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RÖVID INDOKOLÁS

Bevezetés

Komoly erőfeszítéseket kell tenni nem csupán az európai közlekedés, hanem az 
energiainfrastruktúra korszerűsítésére és bővítésére, hogy megvalósulhasson az uniós 
energiapolitika alapvető célkitűzéseit jelentő versenyképesség, fenntarthatóság és 
ellátásbiztonság1 és létrejöhessen a belső energiapiac, amelyből az EU közlekedési ágazata is 
részesülhet. A bizottsági javaslat elsődleges célja e kötelezettségvállalás megfelelő 
eljárásainak és szabályainak kialakítása.

A Bizottság már 2010-ben2 felszólalt egy új uniós energiainfrastruktúra-politika létrehozása 
mellett a hálózatfejlesztés összehangolása és optimalizálása érdekében, kiemelve a meglévő 
transzeurópai energiahálózatokkal (TEN-E) kapcsolatos politika hatékonyabb – a tagállamok 
közötti szolidaritást szem előtt tartó – szabályozási kerettel való felváltásának szükségességét.

2011 júniusában a Bizottság elfogadta a következő többéves pénzügyi keretről szóló 
közleményét (2014–2020)3, amelyben Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozását 
javasolja a kiemelt energia-, közlekedési és digitális infrastruktúrák megvalósításához egy 40 
milliárd eurós egységes alap által, amelyből 9,1 milliárd eurót az energiára szánnak.

A TRAN bizottság illetőségi körét tekintve hangsúlyozni kell a szinergiák létrehozásának 
hasznosságát az uniós közlekedési infrastruktúra (TEN-T általi) és az energiainfrastruktúra-
projektek végrehajtása során, a közlekedési és energiainfrastruktúra-projektek lehetőség 
szerinti összehangolása, valamint a közös energia- és közlekedési folyosókra vonatkozó 
adminisztratív, engedélyezési és környezetvédelmi eljárások ésszerűsítése érdekében.  

A javaslat egyéb közlekedéssel összefüggő aspektusai arra vonatkoznak, hogy miként történik 
az olaj, a gáz és az elektromos áram EU-ba és EU-n belüli szállítása: elsősorban a vízen, 
közúton és vasúton szállított olaj és gáz esetében jelentkezne különbség a közlekedési politika 
változása esetén. 

Az importált nyersolaj 80%-a tankhajókon érkezik az EU-ba. Az uniós belső szállítási hálózat 
fontos jellemzője, hogy a nyugati részt csővezeték köti össze a főbb európai kikötőkkel, míg a 
közép-kelet-európai (EU-12) finomítók többségét a Barátság kőolajvezetéken keresztül 
Oroszország látja el (körülbelül 60 millió tonnával évente), a nyugati és keleti hálózatok 
közötti kapcsolat korlátozott. Ez annak tudható be, hogy a kelet-európai olajvezeték-hálózatot 
a hidegháború alatt tervezték és építették. Továbbá ezekben az országokban – az EU-15 
országokkal szemben – az olaj iránti kereslet 7,8%-os növekedésével számolnak 2010 és 2020 
között, és összességében az olaj jelentős részt fog kitenni az uniós energiaszerkezetben ezen 
időpont után. Ez nyomást gyakorol az olajvezeték-hálózat fejlesztésére az ellátás 
biztonságának garantálása érdekében Közép- és Kelet-Európában.

Az olaj szállítása komoly környezeti kockázatokat hordoz magában. A Barátság-hálózaton 

                                               
1 Az Európai Tanács 2011. február 4-i következtetései
2 Lásd COM(2010)0677
3 Lásd COM(2011)0500/I. végleges és COM(2011)0500/II. végleges (A szakpolitikai területek áttekintése)
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keresztüli ellátásban bekövetkező zavarok esetén a korlátozott alternatív ellátási lehetőségek 
miatt megnövekedne a tankhajóforgalom a környezeti szempontból érzékeny Balti-térségben, 
a Fekete-tengeren és a török szorosokban, komoly aggodalmakat okozva a balesetek és az 
olajszivárgás potenciális veszélye miatt. Havonta 3500-5000 hajó szeli át a Balti-tengert. A 
hajók 25%-a tankhajó, amelyek körülbelül 170 millió tonna olajat szállítanak évente. Az 
olajszivárgás kockázatának csökkentése mellett a tankhajóforgalom csökkentése alacsonyabb 
CO2- és NOX-kibocsátást eredményezhetne. 

