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Módosítás 100
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 172. 
cikkére,

Tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 172. 
cikkére, 191. cikkére, 192. cikkének (1) 
bekezdésére, 194. cikkének (1) 
bekezdésére és 194. cikkének (2) 
bekezdésére,

Or. en

Indokolás

Ez a rendelet az európai zöld megállapodás előmozdításához, az EU klímasemlegességi 
céljának eléréséhez, valamint az EU 2030-ra és 2050-re vonatkozó éghajlat- és 
energiapolitikai célkitűzéseinek megvalósításához szükséges energetikai infrastruktúra 
kiépítésének kulcsfontosságú eszköze. A jogalapot ezért ki kell terjeszteni az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésnek (EUMSZ) az uniós környezetvédelmi és energiapolitikára 
vonatkozó rendelkezéseire, a vonatkozó szakpolitikai célok elérésének elősegítése érdekében.

Módosítás 101
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében21 meghatározott egy új 
növekedési stratégiát, amelynek célja az 
Uniót olyan igazságos és virágzó 
társadalommá kívánja alakítani, amely 
modern, erőforrás-hatékony és 
versenyképes gazdasággal rendelkezik, 
ahol 2050-re megszűnik a nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol a 
gazdaság növekedése nem erőforrásfüggő. 

(1) A Bizottság a 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében21 meghatározott egy új 
növekedési stratégiát, amelynek célja az 
Uniót olyan igazságos és virágzó 
társadalommá kívánja alakítani, amely 
modern, erőforrás-hatékony és 
versenyképes gazdasággal rendelkezik a 
klímasemlegesség mihamarabbi, de 
legkésőbb 2050-re történő megvalósítása 
érdekében, és ahol a gazdaság növekedése 
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Az éghajlat-politikai céltervről22 szóló 
bizottsági közlemény, amely azt javasolja, 
hogy az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésének mértékét 2030-ig emeljék 
legalább 55 %-ra (amely törekvést az 
Európai Tanács 2020. december 11-én jóvá 
is hagyott), valamint annak mögöttes 
hatásvizsgálata megerősíti, hogy a jövőbeni 
energiaszerkezet jelentősen különbözni fog 
a jelenlegitől, és alátámasztja, hogy 
szükség van az energetikai jogszabályok 
felülvizsgálatára és azok szükség szerinti 
módosítására. Nyilvánvaló, hogy az 
energia-infrastruktúrába jelenleg eszközölt 
beruházások nem elégségesek annak 
átalakításához és a jövő energia-
infrastruktúrájának kiépítéséhez. Ez azt is 
jelenti, hogy létre kell jönnie egy olyan 
infrastruktúrának, amely támogatja az 
európai energetikai átalakulást, ideértve a 
gyors villamosítást, a megújuló 
villamosenergia-termelés arányának 
növelését, a megújuló és alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gázok emelkedő 
felhasználását, az energiarendszer 
integrációját és az innovatív megoldások 
nagyobb mértékű elterjedését.

nem erőforrásfüggő. Az éghajlatpolitikai 
céltervről22 szóló bizottsági közlemény, 
amely azt javasolja, hogy az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésének mértékét 2030-ig emeljék 
legalább 55%-ra (amely törekvést az 
Európai Tanács 2020. december 11-én jóvá 
is hagyott, és amelyet felülmúl az Európai 
Parlament legalább 60%-os csökkentési 
mértékre vonatkozó álláspontja), valamint 
annak mögöttes hatásvizsgálata megerősíti, 
hogy a jövőbeni energiaszerkezet 
jelentősen különbözni fog a jelenlegitől, és 
alátámasztja, hogy szükség van az 
energetikai jogszabályok felülvizsgálatára 
és azok szükség szerinti módosítására. 
Nyilvánvaló, hogy az energia-
infrastruktúrába jelenleg eszközölt 
beruházások nem elégségesek annak 
átalakításához és a jövő energia-
infrastruktúrájának kiépítéséhez. Létre kell 
jönnie egy olyan infrastruktúrának, amely 
támogatja a nagymértékű és gyors európai 
energetikai átalakulást, ideértve a gyors 
villamosítást, a megújuló villamosenergia-
termelés arányának növelését, az 
energiarendszer integrációját és a digitális 
megoldások nagyobb mértékű elterjedését.

_________________ _________________
21 Bizottsági közlemény – Az európai zöld 
megállapodás, COM(2019) 640 final 
(2019. december 11.).

21 Bizottsági közlemény – Az európai zöld 
megállapodás, COM(2019) 640 final 
(2019. december 11.).

22 A Bizottság közleménye – Az EU 2030-
ra vonatkozó éghajlatvédelmi törekvésének 
fokozása, Beruházás a klímasemleges 
jövőbe az európai polgárok érdekében, 
COM(2020) 562 final, 2020. szeptember 
17.

22 A Bizottság közleménye – Az EU 2030-
ra vonatkozó éghajlatvédelmi törekvésének 
fokozása, Beruházás a klímasemleges 
jövőbe az európai polgárok érdekében, 
COM(2020) 562 final (2020. szeptember 
17.)

Or. en

Módosítás 102
Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
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1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében21 meghatározott egy új 
növekedési stratégiát, amelynek célja az 
Uniót olyan igazságos és virágzó 
társadalommá kívánja alakítani, amely 
modern, erőforrás-hatékony és 
versenyképes gazdasággal rendelkezik, 
ahol 2050-re megszűnik a nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol a 
gazdaság növekedése nem erőforrásfüggő. 
Az éghajlat-politikai céltervről22 szóló 
bizottsági közlemény, amely azt javasolja, 
hogy az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésének mértékét 2030-ig emeljék 
legalább 55 %-ra (amely törekvést az 
Európai Tanács 2020. december 11-én jóvá 
is hagyott), valamint annak mögöttes 
hatásvizsgálata megerősíti, hogy a jövőbeni 
energiaszerkezet jelentősen különbözni fog 
a jelenlegitől, és alátámasztja, hogy 
szükség van az energetikai jogszabályok 
felülvizsgálatára és azok szükség szerinti 
módosítására. Nyilvánvaló, hogy az 
energia-infrastruktúrába jelenleg eszközölt 
beruházások nem elégségesek annak 
átalakításához és a jövő energia-
infrastruktúrájának kiépítéséhez. Ez azt is 
jelenti, hogy létre kell jönnie egy olyan 
infrastruktúrának, amely támogatja az 
európai energetikai átalakulást, ideértve a 
gyors villamosítást, a megújuló 
villamosenergia-termelés arányának 
növelését, a megújuló és alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gázok emelkedő 
felhasználását, az energiarendszer 
integrációját és az innovatív megoldások 
nagyobb mértékű elterjedését.

(1) A Bizottság a 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében21 meghatározott egy új 
növekedési stratégiát, amelynek célja az 
Uniót olyan igazságos és virágzó 
társadalommá kívánja alakítani, amely 
modern, erőforrás-hatékony és 
versenyképes gazdasággal rendelkezik, 
ahol 2050-re megszűnik a nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol a 
gazdaság növekedése nem erőforrásfüggő. 
Az éghajlatpolitikai céltervről22 szóló 
bizottsági közlemény, amely azt javasolja, 
hogy az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésének mértékét 2030-ig emeljék 
legalább 55%-ra (amely törekvést az 
Európai Tanács 2020. december 11-én jóvá 
is hagyott), valamint annak mögöttes 
hatásvizsgálata megerősíti, hogy a jövőbeni 
energiaszerkezet jelentősen különbözni fog 
a jelenlegitől, és alátámasztja, hogy 
szükség van az energetikai jogszabályok 
felülvizsgálatára és azok szükség szerinti 
módosítására. Nyilvánvaló, hogy az 
energia-infrastruktúrába jelenleg eszközölt 
beruházások nem elégségesek annak 
átalakításához és a jövő energia-
infrastruktúrájának kiépítéséhez. Ez azt is 
jelenti, hogy létre kell jönnie egy olyan 
infrastruktúrának, amely támogatja az 
európai energetikai átalakulást, ideértve a 
gyors villamosítást, a megújuló és fosszilis 
energiahordozóktól mentes 
villamosenergia-termelés arányának 
növelését, a megújuló és alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gázok emelkedő 
felhasználását, az energiarendszer 
integrációját és az innovatív megoldások 
nagyobb mértékű elterjedését.

_________________ _________________
21 Bizottsági közlemény – Az európai zöld 
megállapodás, COM(2019) 640 final 
(2019. december 11.).

21 Bizottsági közlemény – Az európai zöld 
megállapodás, COM(2019) 640 final 
(2019. december 11.).

22 A Bizottság közleménye – Az EU 2030- 22 A Bizottság közleménye – Az EU 2030-
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ra vonatkozó éghajlatvédelmi törekvésének 
fokozása, Beruházás a klímasemleges 
jövőbe az európai polgárok érdekében, 
COM(2020) 562 final, 2020. szeptember 
17.

ra vonatkozó éghajlatvédelmi törekvésének 
fokozása, Beruházás a klímasemleges 
jövőbe az európai polgárok érdekében, 
COM(2020) 562 final, 2020. szeptember 
17.

Or. en

Módosítás 103
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság elemzései szerint a 
villamosenergia-kereslet a mai 23%-ról 
2030-ra mintegy 30%-ra, 2050-re pedig 
50%-ra fog emelkedni1a, miközben ez a 
részarány az elmúlt harminc évben csak 5 
százalékponttal nőtt2a. Ennek a növekvő 
villamosenergia-keresletnek megújuló 
energián kell alapulnia. 2030-ra a 
megújuló energia villamosenergia-
szerkezeten belüli részarányának legalább 
a kétszeresére, 55–60%-ra kellene nőnie3a, 
és a tanulmányok azt mutatják, hogy a 
teljes mértékben megújuló 
energiaforrásokon alapuló gazdaság 
megvalósítása 2040-re lehetséges, 
kilátásba helyezve a mihamarabbi 
klímasemlegességet4a.
_________________
1a LTS, 20. ábra, amely a 2050-re 
vonatkozó 1.5 LIFE és 1.5 TECH 
forgatókönyveket vizsgálja.
2a COM(2020)0299.
3a Európai Bizottság, LTS, 23. ábra, amely 
a 2050-re vonatkozó 1.5 LIFE és 1.5 
TECH forgatókönyveket vizsgálja.
4a PAC-forgatókönyv, 2020. június (a 
Párizsi Megállapodással összeegyeztethető 
forgatókönyvek az energetikai 
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infrastruktúrára vonatkozóan); LUT 
Egyetem, 2020. április.

Or. en

Módosítás 104
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Niels 
Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Összességében az 
energiaátalakítást a korábbinál nagyobb 
mértékben kell ösztönözni egy uniós 
kereten keresztül, nemzeti eszközökkel 
kombinálva, hogy a fosszilis 
tüzelőanyagokból származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
költségesebbé váljon, és így felgyorsuljon 
a piac által vezérelt energetikai 
átalakulás, amely lehetővé teszi az ipari 
versenyképességet és új munkahelyek 
teremtését a helyi megoldások körül.

