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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 infrastruktúrák 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:
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Módosítás 1

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 
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.

(13) Ez a rendelet szabályokat állapít meg 
a transzeurópai energiahálózatok időben 
történő kiépítésére és kölcsönös 
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. E célkitűzések teljesítése 
érdekében a javaslat előmozdítja a 
folyamatban részt vevő regionális 
hatóságokkal folytatott konzultációt, 
melyet az engedélyezési eljárás megfelelő 
szakaszában kell lebonyolítani.

Or. en

Módosítás 2

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 
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projektekre is.

Or. en

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 3

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;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 4

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 
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hálózatfejlesztési terv 715/2009/EK 
rendelet 8. cikkében rögzített célkitűzései 
szerint közös érdekűnek minősülő 
projektek kiválasztásának alapjául 
szolgáló, uniós szinten végzett, összesített 
értékelés.

Or. en

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 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az ellátás biztonsága;

Or. en

Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a tervezett erőműveknek a hálózat 
részeként való kezelése, különös tekintettel 
a megújuló energiaforrásokra;

Or. en



PA\898140HU.doc 7/18 PE486.214v01-00

HU

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

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 
bevezetése terén a végrehajtási tervhez 
viszonyítva két évnél hosszabb, 
indokolatlan – nem a projektgazdán kívül 
álló, nyomós ok miatti – késedelem 
tapasztalható:

Or. en

Módosítás 8

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, különösen az efféle 
projektekben érintett illetékes regionális 
hatóságok ekként ismeri el.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a várhatóan érintett hatóságokat, 
érdekelt feleket és lakossági csoportokat, 
különös tekintettel azoknak az illetékes 
regionális hatóságoknak az azonosítására, 
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amelyekkel konzultálni kell;

Or. en

Módosítás 10

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.

Or. en

Módosítás 11

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 

1. Amennyiben egy projektgazda egy, a II. 
melléklet 1. és 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projekttel – a vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projektek 



PA\898140HU.doc 9/18 PE486.214v01-00

HU

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.

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 
ösztönzőket nyújtsanak.

Or. en

Módosítás 12

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.

Or. en

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.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

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 teljesítik a következő 
kritériumokat:

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

Or. en

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 írható elő kötelező 
feltételként.

Módosítás 14

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; és

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, a 
társadalmi hatás vagy az innováció; és
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Or. en

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 15

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; és

(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;

Or. en

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 16

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 

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 
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hatáskörrel rendelkező nemzeti szabályozó 
hatóságok és az Ügynökség véleményt 
készített a projekt gazdasági 
életképességéről.

élvező projektek esetében a hatáskörrel 
rendelkező nemzeti szabályozó hatóságok 
és az Ügynökség véleményt készített a 
projekt gazdasági életképességéről.

Or. en

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 17

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 
támogatások formájában biztosított uniós 
pénzügyi támogatásra, ha az érintett 
projektgazdák egyértelműen bizonyítani 
tudják, hogy a projekt jelentős pozitív 
externáliákat eredményez, és gazdaságilag 
nem életképes.

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 
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.

Or. en
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Módosítás 18

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.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 bekezdés – 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.

Or. en

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.
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 bekezdés – 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, 
Szlovákia, Szlovénia.

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

Or. en

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 21

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 bekezdés – 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, 

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

Magyarország, Németország, Olaszország, 
Románia, Szlovákia, Szlovénia.

Or. en

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 22

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – 1 francia 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 képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, valamennyi érintett 
tagállam illetékes regionális 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.

Or. en
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – 2 francia 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 
együttműködési kötelezettségüket 
teljesítik, valamint az I. mellékletben 
felsorolt egyes alkalmazandó prioritások 
által érintett projektgazdák, illetve a 
Bizottság, az Ügynökség és a földgázpiaci 
ENTSO.

A II. melléklet 2. pontjában említett 
kategóriákba tartozó földgázprojektek 
esetében az egyes csoportok tagjai a 
tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, valamennyi érintett 
tagállam illetékes regionális hatóságai,
akik a 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.

Or. en

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 
infrastruktúrák 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 24

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

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

felek, valamennyi érintett tagállam 
illetékes regionális hatóságai, az I. 
mellékletben felsorolt egyes vonatkozó 
prioritások által érintett projektgazdák és a 
Bizottság képviselői.

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 bekezdés – 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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) A közös érdekű projekt által érintett 
érdekelt feleket, többek között az érintett 

(a) A közös érdekű projekt által érintett 
érdekelt feleket, többek között az érintett
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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.

nemzeti és regionális 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.

Or. en


