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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó örömmel fogadja a Bizottság javaslatát és nagyra értékeli, hogy átfogó módon 
közelít a transzeurópai energetikai infrastruktúra-fejlesztési projektek szabályozásához, 
különös tekintettel a közös érdekű projektekre. Az előadó leginkább az engedélyezési 
eljárások egyszerűsítését és meggyorsítását célzó intézkedéseket üdvözli, és ösztönzi ezek 
alkalmazását lehetőség szerint a határokon át nem ívelő energetikai infrastruktúta-fejlesztési 
projektekre is.

A jelentés nagy hangsúlyt fektet az energetikai infrastruktúra regionális dimenziójára, szem 
előtt tartva különösen az állampolgárok életére gyakorolt közvetlen hatásokat, amelyeket az 
energiabiztonság, fenntarthatóság, vagy az infrastruktúra hatékonysága tekintetében a 
projektek előre jelzett pozitív eredményei gyakran nem megfelelően ellensúlyoznak. Ezért el 
kell ismerni a regionális hatóságok szerepét az engedélyezési eljárás meghatározott 
szakaszaiban annak érdekében, hogy a leginkább érintetteknek lehetőségük legyen befolyást 
gyakorolni a döntéshozatalra. Ezenfelül uniós szinten egységesíteni kellene a nyilvános 
konzultációkra vonatkozó eljárást.

A javaslatnak megfelelő egyensúlyt kell teremtenie a költséghatékonyság szempontja – amely 
alapvetően fontos a magánvállalkozások szemszögéből, hiszen végső soron ők finanszírozzák, 
építik fel és működtetik az energetikai infrastruktúrát, valamint az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz támogatásához szükséges feltételek között. Ez utóbbira való 
tekintettel az előadó megfelelő módosításokat terjeszt elő annak érdekében, hogy 
meghatározza azokat a körülményeket, amelyek esetén a közös érdek és a fogyasztók haszna 
indokolja a kiegészítő támogatást a versenyképesség elvének sérelme nélkül.

Ezenkívül az előadó javasolja, hogy kezeljék átfogóbb módon a gázinfrastruktúra-projekteket, 
így minden szükséges elemüket vonják be a támogatható projektek közé a műszaki 
szempontból egységes megvalósítás és az elengedhetetlenül fontos földgázfolyosók 
zökkenőmentes működésének elősegítése érdekében.

Az előadó véleménye szerint a transzeurópai energetikai infrastuktúrák fejlesztésének 
általános elveit az eljárások egyszerűségének és az érdekelt felek bevonásának együttesen kell 
vezérelniük.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Európai Bizottságnak energia-
infrastruktúrákra vonatkozó prioritásai 
között figyelembe kell vennie a szigetek 
energiarendszerének különleges helyzetét.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A jelenlegi TEN-E keretrendszer 
értékelése egyértelműen rávilágított arra, 
hogy míg a TEN-E kedvezően járult hozzá 
a kiválasztott projektek megvalósításához 
azáltal, hogy politikai szempontból 
ismertséget biztosított számukra, hiányzik 
belőle a feltárt infrastrukturális 
hiányosságok orvosolását lehetővé tevő 
jövőkép, célzottság és rugalmasság.

(5) A jelenlegi TEN-E keretrendszer 
értékelése egyértelműen rávilágított arra, 
hogy míg a TEN-E kedvezően járult hozzá 
a kiválasztott projektek megvalósításához 
azáltal, hogy politikai szempontból 
ismertséget biztosított számukra, hiányzik 
belőle a feltárt infrastrukturális 
hiányosságok orvosolását lehetővé tevő 
jövőkép, célzottság és rugalmasság, és az 
Unió távolról sem készült fel arra, hogy 
megbirkózzon a jövőbeni kihívásokkal e 
területen.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A meglévő energiaipari infrastruktúrák 
felújításának és az új infrastruktúrák 
bevezetésének felgyorsítása 
elengedhetetlen az uniós energia- és 
éghajlat-politikai célkitűzések eléréséhez, 
amelyek többek között a belső energiapiac 
kiteljesítése, az ellátás, különösen a 
földgáz- és kőolajellátás biztonságának 
szavatolása, valamint az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 20 %-os 
csökkentése, a megújuló energia végső 

(6) A meglévő energiaipari infrastruktúrák 
felújításának, a folyamatban levő 
munkálatok befejezésének és az új 
infrastruktúrák bevezetésének felgyorsítása 
elengedhetetlen az uniós energia- és 
éghajlat-politikai célkitűzések eléréséhez, 
amelyek többek között a belső energiapiac 
kiteljesítése, az ellátás, különösen a 
földgáz- és kőolajellátás biztonságának 
szavatolása, valamint az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 20 %-os 
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energiafogyasztáson belüli részesedésének 
20%-ra történő növelése és az 
energiahatékonyság 20 %-os javítása 2020-
ig. Ezzel egyidejűleg az Uniónak fel kell 
készítenie saját infrastruktúráját az 
energiarendszer további, 2050-ig várható 
széntelenítésére is.

csökkentése, a megújuló energia végső 
energiafogyasztáson belüli részesedésének 
20%-ra történő növelése és az 
energiahatékonyság 20 %-os javítása 2020-
ig. Ezzel egyidejűleg az Uniónak fel kell 
készítenie saját infrastruktúráját az 
energiarendszer további, 2050-ig várható 
széntelenítésére is.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A jelenlegi gazdasági helyzet még 
jobban előtérbe helyezi az energiaügyi 
kérdések integrált megközelítését, a 
gazdasági, környezeti és társadalmi 
szempontok figyelembevételével. A biztos, 
fenntartható és megfizethető energia 
közép- vagy hosszú távú elérhetőségének 
valamennyi uniós polgár számára történő 
biztosításához szükséges lépések 
megtételekor a másodlagos – pozitív vagy 
negatív – hatásokat feltétlenül számba kell 
venni.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A belső energiapiac, noha a villamos 
energia belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról szóló, 2009. július 13-i 
2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és a földgáz belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. 
július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv értelmében jogilag 
létezik, a nemzeti energiahálózatok közötti 
megfelelő kapcsolatok hiánya miatt 

(7) A belső energiapiac, noha a villamos 
energia belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról szóló, 2009. július 13-i 
2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és a földgáz belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. 
július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv értelmében jogilag 
létezik, a nemzeti energiahálózatok közötti 
megfelelő kapcsolatok hiánya miatt 
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továbbra is széttagolt. Az Unió egész 
területére kiterjedő hálózatok azonban 
nélkülözhetetlenek a növekedés, a 
foglalkoztatás és a fenntartható fejlődés 
szolgálatában álló versenyképes és jól 
működő integrált belső piac 
megteremtéséhez.

