
 

 

 PE432.970/ 1 

 HU 

 

 

 

 

19.2.2010 A7-0016/ 001-073 

 

 

MÓDOSÍTÁSOK 001-073  
elıterjesztette: Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 

 

Jelentés 
Adina-Ioana Vălean A7-0016/2010 
Az Európai Közösségen belüli energiaipari infrastruktúrát érintı beruházási projektek 

 

Rendeleti javaslat (COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 bevezetı hivatkozás  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerzıdésre és különösen annak 284. 
cikkére, 

 

tekintettel az Európai Unió mőködésérıl 
szóló szerzıdésre és különösen annak 194. 
cikke (1) és (2) bekezdésére, 

Indokolás 

Ezen irányelvnek az energiára vonatkozó új jogalapon kell alapulnia (EUMSz. 194. cikk (1) 

bekezdés), mivel az ott felsorolt célokat szolgálja. Az utóbbira vonatkozó döntéshozatali eljárás 

az együttdöntés, amely lehetıvé teszi az Európai Parlament mint társjogalkotó teljes mértékő 

bevonását. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 bevezetı hivatkozás 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

tekintettel az Európai Atomenergia-
közösséget létrehozó szerzıdésre és 

törölve 
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különösen annak 187. cikkére, 
 

Indokolás 

Ezen irányelvnek az energiára vonatkozó új jogalapon kell alapulnia (EUMSz. 194. cikk (1) 

bekezdés), mivel az ott felsorolt célokat szolgálja. Az utóbbira vonatkozó döntéshozatali eljárás 

az együttdöntés, amely lehetıvé teszi az Európai Parlament, mint társjogalkotó teljes mértékő 

bevonását. 

 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Közösség azt a célt tőzte 
maga elé, hogy olyan közös 

energiapolitikát vezet be, amely a 
Közösség energiaellátásának biztosítására, 

a kis szén-dioxid-kibocsátású 

energiarendszerre való áttérésre és a 
versenyalapú energiapiacok mőködésére 

összpontosít. 

(1) Az Európai Unió azt a célt tőzte maga 

elé, hogy olyan közös, szolidáris 
energiapolitikát vezet be, amely az Unió 
energiaellátásának biztosítására, a magas 
hatékonyságú, kis szén-dioxid-kibocsátású 
energiarendszerre való áttérésre és a belsı 
piac keretein belül tisztességes versenyen 
alapuló versenyképes energiapiacok 
szolidáris mőködésére összpontosít. 

Indokolás 

Nem csupán arról van szó, hogy a piacokon megvalósuljon a piaci verseny elve, hanem a közös 

piacon tisztességes versenynek kell uralkodnia, és ehhez olyan szolidáris energiapolitikára van 

szükség, amely alacsony kibocsátást biztosító rendkívül hatékony technológiákon alapszik. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) E politika fontos részét képezi az 
energiaipari infrastruktúrát érintı 

beruházási projektek alakulására vonatkozó 

általános helyzet nyomon követése. A 

nyomon követésnek a megfelelı 

számadatok biztosításával lehetıvé kell 

tennie a Közösség számára a szükséges 

(2) Az európai energiapolitika 
kialakításának egyik elıfeltétele az 
energiaipari infrastruktúrát érintı 

beruházási projektek alakulására 

vonatkozó, Unión belüli általános helyzet 

nyomon követése. A nyomon követésnek a 

megfelelı számadatok biztosításával 
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összehasonlítások és értékelések 

elvégzését, illetve a megfelelı 
intézkedések megtételét, különösen az 

energia keresletének és kínálatának 

jövıbeli összhangját illetıen. 

lehetıvé kell tennie a Bizottság számára a 

szükséges összehasonlítások és értékelések 

elvégzését, illetve a megfelelı 
intézkedésekre irányuló javaslatok 
megtételét, különösen az energia 

keresletének és kínálatának jövıbeli 

összhangját illetıen. Az uniós szinten 
javasolt vagy meghozott valamennyi 
intézkedésnek semlegesnek kell lennie, és 
nem jelenthet beavatkozást a piac 
mőködésébe. 

Indokolás 

A rendelet politikai célját egyértelmően meg kell fogalmazni. A közös energiapolitika 

kialakításának egyik fontos eszközérıl van szó. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 
3 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az energiaágazatban az elmúlt években 

– a Közösségen kívül és belül egyaránt – 
komoly változások mentek végbe, és az 

energiaipari infrastruktúrát érintı 

beruházások a Közösség energiaellátásának 
biztosítása, a belsı piac mőködése és a kis 

szén-dioxid-kibocsátású energiarendszerre 

való áttérés szempontjából egyaránt 

kulcsfontosságú kérdéssé váltak. 

(3) Az energiaágazatban az elmúlt években 

– az Unión kívül és belül egyaránt – az 
ellátás területén súlyos negatív változások 
mentek végbe, és az energiaipari 

infrastruktúrát érintı beruházások az Unió 
stabil energiaellátásának biztosítása, a 
belsı piac zökkenımentes mőködése és a 

kis szén-dioxid-kibocsátású, magas 
hatékonyságú energiarendszerre való 
áttérés szempontjából egyaránt 

kulcsfontosságú kérdéssé váltak. 

Indokolás 

Hangsúlyozni kell, hogy az energiaágazatban nem pusztán változások, de negatív változások 

történtek, és ezek zavart okoztak az EU belsı piacának stabil energiaellátásban. 

 

Módosítás  6 
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Rendeletre irányuló javaslat 
4 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az új körülmények között valamennyi 
ágazat és valamennyi infrastruktúra 
esetében jelentıs beruházásokra van 

szükség, új típusú infrastruktúrákat kell 

kiépíteni, a piacon pedig új 

technológiáknak kell teret hódítaniuk. Az 

energiaágazat liberalizációja és a belsı piac 

mélyítése következtében a beruházások 

megvalósításában nagyobb szerep hárul a 

gazdasági szereplıkre, ezzel párhuzamosan 

pedig az olyan új szakpolitikai 

követelmények, mint az egyes 

energiaforrások részarányára vonatkozó 

célszámok, arra ösztönzik a tagállamokat, 

hogy szakpolitikáik megvalósítása során új 

és/vagy korszerősített energiaipari 

infrastruktúrák kialakítására törekedjenek. 

(4) Az új körülmények között valamennyi 
infrastruktúra, különösen a megújuló 
energiaforrások és az energiahatékonyság 
ágazatai esetében jelentıs beruházásokra 
van szükség, új típusú infrastruktúrákat 

kell kiépíteni, a piacon pedig új 

technológiáknak kell teret hódítaniuk. Az 

energiaágazat liberalizációja és a belsı piac 

mélyítése következtében a beruházások 

megvalósításában nagyobb szerep hárul a 

gazdasági szereplıkre, ezzel párhuzamosan 

pedig az olyan új szakpolitikai 

követelmények, mint az egyes 

energiaforrások részarányára vonatkozó 

célszámok, arra ösztönzik a tagállamokat, 

hogy szakpolitikáik megvalósítása során új 

és/vagy korszerősített energiaipari 

infrastruktúrák kialakítására törekedjenek. 

Indokolás 

Az energiamegtakarítás és az energiahatékonyság jelenti a költséghatékonyság szempontjából 

legjobb módot a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére az EU-ban. 2050-re az EU 

gazdaságának megújuló energiaforrásokon alapuló gazdasággá kell válnia. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A tagállamoknak ennek érdekében 
mindig mérlegelniük kell az 
energiafogyasztás csökkentését az EU 
20%-os energiahatékonysági 
célkitőzésének megfelelıen – mint az 
üvegházhatást okozó gázok (GHG) 
kibocsátásának csökkentésére vonatkozó 
célkitőzések elérésének leginkább 
költséghatékony módját –, illetve a 
meglévı infrastruktúra fejlesztését az új 
infrastrukturális beruházás elıtt. Az 
energiaipari infrastruktúra beruházási 
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projektjeinek teljes mértékben meg kell 
felelniük a 2020-as célkitőzésnek, mely 
szerint addigra az energia legalább 20%-
ának megújuló forrásokból kell 
származnia. 