Or. en

Módosítás 105
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A „Tiszta energia minden 
európainak” csomag részeként tett 
bizottsági javaslatokat követően 
megállapodás született egy uniós szintű 
kötelező célról, hogy 2030-ig az Unió 
végső energiafogyasztásában a megújuló 
energia aránya elérje legalább a 32 %-ot, 

(2) Az [európai klímarendelet]-ben és 
az európai zöld megállapodásra vonatkozó 
stratégiában rögzített fokozott uniós 
törekvés részeként felülvizsgálják a 
jelenlegi uniós szintű kötelező célt, hogy 
2030-ig az Unió végső 
energiafogyasztásában a megújuló energia 
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továbbá egy uniós szintű kiemelt célról, 
hogy 2030-ig legalább 32,5 %-kal javuljon 
az energiahatékonyság.

aránya elérje legalább a 32%-ot, továbbá 
azt az uniós szintű kiemelt célt, hogy 2030-
ig legalább 32,5%-kal javuljon az 
energiahatékonyság.

Or. en

Módosítás 106
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A transzeurópai energiaipari 
infrastruktúráról szóló rendelet 
felülvizsgálatáról szóló, 2020. július 10-i 
állásfoglalásában az Európai Parlament a 
transzeurópai energetikai 
infrastruktúráról szóló rendelet 
felülvizsgálatára szólított fel, figyelembe 
véve különösen az Unió 2030-ra 
vonatkozó energia- és éghajlatpolitikai 
céljait, az Unió hosszú távú 
dekarbonizációs kötelezettségvállalását és 
az energiahatékonyság elsődlegességének 
elvét, valamint a „közös érdekű projekt” 
státusz megadására vonatkozó, az Unió 
energia- és éghajlatpolitikai 
célkitűzéseivel összhangban lévő 
kritériumokat.

Or. en

Módosítás 107
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 347/2013/EU európai parlamenti (4) A 347/2013/EU európai parlamenti 
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és tanácsi rendelet23 , azaz a hatályos 
transzeurópai energetikai infrastruktúráról 
szóló rendelet szabályokat állapít meg a 
transzeurópai energiahálózatok időben 
történő kiépítésére és kölcsönös 
átjárhatóságára vonatkozóan az Európai 
Unió működéséről szóló szerződésben 
foglalt energiapolitikai célok elérése 
érdekében azzal a céllal, hogy biztosítsa a 
belső piac működését, az energiaellátás 
biztonságát és a versenyképes 
energiapiacokat az Unióban, előmozdítsa 
az energiahatékonyságot és az 
energiatakarékosságot, valamint az új és 
megújuló energiaforrások fejlesztését, és 
elősegítse az energiahálózatok 
összekapcsolását. A 347/2013/EU rendelet 
keretet hoz létre a tagállamok és az érintett 
érdekelt felek számára, hogy egy regionális 
környezetben együtt dolgozzanak a jobban 
összekapcsolt energiahálózatok 
kifejlesztésén azzal a céllal, hogy 
elősegítsék az európai energiapiacoktól 
jelenleg elszigetelt régiók bekapcsolását, a 
meglévő határokon átnyúló hálózati 
összekapcsolódások erősítését, és a 
megújuló energiaforrások integrálását. E 
célkitűzések támogatásával a 347/2013/EU 
rendelet hozzájárul az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéshez, és a 
versenyképesség, valamint a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió terén 
előnyöket biztosít az Unió egésze számára.

és tanácsi rendelet23, azaz a hatályos 
transzeurópai energetikai infrastruktúráról 
szóló rendelet szabályokat állapít meg a 
transzeurópai energiahálózatok időben 
történő kiépítésére és kölcsönös 
átjárhatóságára vonatkozóan az Európai 
Unió működéséről szóló szerződésben 
foglalt energiapolitikai célok elérése 
érdekében azzal a céllal, hogy biztosítsa a 
belső piac működését, az energiaellátás 
biztonságát és a versenyképes 
energiapiacokat az Unióban, előmozdítsa 
az energiahatékonyságot és az 
energiatakarékosságot, valamint az új és 
megújuló energiaforrások fejlesztését, és 
elősegítse az energiahálózatok 
összekapcsolását. A 347/2013/EU rendelet 
keretet hoz létre a tagállamok és az érintett 
érdekelt felek számára, hogy egy regionális 
környezetben együtt dolgozzanak a jobban 
összekapcsolt energiahálózatok 
kifejlesztésén azzal a céllal, hogy 
elősegítsék az európai energiapiacoktól 
jelenleg elszigetelt régiók bekapcsolását, a 
meglévő határokon átnyúló hálózati 
összekapcsolódások erősítését és az új 
határokon átnyúló hálózati 
összekapcsolódások előmozdítását, és a 
megújuló energiaforrások integrálását. E 
célkitűzések támogatásával a 347/2013/EU 
rendelet hozzájárul az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéshez, és a 
versenyképesség, valamint a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió terén 
előnyöket biztosít az Unió egésze számára.

_________________ _________________
23 Az Európai Parlament és a Tanács 
347/2013/EU rendelete (2013. április 17.) a 
transzeurópai energiaipari infrastruktúrára 
vonatkozó iránymutatásokról és az 
1364/2006/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 
714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet 
módosításáról (HL L 115., 2013.4.25., 39–
75. o.).

23 Az Európai Parlament és a Tanács 
347/2013/EU rendelete (2013. április 17.) a 
transzeurópai energiaipari infrastruktúrára 
vonatkozó iránymutatásokról és az 
1364/2006/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 
714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet 
módosításáról (HL L 115., 2013.4.25., 39–
75. o.)

Or. en
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Módosítás 108
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Othmar Karas, Sara Skyttedal, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, François-Xavier Bellamy, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian 
Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, Angelika Winzig, Ioan-Rareş 
Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Európai Tanács és a Parlament 
többször hangsúlyozta a tagállamok 
közötti villamosenergia-összeköttetések 
megerősítésének szükségességét. Ezek az 
összeköttetések számos pozitív hatással, 
mint például a megújuló energiaforrások 
integrációjával kapcsolatos nagyobb 
kapacitással, az ellátásbiztonság 
növekedésével és a belső energiapiaci 
verseny javulásával járnak az Unió 
számára. A „Tiszta energia minden 
európainak” csomag részeként 
megállapodás született a villamosenergia-
hálózatok összekapcsolására vonatkozóan 
2030-ban elérendő 15%-os célról. Az 
„Európa energiahálózatainak 
megerősítése” című, 2017. november 23-i 
bizottsági közlemény értékeli a rendszer-
összeköttetésre vonatkozó 10%-os 
minimumcél elérése terén 2020-ig tett 
előrelépést, és javaslatokat tesz a 2030-ra 
kitűzött 15%-os cél megvalósításának 
módjaival kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 109
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 347/2013/EU rendelet értékelése 
egyértelműen bebizonyította, hogy a keret 
hatékonyan javította a tagállami hálózatok 
integrációját, ösztönözte az 
energiakereskedelmet, és ezáltal 
hozzájárult az Unió versenyképességéhez. 
A villamos energiával és a gázzal 
kapcsolatos közös érdekű projektek 
jelentősen hozzájárultak az ellátás 
biztonságához. A gáz esetében az 
infrastruktúra már jelenleg is megfelelően 
összekapcsolt, és az ellátás rezilienciája 
2013 óta jelentősen javult. A regionális 
csoportokban és a tagállamok közötti 
költségmegosztás révén megvalósuló 
regionális együttműködés fontos szerepet 
játszik a projektek megvalósításában. Sok 
esetben azonban – a várakozásokkal 
ellentétben – a tagállamok közötti 
költségmegosztás nem eredményezte a 
projekt finanszírozási hiányának 
csökkentését. Noha az engedélyezési 
eljárások többsége lerövidült, bizonyos 
esetekben az eljárás továbbra is 
hosszadalmas. A Hálózatfinanszírozási 
Eszközön keresztül nyújtott pénzügyi 
támogatás lényeges tényező volt. A 
tanulmányokhoz nyújtott támogatások a 
fejlesztés korai szakaszában segítették a 
projekteket a kockázatok csökkentésében, 
míg a kivitelezésre nyújtott támogatások 
olyan kulcsfontosságú szűkületekkel 
foglalkozó projekteket támogattak, 
amelyeket a piaci finanszírozás nem tudott 
kielégítően kezelni.

(5) A 347/2013/EU rendelet értékelése 
egyértelműen bebizonyította, hogy a keret 
hatékonyan javította a tagállami hálózatok 
integrációját, ösztönözte az 
energiakereskedelmet, és ezáltal 
hozzájárult az Unió versenyképességéhez. 
A villamos energiával és a gázzal 
kapcsolatos közös érdekű projektek 
jelentősen hozzájárultak az ellátás 
biztonságához. A gáz esetében az 
infrastruktúra összekapcsoltsága és az 
ellátás rezilienciája 2013 óta javult, de 
folyamatos támogatásra van szükség azok 
teljes mértékű megvalósításához, ezáltal 
elősegítve a kitűzött éghajlatpolitikai célok 
elérése érdekében történő átállást. A 
regionális csoportokban és a tagállamok 
közötti költségmegosztás révén 
megvalósuló regionális együttműködés 
fontos szerepet játszik a projektek 
megvalósításában. Sok esetben azonban – a 
várakozásokkal ellentétben – a tagállamok 
közötti költségmegosztás nem 
eredményezte a projekt finanszírozási 
hiányának csökkentését. Noha az 
engedélyezési eljárások többsége 
lerövidült, bizonyos esetekben az eljárás 
továbbra is hosszadalmas. A 
Hálózatfinanszírozási Eszközön keresztül 
nyújtott pénzügyi támogatás lényeges 
tényező volt. A tanulmányokhoz nyújtott 
támogatások a fejlesztés korai szakaszában 
segítették a projekteket a kockázatok 
csökkentésében, míg a kivitelezésre 
nyújtott támogatások olyan 
kulcsfontosságú szűkületekkel foglalkozó 
projekteket támogattak, amelyeket a piaci 
finanszírozás nem tudott kielégítően 
kezelni.

Or. en

Módosítás 110
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
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Othmar Karas, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Antonio 
Tajani, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, 
Aldo Patriciello, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 347/2013/EU rendelet értékelése 
egyértelműen bebizonyította, hogy a keret 
hatékonyan javította a tagállami hálózatok 
integrációját, ösztönözte az 
energiakereskedelmet, és ezáltal 
hozzájárult az Unió versenyképességéhez. 
A villamos energiával és a gázzal 
kapcsolatos közös érdekű projektek 
jelentősen hozzájárultak az ellátás 
biztonságához. A gáz esetében az 
infrastruktúra már jelenleg is megfelelően 
összekapcsolt, és az ellátás rezilienciája 
2013 óta jelentősen javult. A regionális 
csoportokban és a tagállamok közötti 
költségmegosztás révén megvalósuló 
regionális együttműködés fontos szerepet 
játszik a projektek megvalósításában. Sok 
esetben azonban – a várakozásokkal 
ellentétben – a tagállamok közötti 
költségmegosztás nem eredményezte a 
projekt finanszírozási hiányának 
csökkentését. Noha az engedélyezési 
eljárások többsége lerövidült, bizonyos 
esetekben az eljárás továbbra is 
hosszadalmas. A Hálózatfinanszírozási 
Eszközön keresztül nyújtott pénzügyi 
támogatás lényeges tényező volt. A 
tanulmányokhoz nyújtott támogatások a 
fejlesztés korai szakaszában segítették a 
projekteket a kockázatok csökkentésében, 
míg a kivitelezésre nyújtott támogatások 
olyan kulcsfontosságú szűkületekkel 
foglalkozó projekteket támogattak, 
amelyeket a piaci finanszírozás nem tudott 
kielégítően kezelni.