A földgáz szintén fontos szerepet játszik az uniós közlekedés energiaellátásában, mivel 
fenntartható és alacsony kibocsátású energiaforrás, tiszta energiát szolgáltatva a 
villamosenergia-termelés (különösen a kapcsolt energiatermelés) részére, és ezáltal lehetővé 
teszi a szállítás terén jelentkező igények nehézségek nélküli kielégítését. A tiszta közlekedés 
céljait közvetlenül kezelheti üzemanyagként (LPG és CNG) történő felhasználása esetén. 
Ezzel egyidőben az EU túlságosan függ a nagy mértékben infrastruktúrafüggő 
földgázimporttól.

A növekvő energiakereslet támogatható lenne az LNG és CNG nagyobb fokú használatával. 
Ennek megfelelően jobban és hatékonyabban kell kihasználnunk a meglévő és a tervezett 
energiainfrastruktúra-hálózatokat. 

A földgáz belső piacának megvalósítása érdekében az EU-nak rendelkeznie kell a megfelelő 
földgáz-infrastruktúrával. Az ellátásban új szállítási kapacitások, a tagállamok közötti 
összeköttetések, illetve új tárolási és újragázosítási létesítmények kifejlesztésére van szükség. 
Fellépésre van szükség a jelenlegi beruházási igények kezelésére a nemzeti szállítási 
hálózatok erősítése és fejlesztése mellett. Az új iránymutatásoknak az „energiaszigetek” és a 
Balti-térségben, illetve a Közép- és Kelet-Európában tapasztalható, nemzeti földgázpiacok 
közötti összeköttetések hiányának kérdésével is foglalkozniuk kell.

Ajánlások

A fentiek alapján javasoljuk az alábbiakra való összpontosítást: 

(1) a közlekedés és az energia terén megvalósuló uniós infrastruktúra-projektek közötti 
szinergiák előmozdítása, többek között az illetékes hatóságok arra való ösztönzésével, hogy 
adjanak ki közös engedélyeket a környezetvédelem terén is

(2) a meglévő uniós csővezeték-hálózat további fejlesztése az EU-12 és az EU-15 országok 
közötti összeköttetés javítása érdekében, az olajellátás biztonságának garantálása az EU-12 
régióban 

(3) a tankhajóforgalom által okozott környezeti katasztrófák potenciális kockázatának 
csökkentése 

(4) a regionális LNG-terminálok szerepének előmozdítása, különös tekintettel a hajók 
üzemanyag-vételezésére, a vasúti és a tehergépjárművel történő szállításra 

(5) a földgáz fenntartható energiaforrás szerepének előmozdítása 

(6) a piaci integráció folytatása és az energiapiacok elszigeteltségének felszámolása
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(7) a szilárd és rugalmas nemzeti szállítási hálózatokra vonatkozó uniós célok támogatása.

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás1

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Figyelembe kell venni, hogy a 
legkülső régiók függetlensége és 
energiaellátása geomorfológiai 
adottságaik és földrajzi elhelyezkedésük 
miatt kihívást jelent, különösen a közös 
érdekű projektek kidolgozása kapcsán, 
mivel e régiók kedvező helyszínt 
nyújtanak a megújuló energiák 
fejlesztéséhez, ami kulcsfontosságú 
előfeltétel az energiapolitika területén és 
az éghajlatváltozás kapcsán kitűzött uniós 
célok eléréséhez.

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; ezzel 
összefüggésben kiemeli az 
energiakeresletben és -ellátásban a 
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jövőben felmerülő esetleges hiányosságok 
meghatározásának fontosságát.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az Unió belső csővezeték-
hálózatának nyugati és keleti részei között 
további integrációra van szükség az Unión 
belüli ellátás biztonságának garantálása 
érdekében.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Az ellátás biztonságának az egész 
Unióban való biztosítása érdekében 
tovább kell építeni az Unió szállítási 
hálózatának nyugati, keleti és délkeleti 
szakaszai közötti összeköttetéseket.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az olajszállítás kockázatos eszközei –
mint a tankhajók – igénybevételének 
csökkentése fontos tényező az 
olajszállítással összefüggő környezeti 
kockázat alacsonyabbá tételében.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A feszültség- és frekvenciastabilitás 
biztosítása érdekében különös figyelmet 
kell fordítani az európai villamosenergia-
hálózat stabilitására, a változékony 
megújuló energiák növekvő mértékű 
betáplálása által előidézett ingadozó 
körülmények között. A kutatás területén 
további erőfeszítésekre van szükség a 
megújuló erőforrásból előállított villamos 
energia esetében felmerülő ingadozások 
intelligens hálózatok, tárolási kapacitások 
és intelligens, az energiaszerkezetre 
vonatkozó koncepciók segítségével történő 
kiegyenlítése érdekében.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A tengeri potenciál EU-orientált 
összekapcsolásának megteremtése 
rendkívül fontos. Az Északi-tenger, a 
Balti-tenger és a Fekete-tenger tengeri 
potenciálja létfontosságú az Unió belső 
energiapiacának fejlesztéséhez.

