztratív 
terhek elkerülése. Ezt a problémát nem sikerült megfelelően kezelni, ezért e rendeletnek a 
Bizottság által alkalmazni kívánt gyakorlati megközelítést hivatalos formába kell öntenie, 
hogy az iparág és a tagállamok számára garantált legyen a jogbiztonság.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az adatok feldolgozása és az 
adatközlés egyszerűsítése és biztonságossá 
tétele érdekében lehetővé kell tenni a 
Bizottság és különösen az Energiaipari 
Megfigyelőközpont számára, hogy e célok 
érdekében, különösen az integrált 
informatikai eszközök és folyamatok 
működtetése céljából, meghozzon minden 
szükséges intézkedést.

(12) Az adatok feldolgozása és az 
adatközlés egyszerűsítése és biztonságossá 
tétele érdekében lehetővé kell tenni a 
Bizottság és különösen az Energiaipari 
Megfigyelőközpont számára, hogy e célok 
érdekében, különösen az integrált 
informatikai eszközök és folyamatok 
működtetése céljából, amelyeknek 
garantálniuk kell a Bizottság 
rendelkezésére bocsátott adatok és 
információk titkosságát, meghozzon 
minden szükséges intézkedést.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által kért adatok és információk a gazdasági szereplők számára üzleti 
szempontból rendkívül érzékeny adatok, ezért a Bizottságnak ezen adatok és információk 
kezelése során a lehető legnagyobb mértékben gondoskodnia kell azok titkosságáról.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a rendelet közös keretet hoz létre a 
kőolaj-, a földgáz-, a villamosenergia- – a 
megújuló energiaforrásokból származó 
villamos energiát is beleértve – és a 
bioüzemanyag-ágazatbeli energiaipari 
infrastruktúrát érintő, illetve az ezen 
ágazatokban kibocsátott szén-dioxid 
leválasztásával és tárolásával kapcsolatos 
beruházási projektekre vonatkozó 
adatoknak és információknak a Bizottság 
számára való bejelentéséhez.

1. Ez a rendelet közös keretet hoz létre a 
kőolaj-, a földgáz-, a kőszén-, a 
villamosenergia- – a megújuló 
energiaforrásokból származó villamos 
energiát is beleértve – és a bioüzemanyag-
ágazatbeli energiaipari infrastruktúrát 
érintő, illetve az ezen ágazatokban 
kibocsátott szén-dioxid leválasztásával és 
tárolásával kapcsolatos beruházási 
projektekre vonatkozó adatoknak és 
információknak a Bizottság számára való 
bejelentéséhez.

Or. en

Indokolás

A rendelet hatályát a kőszén előállításával és kitermelésével kapcsolatos adatokra is ki kell 
terjeszteni. A palagázzal kapcsolatos USA-beli fejlemények az európai földgáz- és 
kőszénárakra is hatással vannak, aminek következtében újra virágzásnak indult a kőszénipar. 
Németország és Hollandia 12,5 gigawattnyi új szénerőműi kapacitás kiépítésére készül 2012 
és 2015 között. Egy ilyen horderejű infrastruktúrafejlesztés egyszerűen nem hagyható 
figyelmen kívül.

Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendeletet továbbá a harmadik 
országokban olyan energiaipari 
infrastruktúra fejlesztését szolgáló 
beruházási projekteket végrehajtó uniós 
vállalkozásokra is alkalmazni kell, amely 
közvetlenül kapcsolódik egy vagy több 
tagállam energiahálózatához, illetve 
hatással van arra.
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Or. en

Indokolás

A transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokban az „energiaipari 
infrastruktúra” fogalmába beletartoznak az olyan infrastruktúrák is, amelyek az Európai 
Unió területén helyezkednek el vagy az Európai Uniót összekapcsolják egy vagy több 
harmadik országgal. Ugyanilyen fontos az olyan harmadik országbeli infrastruktúra-
beruházások jelentése, amelyek hatást gyakorolnak egy vagy több tagállam 
energiahálózatára, és ennélfogva az európai energiapiacra.