(5) A 347/2013/EU rendelet értékelése 
egyértelműen bebizonyította, hogy a keret 
hatékonyan javította a tagállami hálózatok 
integrációját, ösztönözte az 
energiakereskedelmet, és ezáltal 
hozzájárult az Unió versenyképességéhez. 
A villamos energiával és a gázzal 
kapcsolatos közös érdekű projektek 
jelentősen hozzájárultak az ellátás 
biztonságához. A regionális csoportokban 
és a tagállamok közötti költségmegosztás 
révén megvalósuló regionális 
együttműködés fontos szerepet játszik a 
projektek megvalósításában. Sok esetben 
azonban – a várakozásokkal ellentétben – a 
tagállamok közötti költségmegosztás nem 
eredményezte a projekt finanszírozási 
hiányának csökkentését. Noha az 
engedélyezési eljárások többsége 
lerövidült, bizonyos esetekben az eljárás 
továbbra is hosszadalmas. A 
Hálózatfinanszírozási Eszközön keresztül 
nyújtott pénzügyi támogatás lényeges 
tényező volt. A tanulmányokhoz nyújtott 
támogatások a fejlesztés korai szakaszában 
segítették a projekteket a kockázatok 
csökkentésében, míg a kivitelezésre 
nyújtott támogatások olyan 
kulcsfontosságú szűkületekkel foglalkozó 
projekteket támogattak, amelyeket a piaci 
finanszírozás nem tudott kielégítően 
kezelni.

Or. en
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Módosítás 111
Erik Bergkvist, Jens Geier, Nicolás González Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 347/2013/EU rendelet értékelése 
egyértelműen bebizonyította, hogy a keret 
hatékonyan javította a tagállami hálózatok 
integrációját, ösztönözte az 
energiakereskedelmet, és ezáltal 
hozzájárult az Unió versenyképességéhez. 
A villamos energiával és a gázzal 
kapcsolatos közös érdekű projektek 
jelentősen hozzájárultak az ellátás 
biztonságához. A gáz esetében az 
infrastruktúra már jelenleg is megfelelően 
összekapcsolt, és az ellátás rezilienciája 
2013 óta jelentősen javult. A regionális 
csoportokban és a tagállamok közötti 
költségmegosztás révén megvalósuló 
regionális együttműködés fontos szerepet 
játszik a projektek megvalósításában. Sok 
esetben azonban – a várakozásokkal 
ellentétben – a tagállamok közötti 
költségmegosztás nem eredményezte a 
projekt finanszírozási hiányának 
csökkentését. Noha az engedélyezési 
eljárások többsége lerövidült, bizonyos 
esetekben az eljárás továbbra is 
hosszadalmas. A Hálózatfinanszírozási 
Eszközön keresztül nyújtott pénzügyi 
támogatás lényeges tényező volt. A 
tanulmányokhoz nyújtott támogatások a 
fejlesztés korai szakaszában segítették a 
projekteket a kockázatok csökkentésében, 
míg a kivitelezésre nyújtott támogatások 
olyan kulcsfontosságú szűkületekkel 
foglalkozó projekteket támogattak, 
amelyeket a piaci finanszírozás nem tudott 
kielégítően kezelni.

(5) A 347/2013/EU rendelet értékelése 
egyértelműen bebizonyította, hogy a keret 
hatékonyan javította a tagállami hálózatok 
integrációját, ösztönözte az 
energiakereskedelmet, és ezáltal 
hozzájárult az Unió versenyképességéhez. 
A villamos energiával és a gázzal 
kapcsolatos közös érdekű projektek 
jelentősen hozzájárultak az ellátás 
biztonságához. A gáz esetében az 
infrastruktúra már jelenleg is megfelelően 
összekapcsolt, és az ellátás rezilienciája 
2013 óta jelentősen javult. Ezen a 
területen ezért nem lesz szükség további 
fejlesztésekre. A regionális csoportokban 
és a tagállamok közötti költségmegosztás 
révén megvalósuló regionális 
együttműködés fontos kulcsszerepet játszik 
a projektek megvalósításában. Sok esetben 
azonban – a várakozásokkal ellentétben – a 
tagállamok közötti költségmegosztás nem 
eredményezte a projekt finanszírozási 
hiányának csökkentését. Noha az 
engedélyezési eljárások többsége 
lerövidült, bizonyos esetekben az eljárás 
továbbra is hosszadalmas. A 
Hálózatfinanszírozási Eszközön keresztül 
nyújtott pénzügyi támogatás lényeges 
tényező volt. A tanulmányokhoz nyújtott 
támogatások a fejlesztés korai szakaszában 
segítették a projekteket a kockázatok 
csökkentésében, míg a kivitelezésre 
nyújtott támogatások olyan 
kulcsfontosságú szűkületekkel foglalkozó 
projekteket támogattak, amelyeket a piaci 
finanszírozás nem tudott kielégítően 
kezelni.

Or. en
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Módosítás 112
Ivo Hristov

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 347/2013/EU rendelet értékelése 
egyértelműen bebizonyította, hogy a keret 
hatékonyan javította a tagállami hálózatok 
integrációját, ösztönözte az 
energiakereskedelmet, és ezáltal 
hozzájárult az Unió versenyképességéhez. 
A villamos energiával és a gázzal 
kapcsolatos közös érdekű projektek 
jelentősen hozzájárultak az ellátás 
biztonságához. A gáz esetében az 
infrastruktúra már jelenleg is megfelelően 
összekapcsolt, és az ellátás rezilienciája 
2013 óta jelentősen javult. A regionális 
csoportokban és a tagállamok közötti 
költségmegosztás révén megvalósuló 
regionális együttműködés fontos szerepet 
játszik a projektek megvalósításában. Sok 
esetben azonban – a várakozásokkal 
ellentétben – a tagállamok közötti 
költségmegosztás nem eredményezte a 
projekt finanszírozási hiányának 
csökkentését. Noha az engedélyezési 
eljárások többsége lerövidült, bizonyos 
esetekben az eljárás továbbra is 
hosszadalmas. A Hálózatfinanszírozási 
Eszközön keresztül nyújtott pénzügyi 
támogatás lényeges tényező volt. A 
tanulmányokhoz nyújtott támogatások a 
fejlesztés korai szakaszában segítették a 
projekteket a kockázatok csökkentésében, 
míg a kivitelezésre nyújtott támogatások 
olyan kulcsfontosságú szűkületekkel 
foglalkozó projekteket támogattak, 
amelyeket a piaci finanszírozás nem tudott 
kielégítően kezelni.

(5) A 347/2013/EU rendelet értékelése 
egyértelműen bebizonyította, hogy a keret 
hatékonyan javította a tagállami hálózatok 
integrációját, ösztönözte az 
energiakereskedelmet, és ezáltal 
hozzájárult az Unió versenyképességéhez. 
A villamos energiával és a gázzal 
kapcsolatos közös érdekű projektek 
jelentősen hozzájárultak az ellátás 
biztonságához. A gáz esetében az 
infrastruktúrát még tovább kell fejleszteni, 
figyelembe véve néhány hátralévő kelet-
európai fejlesztést, a közös érdekű 
projektek 4. listáján jelenleg szereplő 
projektekkel összhangban. A regionális 
csoportokban és a tagállamok közötti 
költségmegosztás révén megvalósuló 
regionális együttműködés fontos szerepet 
játszik a projektek megvalósításában. Sok 
esetben azonban – a várakozásokkal 
ellentétben – a tagállamok közötti 
költségmegosztás nem eredményezte a 
projekt finanszírozási hiányának 
csökkentését. Noha az engedélyezési 
eljárások többsége lerövidült, bizonyos 
esetekben az eljárás továbbra is 
hosszadalmas. A Hálózatfinanszírozási 
Eszközön keresztül nyújtott pénzügyi 
támogatás lényeges tényező volt. A 
tanulmányokhoz nyújtott támogatások a 
fejlesztés korai szakaszában segítették a 
projekteket a kockázatok csökkentésében, 
míg a kivitelezésre nyújtott támogatások 
olyan kulcsfontosságú szűkületekkel 
foglalkozó projekteket támogattak, 
amelyeket a piaci finanszírozás nem tudott 
kielégítően kezelni.

Or. en
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Módosítás 113
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 347/2013/EU rendelet értékelése 
egyértelműen bebizonyította, hogy a keret 
hatékonyan javította a tagállami hálózatok 
integrációját, ösztönözte az 
energiakereskedelmet, és ezáltal 
hozzájárult az Unió versenyképességéhez. 
A villamos energiával és a gázzal 
kapcsolatos közös érdekű projektek 
jelentősen hozzájárultak az ellátás 
biztonságához. A gáz esetében az 
infrastruktúra már jelenleg is megfelelően 
összekapcsolt, és az ellátás rezilienciája 
2013 óta jelentősen javult. A regionális 
csoportokban és a tagállamok közötti 
költségmegosztás révén megvalósuló 
regionális együttműködés fontos szerepet 
játszik a projektek megvalósításában. Sok 
esetben azonban – a várakozásokkal 
ellentétben – a tagállamok közötti 
költségmegosztás nem eredményezte a 
projekt finanszírozási hiányának 
csökkentését. Noha az engedélyezési 
eljárások többsége lerövidült, bizonyos 
esetekben az eljárás továbbra is 
hosszadalmas. A Hálózatfinanszírozási 
Eszközön keresztül nyújtott pénzügyi 
támogatás lényeges tényező volt. A 
tanulmányokhoz nyújtott támogatások a 
fejlesztés korai szakaszában segítették a 
projekteket a kockázatok csökkentésében, 
míg a kivitelezésre nyújtott támogatások 
olyan kulcsfontosságú szűkületekkel 
foglalkozó projekteket támogattak, 
amelyeket a piaci finanszírozás nem tudott 
kielégítően kezelni.

(5) A 347/2013/EU rendelet részleges 
értékelése egyértelműen bebizonyította, 
hogy a keret hatékonyan javította a 
tagállami hálózatok integrációját, 
ösztönözte az energiakereskedelmet, és 
ezáltal hozzájárult az Unió 
versenyképességéhez. A villamos 
energiával és a gázzal kapcsolatos közös 
érdekű projektek jelentősen hozzájárultak 
az ellátás biztonságához. A gáz esetében az 
infrastruktúra már jelenleg is megfelelően 
összekapcsolt, és az ellátás rezilienciája 
2013 óta jelentősen javult, amit a 
bizottsági és a szakértői elemzés1a is 
megerősített. A regionális csoportokban és 
a tagállamok közötti költségmegosztás 
révén megvalósuló regionális 
együttműködés fontos szerepet játszik a 
projektek megvalósításában. Sok esetben 
azonban – a várakozásokkal ellentétben – a 
tagállamok közötti költségmegosztás nem 
eredményezte a projekt finanszírozási 
hiányának csökkentését. Noha az 
engedélyezési eljárások többsége 
lerövidült, bizonyos esetekben az eljárás 
továbbra is hosszadalmas. A 
Hálózatfinanszírozási Eszközön keresztül 
nyújtott pénzügyi támogatás lényeges 
tényező volt. A tanulmányokhoz nyújtott 
támogatások a fejlesztés korai szakaszában 
segítették a projekteket a kockázatok 
csökkentésében, míg a kivitelezésre 
nyújtott támogatások olyan 
kulcsfontosságú szűkületekkel foglalkozó 
projekteket támogattak, amelyeket a piaci 
finanszírozás nem tudott kielégítően 
kezelni.