Indokolás 

A rendeletet az éghajlatról szóló meglévı uniós jogszabályok keretében kell értelmezni, 

valamint az ebbıl eredı forgatókönyveknek teljesen meg kell felelniük a meglévı uniós 

célkitőzéseknek, illetve hozzá kell járulniuk ezek teljesítéséhez. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 
5 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Tekintettel az új szakpolitikai 
célkitőzésekre és a piaci fejleményekre, 
nagyobb figyelmet kell fordítani a 
közösségi energiaipari infrastruktúrát érintı 

beruházásokra, különösen azért, hogy 

idıben elıre lehessen jelezni a 
problémákat, terjeszteni lehessen a legjobb 

gyakorlati megoldásokat, és a Közösség 
energiarendszerének jövıbeli fejlıdését 
illetıen nagyobb átláthatóságot lehessen 

biztosítani. 

(5) Tekintettel az energiapolitikai 
célkitőzésekre és a piaci fejleményekre, a 
figyelmet elsıdlegesen az uniós 
energiaipari infrastruktúrát érintı 

beruházásokra kell fordítani, különösen 
azért, hogy idıben elıre lehessen jelezni az 
energiahordozókkal való ellátás 
biztonságához kapcsolódó problémákat, 

terjeszteni lehessen a legjobb gyakorlati 

megoldásokat, és az Unió egymással 
összekapcsolt energiarendszereinek 
jövıbeli fejlıdését illetıen nagyobb 

átláthatóságot lehessen biztosítani. 

Indokolás 

Meg kell határozni, mely beruházásokat kell elsıdlegesként kezelni, mivel azoktól függ az 

ellátás biztonsága, a tagállamok rendszerei közötti összeköttetések tekintetében is. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A Bizottságnak és különösen az 

Energiapiaci Megfigyelıközpontnak ezért 

pontos adatokkal és információkkal kell 

(6) A Bizottságnak és különösen az 

Energiapiaci Megfigyelıközpontnak ezért 
– a legfontosabb beruházások 
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rendelkeznie a Közösség 
energiarendszerének legjelentısebb elemeit 

érintı beruházási projektekrıl, köztük a 

leszerelési projektekrıl. 

végrehajtása érdekében – pontos 
adatokkal és információkkal kell 

rendelkeznie az Unió energiarendszerének 
legjelentısebb elemeit érintı, folyamatban 
lévı és jövıbeli beruházási projektekrıl, 
köztük a meglévı infrastruktúra egy 
részére vonatkozó leszerelési projektekrıl. 

Indokolás 

A felügyelt infrastruktúra területén az elsıdleges beruházásoknak figyelembe kell venniük mind 

a folyamatban lévı, mind a jövıbeni projekteket, valamint az átmeneti és a végleges 

leszereléseket is. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 
7 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A Közösségnek érdeke, hogy a 
tagállamok vagy az általuk e feladattal 

megbízott szervek kétévente adatokat és 

információkat győjtsenek a termelési, a 

szállítási és a tárolási kapacitások elıre 

látható alakulásáról és az ezekre irányuló 

beruházási projektekrıl, és azokat a 

Bizottsághoz eljuttassák. Ezért biztosítani 
kell azt, hogy a Bizottság értesüljön 
azokról a beruházási projektekrıl, amelyek 

esetében a kivitelezés már elkezdıdött 

vagy elıreláthatólag öt éven belül el fog 

kezdıdni, illetve azokról, amelyek egyes 

infrastruktúrák három éven belüli 

leszerelésére irányulnak. 

(7) Az Unió jövıbeli beruházásai 
szempontjából fontos, hogy adatokat és 
információkat győjtsenek a termelési, a 

szállítási és a tárolási kapacitások elıre 

látható alakulásáról és az ezekre irányuló 

beruházási projektekrıl. Ezért biztosítani 
kell azt, hogy a Bizottság, és különösen 
annak a piacfelügyelettel foglalkozó 
részlegei értesüljenek azokról a beruházási 
tervekrıl és projektekrıl, amelyek esetében 

a kivitelezés már elkezdıdött vagy 

elıreláthatólag öt éven belül el fog 

kezdıdni, illetve azokról, amelyek egyes 

infrastruktúrák egészének vagy egy 
részének három éven belüli leszerelésére 

irányulnak. 

Indokolás 

Az azon infrastruktúrára vonatkozó információk, amelynek egésze vagy egy része öt éven belül 

leszerelésre kerül, nagyobb biztonságot nyújtanak a tervezés során, mint az eredetileg tervezett 

hároméves idıszakot érintı információk. 

 

Módosítás  11 
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Rendeletre irányuló javaslat 
9 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A Bizottság által ezen rendelet 
értelmében megszerzett információkat 
annak ellenırzésére lehet felhasználni, 
hogy a tagállamok megfelelnek-e a 
specifikus uniós jogszabályok, 
nevezetesen a megújuló forrásokból 
származó energia használatának 
elımozdításáról szóló 2009. április 23-i 
2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1 keretében elıírt 
kötelezettségeiknek. 

 _____________________ 
1 HL L 140., 2009.6.5., 16.o. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 
10 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A tagállamoknak e célból el kell 

juttatniuk a Bizottsághoz a kıolaj, a 
földgáz, a villamos energia, a 
bioüzemenyagok és a szén-dioxid 
termelésével, szállításával és tárolásával 

összefüggésben területükön tervezett vagy 

megvalósítás alatt lévı beruházási 

projektekre vonatkozó adatokat és 

információkat. Az érintett vállalkozások 

számára elı kell írni, hogy a szóban forgó 

adatokat és információkat juttassák el a 

tagállamnak. 

(10) A tagállamoknak e célból el kell 

juttatniuk a Bizottsághoz a kıolaj, a gáz, a 
szén, a megújuló energia és a villamos 

energia termelésével, szállításával és 

tárolásával összefüggésben területükön 

tervezett vagy megvalósítás alatt lévı, az 
energetikai infrastruktúrát érintı 
beruházási projektekre, továbbá a nagyobb 
távfőtési és -hőtési projekekre, valamint a 
szén-dioxid leválasztásával, szállításával 
és tárolásával kapcsolatos projektekre 
vonatkozó adatokat és információkat, 
beleértve a harmadik országokkal való 
összeköttetéseket. Az érintett vállalkozások 

számára elı kell írni, hogy a szóban forgó 

adatokat és információkat juttassák el a 

tagállamnak, annak érdekében, hogy a 
Bizottság nyomon követhesse az EU 
energetikai infrastruktúrájának 
változásait. A tagállamokat és a 
Bizottságot kötelezni kell arra, hogy 
biztosítsák a vállalkozások által 
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rendelkezésükre bocsátott adatok 
titkosságát. 

Indokolás 

Ez a módosítás tisztázza és kibıvíti a rendelet hatályát annak érdekében, hogy valamennyi 

energiaforrásra és a különbözı energiaforrásokhoz kapcsolódó teljes infrastruktúraláncolatra 

vonatkozzon. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 
12 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Annak érdekében, hogy a 

tagállamokra és a vállalkozásokra – 

különösen a kis- és középvállalkozásokra – 

ne háruljanak aránytalanul magas 

adminisztratív terhek és a költségek a 

minimálisra korlátozódjanak, e rendeletnek 

lehetıvé kell tennie azt, hogy a tagállamok 

és a vállalkozások mentesüljenek a 

bejelentési kötelezettségek alól, 

amennyiben az uniós energiapiacot 

szabályozó, az Európai Unió intézményei 

által elfogadott és a versenyalapú 

energiapiacokkal, az európai 

energiarendszer fenntarthatóságával és az 

Európai Közösség energiaellátásának 
biztosításával kapcsolatos célkitőzések 

elérésére törekvı ágazatspecifikus jogi 

aktusok alapján már szolgáltatnak a 

Bizottság részére egyenértékő 

információkat. 

(12) Annak érdekében, hogy a 

tagállamokra és a vállalkozásokra – 

különösen a kis- és középvállalkozásokra – 

ne háruljanak aránytalanul magas 

adminisztratív terhek és a költségek a 

minimálisra korlátozódjanak, e rendeletnek 

lehetıvé kell tennie azt, hogy a tagállamok 

és a vállalkozások mentesüljenek a 

bejelentési kötelezettségek alól, 

amennyiben az uniós energiapiacot 

szabályozó, az Európai Unió intézményei 

által elfogadott és a versenyalapú 

energiapiacokkal, az európai 

energiarendszer fenntarthatóságával és az 

Európai Unió energiaellátásának 
biztosításával kapcsolatos célkitőzések 

elérésére törekvı ágazatspecifikus jogi 

aktusok alapján már szolgáltatnak a 

Bizottság részére egyenértékő és 
összehasonlítható információkat. Az 
energiaágazat harmadik liberalizációs 
csomagjában (2009/72/EK irányelv1, 
2009/73/EK irányelv2, 713/20093/EK 
rendelet3, 714/20094/EK rendelet4 és 
715/2009/EK rendelet5) meghatározott 
jelentési kötelezettségek átfedését ezért el 
kell kerülni. A Bizottságnak pontosítania 
kell az említett mentesség alkalmazását 
annak érdekében, hogy valóban 
könnyítsen a jelentéstételi terhen, és 
egyértelmővé tegye a bejelentési 
kötelezettségek tartalmát, formáját és 
határidıit, hogy ezek a kötelezettségek 
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mely személyekre vagy szervezetekre 
vonatkoznak, továbbá kik felelnek a 
jelentési rendszer irányításáért. 