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. az Unió és harmadik országok 
energiaszállítási rendszerei között új 
összekapcsolódások vagy olyan 
energiaipari infrastruktúra kiépítése, 
amely hatással van egy vagy több 
tagállam energiahálózatára.

Or. en

Indokolás

Ugyanilyen fontos az olyan harmadik országbeli infrastruktúra-beruházások jelentése, 
amelyek hatást gyakorolnak egy vagy több tagállam energiahálózatára, és ennélfogva az 
európai energiapiacra.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az első bekezdés nem vonatkozik azon 
vállalkozásokra, amelyek esetében az 
érintett tagállam úgy dönt, hogy a 3. 
cikkben említett adatokat vagy 
információkat más módon közli a 
Bizottsággal.

Az első bekezdés nem vonatkozik azon 
vállalkozásokra, amelyek esetében az 
érintett tagállam úgy dönt, hogy a 3. 
cikkben említett adatokat vagy 
információkat más módon közli a 
Bizottsággal, feltéve, hogy az így közölt 
adatok és információk 
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összehasonlíthatóak és egyenértékűek.

Or. en

Indokolás

Annak ellenére, hogy van értelme elkerülni a jelentéstételi mechanizmusok közötti átfedéseket 
a Bizottság számára az adatközlést más módon teljesítő vállalkozások esetében, biztosítani 
kell, hogy az egyéb módon szolgáltatott információk és adatok teljes mértékben 
összeegyeztethetők és összehasonlíthatók legyenek a bejelentett adatokkal és információkkal. 
Ez egy fontos elem, ha az a cél, hogy az új rendelet javítson a régi rendelet alkalmazásán.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam, az általa megbízott szerv vagy 
a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában 
említett kijelölt testület az értesítést 
kiegészítheti kapcsolódó megjegyzéseivel, 
így például a beruházási projektek 
végrehajtását érintő késedelmekkel vagy 
akadályokkal kapcsolatos 
megjegyzésekkel.

Ha a tagállam, az általa megbízott szerv 
vagy a 3. cikk (2) bekezdésének b) 
pontjában említett kijelölt testület 
birtokában vannak a beruházási projektek 
végrehajtását érintő késedelmekkel és/vagy 
akadályokkal kapcsolatos információk, a 
tagállam ezeket az információkat közli a 
3. cikk szerinti értesítésben.

Or. en

Indokolás

Világossá kell tenni, hogy a tagállamoknak kötelességük az értesítést kiegészíteni 
megjegyzésekkel, ha rendelkeznek bármilyen, a beruházási projektek végrehajtását érintő 
késedelmekkel és/vagy akadályokkal kapcsolatos információval.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az e rendelet által előírt 
korlátok között, a rendelet 
hatálybalépésétől számított két hónapon 
belül elfogadja a rendelet végrehajtásához 

A Bizottság az e rendelet által előírt 
korlátok között, a rendelet 
hatálybalépésétől számított két hónapon 
belül elfogadja a rendelet végrehajtásához 
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szükséges rendelkezéseket a 3. és 5. 
cikkben említett adat- és információközlés 
formájára és egyéb technikai részleteire 
vonatkozóan. Eddig az időpontig a 
617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet 
végrehajtásáról szóló, 2010. szeptember 
21-i 833/2010/EU, Euratom bizottsági 
rendeletet kell alkalmazni.

szükséges rendelkezéseket a 3. és 5. 
cikkben említett adat- és információközlés 
formájára és egyéb technikai részleteire 
vonatkozóan, ideértve a 3. cikk (2) 
bekezdése szerinti mentesség 
alkalmazását, és különösen az értesítések 
időzítésére és tartalmára, valamint a 
jelentéstételi kötelezettségek hatálya alá 
tartozó szervekre vonatkozó 
rendelkezéseket is. Eddig az időpontig a 
617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet 
végrehajtásáról szóló, 2010. szeptember 
21-i 833/2010/EU, Euratom bizottsági 
rendeletet kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Az adminisztratív teher elkerülése érdekében tisztázni kell, hogy a mentességet hogyan kell 
alkalmazni a kettős jelentéstétel esetén.