_________________
1a Artelys 2020: An updated analysis on 
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gas supply security in the EU energy 
transition (Az EU energetikai átállásában 
a gázellátás biztonságának aktualizált 
elemzése)

Or. en

Módosítás 114
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Európai Parlament a 
transzeurópai energetikai 
infrastruktúráról szóló rendelet 
felülvizsgálatára szólított fel, e 
rendeletnek az Unió 2030-ra vonatkozó 
energia- és éghajlatpolitikai céljaival és az 
Unió klímasemlegességgel kapcsolatos 
kötelezettségvállalásával való 
összehangolása érdekében, figyelembe 
véve az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvét.

Or. en

Módosítás 115
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A transzeurópai energiahálózatra 
vonatkozó szakpolitika központi eszköz a 
belső energiapiac fejlesztésében, és 
szükség van arra az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez. 
Ahhoz, hogy 2050-re megvalósuljon a 

(6) Az energetikai infrastruktúra 
központi szerepet játszik abban, hogy az 
Unió gazdaságát a klímasemlegesség felé 
tartó helyes pályára állítsák, és 
évtizedeken át a helyén maradjon. A 
transzeurópai energiahálózatra vonatkozó 
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klímasemlegesség, és 2030-ig magasabb 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentést 
lehessen elérni, Európának integráltabb 
energiarendszerre lesz szüksége, a 
megújuló erőforrásokon alapuló magasabb 
szintű villamosításra és a gázszektor 
dekarbonizációjára támaszkodva. A TEN-
E szakpolitika biztosíthatja, hogy az Unió 
energia-infrastruktúrájának fejlesztése – az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvével összhangban – támogassa a 
klímasemlegesség megvalósításához 
szükséges energetikai átalakulást.

szakpolitika ezért központi eszköz a belső 
energiapiac fejlesztésében, és szükség van 
arra az európai zöld megállapodás 
célkitűzéseinek eléréséhez. Ahhoz, hogy 
mihamarabb, de legkésőbb 2050-re 
megvalósuljon a klímasemlegesség, és 
2030-ig magasabb 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentést 
lehessen elérni, Európának integráltabb 
energiarendszerre lesz szüksége, további 
megújuló erőforrásokon alapuló magasabb 
szintű villamosításra támaszkodva. A TEN-
E szakpolitikának biztosítania kell, hogy 
az Unió energia-infrastruktúrájának 
fejlesztése – az energiahatékonyság 
elsődlegességének és az ágazatok 
(villamos energia, távfűtés, közlekedés és 
ipar) energiatakarékosságának elvével 
összhangban – támogassa a 
klímasemlegesség megvalósításához 
szükséges energetikai átalakulást.

Or. en

Módosítás 116
Zdzisław Krasnodębski, Jacek Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A transzeurópai energiahálózatra 
vonatkozó szakpolitika központi eszköz a 
belső energiapiac fejlesztésében, és 
szükség van arra az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez. 
Ahhoz, hogy 2050-re megvalósuljon a 
klímasemlegesség, és 2030-ig magasabb 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentést 
lehessen elérni, Európának integráltabb 
energiarendszerre lesz szüksége, a 
megújuló erőforrásokon alapuló magasabb 
szintű villamosításra és a gázszektor 
dekarbonizációjára támaszkodva. A TEN-E 
szakpolitika biztosíthatja, hogy az Unió 
energia-infrastruktúrájának fejlesztése – az 

(6) A transzeurópai energiahálózatra 
vonatkozó szakpolitika központi eszköz a 
belső energiapiac fejlesztésében, és 
szükség van arra az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez. 
Ahhoz, hogy 2050-re megvalósuljon a 
klímasemlegesség, és 2030-ig magasabb 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentést 
lehessen elérni, Európának integráltabb 
energiarendszerre lesz szüksége, a 
megújuló erőforrásokon alapuló magasabb 
szintű villamosításra és a gázszektor 
dekarbonizációjára támaszkodva. A TEN-E 
szakpolitika biztosíthatja, hogy az Unió 
energia-infrastruktúrájának fejlesztése – az 
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energiahatékonyság elsődlegességének 
elvével összhangban – támogassa a 
klímasemlegesség megvalósításához 
szükséges energetikai átalakulást.

energiahatékonyság elsődlegességének és a 
technológiasemlegesség elvével 
összhangban – támogassa a 
klímasemlegesség megvalósításához 
szükséges energetikai átalakulást.

Or. en

Módosítás 117
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A transzeurópai energiahálózatra 
vonatkozó szakpolitika központi eszköz a 
belső energiapiac fejlesztésében, és 
szükség van arra az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez. 
Ahhoz, hogy 2050-re megvalósuljon a 
klímasemlegesség, és 2030-ig magasabb 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentést 
lehessen elérni, Európának integráltabb 
energiarendszerre lesz szüksége, a 
megújuló erőforrásokon alapuló magasabb 
szintű villamosításra és a gázszektor 
dekarbonizációjára támaszkodva. A TEN-E 
szakpolitika biztosíthatja, hogy az Unió 
energia-infrastruktúrájának fejlesztése – az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvével összhangban – támogassa a 
klímasemlegesség megvalósításához 
szükséges energetikai átalakulást.

(6) A transzeurópai energiahálózatra 
vonatkozó szakpolitika központi eszköz a 
belső energiapiac fejlesztésében, és 
szükség van arra az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez. 
Ahhoz, hogy 2050-re megvalósuljon a 
klímasemlegesség, és 2030-ig magasabb 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentést 
lehessen elérni, Európának integráltabb 
energiarendszerre lesz szüksége, a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású erőforrásokon alapuló 
magasabb szintű villamosításra és a 
gázszektor dekarbonizációjára 
támaszkodva. A TEN-E szakpolitika 
biztosíthatja, hogy az Unió energia-
infrastruktúrájának fejlesztése – az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvével összhangban – támogassa a 
klímasemlegesség megvalósításához 
szükséges energetikai átalakulást.

Or. sl

Módosítás 118
Sandra Pereira

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

(6a) A transzeurópai energia-
infrastruktúra fejlesztésének összhangban 
kell lennie a tagállamok nemzeti 
energiaterveivel, és hozzá kell járulnia a 
mindenki számára hozzáférhető, jó 
minőségű, méltányos árú, a gazdasági 
fejlődést, a társadalmi kohéziót és az 
ökológiai egyensúlyt elősegítő közüzemi 
energiaellátás megteremtéséhez. E 
tekintetben a nyilvános és demokratikus 
ellenőrzés alapvető előfeltétele annak, 
hogy biztosítsák az infrastruktúra 
fenntarthatóságát a különböző 
dimenziókban.

Or. pt

Módosítás 119
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A transzeurópai energia-
infrastruktúra fejlesztésének előnyben kell 
részesítenie a meglévő infrastruktúra és 
berendezések átalakítását, elkerülve az 
erőforrások pazarlását, hogy megfeleljen 
a szigorú ökológiai fenntarthatósági 
kritériumoknak.

Or. pt

Módosítás 120
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
6 c preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) Az energetikai átállással 
összefüggésben a transzeurópai energia-
infrastruktúra fejlesztésének biztosítania 
kell a munkahelyek fenntartását, 
garantálnia kell a szükséges szakképzést, 
és tiszteletben kell tartania a 
munkavállalói jogokat.

Or. pt

Módosítás 121
Zdzisław Krasnodębski, Jacek Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Jóllehet a 347/2013/EU rendelet 
célkitűzései nagyrészt továbbra is 
érvényesek, a jelenlegi TEN-E keret még 
nem teljes mértékben tükrözi az 
energiarendszernek az új politikai 
környezet eredményeként várható 
változásait, és különösen a 2030-ra 
kitűzött, szigorított célokat, és az európai 
zöld megállapodásban foglalt, a 
klímasemlegesség 2050-re való elérésére 
vonatkozó célkitűzést. Az új politikai 
környezeten és célkitűzéseken túlmenően a 
technológia is gyors ütemben fejlődött az 
elmúlt évtizedben. Ezt a fejlődést 
figyelembe kell venni az e rendelet hatálya 
alá tartozó infrastruktúra-kategóriákban, a 
közös érdekű projektek kiválasztási 
kritériumaiban, valamint a kiemelt 
jelentőségű folyosók és a tematikus 
területek esetében.

(7) Jóllehet a 347/2013/EU rendelet 
célkitűzései nagyrészt továbbra is 
érvényesek, a jelenlegi TEN-E keret még 
nem teljes mértékben tükrözi az 
energiarendszernek az új politikai 
környezet eredményeként várható 
változásait, és különösen a 2030-ra 
kitűzött, szigorított célokat, és az európai 
zöld megállapodásban foglalt, a 
klímasemlegesség 2050-re való elérésére 
vonatkozó célkitűzést. Az új politikai 
környezeten és célkitűzéseken túlmenően a 
technológia is gyors ütemben fejlődött az 
elmúlt évtizedben. Ezt a fejlődést 
figyelembe kell venni az e rendelet hatálya 
alá tartozó infrastruktúra-kategóriákban, a 
közös érdekű projektek kiválasztási 
kritériumaiban, valamint a kiemelt 
jelentőségű folyosók és a tematikus 
területek esetében. Ezt a 
technológiasemlegesség elvének 
figyelembevételével kell végrehajtani, 
ezért egyetlen konkrét technológiát sem 
lehet kiemelni más okból, mint a 
kibocsátáscsökkentési potenciálja a 
végfelhasználás során. Ugyanakkor a 
felülvizsgálat – amint azt az (EUMSZ) 
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194. cikk megállapítja – nem 
befolyásolhatja a tagállamok jogát az 
energiaforrásaik kiaknázására vonatkozó 
feltételek meghatározására, továbbá nem 
befolyásolhatja a tagállamok különböző 
energiaforrások közötti választását és az 
energiaellátásuk általános szerkezetét.

Or. en

Módosítás 122
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Jóllehet a 347/2013/EU rendelet 
célkitűzései nagyrészt továbbra is 
érvényesek, a jelenlegi TEN-E keret még 
nem teljes mértékben tükrözi az 
energiarendszernek az új politikai 
környezet eredményeként várható 
változásait, és különösen a 2030-ra 
kitűzött, szigorított célokat, és az európai 
zöld megállapodásban foglalt, a 
klímasemlegesség 2050-re való elérésére 
vonatkozó célkitűzést. Az új politikai 
környezeten és célkitűzéseken túlmenően a 
technológia is gyors ütemben fejlődött az 
elmúlt évtizedben. Ezt a fejlődést 
figyelembe kell venni az e rendelet hatálya 
alá tartozó infrastruktúra-kategóriákban, a 
közös érdekű projektek kiválasztási 
kritériumaiban, valamint a kiemelt 
jelentőségű folyosók és a tematikus 
területek esetében.