továbbra is széttagolt. Az Unió egész 
területére kiterjedő hálózatok, valamint a 
fokozott energiahatékonyságot és az 
elosztott megújuló energiaforrások 
integrációját lehetővé tevő intelligens 
hálózati infrastruktúra kialakítása
azonban nélkülözhetetlenek az erőforrás-
hatékony növekedés, a foglalkoztatás és a 
fenntartható fejlődés szolgálatában álló 
versenyképes és jól működő integrált belső 
piac megteremtéséhez.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A legkülső régiók nagymértékben 
függnek a fosszilis tüzelőanyagok 
behozatalától, ami magas 
többletköltséggel terheli a gazdasági 
növekedést és kibontakozást. Fontos a 
regionális energiarendszer 
diverzifikálását és a nagyobb 
energiafenntarthatóságot és -
hatékonyságot célzó közös érdekű 
projektek kialakításával ösztönözni e 
régióknak mint a megújuló energia és az 
elektromos áram és a földgáz szállítása 
természetes laboratóriumainak szerepét, 
hozzájárulva ezáltal az Európa 2020 
stratégiában meghatározott célok 
teljesítéséhez is.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Ez a rendelet szabályokat állapít meg 
a transzeurópai energiahálózatok időben 
történő kiépítésére és kölcsönös 

(13) Ez a rendelet szabályokat állapít meg 
a transzeurópai energiahálózatok időben 
történő kiépítésére és kölcsönös 
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átjárhatóságára vonatkozóan a 
Szerződésben foglalt energiapolitikai célok 
elérése érdekében azzal a céllal, hogy 
szavatolja a belső piac működését, az Unió 
energiaellátásának biztonságát, 
előmozdítsa az energiahatékonyságot és az 
energiatakarékosságot, valamint új és 
megújuló energiaforrások fejlesztését, és 
elősegítse az energiahálózatok 
összekapcsolását. E célkitűzések 
támogatásával a javaslat hozzájárul az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedéshez, és a versenyképesség, 
valamint a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió terén előnyöket biztosít az Unió 
egésze számára.

átjárhatóságára vonatkozóan a 
Szerződésben foglalt energiapolitikai célok 
elérése érdekében azzal a céllal, hogy 
szavatolja a belső piac működését, az Unió 
energiaellátásának biztonságát, csökkentse 
az importfüggőséget, előmozdítsa az 
energiahatékonyságot és az 
energiatakarékosságot, valamint új és 
megújuló energiaforrások fejlesztését, és 
elősegítse az energiahálózatok 
összekapcsolását. E célkitűzések 
támogatásával a javaslat hozzájárul az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedéshez, és a versenyképesség, 
valamint a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió terén előnyöket biztosít az Unió 
egésze számára. E célkitűzések teljesítése 
érdekében a rendelet előmozdítja a 
folyamatban részt vevő regionális 
hatóságokkal folytatott konzultációt, 
melyet az engedélyezési eljárás megfelelő 
szakaszában kell lebonyolítani.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közös érdekű projekteket közös, 
átlátható és objektív kritériumok alapján 
kell meghatározni, figyelemmel az 
energiapolitikai célkitűzésekhez való
hozzájárulásukra. A villamos energia és a 
gáz esetében a javasolt projekteknek a 
legújabb tízéves hálózatfejlesztési terv 
részét kell képezniük. A tervnek pedig 
figyelembe kell vennie különösen az 
Európai Tanács február 4-i ülésének azon 
következtetéseit, amelyek a peremterületek 
energiapiacai integrálásának 
szükségességével kapcsolatosak.

(15) A közös érdekű projekteket közös, 
átlátható és objektív kritériumok alapján 
kell meghatározni, figyelemmel az 
energiapolitikai célkitűzésekhez való 
hozzájárulásukra. A villamos energia és a 
gáz esetében a javasolt projekteknek a 
legújabb tízéves hálózatfejlesztési terv 
részét kell képezniük. A tervnek pedig 
figyelembe kell vennie különösen az 
Európai Tanács február 4-i ülésének azon 
következtetéseit, amelyek a peremterületek 
energiapiacai integrálásának és az 
intelligens hálózati infrastruktúra 
elindításának szükségességével 
kapcsolatosak.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A közös érdekű projekteket a lehető 
legrövidebb időn belül végre kell hajtani, 
ezt követően szigorúan nyomon kell 
követni és értékelni kell őket, miközben a 
projektgazdákra háruló igazgatási terheket 
minimálisra kell csökkenteni. A Bizottság 
a különös nehézségekkel járó projektekhez 
európai koordinátort jelölhet ki.

(18) A közös érdekű projekteket a lehető 
legrövidebb időn belül végre kell hajtani, 
ezt követően szigorúan nyomon kell 
követni és értékelni kell őket, miközben a 
projektgazdákra, mindenekelőtt a kis- és 
középvállalkozásokra háruló igazgatási 
terheket minimálisra kell csökkenteni. A 
Bizottság a különös nehézségekkel járó 
projektekhez európai koordinátort jelölhet 
ki, aki segítséget nyújt, hogy a projektek 
sorsa ne kerüljön veszélybe.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A közös érdekű projekteket nemzeti 
szinten „elsőbbségi státussal” kell 
felruházni, és ezáltal gyorsított igazgatási 
elbánást kell biztosítani számukra. 
Helyénvaló, hogy az illetékes hatóságok a 
közös érdekű projekteket közérdekűnek 
tekintsék. A 92/43/EK és a 2000/60/EK 
irányelv szerinti összes feltétel teljesülése 
esetén a környezetre káros hatást kifejtő 
projekteket is engedélyezni kell, ha ezt 
magasabb rendű közérdek indokolja.

(20) A közös érdekű projekteket nemzeti 
szinten „elsőbbségi státussal” kell 
felruházni, és ezáltal gyorsított igazgatási 
elbánást kell biztosítani számukra. 
Helyénvaló, hogy a hatáskörrel rendelkező
hatóságok a közös érdekű projekteket 
közérdekűnek tekintsék. A 92/43/EK és a 
2000/60/EK irányelv szerinti összes feltétel 
teljesülése esetén a környezetre káros 
hatást kifejtő projekteket is engedélyezni 
kell, ha ezt magasabb rendű közérdek 
indokolja. A költséghatékonyság 
érdekében fontossági sorrend szerint 
azonosítani kell azokat a pontokat, ahol az 
infrastruktúra energiahatékonysági 
politikákon keresztül minimalizálható 
lenne, ahol a meglévő nemzeti és 
határokon átnyúló infrastruktúra 
fejleszthető vagy modernizálható, 
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valamint ahol új infrastruktúra szükséges, 
és a meglévő energetikai vagy közlekedési 
infrastruktúra mellett kiépíthető.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Egy valamennyi engedélyezési eljárást 
összefogó vagy koordináló, hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóság létrehozása
(„egyablakos rendszer”) várhatóan 
egyszerűsíti az eljárást, növeli a 
hatékonyságot és az átláthatóságot, 
valamint hozzájárul a tagállamok közötti 
szorosabb együttműködés kialakításához.

(21) Egy valamennyi engedélyezési eljárást 
összefogó vagy koordináló, hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóság létrehozása
(„egyablakos rendszer”), az illetékes 
intézmények közötti közös 
munkacsoportok felállítása révén
várhatóan egyszerűsíti az eljárást, növeli a 
hatékonyságot és az átláthatóságot, 
valamint hozzájárul a tagállamok közötti 
szorosabb együttműködés kialakításához.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Ezenfelül arra ösztönzik a 
tagállamokat, hogy az engedélyezési 
eljárás rendelkezéseit adott esetben 
alkalmazzák a közös érdekű, egyéb 
energetikai infrastruktúra-fejlesztési 
projektekre is.