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság emellett biztosítja, hogy az 
első bekezdésben említett célokat szolgáló 
informatikai erőforrások garantálják az e 
rendelet értelmében a Bizottság 
rendelkezésére bocsátott adatok és 
információk titkosságát.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által kért adatok és információk a gazdasági szereplők számára üzleti 
szempontból rendkívül érzékeny adatok, ezért a Bizottságnak ezen adatok és információk 
kezelése során a lehető legnagyobb mértékben gondoskodnia kell azok titkosságáról.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az energiakereslet és -kínálat között a 
jövőben esetlegesen fellépő olyan 
különbségek azonosítása, amelyek az Unió 
energiapolitikája szempontjából 
jelentőséggel bírnak;

a) az energiakereslet és -kínálat között a 
jövőben esetlegesen fellépő olyan 
különbségek azonosítása, amelyek az Unió 
energiapolitikája szempontjából 
jelentőséggel bírnak, kiemelt hangsúlyt 
helyezve a termelő- és átviteli 
infrastruktúra esetlegesen előforduló 
hiányosságaira és hibáira;

Or. en

Indokolás

Az összegyűjtött adatokat és információkat elsősorban az infrastruktúra-beruházásokat érintő 
hiányosságok azonosítására kell felhasználni, amelyek hátráltathatják a belső energiapiaccal 
kapcsolatos jogszabályok végrehajtását. Az értesítést az infrastruktúra azon hiányosságainak 
korai figyelmeztető eszközeként kell alkalmazni, amelyek veszélyeztethetik a közös uniós 
energiapolitika sikeres végrehajtását.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a szükséges beruházás azonosítása a 
belső energiapiac működésének javítása 
érdekében;

Or. en

Indokolás

Az összegyűjtött adatokat és információkat elsősorban az infrastruktúra-beruházásokat érintő 
hiányosságok azonosítására kell felhasználni, amelyek hátráltathatják a belső energiapiaccal 
kapcsolatos jogszabályok végrehajtását. Az értesítési eszközt az infrastruktúra azon 
hiányosságainak korai figyelmeztető eszközeként kell használni, amelyek veszélyeztethetik a 
közös uniós energiapolitika sikeres végrehajtását.
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Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a harmadik országokban megvalósuló 
azon uniós beruházási projektek nyomon 
követése, amelyek hatással vannak az 
Unió energiapiacára és 
energiaellátásának biztonságára.

Or. en

Indokolás

Ugyanilyen fontos az olyan harmadik országbeli infrastruktúra-beruházások jelentése, 
amelyek hatást gyakorolnak egy vagy több tagállam energiahálózatára, és ennélfogva az 
európai energiapiacra.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság az elemzéseket megvitatja 
az érdekelt felekkel, így például az 
ENTSO-E-vel, az ENTSO-G-vel, a 
gázkoordinációs csoporttal és az 
olajellátási csoporttal.

3. A Bizottság az elemzéseket megvitatja 
az érdekelt felekkel, így például az 
ENTSO-E-vel, az ENTSO-G-vel, a 
gázkoordinációs csoporttal és az 
olajellátási csoporttal. Az elemzéseket 
továbbítja az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, és közzéteszi 
azokat.

Or. en

Indokolás

Az értesítésnek politikai célt kell szolgálnia, nevezetesen az elemzéskészítést, amely 
információkkal szolgál az európai szinten az energiaipari infrastruktúra iránti szükségletről 
folytatott folyamatos vitához. A Bizottság számára ezért elő kell írni, hogy az elemzéseket 
megvitassa az érdekelt felekkel.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2.1 pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az EUMSZ 171. cikkének megfelelően 
kidolgozott iránymutatásokban 
meghatározott közös érdekű csővezetékek 
és projektek.