 ________________ 
1 HL L 211., 2009.8.14. , 55.o. 
2 HL L 211., 2009.8.14., 94. o. 
3 HL L 211., 2009.8.14., 1.o. 
4 HL L 211., 2009.8.14., 15. o. 
5 HL L 211., 2009.8.14., 36. o. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 
12 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) A tagállamok, az általuk megbízott 
szervek vagy – adott esetben – az európai 
uniós energiaipari infrastruktúrát érintı 
beruházási tervek elkészítésével megbízott 
testületek biztosítják a Bizottsághoz 
eljuttatott adatok és információk jó 
minıségét, relevanciáját, pontosságát, 
egyértelmőségét, idıbeli pontosságát és 
koherenciáját; ugyanakkor biztosítják az 
üzleti szempontból érzékeny adatok és 
információk bizalmasságát. 

Indokolás 

A 6. cikknek való megfelelés biztosítása érdekében be kell illeszteni egy preambulumbekezdést, 

amely tagállamok, az általuk megbízott szervek vagy – adott esetben – az európai uniós 

energiaipari infrastruktúrát érintı beruházási tervek elkészítésével megbízott testületek azon 

felelısségére utal, hogy biztosítsák a Bizottsághoz eljuttatott adatok és információk jó 

minıségét és relevanciáját, ugyanakkor biztosítsák az üzleti szempontból érzékeny adatok és 

információk bizalmasságát. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 
13 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az adatok feldolgozása és az értesítés (13) Az adatok feldolgozása és az értesítés 
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egyszerősítése és biztonságossá tétele 

érdekében lehetıvé kell tenni a Bizottság 

és különösen az Energiapiaci 

Megfigyelıközpont számára, hogy e célok 

és különösen az integrált informatikai 

eszközök és folyamatok mőködtetése 

céljából meghozza a szükséges 

intézkedéseket. 

egyszerősítése és biztonságossá tétele 

érdekében lehetıvé kell tenni a Bizottság 

és különösen az Energiapiaci 

Megfigyelıközpont számára, hogy e célok 

és különösen az integrált informatikai 

eszközök és folyamatok mőködtetése 

céljából meghozza a szükséges 

intézkedéseket. A Bizottságnak 
biztosítania kell, hogy ezek az 
informatikai eszközök garantálják a 
Bizottság rendelkezésére bocsátott adatok 
és információk titkosságát. 

Indokolás 

A Bizottság által kért adatok és információk a gazdasági szereplık számára rendkívül érzékeny 

adatok, ezért a Bizottságnak ezen adatok vagy információk kezelése során a legmagasabb 

szintő titkosságot kell biztosítania. 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 
14 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14a) A környezeti információkhoz való 
hozzáférésre az Európai Parlament és a 
Tanács 2006. szeptember 6-i, a környezeti 
ügyekben az információhoz való 
hozzáférésrıl, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történı részvételérıl és 
az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény 
rendelkezéseinek a közösségi 
intézményekre és szervekre való 
alkalmazásáról szóló 1367/2006/EK 
rendelete1, valamint az Európai 
Parlament és a Tanács 2003. január 28-i, 
a környezeti információkhoz való 
nyilvános hozzáférésrıl szóló irányelve2 
alkalmazandó. Ez a rendelet nem 
befolyásolja az említett jogszabályokban 
foglalt rendelkezéseket. 

  

 
1
 HL L 264., 2006.9.25., 13. o. 

 2 HL L 41., 2003.2.14., 26. o. 
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Indokolás 

A módosítás célja az, hogy a rendelet elıírásait az Aarhusi Egyezmény rendelkezéseihez, illetve 

tagállami és közösségi szintő végrehajtási eszközökhöz, nevezetesen az Aarhusi Egyezményhez 

a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésrıl szóló irányelvhez igazítsa. 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 
15 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) A Bizottságnak és konkrétan az 
Energiapiaci Megfigyelıközpontnak 
rendszeres, ágazatokon átívelı elemzés alá 

kell vetnie a Közösség energiarendszerének 
szerkezeti fejlıdését és kilátásait, illetve – 

bizonyos esetekben – kifejezetten az 

energiarendszer egyes szempontjaira 

összpontosító elemzéseket kell készítenie; 
ezen elemzéseknek különösen az 

energiakereslet és -kínálat hosszú távú 

egyensúlyát befolyásoló, az 

infrastruktúrákat és a beruházásokat érintı 

esetleges hiányosságok feltérképezését kell 
elısegíteniük. 

(15) A Bizottságnak és konkrétan 

Energiapiaci Megfigyelıközpontjának 
rendszeres, ágazatokon átívelı elemzés alá 

kell vetnie az Unió energiarendszerének 
szerkezeti fejlıdését és kilátásait, illetve – 

bizonyos esetekben – kifejezetten az 

energiarendszer egyes szempontjaira 

összpontosító elemzéseket kell készítenie; 
ezen elemzéseknek ki kell egészíteniük a 
nemzeti megközelítéseket, ki kell 
dolgozniuk regionális vetületeket, és 
különösen az energiakereslet és -kínálat 

hosszú távú egyensúlyát befolyásoló, az 

infrastruktúrákat és a beruházásokat érintı 

esetleges hiányosságok és az ehhez 
kapcsolódó kockázatok feltérképezésével 
kell elısegíteniük az energiabiztonság 
növelését. Ezen elemzésnek hozzá kell 
járulnia az energiaipari infrastruktúrák 
iránti igényrıl európai szinten zajló 
folyamatos vitához, és ezért azt megvitatás 
céljából továbbítani kell az érdekelt 
feleknek. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 
15 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15a) A kis- és középvállalkozásoknak a 
rendelet révén élvezniük kell az 
energiaipari beruházási projektekrıl szóló 
ellenırzések és jelentések elınyeit, 



 

 

 PE432.970/ 12 

 HU 

amelyek összegyőjtött adatait nyilvánosan 
elérhetıvé teszik és ez hosszú távon új, 
jobban szervezett beruházási tendenciákat 
segíthet elı. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 
16 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A jövıbeni fejleményekre vonatkozó 

közös elképzelések kialakítása és az 

átláthatóság fokozása érdekében, tekintettel 

arra, hogy ez utóbbi különösen fontos a 

piacra újonnan belépık számára, indokolt 

lehetıvé tenni, hogy a Bizottságot a 

tagállamok szakértıi vagy más, a témában 

jártas szakemberek segítsék. 

(16) A jövıbeni fejleményekre vonatkozó, 
az esetleges infrastrukturális 
hiányosságokról és az ezekhez kapcsolódó 
kockázatokról alkotott közös elképzelések 
kialakítása és az átláthatóság fokozása 

érdekében, tekintettel arra, hogy ez utóbbi 

különösen fontos a piacra újonnan belépık 

számára, indokolt lehetıvé tenni, hogy a 

Bizottságot a tagállamok szakértıi vagy 

más, a témában jártas szakemberek 

segítsék. 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ez a rendelet közös keretet hoz létre a 
kıolaj-, a földgáz-, a villamosenergia- és a 
bioüzemenyag-ágazatbeli energiaipari 
infrastruktúrára irányuló, illetve az ezen 
ágazatok szén-dioxid-kibocsátásával 
kapcsolatos beruházási projektekre 

vonatkozó adatoknak és információknak a 

Bizottság részére való bejelentéséhez. 

(1) Ez a rendelet közös keretet hoz létre a 
kıolaj-, a gáz-, a szén, a megújulóenergia- 
és a villamosenergia-ágazatbeli 
energiaipari infrastruktúrára irányuló 
beruházási projektekre, továbbá a 
távfőtéssel és távhőtéssel, a fenti ágazatok 
által kibocsátott szén-dioxid 
leválasztásával és -tárolásával kapcsolatos 
nagyobb beruházási projektekre vonatkozó 
adatoknak és információknak a Bizottság 

részére való bejelentéséhez. 