(7) A 347/2013/EU rendelet 
célkitűzéseit ki kell igazítani, mivel a 
jelenlegi TEN-E keret nem tükrözi az 
energiarendszernek az új politikai 
környezet eredményeként várható 
változásait, és különösen a 2030-ra 
kitűzött, szigorított célokat, és az európai 
zöld megállapodásban foglalt, a 
klímasemlegesség elérésére vonatkozó 
célkitűzést. Az új politikai környezeten és 
célkitűzéseken túlmenően a technológia is 
gyors ütemben fejlődött az elmúlt 
évtizedben. Ezt a fejlődést figyelembe kell 
venni az e rendelet hatálya alá tartozó 
infrastruktúra-kategóriákban, a közös 
érdekű projektek kiválasztási 
kritériumaiban, valamint a kiemelt 
jelentőségű folyosók és a tematikus 
területek esetében.

Or. en

Módosítás 123
Ivo Hristov
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Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az (EU) 2019/94424 és a 
2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv25 előírják a belső energiapiac 
létrehozását. Noha a belső energiapiac 
megvalósítása terén számottevő előrelépés 
történt, még további javításokra van 
szükség: a meglévő energia-infrastruktúra 
jobb kihasználására, a növekvő 
mennyiségű megújuló energiaforrás 
integrálására, valamint a 
rendszerintegrációra.

(8) Az (EU) 2019/94424 és a 
2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv25 előírják a belső energiapiac 
létrehozását. Noha a belső energiapiac 
megvalósítása terén számottevő előrelépés 
történt, jelentős javításokra van szükség: a 
meglévő energia-infrastruktúra jobb 
kihasználására, a növekvő mennyiségű 
megújuló energiaforrás integrálására, 
valamint a rendszerintegrációra.

_________________ _________________
24 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/944 irányelve (2019. június 5.) a 
villamos energia belső piacára vonatkozó 
közös szabályokról és a 2012/27/EU 
irányelv módosításáról (HL L 158., 
2019.6.14., 125. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/944 irányelve (2019. június 5.) a 
villamos energia belső piacára vonatkozó 
közös szabályokról és a 2012/27/EU 
irányelv módosításáról (HL L 158., 
2019.6.14., 125. o.).

25 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/73/EK irányelve (2009. július 13.) a 
földgáz belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról és a 2003/55/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 211., 
2009.8.14., 94. o.).

25 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/73/EK irányelve (2009. július 13.) a 
földgáz belső piacára vonatkozó közös 
szabályokról és a 2003/55/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 211., 
2009.8.14., 94. o.).

Or. en

Módosítás 124
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az uniós energia-infrastruktúrát 
korszerűsíteni kell, hogy meg lehessen 
előzni a műszaki meghibásodásokat, 
illetve hogy növelni lehessen az 
infrastruktúra e meghibásodásokkal, 

törölve



AM\1229228HU.docx 23/200 PE691.345v01-00

HU

továbbá a természeti vagy ember okozta 
katasztrófákkal, az éghajlatváltozás 
kedvezőtlen hatásaival, valamint a 
biztonságot fenyegető veszélyekkel 
szembeni tűrőképességét, különös 
tekintettel a 2008/114/EK tanácsi 
irányelv26 szerinti európai kritikus 
infrastruktúrákra.
_________________
26 HL L 345., 2008.12.23, 75. o.

Or. en

Módosítás 125
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Unió energia-
infrastruktúrájának reziliensnek kell lennie 
az éghajlatváltozás elkerülhetetlen 
hatásaival szemben, amelyek a becslések 
szerint Európában a mérséklési 
erőfeszítések ellenére is be fognak 
következni. Ezért alapvető fontosságú az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra, 
a rezilienciaépítésre, a katasztrófák 
megelőzésére és a felkészültségre irányuló 
erőfeszítések megerősítése.

(10) Az Unió energia-
infrastruktúrájának hozzá kell járulnia az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez, és 
reziliensnek kell lennie az éghajlatváltozás 
elkerülhetetlen hatásaival szemben, 
amelyek a becslések szerint Európában a 
mérséklési erőfeszítések ellenére is be 
fognak következni. Ezért alapvető 
fontosságú az energiahatékonyságra, az 
éghajlatváltozás mérséklésére és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra, 
a rezilienciaépítésre, a katasztrófák 
megelőzésére és a felkészültségre irányuló 
erőfeszítések megerősítése.

Or. en

Módosítás 126
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, 
Nicolás González Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
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10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Unió energia-
infrastruktúrájának reziliensnek kell lennie 
az éghajlatváltozás elkerülhetetlen 
hatásaival szemben, amelyek a becslések 
szerint Európában a mérséklési 
erőfeszítések ellenére is be fognak 
következni. Ezért alapvető fontosságú az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra, 
a rezilienciaépítésre, a katasztrófák 
megelőzésére és a felkészültségre irányuló 
erőfeszítések megerősítése.

(10) Az Unió energia-
infrastruktúrájának reziliensnek kell lennie 
az éghajlatváltozás elkerülhetetlen 
hatásaival szemben, amelyek a becslések 
szerint Európában a mérséklési 
erőfeszítések ellenére is be fognak 
következni. Ezért alapvető fontosságú az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez való 
hozzájárulásra, az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásra, a rezilienciaépítésre, 
a katasztrófák megelőzésére és a 
felkészültségre irányuló erőfeszítések 
megerősítése.

Or. en

Módosítás 127
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az ellátás biztonsága, amely a 
347/2013/EU rendelet mögött meghúzódó 
egyik fő hajtóerő, jelentősen javult a közös 
érdekű projektek révén. Ezenkívül a 
Bizottság éghajlat-politikai célkitűzésre 
vonatkozó hatásvizsgálata27 arra számít, 
hogy a földgáz fogyasztása jelentősen 
csökkenni fog, mivel annak olyan 
fogyasztása, amely esetében nem 
alkalmaznak kibocsátáscsökkentő 
technikákat, nem összeegyeztethető a 
karbonsemlegesség követelményével. 
Másrészt a biogáz, a megújuló és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású hidrogén, valamint 
a szintetikus gáznemű üzemanyagok 
felhasználása a 2050-ig tartó időszakban 
jelentősen emelkedni fog. Ezért a földgáz-
infrastruktúrának már nincs szüksége a 
TEN-E szakpolitika keretében nyújtott 

(11) Az ellátás biztonsága, amely a 
347/2013/EU rendelet mögött meghúzódó 
egyik fő hajtóerő, jelentősen javult a közös 
érdekű projektek révén. Ezenkívül a 
Bizottság éghajlatpolitikai célkitűzésre 
vonatkozó hatásvizsgálata27 arra számít, 
hogy a földgáz fogyasztása jelentősen 
csökkenni fog, mivel annak olyan 
fogyasztása, amely esetében nem 
alkalmaznak kibocsátáscsökkentő 
technikákat, nem összeegyeztethető a 
karbonsemlegesség követelményével. 
Másrészt a biogáz, a megújuló és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású hidrogén, valamint 
a szintetikus gáznemű üzemanyagok 
felhasználása a 2050-ig tartó időszakban 
jelentősen emelkedni fog. Ezért a földgáz-
infrastruktúrának már nincs szüksége a 
TEN-E szakpolitika keretében nyújtott 
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támogatásra. Az energiainfrastruktúra-
tervezésben tükröződnie kell a földgázt 
illetően változó körülményeknek.

támogatásra. Az energiainfrastruktúra-
tervezésben tükröződnie kell a földgázt 
illetően változó körülményeknek. 
Figyelembe kell azonban venni, hogy 
néhány tagállamban a földgázprojektek 
jelentős potenciált hordoznak a CO2-
kibocsátás csökkentésére, többek között a 
szilárd fosszilis tüzelőanyagokról, 
különösen a szénről, a lignitről, a tőzegről 
és az olajpaláról a földgázra való áttérés 
megkönnyítése révén. Bár a gázipari 
közös érdekű projektek 80%-át várhatóan 
2025-re üzembe helyezik, úgy tűnik, hogy 
e projekteket túlságosan optimistán 
tervezték meg. A közös érdekű projektek 
negyedik, a 347/2013/EU rendelet alapján 
összeállított uniós listáján szereplő 
gázipari közös érdekű projektek több mint 
fele a kiemelt jelentőségű közép-kelet- és 
délkelet-európai észak-déli gázfolyosón 
található amiatt, hogy Közép-Kelet- és 
Délkelet-Európában továbbra is javítani 
kell az ellátásbiztonsági normákat, a 
gázellátás diverzifikációját, a 
versenyképességet és a gázpiaci 
integrációt. A 347/2013/EU rendelet 
felülvizsgálata ezért nem érintheti 
hátrányosan a kiemelt folyosókon be nem 
fejezett projekteket. A közös érdekű 
projektek negyedik vagy ötödik, a 
347/2013/EU rendelet alapján összeállított 
uniós listáján már szereplő 
földgázinfrastruktúra-projektek számára 
ezért lehetővé kell tenni e státusz 
megtartását, valamint e projekteknek 
jogosultaknak kell lenniük arra, hogy 
felkerüljenek a közös érdekű projektek e 
rendelet alapján összeállítandó első uniós 
listájára.

_________________ _________________
27 SWD(2020) 176 final. 27 SWD(2020) 176 final

Or. en

Módosítás 128
Tom Berendsen
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a PPE képviselőcsoport nevében
Othmar Karas, Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Antonio Tajani, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec, Markus Pieper, Aldo Patriciello, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, 
Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az ellátás biztonsága, amely a 
347/2013/EU rendelet mögött meghúzódó 
egyik fő hajtóerő, jelentősen javult a közös 
érdekű projektek révén. Ezenkívül a 
Bizottság éghajlat-politikai célkitűzésre 
vonatkozó hatásvizsgálata27 arra számít, 
hogy a földgáz fogyasztása jelentősen 
csökkenni fog, mivel annak olyan 
fogyasztása, amely esetében nem 
alkalmaznak kibocsátáscsökkentő 
technikákat, nem összeegyeztethető a 
karbonsemlegesség követelményével. 
Másrészt a biogáz, a megújuló és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású hidrogén, valamint 
a szintetikus gáznemű üzemanyagok 
felhasználása a 2050-ig tartó időszakban 
jelentősen emelkedni fog. Ezért a földgáz-
infrastruktúrának már nincs szüksége a 
TEN-E szakpolitika keretében nyújtott 
támogatásra. Az energiainfrastruktúra-
tervezésben tükröződnie kell a földgázt 
illetően változó körülményeknek.