Módosítás 8

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

(17a) A 2020-ig növekvő villamosenergia-
kereslet – ami a földgáz iránti kereslet 
kétszerese – tükrözése érdekében a 
villamos energiára vonatkozó projektek 
számára uniós finanszírozást kell 
elkülöníteni annak biztosítása érdekében, 
hogy az Unió hosszú távú 
energiapolitikájával összhangban 
elegendő pénzeszközök állnak 
rendelkezésre, különösen a közúti 
közlekedés villamosítása területén 
meglévő projektek számára.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A magas uniós hozzáadott értékkel 
bíró szinergiák kialakítása érdekében elő 
kell mozdítani az energia és a közlekedés 
területén meglévő horizontális 
projekteken keresztül folytatott 
együttműködést.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Össze kell hangolni a közlekedés és 
az energia terén megvalósuló uniós 
projektek tervezését és végrehajtását, hogy 
szinergiák jöhessenek létre ott, ahol ez 
gazdasági, technikai és környezeti 
szempontból megéri, kellően figyelembe 
véve a releváns biztonsági vonatkozásokat.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Az Európáról, a világ első számú 
turisztikai célpontjáról – az európai 
politika új politikai keretéről szóló, 2011. 
szeptember 27-i európai parlamenti 
állásfoglalással1 összhangban, amely 
szerint „az Európai Bizottság és a 
tagállamok vállalják, hogy az európai 
örökség és értékek jövő generációk 
számára történő megőrzése érdekében 
meghozzák a megfelelő intézkedéseket”, 
az energiainfrastruktúra-hálózatok 
kialakítása nem jelenthet veszélyt az 
európai (művészeti, kulturális, turisztikai, 
környezeti) örökségre.
_____________
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0407.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az illetékes hatóságoknak meg kell 
fontolniuk közös engedélyek kiadását a 
közös érdekű projektekre, amelyek 
szinergiát hoznak létre az uniós 
infrastrukturális projektek között az 
energia és a szállítás területén.

Módosítás 13
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Rendeletre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) A projektek határokon átnyúló 
jellege miatt minden részt vevő 
tagállamban kibővített időkeretet kell 
biztosítani a nyilvános konzultációra, 
amely az összes érintett szereplő – így az 
érintett polgárok, önkormányzatok és 
régiók stb. – teljes részvételének 
biztosítása érdekében többek között 
szavatolja, hogy az érintett tagállamok 
nyelvén rendelkezésre álljon az ezzel 
kapcsolatos minden információ, valamint 
figyelembe veszi az egyes tagállamok 
eljárásainak sokféleségét.

Indokolás

A közlekedéshez hasonlóan számos energiaipari infrastruktúra további kihívást jelent a 
nyilvános konzultációk szempontjából. E nehézségek leküzdése és a projektek jobb 
fogadtatása érdekében, az intézkedések sürgősségét nem csorbítva, tekintettel az egyes 
tagállamok nyelveiből és eltérő eljárásaiból fakadó nyilvánvaló szükségletekre, a módosítás 
javasolja a konzultációs időkeret kibővítését.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A lakosság biztonságát esetlegesen 
fenyegető veszélyek elkerülése érdekében 
az energiainfrastruktúra tervezése és 
meghatározása során – különösen a 
közlekedési hálózatok esetében – el kell 
kerülni a szénhidrogéneket szállító 
konvojoknak a lakott területeken belül, 
vagy azok közelében való áthaladását.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az európai energiaügyi 
gazdaságélénkítő program jól szemléltette, 
milyen hozzáadott értéket képvisel, ha az 
európai jelentőségű projektek végrehajtási 
feltételeinek megteremtése érdekében a 
jelentős uniós finanszírozással 
magántámogatást mozgósítunk. Az 
Európai Tanács 2011. február 4-i ülésén 
elismerte, hogy egyes 
energiainfrastruktúra-projekteknek 
korlátozott állami finanszírozásra lehet 
szüksége a magánfinanszírozás 
mobilizálásához. A gazdasági és pénzügyi 
válság, valamint a költségvetési 
megszorítások fényében a következő 
többéves pénzügyi kereten belül célzott, 
támogatásokat és pénzügyi eszközöket 
egyaránt magában foglaló segítségnyújtást 
kell kidolgozni, amely új beruházókat vonz 