Indokolás 

Ez a módosítás tisztázza és kibıvíti a rendelet hatályát annak érdekében, hogy valamennyi 

energiaforrásra és a különbözı energiaforrásokhoz kapcsolódó teljes infrastruktúraláncolatra 

vonatkozzon. 
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Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) E rendeletet a mellékletben felsorolt 

azon beruházási projektekre kell 

alkalmazni, amelyek esetében a munka 
már elkezdıdött vagy terv szerint öt éven 

belül el fog kezdıdni, illetve azokról, 

amelyek célja, hogy bizonyos 

infrastruktúrákat három éven belül üzemen 

kívül helyezzenek. 

(2) E rendeletet a mellékletben felsorolt 

azon beruházási projektekre kell 

alkalmazni, amelyek esetében a kivitelezés 
már elkezdıdött vagy terv szerint öt éven 

belül el fog kezdıdni, illetve azokról, 

amelyek célja, hogy bizonyos 

infrastruktúrákat három éven belül üzemen 

kívül helyezzenek. 

Indokolás 

A jelenlegi megfogalmazás (azon projektek, „amelyek esetében a kivitelezés már elkezdıdött 

vagy terv szerint öt éven belül el fog kezdıdni”) túlságosan tág, és azt eredményezheti – 

különösen a kıolaj- és földgázágazatban –, hogy a projekteket túlságosan korai szakaszban kell 

bejelenteni. Ez fokozhatja a Bizottság által adott elırejelzések bizonytalanságát. 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. „infrastruktúra”: energia vagy szén-
dioxid termelésével, szállításával vagy 

tárolásával összefüggı bármilyen típusú 

létesítmény, illetve ilyen létesítmények 

bármely része, 

1. „infrastruktúra”: energia, valamint 
annak hordozói vagy szén-dioxid 
termelésével, szállításával vagy tárolásával 

összefüggı bármilyen típusú létesítmény, 

illetve ilyen létesítmények bármely része, 

Indokolás 

Az energia a szó fizikai értelmében tárolható, azaz hıenergiaként, elektromos energiaként vagy 

potenciális energiaként (pl. víz), de akár kémiai úton is, az energiahordozók által tartalmazott 

olyan anyagok révén, mint amilyenek a szénhidrogének, a szén, a hidrogén és egyebek. 

 

Módosítás  23 
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Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 2 pont – c pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) meglévı infrastruktúra leszerelése; c) meglévı infrastruktúra részleges vagy 
teljes leszerelése; 

Indokolás 

A leszerelés lehet végleges vagy csupán ideiglenes, például karbantartási munkálatok vagy 

szándékos üzemszünet miatt. 

 

Módosítás  24 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) az Európai Unió és harmadik 
országok között az energiaátvivı 
rendszerek számára új rendszerösszekötık 
kifejlesztése; 

Indokolás 

Fontos megemlíteni az Európai Unió és a vele szomszédos országok közötti energiaátvivı 

rendszerek közötti rendszerösszekötıket.  

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 3 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. „tervezett beruházási projektek”: a 
kivitelezés megkezdése elıtti állapotban 

lévı projektek, amelyek esetében a 

tıkeköltségek még nem merültek fel, 

illetve olyan projektek, amelyek esetében 

még nem történt meg a létesítmény 

leszerelése; ide értendıek az olyan 

projektek, amelyeknek fı elemei (helyszín, 
kivitelezı, vállalkozó, mőszaki jellemzık) 

teljes egészében vagy részben további 

módosításra vagy végleges engedélyezésre 

3. „tervezett beruházási projektek”: a 
kivitelezés megkezdése elıtti állapotban 

lévı projektek, amelyek esetében a 

tıkeköltségek még nem merültek fel, 

illetve olyan projektek, amelyek esetében 

még nem történt meg a létesítmény 

leszerelése; ide értendıek az olyan 

projektek, amelyek engedélyezési kérelme 
már beérkezett az illetékes hatóságokhoz, 
de amelyeknek fı elemei (helyszín, 
kivitelezı, vállalkozó, egyes alapvetı 
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 HU 

várnak; mőszaki és mőködési jellemzık stb.) teljes 
egészében vagy részben további 

módosításra vagy végleges engedélyezésre 

várnak; 

Indokolás 

A mőködési jellemzık általában nem minısülnek kereskedelmi szempontból kényes 

információnak, szemben egyes mőszaki jellemzıkkel. 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 7 pont – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7. „szállítás”: energiaforrások, 
energiatermékek vagy szén-dioxid 
szállítása hálózaton keresztül, ezen belül is: 

7. „szállítás”: villamos energia, illetve gáz 
vagy folyékony tüzelıanyagok vagy szén-
dioxid szállítása hálózaton keresztül, ezen 

belül is: 

Indokolás 

A szállítás nem csak az olyan energiaforrásokra vonatkozik, mint a gáz és a folyékony vagy 

akár szilárd tüzelıanyagok, hanem a villamos energiára is. 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 7 pont – b a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) távfőtés- vagy távhőtésvezetékeken; 

Indokolás 

A rendelettervezetben nem szerepelt a „közlekedés” címszó alatt a távfőtés és -hőtés. Noha a 

távhőtés és -hőtés helyi jellegőek, az ilyen létesítményeket meg kell említeni, mivel az a 

hálózatokból származó hasznot az egész EU élvezi az ellátás biztonsága, a megnövekedett 

energiahatékonyság és a kibocsátás csökkenése révén. Továbbá a távfőtés és -hőtés legfıbb 

akadálya a beruházás költsége, noha az infrastrukturális költségek megtérülnek az 

üzemanyagköltségekben a hıvisszaforgatás alkalmazásával. 

 

Módosítás  28 
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Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 8 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

8. energiaforrások vagy szén-dioxid 
állandó vagy ideiglenes tárolása földalatti 

vagy felszíni létesítményekben vagy 

geológiai tárolásra alkalmas helyszíneken, 
„vállalkozás”: 

8. „tárolás”: hı- illetve elektromos 
energia vagy energiaforrások állandó vagy 
ideiglenes tárolása földalatti vagy felszíni 

létesítményekben vagy geológiai tárolásra 

alkalmas helyszíneken, vagy a szén-dioxid 
tárolása földalatti geológiai rétegekben; 

Indokolás 

A szén-dioxid tárolása meghatározásának meg kell felelnie a szén-dioxid geológiai tárolásáról, 

valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 

2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1013/2006/EK 

rendelet módosításáról szóló 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvének . 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 8 a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 8a. „tározó” zárt tároló tartályok által 
alkotott rendszer vagy meghatározott 
geológiai struktúra, amely zárt 
tárolóhelyet képez;  

Indokolás 

A tározók szintén az infrastruktúra szerves részét képezik.  

 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 10 pont – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) Elsıdleges energiaforrások, így a kıolaj, 
a földgáz és a kıszén, vagy átalakított 
energiaforrások, például a villamos 

energia, 

a) Elsıdleges energiaforrások, így a kıolaj, 
a földgáz, a kıszén vagy a nukleáris 
tüzelıanyagok, vagy átalakított 
energiaforrások, például a villamos 

energia, 
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Indokolás 

A nukleáris tüzelıanyagok szintén elsıdleges energiaforrások. 

 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 10 a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 10a. „összesített adatok”: a nemzeti vagy 
regionális összesített adatok; ha a nemzeti 
szinten összesített adatok üzleti 
szempontból érzékeny információkat 
tennének közzé egyes vállalkozásokról, az 
összesítés történhet regionális szinten is; 

Indokolás 

A nemzeti szintő összesítés nem lenne elegendı bizonyos tagállamokban, mivel csak egyetlen 

vállalkozásra vonatkozna a rendelet. Ezért a rendeletnek biztosítania kell az adatok regionális 

szintő összesítésének lehetıségét is. Ugyanakkor annak érdekében, hogy ne a vállalkozás döntse 

el, mely regionális szinten összesítsék az adatokat, a Bizottság állapítja meg a megfelelı 

regionális szintet az érintett tagállamok vagy az általuk e feladattal megbízott szervek közös 

javaslata alapján. 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 10 b pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 10b. „külön testület”: az energiaipari 
ágazatra vonatkozó uniós jogszabályok 
által az olyan, energiaipari 
infrastruktúrához kapcsolódó uniós szintő 
többéves hálózatépítési és beruházási 
tervek elıkészítésével és elfogadásával 
megbízott testület, mint például a 
villamosenergia-piaci átvitelirendszer-
üzemeltetık hálózata, a villamos energia 
határokon keresztül történı kereskedelme 
esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételekrıl szóló, 2009. július 13-i, 
714/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 4: cikke, illetve a 
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földgázpiaci szállításirendszer-
üzemeltetık európai hálózata, a 
földgázszállító hálózatokhoz való 
hozzáférés feltételeirıl szóló 2009. július 
13-i 715/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet2 4. cikke alapján. 