Indokolás

A tagállamokat arra kell ösztönözni, hogy éljenek a bevált európai gyakorlatokkal más 
projektek esetében is, a szükséges infrastruktúra hatékonyságának növelése, a torlódások 
megelőzése és egy kétszintű rendszer létrehozásának elkerülése érdekében.

Módosítás 13
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Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A különböző transzeurópai 
hálózatok tervezése során kiemelten kell 
kezelni a közlekedési hálózatok, a 
kommunikációs hálózatok, valamint az 
energiahálózatok integrációját a lehető 
legjobb területkihasználás érdekében, 
továbbá – lehetőség szerint – biztosítani 
kell a meglévő és/vagy használaton kívüli 
nyomvonalak további hasznosítását a 
társadalmi-gazdasági, környezeti és 
pénzügyi hatások, valamint a 
területhasználat minimálisra csökkentése 
érdekében.

Módosítás 14

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 a fejlesztés és 
munkahelyteremtés lehetőségére, a 
transzeurópai energia-infrastruktúrákba 
történő beruházás egyre nagyobb 
jelentőségre tesz szert. Ennek 
megfelelően, 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.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az engedélyezés felgyorsítása és a 
lakossági részvétel kiterjesztése révén a 
közös érdekű projektek határidőre történő 
végrehajtását mozdítja elő;

b) az engedélyezés felgyorsítása és a 
lakossági részvétel tekintetében a 
minimumkövetelmények meghatározása
révén a közös érdekű projektek határidőre 
történő végrehajtását mozdítja elő;

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

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

Indokolás

A földgázellátást szolgáló energetikai infastruktúrába beletartoznak az LNG-terminálok is; a 
II. melléklet 1. cikkében szereplő kategóriákkal való összhang érdekében a meghatározást 
ennek megfelelően ki kell igazítani.
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Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. „az energiarendszer egészére kiterjedő 
költség-haszon elemzés”: a tízéves 
hálózatfejlesztési terv 715/2009/EK 
rendelet 8. cikkében rögzített célkitűzései 
szerint közös érdekűnek minősülő 
projektek kiválasztásának alapjául 
szolgáló, uniós szinten végzett, összesített 
értékelés.

Indokolás
A rendelet különböző költség-haszon elemzésekre, egyéb elemzésekre és értékelésekre 
hivatkozik. Ezek tisztázása és egy meghatározás beillesztése szükségesnek tűnik.  A költség-
haszon elemzést összesített szinten kell elkészíteni, nem külön-külön, projektenként.

A gázinfrastruktúrával kapcsolatos projektek szilárd kötelezettségvállalásokon alapulnak, pl. 
(piackutatások alapján) a piaci szereplők vagy a nemzeti szabályozó hatóságok részéről. Ilyen 
szilárd kötelezettségvállaláson alapuló projektek esetében az egyenkénti költség-haszon 
elemzés jelentős mértékben megkettőzné a munkát.

Módosítás 18

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

Indokolás

A rendelkezés a cikk végére került, hogy a cikk tükrözze a döntéshozatal tényleges időrendjét.

Módosítás 19
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A közös érdekű projektek beazonosítása 
céljából a Bizottság az I. mellékletben 
szereplő egyes kiemelt jelentőségű 
folyosók és területek, valamint azok 
földrajzi kiterjedése alapján a III. melléklet 
1. részének meghatározása szerinti 
regionális csoportokat (a továbbiakban: 
csoportok) hoz létre.

2. A közös érdekű projektek beazonosítása 
céljából a Bizottság az I. mellékletben 
szereplő egyes kiemelt jelentőségű 
folyosók és területek, valamint azok 
földrajzi kiterjedése alapján a III. melléklet 
1. részének meghatározása szerinti 
regionális csoportokat (a továbbiakban: 
csoportok) hoz létre. Az egyes csoportok 
munkájukat előzetesen elfogadott 
feladatmeghatározás alapján végzik el.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Ha e rendelet hatálybalépése előtt már 
létező csoportok vagy más testületek az 
uniós energiarendszerek szempontjából 
kiemelt jelentőségű projektek 
kiválasztásán dolgoztak, a (2) bekezdésben 
említett valamennyi csoportnak 
megfelelően figyelembe kell vennie az 
előbbi csoportokban vagy testületekben 
már elvégzett munkát. Ha a már meglévő 
csoportok vagy egyéb testületek korábban 
elfogadtak az Unió számára kiemelkedő 
jelentőségű projekteket vagy 
projektlistákat, az ilyen projektekre vagy 
listákra vonatkozó információkat át kell 
adni a (2) bekezdésben említett 
valamennyi csoportnak, és ezen 
információk szolgálnak majd a közös 
érdekű projektek kiválasztási 
folyamatának alapjául.
A 2. cikk (5) bekezdése a) pontjának 
rendelkezései nem sértik a projektgazda 
azon jogát, hogy kérelmet nyújtson be az 
illetékes csoport tagjaihoz a projektjének a 
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közös érdekű projektként történő 
kiválasztására.

Módosítás 21

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. 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. A (4) bekezdés szerint 
benyújtandó javasolt végleges listába 
történő felvétel előtt minden egyes 
projektjavaslathoz kérni kell azon 
tagállam(ok) ideiglenes jóváhagyását, 
amely(ek) területét a projekt érinti.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Ha egy projektjavaslat nem kapja meg 
valamelyik tagállam feltételes 
jóváhagyását, a szóban forgó tagállamnak 
írásban indokolnia kell kifogását a 
csoport felé. Miután a projektgazdák 
számára lehetővé tették, hogy 
megvizsgálják a kifogás tárgyát, a csoport 
– a kifogás feltüntetésével – egy 
tartózkodástól eltekintve egyhangúlag 
elfogadhatja a projekt felvételét a listára.
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Módosítás 23

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 négy
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 tízéves 
hálózatfejlesztési tervek alapján végzett 
elemzés eredményeire.

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A csoportok által elfogadott regionális 
listák alapján a Bizottság megállapítja 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.

(Lásd az 1. sz. módosítást.)

Indokolás

Áthelyezés az (1) bekezdésből időrendi okok miatt.

Módosítás 25
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az (1) bekezdésben szereplő, az 
elfogadásról szóló bizottsági határozatot 
követően a közös érdekű projektek a 
714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet 
12. cikkének megfelelően szerves részét 
képezik az érintett regionális beruházási 
terveknek, valamint a 72/2009/EK és a 
73/2009/EK irányelv 22. cikke értelmében 
a kapcsolódó nemzeti tízéves 
hálózatfejlesztési terveknek, illetve adott 
esetben bármely más érintett nemzeti 
infrastruktúrára vonatkozó tervnek. A 
projekteknek valamennyi említett tervben a 
lehető legnagyobb elsőbbséget biztosítják.

7. A bizottsági határozatot követően a 
közös érdekű projektek a 714/2009/EK és a 
715/2009/EK rendelet 12. cikkének 
megfelelően szerves részét képezik az 
érintett regionális beruházási terveknek, 
valamint a 72/2009/EK és a 73/2009/EK 
irányelv 22. cikke értelmében a kapcsolódó 
nemzeti tízéves hálózatfejlesztési 
terveknek, illetve adott esetben bármely 
más érintett nemzeti infrastruktúrára 
vonatkozó tervnek. A projekteknek 
valamennyi említett tervben a lehető 
legnagyobb elsőbbséget biztosítják.