– nemzeti vagy nemzetközi összekapcsolt 
hálózatok lényegi elemét képező
csővezetékek, valamint az EUMSZ 171. 
cikkének megfelelően kidolgozott 
iránymutatásokban meghatározott közös 
érdekű csővezetékek és projektek.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2.2 pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– cseppfolyósított földgáz importálására 
szolgáló, legalább 1 milliárd m3/év 
visszaalakítási kapacitással rendelkező 
terminálok.

– cseppfolyósított földgáz és sűrített 
földgáz importálására és exportálására
szolgáló, legalább 1 milliárd m3/év 
visszaalakítási kapacitással rendelkező 
terminálok.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek az importra és az exportra is ki kell terjednie.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3.1 pont – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– legalább 20 MW kapacitású 
szélerőműtelepek,

– legalább 20 MW kapacitású 
szélerőműtelepek a tengeri telepek és 
legalább öt MW a szárazföldi telepek 
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esetében,

Or. en

Indokolás

A szárazföldi szélerőműtelepek esetében a Bizottság által említett, 10 MW-ban meghatározott 
küszöbérték túl magas ahhoz, hogy az elmúlt évek során az Unióban a szélenergia terén 
végbement jelentős fejleményekről megfelelő képet adjon (a 2008 folyamán az Unióban 
létrehozott új villamosenergia-termelő kapacitások 36%-át a szélenergia adja, megelőzve 
ezzel minden más technológiát). Egy olyan eszköz, amely nem képes a villamosenergia-
termelés egy jelentős szegmensének nyomon követésére, nemcsak értelmetlen, de 
kontraproduktív is lenne a politikai döntéshozatal szempontjából.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3.2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2a. Tárolás
– a villamos energia tárolására szolgáló 
létesítmények.

Or. en

Indokolás

Mint például a szivattyús villamosenergia-tározók.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. KŐSZÉN
3a.1. Kitermelés és előállítás
– legalább évi egymillió tonna kapacitású 
kitermelő és előállító létesítmények.

Or. en
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Indokolás

A rendelet hatályát a kőszén előállításával és kitermelésével kapcsolatos adatokra is ki kell 
terjeszteni. A palagázzal kapcsolatos USA-beli fejlemények az európai földgáz- és 
kőszénárakra is hatással vannak, aminek következtében újra virágzásnak indult a kőszénipar. 
Németország és Hollandia 12,5 gigawattnyi új szénerőműi kapacitás kiépítésére készül 2012 
és 2015 között. Egy ilyen horderejű infrastruktúrafejlesztés egyszerűen nem hagyható 
figyelmen kívül.
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INDOKOLÁS

Az Európai Unió Bíróságának az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő 
beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről szóló 617/2010/EU, Euratom 
tanácsi rendelet megsemmisítését és az új rendelet elfogadásáig annak érvényben maradását 
elrendelő ítélete nyomán létrejött, új rendeletre irányuló bizottsági javaslatot a megfelelő 
jogalap, nevezetesen az EUMSZ 194. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadták.

A Bíróság 2012. szeptember 6-i döntésére azt követően került sor, hogy az Európai Parlament 
2010 októberében a 617/2010/EK rendelet elfogadásának jogalapját megkérdőjelezve jogi 
eljárást kezdeményezett a Tanáccsal szemben, és kérte a Bíróságtól a rendelet 
megsemmisítését (C-490/10. sz. ügy). A Tanács az EUMSZ 337. cikkét és az Euratom-
Szerződés 187. cikkét jelölte meg jogalapként azzal az indokkal, hogy a rendelet általános 
információk gyűjtésével kapcsolatos tevékenységekre vonatkozik.