 
1 HL L 211., 2009.8.14. , 15.o. 

 
2 HL L 211., 2009.8.14., 36. o. 

Indokolás 

A rendelettervezet számos alkalommal utal e külön testületekre (pl. 3. cikk (2) bekezdés). 

Tisztázni kell, hogy ez a szabály kifejezetten az energiaágazat 2009 tavaszán/nyarán elfogadott 

harmadik liberalizációs csomagjában meghatározott átvitelirendszer-üzemeltetıkre vonatkozik. 

Ezért valahol meg kell nevezni az ENTSO-E (a villamosenergia-piaci átvitelirendszer-

üzemeltetık európai hálózata) és az ENTSO-G (a földgázpiaci szállításirendszer-üzemeltetık 

európai hálózata) hálózatokat. A legjobb és legegyszerőbb módja ennek, ha beillesztjük ıket a 

meghatározások közé és ezzel egyértelmővé tesszük a kérdést a teljes rendelet vonatkozásában. 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 10 c pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 10c. „távfőtés” vagy „távhőtés”: gız, 
meleg víz vagy hőtött folyadékok 
formájában egy központi termelési 
egységbıl hálózaton keresztül több épület 
vagy telephely számára szolgáltatott, 
helyiségek vagy folyamatok főtésére vagy 
hőtésére használt hıenergia; 

Indokolás 

A rendeletnek külön említést kell tennie a távfőtésrıl; a hıenergia, a kapcsolt hı- és villamos 

energia elıállításáról, valamint a távfőtésrıl és távhőtésrıl. A villamos energia címszó alatt 

megemlített lehetıségek akkor a leghatékonyabbak, ha hıenergiát vagy hı- és villamos energiát 

szolgáltatnak egyszerre. A meghatározás szó szerint megegyezik az Európai Parlament és a 

Tanács 2009/28/EK irányelve 2. cikkének g) pontjával. 

 

Módosítás  34 



 

 

 PE432.970/ 19 

 HU 

Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Szem elıtt tartva azt, hogy az 

adatgyőjtési és -közlési kötelezettségnek a 

célokkal arányosnak kell lennie, a 

tagállamok vagy az általuk e feladattal 

megbízott szervek 2010 elején, majd ezt 

követıen kétévente összegyőjtik és a 

Bizottsághoz eljuttatják az e rendeletben 

meghatározott valamennyi adatot és 

információt. 

(1) Szem elıtt tartva azt, hogy az 

adatgyőjtési és -közlési kötelezettségnek a 

célokkal arányosnak kell lennie, a 

tagállamok vagy az általuk e feladattal 

megbízott szervek 2011 elején, majd ezt 

követıen kétévente összegyőjtik és a 

Bizottsághoz eljuttatják az e rendeletben 

meghatározott valamennyi adatot és 

információt. 

Indokolás 

Mivel a rendeletet csak 2010-ben fogadják el, nem reális a 2010-tıl kezdıdı jelentési 

kötelezettség. Ami a külön testületek a (2b) bekezdésnek megfelelı jelentéstételét illeti, az 

ENTSO-E és az ENTSO-G által elfogadandó közösségi szintő tízéves hálózati fejlesztési 

terveket nem tudják 2010-re összeállítani, hiszen a vonatkozó rendeletek csak 2011. március 3-

tól lépnek hatályba. 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az összesített adatokat és releváns 

projektinformációkat elsı ízben 2010-ben, 
majd ezután kétévente juttatják el a 

Bizottsághoz. 

Az összesített adatokat és releváns 

projektinformációkat elsı ízben 2011-ben, 
majd ezután kétévente juttatják el a 

Bizottsághoz. 

Indokolás 

Mivel a rendeletet csak 2010-ben fogadják el, nem reális a 2010-tıl kezdıdı jelentési 

kötelezettség. Ami a külön testületek a (2b) bekezdésnek megfelelı jelentéstételét illeti, az 

ENTSO-E és az ENTSO-G által elfogadandó közösségi szintő tízéves hálózati fejlesztési 

terveket nem tudják 2010-re összeállítani, hiszen a vonatkozó rendeletek csak 2011. március 3-

tól lépnek hatályba. 
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 HU 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  

Az elsı albekezdés nem vonatkozik azon 

vállalkozásokra, amelyek esetében az 

illetékes tagállam úgy dönt, hogy a 3. 

cikkben elıírt adatokat vagy információkat 

más módon juttatja el a Bizottság részére. 

Az elsı albekezdés nem vonatkozik azon 

vállalkozásokra, amelyek esetében az 

illetékes tagállam úgy dönt, hogy a 3. 

cikkben elıírt adatokat vagy információkat 

más módon juttatja el a Bizottság részére, 
azzal a feltétellel, hogy az átadott adatok 
vagy információk összehasonlíthatók és 
egyenértékőek. 

Indokolás 

Noha ésszerő, hogy elkerüljük a bejelentési mechanizmusok megkettızését azon vállalkozások 

esetében, amelyek más eszközökkel már szolgáltatnak adatokat a Bizottság számára, biztosítani 

kell, hogy a más módon szolgáltatott információk és adatok teljes mértékben kompatibilisek és 

összehasonlíthatók legyenek az értesítés révén kapott adatokkal és információkkal. Ez fontos 

eleme annak, hogy az új rendelettel javítsuk a régi rendelet alkalmazását. 

 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 
4 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok az adatgyőjtés során 

elkerülik az átfedéseket és a minimálisra 

korlátozzák a vállalkozásokat terhelı 

költségeket. 

(2) A tagállamok az európai uniós 

jogszabályokban már megkövetelt 

adatgyőjtés során elkerülik az átfedéseket 

és a minimálisra korlátozzák a 

vállalkozásokat terhelı költségeket. 

Indokolás 

Fontos hangsúlyozni a kettıs jelentéstétel és a szükségtelen adminisztratív terhek elkerülésének 

célját. 
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 HU 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 1 bekezdés – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a tervezett vagy megvalósítás alatt lévı 
kapacitások; 

a) a tervezett vagy megvalósítás alatt lévı 
kapacitás mennyisége; 

Indokolás 

A rendelet ugyanezen cikkének (3) bekezdésében a „beépített kapacitás mennyisége” kifejezés 

szerepel. Egyértelmővé kell tenni, hogy az (1) bekezdésben szereplı „kapacitások” szó 

ugyanerre az adatra vonatkozik. 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 1 bekezdés – b pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az infrastruktúrákat vagy kapacitásokat 
érintı, tervezett vagy megvalósítás alatt 

lévı projektek helyszíne, megnevezése, 

típusa és fı jellemzıi; 

b) az infrastruktúrákat vagy kapacitásokat 
érintı, tervezett vagy megvalósítás alatt 

lévı projektek helyszíne, megnevezése, 

típusa és fı jellemzıi, valamint arra 
vonatkozó adatok, hogy melyek azok a 
kapacitások, amelyek még csak a tervezési 
fázisnál tartanak, és melyek a már 
megvalósítás alatt lévık; 

Indokolás 

Az energiabiztonság értékelése szempontjából fontos, hogy különbséget tegyünk a „biztosnak” 

tekinthetı, és rövid távon az energiabiztonság javításának lehetıségét magában rejtı 

beruházási projektek és azon projektek között, amelyek csupán a tervezési fázisnál tartanak.  Az 

energiatermelési ágazatban a bizonytalanság egyik oka valószínőleg a döntéshozatali eljárás, 

ahhoz hasonlóan, mint a közlekedési ágazatban az engedélyek kiadásának bonyolult eljárásai.  