Lásd az (1) bekezdés áthelyezését a (6) bekezdés után.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt gazdasági, társadalmi és 
környezeti szempontból megvalósítható; és

b) a projektnek a (2) bekezdésben 
meghatározott specifikus kritériumok 
szerint értékelt lehetséges előnyei 
meghaladják a projekt költségeit; és

Módosítás 27

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;

A magyar nyelvű változatot nem érinti.
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kölcsönös átjárhatóság és a rendszer 
biztonságos működése;

– az ellátás biztonsága, többek között
kölcsönös átjárhatóság és a rendszer 
biztonságos és megbízható működése
révén;

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tervezett új energiatermelési egységek –
a megújuló energiát beleértve –
bekapcsolása a hálózatba, ami lehetővé 
teszi az energiakivonást;

Indokolás

Az EU számára komoly kihívást jelent a régi, kevéssé hatékony és nem környezetbarát, pl. 
fosszilis tüzelőanyaggal működő energiaellátó berendezések lecserélése. Új erőművek jönnek 
majd létre az egész Európai Unióban, olyan területeken is, ahol a hálózat fejletlen vagy 
felújításra szorul. A rendeletnek ezért a szükséges hálózatfejlesztés előmozdításával kell 
ösztönöznie az új erőmű-beruházásokat, hogy elősegítse új energia bekapcsolását a 
hálózatba.

Módosítás 30

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;

A magyar nyelvű változatot nem érinti.



PE486.214v02-00 18/49 AD\903475HU.doc

HU

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az ellátás biztonsága, csökkentve az 
egyetlen ellátási forrástól vagy útvonaltól 
való függést;

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

Indokolás

Nem világos, miért eltérőek az ellátás biztonságára vonatkozó kritériumok a kőolaj- és a 
földgáz-ágazat esetében.

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 

4. Az egyes csoportok rangsorolják az
egyazon prioritású folyosók, illetve 
területek végrehajtását elősegítő
projekteket. Az egyes csoportok saját 
hatáskörükben meghatároznak egy 
rangsorolási módszert a második 
albekezdésben és a (2) bekezdésben 
rögzített kritériumok relatív súlyozásával 
együtt; a rangsorolás nyomán tehát a 
projektek általános csoportosítása jöhet 
létre.
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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.

Ezzel kapcsolatban, továbbá a 
peremterületek tagállamainak 
részvételével zajló projektek számára is 
egyenlő esélyeket biztosítva mérlegelni 
kell, hogy:
a) az egyes projektek mennyire sürgősek 
az Unió piaci integrációval és versennyel, a 
fenntarthatósággal és az ellátás 
biztonságával kapcsolatos energiapolitikai 
céljainak elérése szempontjából;
b) hány tagállamot érintenek, és
c) mennyire hatékonyan egészítik ki a 
többi projektjavaslatot.
A II. melléklet 1. pontjának e) alpontjában 
meghatározott kategóriába tartozó, 
„intelligens hálózatokkal” kapcsolatos
projektek esetében rangsorolni kell az 
ugyanazt a két tagállamot érintő 
projekteket, és 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.

Módosítás 34

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 

2. Az Ügynökség és a csoportok nyomon 
követik a közös érdekű projektek 
végrehajtása terén elért haladást. A 
csoportok a (3), (4) és (5) bekezdéssel 
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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.

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. Ezen intézkedéseket a 
hatáskörrel rendelkező nemzeti szabályozó 
hatóságokkal és átvitelirendszer-
üzemeltetőkkel szoros együttműködésben 
kell meghozni.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A projektgazdák a közös érdekű 
projektként történő, 4. cikk szerinti 
kiválasztás évét követő minden év március 
31-ig éves jelentést nyújtanak be, a II. 
melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó projektekre 
vonatkozóan az Ügynökségnek, illetve a II. 
melléklet 3. és 4. pontjában említett
kategóriákba tartozó projektekre 
vonatkozóan az illetékes csoportnak. Ez a 
jelentés ismerteti:

3. A projektgazdák a közös érdekű 
projektként történő, 4. cikk szerinti 
kiválasztás évét követő minden év március 
31-ig éves jelentést nyújtanak be, a II. 
melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó projektekre 
vonatkozóan az Ügynökségnek, illetve a II. 
melléklet 3. és 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó projektekre 
vonatkozóan az illetékes csoportnak. A 
jelentést a 9. cikkben említett hatáskörrel 
rendelkező hatóságokhoz is be kell 
nyújtani. Ez a jelentés ismerteti:

Indokolás

Ezt a tájékoztatást a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak is meg kell kapniuk, mivel e 
projektek engedélyezése nem a csoportok vagy az Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynöksége, hanem az ő feladatkörükbe tartozik.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség vagy az illetékes csoport 
kérheti, hogy a jelentést annak benyújtása 
előtt független külső szakértő készítse el 
vagy vizsgálja meg.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az éves jelentés kézhezvételét követően 
az Ügynökség a II. melléklet 1. és 2. 
pontjában meghatározott kategóriákba 
tartozó közös érdekű projektekre 
vonatkozóan összefoglaló jelentést nyújt be 
a csoportoknak, amelyben értékeli az elért 
eredményeket és adott esetben 
intézkedéseket javasol a késések és a 
felmerült nehézségek leküzdésére. Az 
értékelés a 713/2009/EK rendelet 6. 
cikkének a (8) és (9) bekezdésében foglalt 
rendelkezésekkel összhangban kitér az 
Unió egészére kiterjedő hálózatfejlesztési 
terveknek az I. mellékletben 
meghatározott, energiainfrastruktúra-
prioritásnak minősülő folyosók és területek 
tekintetében történő következetes 
végrehajtására.

4. Az éves jelentés kézhezvételét követően 
az Ügynökség a II. melléklet 1. és 2. 
pontjában meghatározott kategóriákba 
tartozó közös érdekű projektekre 
vonatkozóan összefoglaló jelentést nyújt be 
a csoportoknak, amelyben értékeli az elért 
eredményeket és adott esetben 
intézkedéseket javasol a késések és a 
felmerült nehézségek leküzdésére. Ezen 
intézkedések közé tartozhatnak a 
projektgazdák által okozott szükségtelen 
késedelem miatt kiszabott szankciók is. Az 
értékelés a 713/2009/EK rendelet 6. 
cikkének a (8) és (9) bekezdésében foglalt 
rendelkezésekkel összhangban kitér az 
Unió egészére kiterjedő hálózatfejlesztési 
terveknek az I. mellékletben 
meghatározott, energiainfrastruktúra-
prioritásnak minősülő folyosók és területek 
tekintetében történő következetes 
végrehajtására.

Indokolás

Lehetővé kell tenni a projektgazdák szankcionálását az általuk okozott késedelemért.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

6. Amennyiben a közös érdekű projekt
megépítése és bevezetése terén a 
végrehajtási tervhez viszonyítva késedelem 
tapasztalható, kivéve, ha a végrehajtás a 
projektgazdán kívül álló, kényszerítő okok 
miatt hiúsul meg:

(Lásd a francia bekezdésekhez benyújtott módosításokat; az e bekezdéshez benyújtott 
módosításokról egy tömbben kell szavazni.)