(11) Az ellátás biztonsága, amely a 
347/2013/EU rendelet mögött meghúzódó 
egyik fő hajtóerő, jelentősen javult a közös 
érdekű projektek révén. Ezenkívül a 
Bizottság éghajlatpolitikai célkitűzésre 
vonatkozó hatásvizsgálata27 arra számít, 
hogy a földgáz fogyasztása jelentősen 
csökkenni fog, mivel annak olyan 
fogyasztása, amely esetében nem 
alkalmaznak kibocsátáscsökkentő 
technikákat, nem összeegyeztethető a 
karbonsemlegesség követelményével. 
Másrészt a biogáz, a megújuló és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású hidrogén, valamint 
a szintetikus gáznemű üzemanyagok 
felhasználása a 2050-ig tartó időszakban 
jelentősen emelkedni fog. Emellett 
azokban a tagállamokban, ahol a 
földgázprojektek jelentős potenciált 
hordoznak az ÜHG-kibocsátás 
csökkentésére, mint például a szénről 
vagy a lignitről a földgázra való áttérés, e 
projekteket a transzeurópai energetikai 
infrastruktúráról szóló rendelet alapján 
támogathatónak kell tekinteni. Ezenkívül 
egyes meghatározott régiókban a 
földgázprojektek még mindig fontosak 
lehetnek az ellátásbiztonság és a piaci 
verseny biztosításához, ami miatt a 
transzeurópai energetikai 
infrastruktúráról szóló rendelet szerinti 
támogathatóságot fenn kell tartani. E 
projekttípusok mellett a földgáz-
infrastruktúrának kevesebb támogatásra 
van szüksége a TEN-E szakpolitika 
keretében. Ugyanakkor azok a 
földgázinfrastruktúra-projektek, amelyek 
már megkapták a „közös érdekű projekt” 
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státuszt, a befejezésig megtartják ezt a 
státuszt a tervezett és várható piaci és 
ellátásbiztonsági javulás, valamint a 
kibocsátáscsökkentéshez és a 
légszennyezés mérsékléséhez való 
hozzájárulásuk megvalósulása érdekében.

_________________ _________________
27 SWD(2020) 176 final. 27 SWD(2020) 176 final

Or. en

Módosítás 129
Josianne Cutajar, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Cyrus Engerer

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az ellátás biztonsága, amely a 
347/2013/EU rendelet mögött meghúzódó 
egyik fő hajtóerő, jelentősen javult a közös 
érdekű projektek révén. Ezenkívül a 
Bizottság éghajlat-politikai célkitűzésre 
vonatkozó hatásvizsgálata27 arra számít, 
hogy a földgáz fogyasztása jelentősen 
csökkenni fog, mivel annak olyan 
fogyasztása, amely esetében nem 
alkalmaznak kibocsátáscsökkentő 
technikákat, nem összeegyeztethető a 
karbonsemlegesség követelményével. 
Másrészt a biogáz, a megújuló és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású hidrogén, valamint 
a szintetikus gáznemű üzemanyagok 
felhasználása a 2050-ig tartó időszakban 
jelentősen emelkedni fog. Ezért a földgáz-
infrastruktúrának már nincs szüksége a 
TEN-E szakpolitika keretében nyújtott 
támogatásra. Az energiainfrastruktúra-
tervezésben tükröződnie kell a földgázt 
illetően változó körülményeknek.

(11) Az ellátás biztonsága, amely a 
347/2013/EU rendelet mögött meghúzódó 
egyik fő hajtóerő, jelentősen javult a közös 
érdekű projektek révén. Ezenkívül a 
Bizottság éghajlatpolitikai célkitűzésre 
vonatkozó hatásvizsgálata27 arra számít, 
hogy a földgáz fogyasztása jelentősen 
csökkenni fog, mivel annak olyan 
fogyasztása, amely esetében nem 
alkalmaznak kibocsátáscsökkentő 
technikákat, nem összeegyeztethető a 
karbonsemlegesség követelményével. 
Másrészt a biogáz, a megújuló és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású hidrogén, valamint 
a szintetikus gáznemű üzemanyagok 
felhasználása a 2050-ig tartó időszakban 
jelentősen emelkedni fog. Ezért a földgáz-
infrastruktúrának már nincs szüksége a 
TEN-E szakpolitika keretében nyújtott 
támogatásra. Az energiainfrastruktúra-
tervezésben tükröződnie kell a földgázt 
illetően változó körülményeknek. 
Ugyanakkor nem minden tagállam 
csatlakozik az európai gázhálózathoz, és a 
szigeten fekvő tagállamok továbbra is 
jelentős kihívásokkal néznek szembe az 
ellátásbiztonság és az energetikai 
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elszigeteltség szempontjából. A közös 
érdekű projektek negyedik vagy ötödik, a 
347/2013/EU rendelet alapján összeállított 
uniós listáján már szereplő 
infrastrukturális projektek számára ezért 
lehetővé kell tenni e státusz megtartását, 
valamint e projekteknek jogosultaknak 
kell lenniük arra, hogy felkerüljenek a 
közös érdekű projektek e rendelet alapján 
összeállítandó első uniós listájára, ha 
hozzájárulnak azon tagállamok 
energetikai elszigeteltségének 
megszüntetéséhez, amelyek jelenleg nem 
csatlakoznak az európai gázhálózathoz, 
feltéve, hogy az új infrastruktúra 
megfelelő a hidrogénhez.

_________________ _________________
27 SWD(2020) 176 final. 27 SWD(2020) 176 final

Or. en

Módosítás 130
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az ellátás biztonsága, amely a 
347/2013/EU rendelet mögött meghúzódó 
egyik fő hajtóerő, jelentősen javult a közös 
érdekű projektek révén. Ezenkívül a 
Bizottság éghajlat-politikai célkitűzésre 
vonatkozó hatásvizsgálata27 arra számít, 
hogy a földgáz fogyasztása jelentősen 
csökkenni fog, mivel annak olyan 
fogyasztása, amely esetében nem 
alkalmaznak kibocsátáscsökkentő 
technikákat, nem összeegyeztethető a 
karbonsemlegesség követelményével. 
Másrészt a biogáz, a megújuló és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású hidrogén, valamint 
a szintetikus gáznemű üzemanyagok 
felhasználása a 2050-ig tartó időszakban 
jelentősen emelkedni fog. Ezért a földgáz-

(11) Az ellátás biztonsága, amely a 
347/2013/EU rendelet mögött meghúzódó 
egyik fő hajtóerő, jelentősen javult a közös 
érdekű projektek révén. Ezenkívül a 
Bizottság éghajlatpolitikai célkitűzésre 
vonatkozó hatásvizsgálata27 arra számít, 
hogy a földgáz fogyasztása jelentősen 
csökkenni fog, mivel annak olyan 
fogyasztása, amely esetében nem 
alkalmaznak kibocsátáscsökkentő 
technikákat, nem összeegyeztethető a 
karbonsemlegesség követelményével. 
Másrészt a biogáz, a megújuló és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású hidrogén, valamint 
a szintetikus gáznemű üzemanyagok 
felhasználása a 2050-ig tartó időszakban 
jelentősen emelkedni fog. Néhány 
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infrastruktúrának már nincs szüksége a 
TEN-E szakpolitika keretében nyújtott 
támogatásra. Az energiainfrastruktúra-
tervezésben tükröződnie kell a földgázt 
illetően változó körülményeknek.

tagállamban azonban a 
gázinfrastruktúrával kapcsolatos 
projektek jelentős potenciált hordoznak a 
CO2-kibocsátás csökkentésére, mint 
például az olajról/szénről/lignitről a 
gázra, többek között a biometánra való 
áttérés, és e projektek továbbra is 
támogathatónak minősülnek a TEN-E 
szakpolitika keretében. Ezenkívül a 
gázprojektek egyes meghatározott 
régiókban fontosak lehetnek az 
ellátásbiztonság és a piaci verseny 
biztosításához, ami miatt a transzeurópai 
energetikai infrastruktúráról szóló 
rendelet szerinti támogathatóságot fenn 
kell tartani. A közös érdekű projektként 
már nyilvántartásba vett 
gázinfrastruktúra-projektek továbbra is 
fennmaradnak. Emellett a fent említett 
típusú, közös érdekű projektként már 
nyilvántartásba vett gázinfrastruktúra-
projektek a tervezett és várható piaci és 
ellátásbiztonsági javulás megvalósulása 
érdekében a befejezésig megtartják ezt a 
státuszt, ideértve a pénzügyi támogatáshoz 
való hozzáférést.

_________________ _________________
27 SWD(2020) 176 final. 27 SWD(2020) 176 final

Or. en

Módosítás 131
Patrizia Toia, Alessandra Moretti

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az ellátás biztonsága, amely a 
347/2013/EU rendelet mögött meghúzódó 
egyik fő hajtóerő, jelentősen javult a közös 
érdekű projektek révén. Ezenkívül a 
Bizottság éghajlat-politikai célkitűzésre 
vonatkozó hatásvizsgálata27 arra számít, 
hogy a földgáz fogyasztása jelentősen 

(11) Az ellátás biztonsága, amely a 
347/2013/EU rendelet mögött meghúzódó 
egyik fő hajtóerő, jelentősen javult a közös 
érdekű projektek révén. Ezenkívül a 
Bizottság éghajlatpolitikai célkitűzésre 
vonatkozó hatásvizsgálata27 arra számít, 
hogy a földgáz fogyasztása jelentősen 
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csökkenni fog, mivel annak olyan 
fogyasztása, amely esetében nem 
alkalmaznak kibocsátáscsökkentő 
technikákat, nem összeegyeztethető a 
karbonsemlegesség követelményével. 
Másrészt a biogáz, a megújuló és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású hidrogén, valamint 
a szintetikus gáznemű üzemanyagok 
felhasználása a 2050-ig tartó időszakban 
jelentősen emelkedni fog. Ezért a földgáz-
infrastruktúrának már nincs szüksége a 
TEN-E szakpolitika keretében nyújtott 
támogatásra. Az energiainfrastruktúra-
tervezésben tükröződnie kell a földgázt 
illetően változó körülményeknek.

csökkenni fog, mivel annak olyan 
fogyasztása, amely esetében nem 
alkalmaznak kibocsátáscsökkentő 
technikákat, nem összeegyeztethető a 
karbonsemlegesség követelményével. 
Másrészt a biogáz, a megújuló és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású hidrogén, valamint 
a szintetikus gáznemű üzemanyagok 
felhasználása a 2050-ig tartó időszakban 
jelentősen emelkedni fog. Ezért a kizárólag 
földgázhoz kiépített infrastruktúrának már 
nincs szüksége a TEN-E szakpolitika 
keretében nyújtott támogatásra. A jövőbeli 
TEN-E szakpolitika keretében azonban 
törekedni kell a földgáz-infrastruktúra oly 
módon történő átalakítására, amely adott 
esetben lehetővé teszi a megújuló és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázok 
részarányának növekedését és a hidrogén 
akár 100%-át.

