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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

16.2.2010 A7-0016/75 

Módosítás  75 

Yannick Jadot 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0016/2010 

Adina-Ioana Vălean 

Az Európai Közösségen belüli energiaipari infrastruktúrát érintı beruházási projektek 

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

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 Közösség azt a célt tőzte 

maga elé, hogy olyan közös 

energiapolitikát vezet be, amely a 

Közösség energiaellátásának biztosítására, 

a nagy energiahatékonyságú gazdaságra 

való áttérésre és a versenyalapú 

energiapiacok mőködésére összpontosít. 

Or. en 

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. 
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16.2.2010 A7-0016/76 

Módosítás  76 

Yannick Jadot 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0016/2010 

Adina-Ioana Vălean 

Az Európai Közösségen belüli energiaipari infrastruktúrát érintı beruházási projektek 

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

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 – 

komoly változások mentek végbe, és az 

energiaipari infrastruktúrát érintı 

beruházások az Unió 

energiabiztonságának különösen az 

energiahatékonyság növelésével és 

energiamegtakarítással történı 

biztosítása, az energiaellátás terén a 

jövıben esetlegesen fellépı hiány és/vagy 

többlet feltérképezése, az Unió rendszeres 

energiaellátásának biztosítása, valamint a 

belsı piac zökkenımentes mőködése és a 

nagy energiahatékonyságú gazdaságra 

való áttérés szempontjából egyaránt 

kulcsfontosságú, megoldandó kérdéssé 

váltak. 

Or. en 

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. 
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17.2.2010 A7-0016/77 

Módosítás  77 

Yannick Jadot 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0016/2010 

Adina-Ioana Vălean 

Az Európai Közösségen belüli energiaipari infrastruktúrát érintı beruházási projektek 

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

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 

hagyományos üzemanyagok, a megújuló 

energia és a villamosenergia-ágazatbeli 

energiaipari infrastruktúrára irányuló, 

illetve az ezen ágazatok szén-dioxid-

kibocsátásával kapcsolatos beruházási 

projektekre, továbbá a távfőtéssel és 

távhőtéssel, valamint a fenti ágazatok 

által kibocsátott szén-dioxid 

leválasztásával és -tárolásával kapcsolatos 

nagyobb beruházási projektekre 

vonatkozó adatoknak és információknak a 

Bizottság részére való bejelentéséhez. 

Or. en 

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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17.2.2010 A7-0016/78 

Módosítás  78 

Yannick Jadot 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0016/2010 

Adina-Ioana Vălean 

Az Európai Közösségen belüli energiaipari infrastruktúrát érintı beruházási projektek 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  aa) az uniós és tagállami finanszírozás 

aránya a beruházási projektekben; 

Or. en 

Indokolás 

Fontos, hogy adatok álljanak rendelkezésre az uniós és a tagállami finanszírozás arányára 

vonatkozólag, becslések készítése és a közfinanszírozás irányítása érdekében. 
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17.2.2010 A7-0016/79 

Módosítás  79 

Yannick Jadot 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0016/2010 

Adina-Ioana Vălean 

Az Európai Közösségen belüli energiaipari infrastruktúrát érintı beruházási projektek 

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

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, vagy más uniós 

jogszabályok értelmében rendelkezésre 

bocsátott adatok és információk, illetve 

bármilyen egyéb adat, így többek között a 

Bizottság által megvásárolt adatok, 

valamint a mellékletben meghatározott 

kapacitásértékek alatti adatforrások 

alapján a Bizottság legalább kétévente 

ágazatokon átívelı elemzés alá veti az EU 

energiarendszerének szerkezeti fejlıdését 

és kilátásait, különös tekintettel a 

következıkre: 

Or. en 

Indokolás 

Az elemzések és forgatókönyvek elkészítéséhez a Bizottságnak képesnek kell lennie az összes 

rendelkezésére álló adatforrás, köztük az egyéb uniós jogszabályok értelmében biztosított 

adatok felhasználására. A tagállamok által más célokra átadott adatokat nem szabad 

másolni.  
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17.2.2010 A7-0016/80 

Módosítás  80 

Yannick Jadot 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0016/2010 

Adina-Ioana Vălean 

Az Európai Közösségen belüli energiaipari infrastruktúrát érintı beruházási projektek 

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

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 

szakemberek segíthetik. 

(2) Az (1) bekezdésben említett elemzések 

készítése során a Bizottság egyeztet az EU 

energiaágazatbeli beruházási terveinek 

elkészítésével megbízott szervekkel, 

segítséget kaphat a tagállamok szakértıitıl 

és/vagy más, a témában jártas 

szakemberektıl, illetve konzultál az 

érintett nyilvános érdekcsoportokkal és 

szervezeteikkel. 

Or. en 

Indokolás 

Az Európai Közösség Bizottság által készített energiaipari forgatókönyveinek kidolgozásába 

teljes mértékben be kell vonni a nyilvánosságot. 

 



 

AM\805363HU.doc 7/7 PE432.970v01-00 

 HU 

 

17.2.2010 A7-0016/81 

Módosítás  81 

Yannick Jadot 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0016/2010 

Adina-Ioana Vălean 

Az Európai Közösségen belüli energiaipari infrastruktúrát érintı beruházási projektek 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

Melléklet – 3.2 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3.2a) Radioaktívhulladék-tárolók és 

egyéb nukleáris létesítmények 

 

- radioaktív hulladék tárolására szolgáló 

létesítmények;  

 

- a 3.1. pont elsı franciabekezdése és e 

pont elsı franciabekezdése szerinti 

létesítményektıl eltérı nukleáris 

létesítmények. 

Or. en 

Indokolás 

A rendeletnek az atomenergiához kötıdı infrastruktúra teljes láncolatára vonatkoznia kell. 

 

 

 

 