Indokolás

A Tanács álláspontjából átvett szöveg. Ez a módosítás a projekt késedelme esetén a pályázati 
eljárás pontosításához szükséges. Az eredeti szöveg nem határozza meg, hogyan hajtsa végre 
a Bizottság az eljárást. Ezenkívül nem a Bizottság, hanem a hatáskörrel rendelkező hatóság 
rendelkezik azokkal az ismeretekkel és kapacitással, ami egy új projektgazda találásához 
szükséges.

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) Amennyire a 2009/72/EK és a 
2009/73/EK irányelv 22. cikke (7) 
bekezdésének a), b) vagy c) pontjában 
említett intézkedések a vonatkozó nemzeti 
jogszabályok értelmében alkalmazhatók, a 
nemzeti szabályozó hatóságok biztosítják a 
beruházás végrehajtását.

(Lásd a bekezdés bevezető részéhez benyújtott módosítást; az e bekezdéshez benyújtott 
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módosításokról egy tömbben kell szavazni.)

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 
teljesítésére.

b) Ha a nemzeti szabályozó hatóságok (6) 
bekezdés a) pont szerinti intézkedései nem 
elegendőek annak biztosítására, hogy a 
beruházás megvalósuljon, vagy nem 
alkalmazhatók, a szóban forgó projekt 
projektgazdája kiválaszt egy harmadik 
felet a projekt finanszírozására vagy 
befejezésére. A projektgazda még azelőtt 
köteles a fentiek szerint eljárni, hogy a 
végrehajtási tervben meghatározott 
bevezetési időponthoz viszonyított 
késedelem meghaladja a két évet.

(Lásd a bekezdés bevezető részéhez benyújtott módosítást; az e bekezdéshez benyújtott 
módosításokról egy tömbben kell szavazni.)

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Ha nem választják ki a harmadik felet 
a b) pont szerint, a nemzeti szabályozó 
hatóság vagy a tagállam két hónapon 
belül kijelöl egy harmadik felet a projekt 
finanszírozására vagy megépítésére, 
amelyet a projektgazda köteles elfogadni.

(Lásd a bekezdés bevezető részéhez benyújtott módosítást; az e bekezdéshez benyújtott 
módosításokról egy tömbben kell szavazni.)

Módosítás 42
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) Ha a végrehajtási tervben 
meghatározott bevezetési időponthoz 
viszonyított késedelem meghaladja a két 
év két hónapot, a 9. cikkben említett 
hatáskörrel rendelkező hatóság 
valamennyi projektgazda számára nyílt 
pályázati felhívást tehet közzé a projekt 
egy megállapodás szerinti határidőre 
történő megépítésére. Azokat a 
projektgazdákat és beruházókat előnyben 
kell részesíteni, akik az adott projekt 
fejlesztésének helye szerinti regionális 
csoportba tartozó tagállamokból 
származnak. A nemzeti szabályozó 
hatóságok – szükség esetén, a Bizottság 
jóváhagyásával – a 14. cikk alapján 
elfogadott ösztönzőkön felül a pályázati 
felhívás részeként további ösztönzőket is 
elfogadhatnak.

(Lásd a bekezdés bevezető részéhez benyújtott módosítást; az e bekezdéshez benyújtott 
módosításokról egy tömbben kell szavazni.)

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) A ba) vagy bb) pont alkalmazása 
esetén a beruházás helye szerint illetékes 
rendszerüzemeltető biztosítja a 
megvalósítást végző üzemeltető(k), 
beruházó(k) vagy harmadik fél számára a 
beruházás befejezéséhez 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 
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hatékony üzemeltetésének és 
karbantartásának megkönnyítésére;

(Lásd a bekezdés bevezető részéhez benyújtott módosítást; az e bekezdéshez benyújtott 
módosításokról egy tömbben kell szavazni.)

Módosítás 44

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 a 3. cikk (6a) 
bekezdése második mondatában leírt 
eljárás keretében eltávolítható a közös 
érdekű projektek uniós szintű listájáról, 
amennyiben:

(Lásd az [n+X.] módosítást, amely áthelyezi a 3. cikk első bekezdését)

Módosítás 45

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 
energiarendszer egészére kiterjedő 
költség-haszon elemzés eredménye 
kedvezőtlen a projektre nézve;

törölve

Módosítás 46

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;

törölve
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Indokolás

A tízéves hálózatfejlesztési tervben való felsorolás nem lehet a közös érdekű projektté 
minősítés feltétele. A közös érdekű projektek kiválasztási alapját annak kell képeznie, hogy a 
projekt megfelel-e az e rendeletben felsorolt összes vonatkozó kritériumnak, és uniós szinten 
elegendő társadalmi-gazdasági előnnyel jár-e, nem pedig annak, hogy szerepel-e az ENTSO-k 
által készített tervben.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós szintű listáról eltávolított 
projektek elveszítik a közös érdekű 
projektekre vonatkozó, az e rendeletben 
előírt jogokat és kötelezettségeket. Ez a 
cikk nem érinti a határozat visszavonását 
megelőzően kifizetett uniós pénzügyi 
támogatásokat.

Az uniós szintű listáról eltávolított 
projektek elveszítik a közös érdekű 
projektekre vonatkozó, az e rendeletben 
előírt jogokat és kötelezettségeket. Ez a 
cikk nem érinti a határozat visszavonását 
megelőzően kifizetett uniós pénzügyi 
támogatásokat, kivéve, ha a határozat az 
első albekezdés c) pontja szerinti 
szándékos megtévesztésen alapult.

Módosítás 48

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 egyetértésben – legfeljebb 
egy évre európai koordinátort jelölhet ki, 
akinek a megbízatása kétszer újítható meg.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) előmozdítja azon projekt(ek)et, 
amely(ek)hez európai koordinátorként 
kijelölték, valamint a projektgazdák és
valamennyi érdekelt fél közötti határokon 
átnyúló párbeszédet;

a) előmozdítja azon projekt(ek)et, 
amely(ek)hez európai koordinátorként 
kijelölték, valamint a határokon átnyúló 
párbeszédet a projektgazdák és valamennyi 
érdekelt fél között, amelyekhez kifejezetten 
hozzátartoznak a regionális és helyi vagy 
autonóm hatóságok is;

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) tanácsokat ad a projektgazdáknak a 
projekt finanszírozási rendszerével 
kapcsolatban;

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A közös érdekű projektek uniós szintű 
listájának elfogadásával megállapítást nyer, 
hogy e projekt az érintett tagállamban 
közös érdekű és szükséges, és valamennyi 
érintett fél ekként ismeri el.

2. A közös érdekű projektek uniós szintű 
listájának elfogadásával megállapítást nyer, 
hogy e projekt az érintett tagállamban 
közös érdekű és szükséges, és valamennyi 
érintett fél – amelyekhez kifejezetten 
hozzátartoznak az intézkedések által 
érintett polgárokat képviselő regionális és 
helyi hatóságok – ekként ismeri el.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
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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 hatálybalépését
követő három hónapon belül iránymutatást 
tesz közzé, amely a tagállamokat segíti a 
megfelelő intézkedések meghatározásában 
és végrehajtásában, és a közös érdekű
projektekre vonatkozóan az uniós 
szabályozásban előírt környezeti 
hatásvizsgálati eljárások következetes 
alkalmazásának biztosításában, a Bizottság 
továbbá nyomon követi azok 
alkalmazását.