_________________ _________________
27 SWD(2020) 176 final. 27 SWD(2020) 176 final

Or. en

Módosítás 132
Ivo Hristov

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az ellátás biztonsága, amely a 
347/2013/EU rendelet mögött meghúzódó 
egyik fő hajtóerő, jelentősen javult a közös 
érdekű projektek révén. Ezenkívül a 
Bizottság éghajlat-politikai célkitűzésre 
vonatkozó hatásvizsgálata27 arra számít, 
hogy a földgáz fogyasztása jelentősen 
csökkenni fog, mivel annak olyan 
fogyasztása, amely esetében nem 
alkalmaznak kibocsátáscsökkentő 
technikákat, nem összeegyeztethető a 
karbonsemlegesség követelményével. 
Másrészt a biogáz, a megújuló és alacsony 

(11) Az ellátás biztonsága, amely a 
347/2013/EU rendelet mögött meghúzódó 
egyik fő hajtóerő, jelentősen javult a közös 
érdekű projektek révén. Ezenkívül a 
Bizottság éghajlatpolitikai célkitűzésre 
vonatkozó hatásvizsgálata27 arra számít, 
hogy a földgáz fogyasztása jelentősen 
csökkenni fog, mivel annak olyan 
fogyasztása, amely esetében nem 
alkalmaznak kibocsátáscsökkentő 
technikákat, nem összeegyeztethető a 
karbonsemlegesség követelményével. 
Másrészt a biogáz, a megújuló és alacsony 
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szén-dioxid-kibocsátású hidrogén, valamint 
a szintetikus gáznemű üzemanyagok 
felhasználása a 2050-ig tartó időszakban 
jelentősen emelkedni fog. Ezért a földgáz-
infrastruktúrának már nincs szüksége a 
TEN-E szakpolitika keretében nyújtott 
támogatásra. Az energiainfrastruktúra-
tervezésben tükröződnie kell a földgázt 
illetően változó körülményeknek.

szén-dioxid-kibocsátású hidrogén, valamint 
a szintetikus gáznemű üzemanyagok 
felhasználása a 2050-ig tartó időszakban 
jelentősen emelkedni fog. Ezért a földgáz-
infrastruktúrának továbbra is szüksége van 
korszerűsítésre és modernizálásra, 
valamint a TEN-E szakpolitika keretében 
nyújtott támogatásra, hogy megfelelő 
legyen a hidrogénhez. Az 
energiainfrastruktúra-tervezésben 
tükröződnie kell a földgázt illetően változó 
körülményeknek.

_________________ _________________
27 SWD(2020) 176 final. 27 SWD(2020) 176 final

Or. en

Módosítás 133
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az ellátás biztonsága, amely a 
347/2013/EU rendelet mögött meghúzódó 
egyik fő hajtóerő, jelentősen javult a közös 
érdekű projektek révén. Ezenkívül a 
Bizottság éghajlat-politikai célkitűzésre 
vonatkozó hatásvizsgálata27 arra számít, 
hogy a földgáz fogyasztása jelentősen 
csökkenni fog, mivel annak olyan 
fogyasztása, amely esetében nem 
alkalmaznak kibocsátáscsökkentő 
technikákat, nem összeegyeztethető a 
karbonsemlegesség követelményével. 
Másrészt a biogáz, a megújuló és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású hidrogén, valamint 
a szintetikus gáznemű üzemanyagok 
felhasználása a 2050-ig tartó időszakban 
jelentősen emelkedni fog. Ezért a földgáz-
infrastruktúrának már nincs szüksége a 
TEN-E szakpolitika keretében nyújtott 
támogatásra. Az energiainfrastruktúra-
tervezésben tükröződnie kell a földgázt 

(11) Az ellátás biztonsága, amely a 
347/2013/EU rendelet mögött meghúzódó 
egyik fő hajtóerő, jelentősen javult a közös 
érdekű projektek révén. Ezenkívül a 
Bizottság éghajlatpolitikai célkitűzésre 
vonatkozó hatásvizsgálata27 arra számít, 
hogy a földgáz fogyasztása jelentősen 
csökkenni fog, mivel annak olyan 
fogyasztása, amely esetében nem 
alkalmaznak kibocsátáscsökkentő 
technikákat, nem összeegyeztethető a 
karbonsemlegesség követelményével. 
Másrészt a biogáz, a megújuló és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású hidrogén, valamint 
a szintetikus gáznemű üzemanyagok 
felhasználása a 2050-ig tartó időszakban 
jelentősen emelkedni fog. Ezért az új 
földgáz-infrastruktúra építéséhez már 
nincs szükség a TEN-E szakpolitika 
keretében nyújtott támogatásra. Az 
energiainfrastruktúra-tervezésben 
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illetően változó körülményeknek. tükröződnie kell a földgázt illetően változó 
körülményeknek.

_________________ _________________
27 SWD(2020) 176 final. 27 SWD(2020) 176 final

Or. sl

Módosítás 134
Erik Bergkvist, Jens Geier, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az ellátás biztonsága, amely a 
347/2013/EU rendelet mögött meghúzódó 
egyik fő hajtóerő, jelentősen javult a közös 
érdekű projektek révén. Ezenkívül a 
Bizottság éghajlat-politikai célkitűzésre 
vonatkozó hatásvizsgálata27 arra számít, 
hogy a földgáz fogyasztása jelentősen 
csökkenni fog, mivel annak olyan 
fogyasztása, amely esetében nem 
alkalmaznak kibocsátáscsökkentő 
technikákat, nem összeegyeztethető a 
karbonsemlegesség követelményével. 
Másrészt a biogáz, a megújuló és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású hidrogén, valamint 
a szintetikus gáznemű üzemanyagok 
felhasználása a 2050-ig tartó időszakban 
jelentősen emelkedni fog. Ezért a földgáz-
infrastruktúrának már nincs szüksége a 
TEN-E szakpolitika keretében nyújtott 
támogatásra. Az energiainfrastruktúra-
tervezésben tükröződnie kell a földgázt 
illetően változó körülményeknek.

(11) Az ellátás biztonsága, amely a 
347/2013/EU rendelet mögött meghúzódó 
egyik fő hajtóerő, jelentősen javult a közös 
érdekű projektek révén. Ezenkívül a 
Bizottság éghajlatpolitikai célkitűzésre 
vonatkozó hatásvizsgálata arra számít, 
hogy a földgáz fogyasztása jelentősen 
csökkenni fog, mivel annak olyan 
fogyasztása, amely esetében nem 
alkalmaznak kibocsátáscsökkentő 
technikákat, nem összeegyeztethető a 
karbonsemlegesség követelményével. 
Másrészt a biogáz, a megújuló és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású hidrogén, valamint 
a szintetikus gáznemű üzemanyagok 
felhasználása a 2050-ig tartó időszakban 
jelentősen emelkedni fog. Ezért fontos 
hangsúlyozni, hogy a földgáz-
infrastruktúrának már nincs szüksége a 
TEN-E szakpolitika keretében nyújtott 
támogatásra. Az energiainfrastruktúra-
tervezésben tükröződnie kell a földgázt 
illetően változó körülményeknek.

_________________
27 SWD(2020) 176 final.

Or. en
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Módosítás 135
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az ellátás biztonsága, amely a 
347/2013/EU rendelet mögött meghúzódó 
egyik fő hajtóerő, jelentősen javult a közös 
érdekű projektek révén. Ezenkívül a 
Bizottság éghajlat-politikai célkitűzésre 
vonatkozó hatásvizsgálata27 arra számít, 
hogy a földgáz fogyasztása jelentősen 
csökkenni fog, mivel annak olyan 
fogyasztása, amely esetében nem 
alkalmaznak kibocsátáscsökkentő 
technikákat, nem összeegyeztethető a 
karbonsemlegesség követelményével. 
Másrészt a biogáz, a megújuló és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású hidrogén, 
valamint a szintetikus gáznemű 
üzemanyagok felhasználása a 2050-ig 
tartó időszakban jelentősen emelkedni 
fog. Ezért a földgáz-infrastruktúrának már 
nincs szüksége a TEN-E szakpolitika 
keretében nyújtott támogatásra. Az 
energiainfrastruktúra-tervezésben 
tükröződnie kell a földgázt illetően változó 
körülményeknek.

(11) Az ellátás biztonsága, amely a 
347/2013/EU rendelet mögött meghúzódó 
egyik fő hajtóerő, jelentősen javult a közös 
érdekű projektek révén. A Bizottságnak a 
2030-ra vonatkozó 55%-os 
kibocsátáscsökkentési célt alátámasztó 
hatásvizsgálata azt állította, hogy a 
fosszilis földgáz fogyasztása a végső 
energiafogyasztás 32–37%-ával fog 
csökkenni 2015-höz képest, és azt 
követően is elhanyagolható szintre esik 
vissza azért is, mert annak olyan 
fogyasztása, amely esetében nem 
alkalmaznak kibocsátáscsökkentő 
technikákat, nem összeegyeztethető a 
klímasemlegességi céllal. Ezért a földgáz-
infrastruktúrának már nincs szüksége a 
TEN-E szakpolitika keretében nyújtott 
támogatásra. Az energiainfrastruktúra-
tervezésben tükröződnie kell a földgázt 
illetően változó körülményeknek.

_________________
27 SWD(2020) 176 final.

Or. en

Módosítás 136
Ivo Hristov

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Hangsúlyozza, hogy az energetikai 
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infrastruktúra jelentősen eltér az EU 
különböző régióiban, és a transzeurópai 
energetikai infrastruktúráról szóló 
rendelet felülvizsgálatának méltányos 
módon valamennyi tagállamot támogatnia 
kell az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
energiára való átállásban, figyelembe véve 
a kiindulási pontjaikat és az átállási 
folyamat sajátosságait. E tekintetben 
emlékeztet arra, hogy korlátozott átmeneti 
időszakot kell bevezetni azon földgázipari 
közös érdekű projektekre vonatkozóan, 
amelyek már szerepelnek a felülvizsgált 
rendelet hatálybalépésekor érvényes 
listán.

Or. en

Módosítás 137
Zdzisław Krasnodębski, Jacek Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) E tekintetben emlékeztet az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
véleményére, amely szerint a 
földgázszállító infrastruktúrát nem lehet 
kizárni a közös érdekű projektekre és a 
kölcsönös érdekű projektekre 
vonatkozóan a rendeletben meghatározott 
kiválasztási kritériumokból.

Or. en

Módosítás 138
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az energiarendszer integrációjáról 
szóló közleményben a Bizottság elismerte, 
hogy az intelligens villamosenergia-
hálózatok jelentős szerepet töltenek be az 
Unió energia- és éghajlat-politikai 
célkitűzéseinek elérésében28 . A 
kategóriára vonatkozó kritériumoknak 
magukban kell foglalniuk az innovációval 
és a digitális szempontokkal kapcsolatos 
technológiai fejleményeket. Ezenkívül 
tisztázni kell a projektgazdák szerepét. 
Tekintettel arra, hogy a közlekedési 
ágazatban az energia iránti kereslet 
számottevő növekedése várható (különösen 
az autópályákon és a városi területeken 
használt elektromos járművek esetében), 
az intelligens hálózati technológiáknak elő 
kell segíteniük a határokon átnyúló, nagy 
kapacitású újratöltési energiahálózattal 
kapcsolatos támogatásának javítását a 
közlekedési ágazat dekarbonizációjának 
támogatása érdekében.