(29) Az európai energiaügyi 
gazdaságélénkítő program jól szemléltette, 
milyen hozzáadott értéket képvisel, ha az 
európai jelentőségű projektek végrehajtási 
feltételeinek megteremtése érdekében a 
jelentős uniós finanszírozással 
magántámogatást mozgósítunk. Az 
Európai Tanács 2011. február 4-i ülésén 
elismerte, hogy egyes 
energiainfrastruktúra-projekteknek 
korlátozott állami finanszírozásra lehet 
szüksége a magánfinanszírozás 
mobilizálásához. A gazdasági és pénzügyi 
válság, valamint a költségvetési 
megszorítások fényében a következő 
többéves pénzügyi kereten belül célzott, 
támogatásokat, pénzügyi eszközöket és 
állami kezességvállalásokat egyaránt 
magában foglaló segítségnyújtást kell 
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az energiainfrastruktúra-prioritásnak 
minősülő folyosókhoz és területekhez, 
miközben az uniós költségvetés 
hozzájárulását a lehető legalacsonyabb 
szinten tartja.

kidolgozni, amely új beruházókat vonz az 
energiainfrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosókhoz és területekhez, miközben az 
uniós költségvetés hozzájárulását a lehető 
legalacsonyabb szinten tartja.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A közlekedésről szóló fehér könyv alapján az EU célja az unión belüli közlekedés szén-dioxid-
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kibocsátásának csökkentése. E cél eléréséhez elengedhetetlen az elektromos energia, a 
hidrogén és az egyéb energiaforrások infrastruktúráinak fejlesztésére és kiépítésére nyújtott 
pénzügyi támogatás, amely infrastruktúrák hozzájárulnak a kibocsátások csökkentéséhez 
mind az agglomerációkban, mind pedig a távolsági közlekedésben.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont – 6 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a jövőbe mutató műszaki intézkedéseken 
és piaci intervención keresztül az alacsony 
széndioxid-igényű villamosenergia-
alkalmazások – például elektromos 
járművek – jelentősen magasabb 
mennyiségének lehetővé tétele;

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a II. melléklet 3. pontjában említett 
kategóriákba tartozó olajszállítási 
projekteket illetően a projekt jelentősen 
hozzájárul az alábbi három egyedi 
kritériumhoz:

(d) a II. melléklet 3. pontjában említett 
kategóriákba tartozó olajszállítási 
projekteket illetően a projekt jelentősen 
hozzájárul az alábbi három egyedi 
kritériumhoz:

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

– az ellátás biztonsága, csökkentve az 
egyetlen ellátási forrástól vagy útvonaltól 
való függést és megvalósítva a nagyobb 
összeköttetést;

– az energiaforrások hatékony és 
fenntartható felhasználása a környezeti 
kockázatok enyhítése révén;

– az energiaforrások hatékony és 
fenntartható felhasználása a környezeti 
kockázatok enyhítése révén, nevezetesen 
az olajszállítás kockázatos eszközei – mint 
a tankhajók – igénybevételének 
csökkentése által;

– kölcsönös átjárhatóság; – kölcsönös átjárhatóság;



PE483.779v03-00 14/20 AD\904089HU.doc

HU

Módosítás 20

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, és amennyiben a nemzeti 
hatóságok vagy a helyi vagy regionális 
önkormányzatok nem tudnak időben 
megegyezésre jutni, a Bizottság legfeljebb 
egy évre európai koordinátort jelölhet ki, 
akinek a megbízatása kétszer újítható meg.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az európai koordinátort az adott 
projekt(ek)hez kapcsolódóan rá bízott 
feladatok terén szerzett korábbi 
tapasztalatai alapján választják ki.

3. Az európai koordinátort az adott 
projekt(ek)hez kapcsolódóan rá bízott 
feladatok terén szerzett korábbi 
tapasztalatai alapján választják ki.
Kinevezését megelőzően az európai 
koordinátornak, illetve a tisztségre 
pályázóknak meg kell jelenniük az 
Európai Parlament illetékes bizottsága 
előtt.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 11. cikk szerinti határidők betartása és a 
közös érdekű projektek végrehajtásával 

A 11. cikk szerinti határidők betartása és a 
közös érdekű projektek végrehajtásával 
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kapcsolatos adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében a tagállamok e 
rendelet hatályba lépését követő kilenc
hónapon belül intézkedéseket hoznak a 
környezeti hatásvizsgálati eljárások 
ésszerűsítésére. Az intézkedések nem 
érinthetik az uniós szabályozásból fakadó 
kötelezettségeket.

kapcsolatos adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében a tagállamok e 
rendelet hatályba lépését követő tizenkét
hónapon belül intézkedéseket hoznak a 
környezeti hatásvizsgálati eljárások 
ésszerűsítésére. Az intézkedések nem 
érinthetik az uniós szabályozásból fakadó 
kötelezettségeket.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A két vagy több tagállam határain 
átnyúló projektek esetében a (4) bekezdés 
szerinti nyilvános konzultációt minden 
érintett tagállamban legkésőbb az első, 
valamely másik tagállamban folytatott 
nyilvános konzultáció kezdetének napját 
követő két hónapon belül megrendezik.