Módosítás 53

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 törekednek annak 
biztosítására, hogy az átfogó határozat 
érdemi vagy eljárásbeli jogszerűségét 
megkérdőjelező fellebbezéseket a lehető 
leghatékonyabb módon kezeljék, és a 
közigazgatási vagy igazságszolgáltatási 
rendszerekben biztosítsanak elsőbbséget 
számukra.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A projektgazda az engedélyezési 
eljárásnak a 11. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja szerinti kezdetétől számított három 
hónapon belül tervet készít a lakosság 
bevonásáról és benyújtja a hatáskörrel 
rendelkező hatósághoz. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság egy hónapon belül 
módosításokat kér, vagy jóváhagyja a 

3. A projektgazda az engedélyezési 
eljárásnak a 11. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja szerinti kezdetétől számított három 
hónapon belül tervet készít a lakosság 
bevonásáról és benyújtja a hatáskörrel 
rendelkező hatósághoz. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság egy hónapon belül 
módosításokat kér, vagy jóváhagyja a 
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lakossági bevonás tervét. A terv legalább a 
VI. melléklet 3. pontjában meghatározott 
információkat tartalmazza.

lakossági bevonás tervét. A terv legalább a 
VI. melléklet 3. pontjában meghatározott 
információkat tartalmazza. A projektgazda 
a jóváhagyott terv minden jelentős 
változtatásáról tájékoztatja a hatáskörrel 
rendelkező hatóságot, amely 
módosításokat kérhet.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A projektgazdák ezenfelül a lényeges 
információkat más olyan megfelelő 
tájékoztatási eszközök segítségével is 
közzéteszik, amelyekhez a lakosság nyílt 
hozzáféréssel rendelkezik.

A projektgazdák ezenfelül a lényeges 
információkat más olyan megfelelő 
tájékoztatási eszközök segítségével is 
közzéteszik, amelyekhez a lakosság nyílt 
hozzáféréssel rendelkezik. Ezek közé 
tartozik – az érintett tagállam 
jogszabályaira is figyelemmel – a projekt 
lehetséges útvonalai mentén található 
régiókban és városokban a terjesztésüket 
tekintve legnagyobb napilapokban a VI. 
melléklet 4. pontja a) alpontja szerinti 
közzététel.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a várhatóan érintett hatóságokat, 
érdekelt feleket és lakossági csoportokat;

b) a várhatóan érintett illetékes nemzeti és 
regionális hatóságokat, érdekelt feleket és 
lakossági csoportokat;

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A projektgazda gondoskodik arról, hogy 
a pályázati anyag teljes és megfelelő 
színvonalú legyen, és a pályázat 
benyújtását megelőző eljárás során a lehető 
legkorábban kikéri róla a hatáskörrel 
rendelkező hatóság véleményét. A 
projektgazda a határidők betartása és a (3) 
bekezdésben meghatározott részletes 
ütemtervnek való megfelelés érdekében 
együttműködik a hatáskörrel rendelkező 
hatósággal.

4. A projektgazda gondoskodik arról, hogy 
a pályázati anyag teljes és megfelelő 
színvonalú legyen, és a pályázat 
benyújtását megelőző eljárás során a lehető 
legkorábban kikéri róla a hatáskörrel 
rendelkező hatóság véleményét. A 
projektgazda a határidők betartása és a (3) 
bekezdésben meghatározott részletes 
ütemtervnek való megfelelés érdekében
mindenben együttműködik a hatáskörrel 
rendelkező hatósággal.

Módosítás 58

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 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 az V. mellékletben 
megállapított elvekkel összhangban kell 
kidolgozni, és bele kell foglalni különösen 
az illetékes regionális hatóságokkal, az 
egyéb infrastruktúrák üzemeltetőivel és az 
őket képviselő szervezetekkel folytatandó 
konzultációt.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 12. cikknek megfelelően kidolgozott 
módszertanon alapuló első tízéves 
hálózatfejlesztési tervek elfogadását 
követően az a) pont az ENTSO költség-
haszon elemzés eredményeinek – az 
elemzés közzététele óta bekövetkezett 
fejlemények figyelembevételével – frissített 
verzióját is tartalmazza. A projektgazda 
(vagy projektgazdák) észrevételeket 
fűzhetnek az ENTSO költség-haszon 
elemzés eredményeihez, vagy további 
adatokat szolgáltathatnak, amelyekre az 
ENTSO-elemzés nem terjed ki.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben egy projektgazda egy, a II. 
melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projekttel – a vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projektek 
kivételével – a vele összehasonlítható 
infrastrukturális projektekhez kapcsolódó 
rendes kockázatoknál nagyobb fejlesztési, 
kivitelezési, üzemeltetési vagy 
karbantartási kockázatot vállal, és
amennyiben e kockázatok nem tartoznak a 
2009/73/EK irányelv 36. cikkében és a 
714/2009/EK rendelet 17. cikkében foglalt 
mentesség hatálya alá, a nemzeti 
szabályozó hatóságok biztosítják, hogy a 
2009/72/EK irányelv 37. cikkének (8) 
bekezdése, a 2009/73/EK irányelv 41. 
cikkének (8) bekezdése, a 714/2009/EK 
rendelet 14. cikkének és a 715/2009/EK 
rendelet 13. cikkének az alkalmazásakor 
ezekhez a projektekhez megfelelő 
ösztönzőket nyújtsanak.

1. Amennyiben egy projektgazda egy, a II. 
melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projekttel – a vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projektek 
kivételével – a vele összehasonlítható 
infrastrukturális projektekhez kapcsolódó 
rendes kockázatoknál nagyobb fejlesztési, 
kivitelezési, üzemeltetési vagy 
karbantartási kockázatot vállal, és 
amennyiben e kockázatok nem tartoznak a 
2009/73/EK irányelv 36. cikkében és a 
714/2009/EK rendelet 17. cikkében foglalt 
mentesség hatálya alá, valamint az 
energiafogyasztókat terhelő költségek 
becsült összegének figyelembevételével a 
nemzeti szabályozó hatóságok biztosítják, 
hogy a 2009/72/EK irányelv 37. cikkének
(8) bekezdése, a 2009/73/EK irányelv 41. 
cikkének (8) bekezdése, a 714/2009/EK 
rendelet 14. cikkének és a 715/2009/EK 
rendelet 13. cikkének az alkalmazásakor 
ezekhez a projektekhez megfelelő 
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ösztönzőket nyújtsanak.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A határozatban biztosított ösztönzőnek 
figyelembe kell vennie a felmerült 
kockázat sajátos jellegét, és tartalmaznia 
kell a következőket:

3. A határozatban biztosított ösztönzőnek 
figyelembe kell vennie a felmerült 
kockázat sajátos jellegét, és tartalmaznia 
kell többek között a következőket:

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) valamennyi egyéb, szükségesnek és 
helyénvalónak tekinthető intézkedést.

d) valamennyi egyéb, szükségesnek és 
helyénvalónak tekinthető intézkedést, 
többek között a végrehajtott energetikai 
infrastruktúra-fejlesztési projektek 
magasabb működési költségei 
kockázatának csökkentését.