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) az eredeti engedélyezési kérelem 
illetékes hatósághoz való beérkezésének 
napja és annak becsült dátuma, amikorra 
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 HU 

minden szükséges építési engedély és 
jogosítvány rendelkezésre áll; 

Indokolás 

Ahogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye (TEN/411) is javasolja, ennek a 

rendeletnek a bejelentett projektek terén elért haladást is értékelnie kell a tervezett menetrend 

tükrében. 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) az infrastruktúra rendelkezésre 
állásának vagy mőködésének ideiglenes – 
három éves idıszakot meghaladó – 
szünetelése. 

Indokolás 

A módosítás célja annak biztosítása, hogy korszerősítési intézkedések esetén közöljék, mennyi 

ideig nem áll rendelkezésre a létesítmény, és ez milyen következményekkel jár. 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 2 bekezdés – b pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a leszerelés várható idıpontja. b) a leszerelés várható idıpontja, beleértve 
– adott esetben – az infrastruktúra 
mőködésének fokozatos megszüntetésére 
vonatkozó közbensı idıpontokat. 

Indokolás 

 

Fontos, hogy több információ álljon rendelkezésre az új energiaipari infrastruktúra 

fejlesztésének pontos állásáról. 
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 HU 

Módosítás  43 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a környezetrehabilitáció érdekében 
tervezett intézkedések felsorolása, 
amennyiben a vonatkozó jogszabályok 
rehabilitációs kötelezettséget írnak elı. 

 

Módosítás 44 

Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A 3. cikkben elıírt adatközlésben 

minden esetben meg kell adni az adott 

jelentéstételi év elején meglévı beépített 
kapacitás mennyiségét.  

(3) A 3. cikkben elıírt adatközlésben 

minden esetben meg kell adni az adott 

jelentéstételi év elején rendelkezésre álló 
beépített termelési, szállítási és tárolási 
kapacitás mennyiségét. 

Indokolás 

Pontosítás. 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 
5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállam, az általa megbízott szerv vagy 

a 3. cikk (2) bekezdésében említett testület 

az értesítést kiegészítheti bármely egyéb – 
fontosnak ítélt – észrevétellel, így többek 
között a beruházási projektek 
végrehajtását érintı késedelmekkel vagy 
akadályokkal kapcsolatos információkkal. 

Amennyiben a tagállam a beruházási 
projektek végrehajtását érintı 
késedelmekkel vagy akadályokkal 
kapcsolatos információkkal rendelkezik, 
az általa megbízott szerv vagy a 3. cikk (2) 
bekezdésében említett testület a 3. cikk 
szerinti adatközlést kiegészíti ezekkel az 
információkkal.  

Indokolás 

Egyértelmővé kell tenni, hogy a tagállamok kötelesek észrevételeket főzni az általuk elküldött 
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 HU 

értesítésekhez, amennyiben a beruházási projektek megvalósulását érintı késedelmekkel vagy 

akadályokkal kapcsolatos információval rendelkeznek. 

 

Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok, az általuk megbízott 

szervek vagy – adott esetben – az európai 

uniós energiaipari infrastruktúrát érintı 

beruházási tervek elkészítésével megbízott 

testületek biztosítják a Bizottsághoz 

eljuttatott adatok és információk jó 

minıségét, relevanciáját, pontosságát, 

egyértelmőségét, idıbeli pontosságát és 

koherenciáját. 

(1) A tagállamok, az általuk megbízott 

szervek vagy – adott esetben – az európai 

uniós energiaipari infrastruktúrát érintı 

beruházási tervek elkészítésével megbízott 
külön testületek biztosítják a Bizottsághoz 

eljuttatott adatok és információk jó 

minıségét, relevanciáját, pontosságát, 

egyértelmőségét, idıbeli pontosságát és 

koherenciáját. Amennyiben az információ 
nem kellıen egyértelmő és teljes körő, a 
Bizottság elıírhatja e szervek számára 
további információk biztosítását. 

Indokolás 

A korábbi rendeletet a múltban nem megfelelıen alkalmazták, és a Bizottság nem mindig 

rendelkezett egységes és összehasonlítható adatokkal. Egyértelmővé kell tenni, hogy a 

Bizottságnak átadott információnak egyértelmőnek és teljes körőnek kell lennie, és amennyiben 

nem ez a helyzet, a Bizottság pontosítást kérhet. 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az európai uniós energiaipari 

infrastruktúrát érintı beruházási tervek 

elkészítésével megbízott testületek az 

általuk eljuttatandó adatokat és 

információkat kiegészítik a tagállamok 

által az összegyőjtött adatok és 

információk minıségére vonatkozóan 

esetleg tett észrevételekkel. 

Az európai uniós energiaipari 

infrastruktúrát érintı beruházási tervek 

elkészítésével megbízott külön testületek 
az általuk eljuttatandó adatokat és 

információkat kiegészítik a tagállamok 

által az összegyőjtött adatok és 

információk minıségére és relevanciájára 
vonatkozóan esetleg tett észrevételekkel. 

Indokolás 

A tagállamoknak, az általuk megbízott szerveknek vagy – adott esetben – az európai uniós 
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 HU 

energiaipari infrastruktúrát érintı beruházási tervek elkészítésével megbízott testületeknek nem 

csupán az adatok minıségét, hanem relevanciáját is biztosítaniuk kell. 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság az e rendelet értelmében 

közölt adatokat és információkat – 

különösen a 10. cikk (3) bekezdésében 
említett elemzésekben – nyilvánosságra 
hozhatja, feltéve, hogy csak összesített 
adatokat és információkat tesz közzé, és az 

egyes vállalkozásokra vonatkozó részletek 

nem kerülnek bemutatásra. 

(2) A Bizottság nyilvánosságra hozza az e 
rendelet értelmében közölt összesített 
adatokat és információkat – különösen a 

10. cikk (3) bekezdésében említett 

elemzésekben, feltéve, hogy csak nemzeti 
vagy regionális szinten összesített adatokat 
és információkat tesz közzé (különösen 
azokban az esetekben, ahol egy 
tagállamban csak egy vállalkozás 
található), és az egyes vállalkozásokra 
vonatkozó részletek nem kerülnek 

bemutatásra és nem válnak 
kikövetkeztethetıvé. 

 Ez a közzététel nem sérti az 
információkhoz való nyilvános 
hozzáférésrıl szóló, vonatkozó nemzeti és 
európai uniós jogszabályokat, különös 
tekintettel a környezetvédelmi 
információkra, a tızsdén jegyzett 
társaságokra vonatkozó információkra és 
a beruházási projektek állami 
finanszírozására vonatkozó 
információkra. 

Indokolás 

A módosítás célja az, hogy a rendelet elıírásait az Aarhusi Egyezmény rendelkezéseihez, illetve 

tagállami és közösségi szintő végrehajtási eszközökhöz, nevezetesen az Aarhusi Egyezményhez 

a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésrıl szóló irányelvhez igazítsa. 

 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok vagy az általuk megbízott A tagállamok, az általuk megbízott szervek 
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szervek megırzik az üzleti szempontból 

érzékeny adatok és információk 
titkosságát. 

és a Bizottság külön-külön is felelısek a 
birtokukban lévı, üzleti szempontból 

érzékeny adatok és információk 
titkosságának megırzéséért. 

Indokolás 

Pontosítani kell, hogy ki felelıs a birtokában lévı adatok titkosságának megırzéséért. 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 
7. cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság elfogadja az e rendelet 

végrehajtásához szükséges technikai 

intézkedéseket, így többek között az 
alkalmazandó számítási módszereket, a 
technikai fogalommeghatározásokat és a 
3. cikk szerinti adat- és információközlés 
formáját, tartalmát és egyéb részleteit. 

A Bizottság elfogadja az e rendelet 

végrehajtásához szükséges technikai 

intézkedéseket. Ezen intézkedések közé 
tartoznak az alkalmazandó számítási 
módszerek, a technikai 
fogalommeghatározások és a 3. cikk 
szerinti adat- és információközlés formája, 
tartalma és egyéb részletei, a 3. cikk (2) 
bekezdésében foglalt mentességet, és 
különösen az értesítések idızítésére és 
tartalmára, valamint a bejelentési 
kötelezettség hatálya alá tartozó szervekre 
vonatkozó rendelkezéseket is beleértve. 

Indokolás 

Az adminisztratív terhek elkerülése érdekében pontosítani kell a kettıs bejelentési kötelezettség 

esetén adható mentesség alkalmazásának módját. 