5. A két vagy több tagállam határain 
átnyúló projektek esetében a (4) bekezdés 
szerinti nyilvános konzultációt minden 
érintett tagállamban legkésőbb az első, 
valamely másik tagállamban folytatott 
nyilvános konzultáció kezdetének napját 
követő négy hónapon belül megrendezik. A 
konzultációkat az adott tagállamok 
hivatalos nyelvein folytatják le.

Indokolás

A közlekedéshez hasonlóan számos energiaipari infrastruktúra határokon átnyúló jellege 
további kihívást jelent a nyilvános konzultációk szempontjából. A projektek jobb fogadtatása 
érdekében, az intézkedések sürgősségét nem csorbítva, a határokon átnyúló projektek 
esetében a módosítás javasolja a konzultációs időkeret kibővítését.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) a közös érdekű projektek naprakész 
listájára vonatkozó információk;

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(cb) a regionális csoportok munkájára 
vonatkozó információk, beleértve a 
regionális csoportok munkájára mutató 
linkeket is.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – -10 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-10) A közlekedés szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentését szolgáló 
energiaellátó infrastruktúrahálózat 
fejlesztése és kiépítése:
a közlekedési ágazatban a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentését elősegítő 
energiaellátó infrastruktúrahálózatok –
hidrogén, elektromos járművek, 
akkumulátorcsere – fejlesztése és kiépítése 
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az agglomerációkban és a távolsági 
közlekedésben.
Érintett tagállamok: minden tagállam.

Indokolás

Fontos, hogy a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások témakörei közé 
beillesszék a közlekedési ágazatban a szén-dioxid kibocsátás csökkentését elősegítő 
energiaellátó infrastruktúrahálózatok fejlesztését és kiépítését. Egyértelmű példa erre a 
hidrogéntöltő állomások vagy a transzeurópai közlekedési hálózatok forrásaiból a 
közelmúltban innovatív projektként támogatott akkumulátorcsere-rendszer. 
(Környezetbarátabb közlekedési infrastruktúra az elektromos járművek számára).

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) az elektromos motorok és hibridek 
energiaellátásához szükséges megfelelő 
infrastruktúra;

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(eb) a hajókat a kikötőkben szárazföldön 
termelt elektromos árammal ellátó kikötői 
létesítmények, a fedélzeten lévő motorok 
alkalmazásával termelt elektromos 
energia helyett;

Módosítás 30

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

(3a) Üléseinek napirendjét és 
jegyzőkönyveit minden csoport közzéteszi 
az interneten.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 4 pont – f a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) A jövőbe mutató műszaki 
intézkedéseken és piaci intervención 
keresztül az alacsony széndioxid-igényű 
villamosenergia-alkalmazások – például 
elektromos járművek – lényegesen 
magasabb mennyiségének lehetővé tétele.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 5 pont – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) Az erőforrások hatékony és fenntartható 
felhasználásának mérésekor azt vizsgálják, 
milyen mértékben hasznosítja a projekt a 
meglévő infrastruktúrát, és milyen 
mértékben segíti elő a környezeti és az 
éghajlatváltozásból eredő terhek és 
kockázatok csökkentését.

(c) Az erőforrások hatékony és fenntartható 
felhasználásának mérésekor azt vizsgálják, 
milyen mértékben hasznosítja a projekt a 
meglévő infrastruktúrát, és milyen 
mértékben segíti elő a környezeti és az 
éghajlatváltozásból eredő terhek és 
kockázatok csökkentését, például az 
olajszállítás kockázatos eszközeinek –
mint a tankhajók – kevésbé kockázatos 
szállítási módokkal történő felváltása 
által.

Módosítás 33
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Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 pont – d a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) panasztételi és jogorvoslati lehetőség 
az illetékes hatóságoknál.

Indokolás

A projektek jogszerűsége és jobb fogadtatása érdekében fontos megnevezni az illetékes 
hatóságok előtti panasztétel és jogorvoslati lehetőségeket.
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