Indokolás

Az energetikai infrastruktúra-fejlesztési projektekben érdekelt magánvállalkozások számára a 
beruházási folyamat elősegítése érdekében a rendelkezésre álló ösztönzők körét nem szabad a 
14. cikk 3. pontjában felsoroltakra korlátozni, és abba be kell vonni az infrastruktúra-
projektek végrehajtása után jelentkező magasabb működési költségek kockázatát is.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. 2013. július 31-ig minden nemzeti 
szabályozó hatóság közzéteszi 
módszertanát és azokat a kritériumokat, 

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

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.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A II. melléklet 1., 2. és 4. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében 
tanulmányokhoz nyújtott támogatások és 
pénzügyi eszközök formájában nyújtott 
uniós pénzügyi támogatásra jogosultak.

1. A közös érdekű projektek [az európai 
összekapcsolódási eszköz létrehozásáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendelet] rendelkezéseinek értelmében 
tanulmányokhoz nyújtott támogatások és 
pénzügyi eszközök formájában nyújtott 
uniós pénzügyi támogatásra jogosultak.

Módosítás 65

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 
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 

2. A II. melléklet 1. pontjának a–d) 
alpontjában, 2. és 3. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek – a vízszivattyúval működtetett 
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 
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teljesítik a következő kritériumokat: teljesítik a következő kritériumokat:

Indokolás

Nem logikus kizárni az olajvezetékeket a pénzügyi támogatásból.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projektre vonatkozó, a 13. cikk (4) 
bekezdésének a) pontja szerinti költség-
haszon elemzés olyan jelentős pozitív 
externáliák meglétét támasztja alá, mint az 
ellátás biztonsága, a szolidaritás vagy az 
innováció; valamint

a) a projektre vonatkozó, a 13. cikk (4) 
bekezdésének a) pontja szerinti költség-
haszon elemzés olyan jelentős pozitív 
externáliák meglétét támasztja alá, mint az 
ellátás biztonsága, a szolidaritás, az 
innováció, valamint a társadalmi és 
környezeti haszon; valamint

Indokolás

A közös érdekű projektekre vonatkozó, a 15. cikk 2. pontjában rögzített első két feltétel már 
elég összetett ahhoz, hogy lehetővé tegye az igazságos és ésszerű választást. Ezért a 
határokon átnyúló költségelosztásról szóló határozat megszerzése nem határozható meg 
kötelező feltételként.

Módosítás 67

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;
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Indokolás

A közös érdekű projektekre vonatkozó, a 15. cikk 2. pontjában rögzített első két feltétel már 
elég összetett ahhoz, hogy lehetővé tegye az igazságos és ésszerű választást. Ezért a 
határokon átnyúló költségelosztásról szóló határozat megszerzése nem határozható meg 
kötelező feltételként.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 13. cikk értelmében határokon átnyúló 
költségelosztásról szóló határozatot hoztak 
a projekttel kapcsolatban, illetve a 
2009/73/EK irányelv 36. cikkében és a 
714/2009/EK rendelet 17. cikkében foglalt 
mentességet élvező projektek esetében a 
hatáskörrel rendelkező nemzeti szabályozó 
hatóságok és az Ügynökség véleményt 
készített a projekt gazdasági 
életképességéről.

c) nem kötelezően: a 13. cikk értelmében 
határokon átnyúló költségelosztásról szóló 
határozatot hoztak a projekttel 
kapcsolatban, illetve a 2009/73/EK 
irányelv 36. cikkében és a 714/2009/EK 
rendelet 17. cikkében foglalt mentességet 
élvező projektek esetében a hatáskörrel 
rendelkező nemzeti szabályozó hatóságok 
és az Ügynökség véleményt készített a 
projekt gazdasági életképességéről.

Indokolás

A közös érdekű projektekre vonatkozó, a 15. cikk 2. pontjában rögzített első két feltétel már 
elég összetett ahhoz, hogy lehetővé tegye az igazságos és ésszerű választást. Ezért a 
határokon átnyúló költségelosztásról szóló határozat megszerzése nem határozható meg 
kötelező feltételként.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A II. melléklet 1. pontjának e) 
alpontjában és 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az európai összekapcsolódási
eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelet] 
rendelkezéseinek értelmében szintén 
jogosultak kivitelezési munkákhoz nyújtott 

3. A II. melléklet 1. pontjának e) 
alpontjában és 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek [az Európai
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendelet] rendelkezéseinek 
értelmében szintén jogosultak kivitelezési 
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támogatások formájában biztosított uniós 
pénzügyi támogatásra, ha az érintett 
projektgazdák egyértelműen bizonyítani 
tudják, hogy a projekt jelentős pozitív 
externáliákat eredményez, és gazdaságilag 
nem életképes.

munkákhoz nyújtott támogatások 
formájában biztosított uniós pénzügyi 
támogatásra, ha az érintett projektgazdák 
egyértelműen bizonyítani tudják, hogy a 
projekt jelentős pozitív externáliákat 
eredményez, és gazdaságilag nem 
életképes, vagy fokozott működési 
kockázattal jár.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a regionális hatóságok projektekben 
való közreműködésének formája, különös 
tekintettel az érintett régiókban 
megvalósuló szakaszokban való aktív 
részvételükre.

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a projektgazdák által létrehozott, a 
projekteket bemutató internetes oldalakra 
mutató hivatkozások.

Módosítás 72

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az Unió által az egyes közös érdekű 
projektek számára elkülönített és kifizetett 
források; 
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Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a regionális hatóságok projektekben 
való közreműködésének formája, különös 
tekintettel az érintett régiókban 
megvalósuló beruházások szakaszaiban 
való aktív részvételükre;

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) a már megvalósult beruházások 
továbbfejlesztése és a közös érdekű 
projektek előtti lehetséges akadályok, 
amelyek végső soron ellehetetleníthetik a 
hatáskörrel rendelkező hatóságok által 
megállapított határidőn belüli 
szabályszerű végrehajtást.

Módosítás 75

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Észak-déli irányú villamosenergia-
hálózati összekapcsolódások Közép-Kelet-
és Délkelet-Európában: észak-déli és kelet-
nyugati irányú, valamint harmadik 
országokkal fennálló összekapcsolódások 
és belső vezetékek, amelyek célja a belső 
piac teljes körű megvalósítása és a 
megújuló forrásból származó 
energiatermelés integrálása.
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Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet  – 2 rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Indokolás

Néhány földgázfolyosó meghatározását újra kell fogalmazni annak érdekében, hogy 
kiterjedjen mindenfajta infrastruktúrára (mivel a rendelet a föld alatti tárolólétesítményekre 
és az LNG-terminálokra is vonatkozik), és semleges legyen. Általánosabb szempontból pedig 
rendkívül fontos, hogy a határokon átnyúló kapacitásfejlesztéshez (például a rendszer 
rugalmasságának növeléséhez) szükséges beruházások ne legyenek kizárva.