 

Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 
8. cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság felelıs az e rendelet 

értelmében hozzá beérkezı adatok és 

információk fogadására, tárolására és 

feldolgozására alkalmas informatikai 

eszközök kifejlesztéséért, üzemeltetésért, 

kezeléséért és karbantartásáért. 

A Bizottság felelıs az e rendelet 

értelmében az energiainfrastruktúrára 
vonatkozóan hozzá beérkezı adatok és 
információk fogadására, tárolására és 

feldolgozására alkalmas, tervezési célokat 
szolgáló informatikai eszközök 
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kifejlesztéséért, üzemeltetésért, kezeléséért 

és karbantartásáért. 

Indokolás 

Hozzá kell tenni, hogy mi az adatok feldolgozásának célja. 

 

Módosítás  52 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottság biztosítja továbbá, hogy az 
elsı bekezdésben említett célokhoz 
szükséges informatikai eszközök 
garantálják az e rendelet értelmében 
hozzá beérkezı adatok és információk 
titkosságát. 

Indokolás 

A Bizottság által kért adatok és információk a gazdasági szereplık számára rendkívül érzékeny 

adatok, ezért a Bizottságnak ezen adatok vagy információk kezelése során a legmagasabb 

szintő titkosságot kell biztosítania. 

 

Módosítás  53 

Rendeletre irányuló javaslat 
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A beérkezett adatok és információk, 

illetve bármilyen egyéb adat, így többek 

között a Bizottság által megvásárolt adatok 

alapján a Bizottság legalább kétévente 

ágazatokon átívelı elemzés alá veti az EU 

energiarendszerének szerkezeti fejlıdését 

és kilátásait, különös tekintettel a 

következıkre: 

(1) A beérkezett adatok és információk, 

illetve bármilyen egyéb adat, így többek 

között a Bizottság által megvásárolt adatok 

alapján a Bizottság legalább kétévente 

ágazatokon átívelı elemzés alá veti az EU 

energiarendszerének szerkezeti fejlıdését 

és kilátásait, különös tekintettel a 

következıkre: 

a) a kereslet és a kínálat terén a jövıben 
esetlegesen fellépı hiányosságok 

feltérképezése; 

a) az energiapiaci kereslet és a kínálat 
terén a jövıben esetlegesen fellépı hiány 
és/vagy többlet feltérképezése, külön 
hangsúlyt fektetve a termelési és a 
szállítási infrastruktúrában – különösen 
az infrastruktúra elhasználódásából 
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adódó – esetlegesen küszöbön álló 
hiányosságokra vagy hibákra; 

b) a beruházásokat akadályozó tényezık 
azonosítása és a kezelésükre alkalmas 

legjobb gyakorlati megoldások terjesztése; 

b) a beruházási projektek alakulásának 
nyomon követése az értesítés napjától a 
tényleges végrehajtásig, és különösen a 
megújuló energiaforrások fejlesztése 
tekintetében, valamint az azonosított 
akadályok leküzdésére alkalmas legjobb 

gyakorlati megoldások terjesztése; 

c) a piaci szereplık számára nagyobb 

átláthatóság biztosítása. 
c) a piaci szereplık és a lehetséges piacra 
lépık számára nagyobb átláthatóság 

biztosítása; 

 ca) a harmadik országokban az EU 
energiapiacára és energiabiztonságára 
hatást gyakorló európai uniós beruházási 
projektek nyomon követése; 

 cb) az egyetlen energiainfrastruktúrától 
való túlzott függıséggel járó kockázat, 
valamint a harmadik országokhoz való 
kapcsolódásokkal összefüggı kockázatok 
azonosítása; 

 cc) a belsı energiapiac mőködésének 
javításával (például az ellentétes irányú 
igénybevétel lehetısége és a 
rendszerösszekötık) összefüggı 
beruházási szükségletek azonosítása. 

Indokolás 

Az összegyőjtött adatokat és információkat elsısorban az infrastruktúrába történı 

beruházásokhoz kapcsolódó azon hiányosságok azonosítására kell felhasználni, amelyek 

gátolhatják a közös energiapiacra vonatkozó jogszabályok, valamint a megújuló forrásból 

származó energiára vonatkozó irányelv végrehajtását. Az értesítést riasztási eszközként kell 

használni a közös uniós energiapolitika sikeres végrehajtását veszélyeztetı infrastrukturális 

hiányosságok elırejelzésére. 

 

Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 
10 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben említett elemzések 

készítése során a Bizottságot a tagállamok 

szakértıi és/vagy más, a témában jártas 

(2) Az (1) bekezdésben említett elemzések 

készítése során a Bizottság biztosítja a 
koordinációt az európai uniós 
energiaipari infrastruktúrát érintı 
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szakemberek segíthetik. beruházási tervek elkészítésével megbízott 
testületekkel, továbbá a Bizottságot a 
tagállamok szakértıi és/vagy más, a 

témában jártas szakemberek, csoportok és 
szövetségek segíthetik. 

 

Módosítás  55 

Rendeletre irányuló javaslat 
10 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság az elemzéseket az 

érdekeltekkel megvitathatja. Az elkészített 

elemzéseket eljuttatja az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak, 

illetve nyilvánosan hozzáférhetıvé teszi 
ıket. 

(3) A Bizottság megvitatja az elemzéseket 

az érdekeltekkel. Az elkészített 

elemzéseket eljuttatja az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak, 

illetve nyilvánosan hozzáférhetıvé teszi 
azokat. 

Indokolás 

Az értesítési eljárásnak politikai célt is szolgálnia kell, mégpedig olyan elemzés elkészítését, 

amely hozzájárul az energiaipari infrastruktúrával kapcsolatos igényekrıl európai szinten 

folytatott folyamatos vitához. Ezért a Bizottság kötelességévé kell tenni, hogy megvitassa 

elemzéseit az érdekelt felekkel. 

 

Módosítás  56 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A nyomon követéssel kapcsolatban 
nyilvánosan hozzáférhetıvé tett 
dokumentumok közötti összhang 
megırzése érdekében a Bizottság 
figyelembe veszi az energiainfrastruktúra 
területén az egyéb vonatkozó 
jogszabályokkal, – pl. a 714/2009/EK 
rendelettel – összhangban alkalmazott 
különleges testületek által elkészített 
sokéves beruházási projekteket. 
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Indokolás 

Fontos a közzétett adatok koherenciája. 

 

Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 
11 cikk – 1 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az adatok minıségének javítása 
érdekében a Bizottság az elsı bekezdés 
szerinti elemzések elvégzésekor adott 
esetben megvizsgálja a mellékletben 
foglalt minimális küszöbértékeket, és 
felkérheti a tagállamokat, hogy 
részletezzék a tervezett vagy megvalósítás 
alatt lévı infrastruktúra vagy kapacitások 
fıbb jellemzıit. 

Indokolás 

Szükség van egy, a tervezett vagy megvalósítás alatt lévı infrastruktúra vagy kapacitások fıbb 

jellemzıit tartalmazó sablonra, mivel az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontja megemlíti e „fıbb 

jellemzıket”, azonban nem nevezi meg azokat; másrészrıl azonban a sablon követelménye a 

jelen rendeleti javaslathoz lelassítaná a végrehajtást. (Lásd még az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottság véleményét (TEN/411).) 

 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 
Melléklet – 1 pont – 1.-1 pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1.-1. Elıállítás 

 – Legalább napi 20 000 hordó kapacitású 
kitermelı létesítmények; 

Indokolás 

A javasolt rendelet szövegének egészével való összhang biztosítása érdekében. 

 

Módosítás  59 
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Rendeletre irányuló javaslat 
Melléklet – 1 pont – 1.2 pont – -1 bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ezekhez a projektekhez tartoznak továbbá 
a földgáz- és kıolajvezetékek szállító 
rendszereinek felújítása és használatba 
vétele, az irányítórendszerek és az adatok 
valósidejő regisztrálását szolgáló 
rendszerek kialakítása, valamint a 
kıolajtermékekkel való ellátás 
biztonságának javítását szolgáló 
rendszerek létrehozása és alkalmazása 
érdekében végzett beruházások. 

  

Indokolás 

Ezekhez a projektekhez kell sorolni a kıolajtermékeket szállító vezetékek szállító rendszereinek 

felújítása és használatba vétele az irányítórendszerek és az adatok valósidejő regisztrálását 

szolgáló rendszerek kialakítása, valamint a kıolajtermékekkel való ellátás biztonságának 

javítását szolgáló rendszerek érdekében végzett beruházásokat is. 