Új javaslatában a Bizottság egy a megsemmisített rendelettel azonos tartalmú és hatályú új 
rendeletre tesz javaslatot. A rendelet kiegészült néhány, az új jogalkotási folyamat 
következtében mindenképp szükségessé váló módosítással. Az előadó elégedetten veszi 
tudomásul továbbá, hogy az Európai Parlament által 2010-ben a konzultációs eljárás során 
elfogadott módosítások közül sok bekerült az új javaslatba.
A rendelet tartalma megegyezik a megsemmisített rendeletével. A tagállamoknak kétévente 
közölniük kell a Bizottsággal a kőolaj, a földgáz és a villamos energia termelésével, 
tárolásával és szállításával összefüggő beruházási projektekre vonatkozó adatokat és 
információkat.
A rendelet előírja a tagállamok (vagy az általuk e feladattal megbízott szerv) számára, hogy 
kétévente gyűjtsenek és szolgáltassanak adatokat és információkat a (rendelet mellékletében 
meghatározott) termelési, szállítási és tárolási kapacitások kiépítésével, korszerűsítésével 
vagy leszerelésével kapcsolatos bizonyos típusú beruházási projektekről. Idetartozik a kőolaj, 
a földgáz, a villamos energia, a bioüzemanyag és az ezekből előállított szén-dioxid. A 
rendelet előírja az energiaipari vállalkozások számára, hogy a szükséges adatokat juttassák el 
saját tagállamukhoz.

A cél annak biztosítása, hogy a Bizottság pontos és rendszeres tájékoztatást kapjon az Európai 
Unióban megvalósuló, energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektekről annak 
érdekében, hogy elláthassa energiaügyi feladatait. A Bizottság kétévente ágazatokon átívelő 
elemzést készít az Unió energiarendszerének szerkezeti fejlődéséről és kilátásairól, és szükség 
esetén egyéb elemzéseket is végez. Ez lehetővé tenné a kereslet és a kínálat terén a jövőben 
esetlegesen fellépő hiányosságok, valamint a beruházások elé gördülő akadályok 
feltérképezését. A rendelet szándékai szerint átláthatóbbá tenné a várható keresletet és a 
rendelkezésre álló kínálatot.

Az előadó teljes mértékben támogatja a javaslatot és üdvözli az új jogalapot. Ez a jogi aktus 
szükséges ahhoz, hogy a belső energiapiac megvalósulása érdekében meghatározható legyen 
az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházások iránti szükséglet, ugyanakkor kiegészíti az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt.

Az előadó ennek ellenére tett néhány javaslatot a rendeletben foglalt konkrétumok további 
tisztázására, hogy azokban az esetekben, ahol egyéb uniós jogszabály is megköveteli a 
beruházásokkal kapcsolatos adatközlést, a kettős jelentéstétel elkerülése érdekében a 



PR\940300HU.doc 19/19 PE514.580v01-00

HU

tagállamok mentesüljenek az ilyen beruházások jelentésének kötelezettsége alól.
Az előadó az adatok titkosságával és az adatbiztonsággal kapcsolatos rendelkezések 
megerősítéséhez is ragaszkodik. 
A jelentéstervezet egyéb fontos módosításainak a célja a következő:

 a rendelet hatályának kiterjesztése a kőszénre, mivel az fontos elemét képezi az 
energiaszerkezetnek és hatással van az Unió energiapolitikájára;

 az olyan harmadik országbeli infrastruktúra-beruházások jelentése, amelyek hatást 
gyakorolnak egy vagy több tagállam energiahálózatára, és ennélfogva az európai 
energiapiacra;

 a sűrített földgáz, valamint a cseppfolyósított földgáz importálására és exportálására 
szolgáló kapacitásokra vonatkozó jelentéstételi kötelezettségek előírása, amely 
kapacitások az előadó véleménye szerint nagyon fontos szerepet játszanak majd a jövőben 
az Unió gázellátásának diverzifikálásában;

 a szárazföldi szélerőmű-kapacitások esetében az adatközlésre előírt küszöbérték 
csökkentése, mivel a kisebb vállalkozások által végzett delokalizált energiatermelés fontos 
részévé válhat az Unió energiatermelésének;

 a jelentéstételi kötelezettség kiterjesztése a villamosenergia-tározó létesítményekhez 
kapcsolódó kapacitásokra.