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Indokolás

Néhány földgázfolyosó meghatározását újra kell fogalmazni annak érdekében, hogy 
kiterjedjen mindenfajta infrastruktúrára (mivel a rendelet a föld alatti tárolólétesítményekre 
és az LNG-terminálokra is vonatkozik), és semleges legyen. Általánosabb szempontból pedig 
rendkívül fontos, hogy a határokon átnyúló kapacitásfejlesztéshez (például a rendszer 
rugalmasságának növeléséhez) szükséges beruházások ne legyenek kizárva.

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Indokolás

Néhány földgázfolyosó meghatározását újra kell fogalmazni annak érdekében, hogy 
kiterjedjen mindenfajta infrastruktúrára (mivel a rendelet a föld alatti tárolólétesítményekre 
és az LNG-terminálokra is vonatkozik), és semleges legyen. Általánosabb szempontból pedig 
rendkívül fontos, hogy a határokon átnyúló kapacitásfejlesztéshez (például a rendszer 
rugalmasságának növeléséhez) szükséges beruházások ne legyenek kizárva.

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 9 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Olajszállítási hálózati összeköttetések
Közép-Kelet-Európában (OSC): a közép-

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

kelet-európai olajvezeték-hálózat 
kölcsönös átjárhatóságát biztosítják az 
ellátás biztonságának javítása és a 
környezeti kockázatok csökkentése 
érdekében.

Módosítás 80

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

A II. melléklet 1. pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia-
projektek esetében az egyes csoportok 
tagjai a tagállamok hatáskörrel rendelkező 
hatóságainak képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, valamennyi érintett 
tagállam hatáskörrel remdelkező helyi, 
regionális és autonóm hatóságai, 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.

Módosítás 81

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 2. pontjában említett
kategóriákba tartozó földgázprojektek 
esetében az egyes csoportok tagjai a 
tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, a szállításirendszer-
üzemeltetők, akik a 2009/73/EK irányelv 7. 
cikke és a 715/2009/EK rendelet 12. cikke 
értelmében a regionális szintű 

A II. melléklet 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó földgázprojektek 
esetében az egyes csoportok tagjai a 
tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, valamennyi érintett 
tagállam hatáskörrel rendelkező helyi, 
regionális vagy autonóm hatóságai, a 
szállításirendszer-üzemeltetők, akik a 
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együttműködési kötelezettségüket 
teljesítik, valamint az I. mellékletben 
felsorolt egyes alkalmazandó prioritások 
által érintett projektgazdák, illetve a 
Bizottság, az Ügynökség és a földgázpiaci 
ENTSO.

2009/73/EK irányelv 7. cikke és a 
715/2009/EK rendelet 12. cikke értelmében 
a regionális szintű együttműködési 
kötelezettségüket teljesítik, valamennyi 
érintett infrastruktúra-üzemeltető és az 
őket képviselő szervezetek, valamint az I. 
mellékletben felsorolt egyes alkalmazandó 
prioritások által érintett projektgazdák, 
illetve a Bizottság, az Ügynökség és a 
földgázpiaci ENTSO.

Indokolás

A rendeletjavaslatnak el kell ismernie az LNG-terminálok és a föld alatti tárolólétesítmények 
szerepét a belső energiapiac rugalmasságának biztosításában. Ennek megfelelően a 
tárolólétesítmények és az LNG-terminálok üzemeltetőinek hivatalos státuszt kell kapniuk a 
közös érdekű projektek kiválasztási eljárásában és a költség-haszon elemzésben; ezért az 
infarstruktúrák üzemeltetőinek és az őket képviselő szervezeteknek a csoportok összetételében 
érdekelt félként hivatalos státuszt kell kapniuk, mivel olyan tárolólétesítmény- és LNG-
terminálüzemeltetőket képviselnek, akik ráadásul projektgazdák.

Módosítás 82

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 83

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

A projektgazdák és az Ügynökség – a 
csoport tagjaiként őket megillető egyéb 
jogok mellett – szavazati joggal nem 
rendelkeznek, és kizárólag megfigyelőként 
vehetnek részt a benyújtásra javasolt 
projektlista 3. cikk (4) bekezdése szerinti 
végső elfogadásán.

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Hiba a szövegben.

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A II. melléklet 1. pontjának a–d) 
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia-átviteli és -tárolási 
projektjavaslatokat feltüntetik a 
714/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 

törölve
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a villamosenergia-piaci ENTSO által 
kidolgozott, legújabb rendelkezésre álló 
tízéves villamosenergiahálózat-fejlesztési 
tervben.

Indokolás

A tízéves hálózatfejlesztési tervben való felsorolás nem lehet a közös érdekű projektté 
minősítés feltétele. A közös érdekű projektek kiválasztási alapját annak kell képeznie, hogy a 
projekt megfelel-e az e rendeletben felsorolt összes vonatkozó kritériumnak, és uniós szinten 
elegendő társadalmi-gazdasági előnnyel jár-e, nem pedig annak, hogy szerepel-e az ENTSO-k 
által készített tervben.

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Az egységesség érdekében az LNG-terminálokat is meg kell említeni, mivel szerepelnek a II. 
melléklet 2. pontjában.

Módosítás 87

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

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

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

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adathalmaz összhangban áll az 
elemzés időpontjában hatályos uniós és 

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

nemzeti jogszabályokkal. A villamos 
energiával és a gázzal kapcsolatos két 
felhasznált adathalmaz összehasonlítható, 
különösen az egyes piaci árakra és 
volumenekre vonatkozó feltételezések 
esetében. Az adathalmazt a tagállamokkal 
és a valamennyi érdekelt képviseleti 
szervezetével – köztük a tudományos és 
környezetvédő szervezetekkel – folytatott 
hivatalos konzultációt követően állítják 
össze, és nyilvánosan hozzáférhetővé 
teszik. A Bizottság és az Ügynökség adott 
esetben hozzáférést biztosít a harmadik 
felektől származó kereskedelmi adatokhoz.

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet - 6 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A villamosenergia-átvitel és -tárolás 
terén a költség-haszon elemzésnek 
legalább a III. mellékletben meghatározott 
mutatókra gyakorolt hatásokat figyelembe 
kell vennie. A legújabb rendelkezésre álló 
tízéves villamosenergiahálózat-fejlesztési 

(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 
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terv kidolgozása során alkalmazott 
módszerrel összhangban a költség-haszon 
elemzés többek között figyelembe veszi a 
projektnek az alábbiakra gyakorolt 
hatásait:

terv kidolgozása során alkalmazott 
módszerrel összhangban a költség-haszon 
elemzés többek között figyelembe veszi a 
projektnek az alábbiakra gyakorolt 
hatásait:

Indokolás

Hiba a szövegben.

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

hatáskörrel rendelkező hatóság adott 
esetben aktívan támogathatja a 
projektgazda által végzett tevékenységeket.

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tervezett intézkedések; b) a tervezett intézkedések, a kérdéssel 
foglalkozó találkozók javasolt általános 
helyszínét és időpontját is ideértve;

Módosítás 96

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az e melléklet 4. pontja c) 
alpontjában említett külön találkozókat 
olyan helyen és időpontban kell 
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megtartani, ahol és amikor a legtöbb 
érdekelt fél részt tud venni. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság arra kötelezheti a 
projektgazdákat, hogy segítsék elő azon 
érdekelt felek részvételét, akik 
máskülönben anyagi vagy egyéb okokból 
nem lehetnének jelen.
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