 

Módosítás  60 

Rendeletre irányuló javaslat 
Melléklet – 2 pont – 2.-1 pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2.-1. Elıállítás 

 – Legalább napi 0,1 millió köbméter 
kapacitású kitermelı létesítmények; 

Indokolás 

A javasolt rendelet szövegének egészével való összhang biztosítása érdekében. 

 

Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 
Melléklet – 2 pont – 2.1 pont – 2 francia bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az EK-Szerzıdés 155. cikkének 

megfelelıen kidolgozott 

Nemzeti vagy nemzetközi összekapcsolt 
hálózatok lényegi elemét képezı 
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iránymutatásokban szereplı közös érdekő 

csıvezetékek és projektek. 
csıvezetékek és az EK-Szerzıdés 155. 

cikkének megfelelıen kidolgozott 

iránymutatásokban szereplı közös érdekő 

csıvezetékek és projektek, valamint az 
energiaágazatbeli projektek közösségi 
pénzügyi támogatásán alapuló 
gazdaságélénkítı program létrehozásáról 
szóló, 2009. július 13-i, 663/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet1 
mellékletében hivatkozott projektek. 

 ________________ 
1HL L 200., 2009.7.31., 31. o. 

Indokolás 

Az Európai Parlament Jogi Szolgálatával folytatott konzultáció. 

 

Módosítás  62 

Rendeletre irányuló javaslat 
Melléklet – 2 pont – 2.2 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2.2. LNG-terminálok 2.2. LNG 

- Cseppfolyósított földgáz importálására 

szolgáló terminálok. 
– Cseppfolyósított földgáz importálására és 
exportálására szolgáló terminálok. 

 – A gázzá történı visszaalakításra és a 
tárolásra, valamint a cseppfolyósításra 
rendelkezésre álló kapacitások. 

Indokolás 

Az egységesség érdekében a rendelet hatályának az importra és az exportra is ki kell terjednie. 

 

Módosítás  63 

Rendeletre irányuló javaslat 
Melléklet – 2 pont – 2.3 pont – 1 a francia bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – Olyan informatikai szoftverek és 
hardverek, amelyek figyelemmel kísérik és 
valós idejő jelentést készítenek a 
gázkészletekrıl az EU illetékes 



 

 

 PE432.970/ 33 

 HU 

ügynökségei számára. 

Indokolás 

Ez az informatikai rendszer kulcsfontosságú infrastrukturális beruházás, amely elengedhetetlen 

az az irányú erıfeszítések növeléséhez, hogy jól mőködı figyelmeztetı és megelızı rendszer 

jöjjön létre az energetikai célú gáz biztonsága terén. Továbbá biztosítani fogja az N-1 program 

megfelelı végrehajthatóságát is. 

 

Módosítás  64 

Rendeletre irányuló javaslat 
Melléklet – 2 a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. SZÉN, LIGNIT ÉS OLAJPALA 

 – Évente legalább 1 millió tonna éves 
kitermelést végzı új vagy kibıvített 
külszíni bányák. 

 – Évente legalább 1 millió tonna éves 
kitermelést végzı új vagy kibıvített 
mélymőveléső bányák. 

Indokolás 

Az energiaforrások definíciója megemlíti a szenet, ezért a mellékletnek is tartalmaznia kell egy, 

a szénre vonatkozó infrastruktúrával kapcsolatos fejezetet. 

Módosítás  65 

Rendeletre irányuló javaslat 
Melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 3 francia bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

- Szélerımőtelepek (legalább 20 MW 

kapacitású tengeri, és legalább 10 MW 

kapacitású szárazföldi szélerımővek); 

- Szélerımőtelepek (legalább 20 MW 

kapacitású tengeri, és legalább 5 MW 

kapacitású szárazföldi szélerımővek); 

Indokolás 

 

A szárazföldi szélerımővek esetében a Bizottság által említett 10 MW-os küszöb túl magas 

lenne ahhoz, hogy megfelelı képet adjon a szélenergia utóbbi években az EU-ban mutatott 

jelentıs fejlıdésérıl (a 2008-ban épített teljes új villamosenergia-termelı kapacitás 36%-a – 

minden más technológiát megelızve – szélenergián alapul). Egy olyan eszköz, amely nem lenne 

képes nyomon követni az energiatermelési portfolió ilyen jelentıs részét, nemcsak a jelentıségét 

veszítené el, de a politikai döntéshozatalban való felhasználás során kontraproduktív is volna. 
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Módosítás  66 

Rendeletre irányuló javaslat 
Melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 4 francia bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

- Koncentrált napenergiát, geotermikus 

energiát és fotovoltaikus energiát elıállító 
létesítmények (egyenként legalább 10 MW 

kapacitású generátorok); 

– Koncentrált napenergiát és geotermikus 

energiát elıállító létesítmények (egyenként 
legalább 10 MW kapacitású generátorok), 
valamint fotovoltaikus energiát elıállító 
(legalább 5 MW kapacitású) 
létesítmények; 

Indokolás 

Durva becslések szerint a 10 MW-os küszöb fenntartása gyakorlatilag a fotovoltaikus energiát 

elıállító berendezéseknek kevesebb mint 10%-át fedné le. 

 

Módosítás  67 

Rendeletre irányuló javaslat 
Melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 5 francia bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

- Biomasszát/hulladékot hasznosító 
energiatermelı létesítmények (egyenként 
legalább 10 MW kapacitású generátorok); 

– Biomasszát/folyékony bio-
energiahordozókat/hulladékot hasznosító 
energiatermelı létesítmények (egyenként 
legalább 5 MW kapacitású generátorok); 

 

Módosítás  68 

Rendeletre irányuló javaslat 
Melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 6 a francia bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – olyan, megújuló forrásokból energiát 
elıállító decentralizált létesítmények, 
amelyek villamosenergia-hálózathoz 
kapcsolódnak, vagy amelyekre 
vonatkozóan egy vállalkozással kötött 
visszavásárlási szerzıdés van érvényben, 
és összteljesítményük több mint 10 MW. 
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Módosítás  69 

Rendeletre irányuló javaslat 
Melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 1 francia bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

- 150 kV vagy annál nagyobb feszültségre 
tervezett, villamos energia átvitelére 

szolgáló légvezetékek; 

- 100 kV vagy annál nagyobb feszültségre 
tervezett, villamos energia átvitelére 

szolgáló légvezetékek; 

Indokolás 

A 150 kV-os feszültség kizárhatja a néhány tagállamban tervezett számos 110 KV-os vezetéket. 

 

Módosítás  70 

Rendeletre irányuló javaslat 
Melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 3 francia bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

- Az EK-Szerzıdés 155. cikkének 

megfelelıen kidolgozott 

iránymutatásokban szereplı közös érdekő 

projektek. 

– Az EK-Szerzıdés 155. cikkének 

megfelelıen kidolgozott 

iránymutatásokban szereplı közös érdekő 
csıvezetékek és projektek, valamint a 
663/2009/EK rendelet mellékletében 
hivatkozott projektek. 

  

Indokolás 

Az Európai Parlament Jogi Szolgálatával folytatott konzultáció. 

 

Módosítás  71 

Rendeletre irányuló javaslat 
Melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 3 a francia bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – Legalább 300 mm-es átmérıjő távfőtési 
hálózat. 

Indokolás 

A 2020-as célok elérése tekintetében stratégiai jelentıséggel bírnak a távfőtési infrastruktúrák 

– a főtés és hőtés piacán a nagyobb hatékonyság és a megújuló energiaforrások használatának 
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növelése. Ezeket a javaslatban meg kell említeni. 

 

Módosítás  72 

Rendeletre irányuló javaslat 
Melléklet – 3 pont – 3.2 a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3.2a. Tárolás 

 – villamosenergia-tároló létesítmények; 

  

  

 

 

Módosítás  73 

Rendeletre irányuló javaslat 
Melléklet – 5 pont – 5.2 pont – -1 bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 E bekezdés hatálya alá tartoznak 
tartoznak továbbá a 663/2009/EK 
rendeletben említett, a szén-dioxid 
geológiai rétegekben történı tárolásával 
kapcsolatos projektek. 

  

Indokolás 

Fontos, hogy belefoglaljuk ebbe a bekezdésbe az energiaágazatbeli projektek közösségi 

pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítı program létrehozásáról szóló rendeletben 

említett, a szén-dioxid geológiai rétegekben történı tárolásával kapcsolatos projekteket is. 

 

 

 

 