(12) Az energiarendszer integrációjáról 
szóló közleményben a Bizottság elismerte, 
hogy az intelligens villamosenergia-
hálózatok jelentős szerepet töltenek be az 
Unió energia- és éghajlatpolitikai 
célkitűzéseinek elérésében28. A kategóriára 
vonatkozó kritériumokat egyszerűsíteni 
kell, és azoknak magukban kell foglalniuk 
az innovációval, a digitális szempontokkal 
és az energiarendszer integrációjának 
lehetővé tételével kapcsolatos technológiai 
fejleményeket. Ezenkívül tisztázni kell a 
projektgazdák szerepét. Tekintettel arra, 
hogy a közlekedési ágazatban az energia 
iránti kereslet számottevő növekedése 
várható (különösen az elektromos 
közlekedés esetében), az intelligens 
hálózati technológiáknak elő kell 
segíteniük a határokon átnyúló újratöltési 
és intelligens töltési energiahálózattal 
kapcsolatos támogatásának javítását a 
közlekedési ágazat dekarbonizációjának 
támogatása érdekében.

_________________ _________________
28 COM(2020) 299 final. 28 COM(2020) 299 final

Or. en

Módosítás 139
Claudia Gamon, Martina Dlabajová, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, 
Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az ágazati integráció lehetővé 
tétele, a fogyasztói magatartás 
megváltozásának elismerése és a 
környezetbarát közlekedés iránti kereslet 
növelése érdekében az elektromos 
járművek töltőinfrastruktúrájának 
jogosultnak kell lennie a „közös érdekű 
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projekt” státuszra;

Or. en

Indokolás

A töltőinfrastruktúra lehetővé teszi az ágazati integrációt, hozzájárul a hálózat stabilitásához 
az elektromos járművek akkumulátorában biztosított tárolókapacitás révén, és a mobilitás 
jellegéből adódóan egyértelműen határokon átnyúló hatásokkal jár. Tekintettel arra, hogy a 
töltőinfrastruktúra kétségtelenül hozzájárul a közúti közlekedés dekarbonizációjához, 
egyértelműen eleget tesz az arra vonatkozó kritériumoknak, hogy az uniós listára való 
felvételre javasolt közös érdekű projektté váljon.

Módosítás 140
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az energiarendszer integrációjáról 
szóló bizottsági közlemény hangsúlyozza 
az energiahordozók, az infrastruktúrák és a 
fogyasztási ágazatok integrált energia-
infrastruktúra-tervezésének 
szükségességét. Az említett 
rendszerintegráció az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvéből indul ki, és az 
egyes ágazatokon túlmutató, holisztikus 
szemléletet alkalmaz. Az olyan ágazatok 
dekarbonizációs szükségleteivel is 
foglalkozik, ahol a kibocsátáscsökkentés 
megvalósítása nehézkes (például egyes 
iparágak vagy bizonyos szállítási módok) 
és a közvetlen villamosítás jelenleg 
technikailag vagy gazdaságilag kihívást 
jelent. Ide tartoznak a hidrogénbe és az 
elektrolizátorokba eszközölt beruházások 
is, amelyek kiterjedt kereskedelmi célú 
hasznosítása jelenleg kialakulóban van. A 
Bizottság hidrogénstratégiája kiemelten 
kezeli a megújuló forrásokból előállított 
villamos energiából származó 
hidrogéntermelést, amely a legtisztább és 
az EU klímasemlegességi célkitűzésének 

(13) Az energiarendszer integrációjáról 
szóló bizottsági közlemény hangsúlyozza 
az energiahordozók, az infrastruktúrák és a 
fogyasztási ágazatok integrált energia-
infrastruktúra-tervezésének 
szükségességét. Az említett 
rendszerintegráció az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvéből indul ki, és az 
egyes ágazatokon túlmutató, holisztikus 
szemléletet alkalmaz. Az olyan ágazatok 
dekarbonizációs szükségleteivel is 
foglalkozik, ahol a kibocsátáscsökkentés 
megvalósítása nehézkes (például egyes 
iparágak vagy bizonyos szállítási módok) 
és a közvetlen villamosítás jelenleg 
technikailag kihívást jelent. Ide tartoznak a 
hidrogén-infrastruktúrába és az 
elektrolizátorokba eszközölt beruházások 
is, amelyek kiterjedt kereskedelmi célú 
hasznosítása jelenleg kialakulóban van. A 
Bizottság hidrogénstratégiája kiemelten 
kezeli a további megújuló forrásokból 
előállított villamos energiából származó 
hidrogéntermelést, amely az egyetlen 
megoldás, amely valóban megfelel az EU 
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leginkább megfelelő megoldás. Az 
átmeneti szakaszban azonban az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású hidrogén más 
formáira van szükség a meglévő hidrogén 
gyorsabb ütemben történő felváltásához és 
a méretgazdaságosság eléréséhez.

klímasemlegességi célkitűzésének.

Or. en

Módosítás 141
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az energiarendszer integrációjáról 
szóló bizottsági közlemény hangsúlyozza 
az energiahordozók, az infrastruktúrák és a 
fogyasztási ágazatok integrált energia-
infrastruktúra-tervezésének 
szükségességét. Az említett 
rendszerintegráció az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvéből indul ki, és az 
egyes ágazatokon túlmutató, holisztikus 
szemléletet alkalmaz. Az olyan ágazatok 
dekarbonizációs szükségleteivel is 
foglalkozik, ahol a kibocsátáscsökkentés 
megvalósítása nehézkes (például egyes 
iparágak vagy bizonyos szállítási módok) 
és a közvetlen villamosítás jelenleg 
technikailag vagy gazdaságilag kihívást 
jelent. Ide tartoznak a hidrogénbe és az 
elektrolizátorokba eszközölt beruházások 
is, amelyek kiterjedt kereskedelmi célú 
hasznosítása jelenleg kialakulóban van. A 
Bizottság hidrogénstratégiája kiemelten 
kezeli a megújuló forrásokból előállított 
villamos energiából származó 
hidrogéntermelést, amely a legtisztább és 
az EU klímasemlegességi célkitűzésének 
leginkább megfelelő megoldás. Az 
átmeneti szakaszban azonban az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású hidrogén más 
formáira van szükség a meglévő hidrogén 
gyorsabb ütemben történő felváltásához és 

(13) Az energiarendszer integrációjáról 
szóló bizottsági közlemény hangsúlyozza 
az energiahordozók, az infrastruktúrák és a 
fogyasztási ágazatok integrált energia-
infrastruktúra-tervezésének 
szükségességét. Az említett 
rendszerintegráció az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvéből indul ki, és az 
egyes ágazatokon túlmutató, holisztikus 
szemléletet alkalmaz. Az olyan ágazatok 
dekarbonizációs szükségleteivel is 
foglalkozik, ahol a kibocsátáscsökkentés 
megvalósítása nehézkes (például egyes 
iparágak vagy bizonyos szállítási módok) 
és a közvetlen villamosítás jelenleg 
technikailag vagy gazdaságilag kihívást 
jelent. Ide tartoznak a hidrogénbe és az 
elektrolizátorokba eszközölt beruházások 
is, amelyek kiterjedt kereskedelmi célú 
hasznosítása jelenleg kialakulóban van. A 
Bizottság hidrogénstratégiája kiemelten 
kezeli a megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású forrásokból előállított villamos 
energiából származó hidrogéntermelést, 
amely a legtisztább és az EU 
klímasemlegességi célkitűzésének 
leginkább megfelelő megoldás. Az 
átmeneti szakaszban azonban az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású hidrogén más 
formáira van szükség a meglévő hidrogén 
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a méretgazdaságosság eléréséhez. gyorsabb ütemben történő felváltásához és 
a méretgazdaságosság eléréséhez.

Or. sl

Módosítás 142
Claudia Gamon, Martina Dlabajová, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, 
Dragoș Pîslaru, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az energiarendszer integrációjáról 
szóló bizottsági közlemény hangsúlyozza 
az energiahordozók, az infrastruktúrák és a 
fogyasztási ágazatok integrált energia-
infrastruktúra-tervezésének 
szükségességét. Az említett 
rendszerintegráció az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvéből indul ki, és az 
egyes ágazatokon túlmutató, holisztikus 
szemléletet alkalmaz. Az olyan ágazatok 
dekarbonizációs szükségleteivel is 
foglalkozik, ahol a kibocsátáscsökkentés 
megvalósítása nehézkes (például egyes 
iparágak vagy bizonyos szállítási módok) 
és a közvetlen villamosítás jelenleg 
technikailag vagy gazdaságilag kihívást 
jelent. Ide tartoznak a hidrogénbe és az 
elektrolizátorokba eszközölt beruházások 
is, amelyek kiterjedt kereskedelmi célú 
hasznosítása jelenleg kialakulóban van. A 
Bizottság hidrogénstratégiája kiemelten 
kezeli a megújuló forrásokból előállított 
villamos energiából származó 
hidrogéntermelést, amely a legtisztább és 
az EU klímasemlegességi célkitűzésének 
leginkább megfelelő megoldás. Az 
átmeneti szakaszban azonban az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású hidrogén más 
formáira van szükség a meglévő hidrogén 
gyorsabb ütemben történő felváltásához és 
a méretgazdaságosság eléréséhez.

(13) Az energiarendszer integrációjáról 
szóló bizottsági közlemény hangsúlyozza 
az energiahordozók, az infrastruktúrák és a 
fogyasztási ágazatok integrált energia-
infrastruktúra-tervezésének 
szükségességét. Az említett 
rendszerintegráció az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvéből indul ki, és az 
egyes ágazatokon túlmutató, holisztikus 
szakpolitikai szemléletet alkalmaz. Az 
olyan ágazatok dekarbonizációs 
szükségleteivel is foglalkozik, ahol a 
kibocsátáscsökkentés megvalósítása 
nehézkes (például egyes iparágak vagy 
bizonyos szállítási módok) és a közvetlen 
villamosítás jelenleg technikailag vagy 
gazdaságilag kihívást jelent. Ide tartoznak 
a hidrogénbe és az elektrolizátorokba 
eszközölt beruházások is, amelyek kiterjedt 
kereskedelmi célú hasznosítása jelenleg 
kialakulóban van. A Bizottság 
hidrogénstratégiája kiemelten kezeli a 
megújuló forrásokból előállított villamos 
energiából származó hidrogéntermelést, 
amely a legtisztább és az EU 
klímasemlegességi célkitűzésének 
leginkább megfelelő megoldás. Az 
átmeneti szakaszban azonban az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású hidrogén más 
formáira van szükség a meglévő hidrogén 
gyorsabb ütemben történő felváltásához és 
a méretgazdaságosság eléréséhez.
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Or. en

Indokolás

A szakpolitikai kereteknek az ágazatok közötti integrált stratégiákat is lehetővé kell tenniük, 
így például a TEN-E és a TEN-T közötti kapcsolatot.

Módosítás 143
Erik Bergkvist, Jens Geier, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az energiarendszer integrációjáról 
szóló bizottsági közlemény hangsúlyozza 
az energiahordozók, az infrastruktúrák és a 
fogyasztási ágazatok integrált energia-
infrastruktúra-tervezésének 
szükségességét. Az említett 
rendszerintegráció az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvéből indul ki, és az 
egyes ágazatokon túlmutató, holisztikus 
szemléletet alkalmaz. Az olyan ágazatok 
dekarbonizációs szükségleteivel is 
foglalkozik, ahol a kibocsátáscsökkentés 
megvalósítása nehézkes (például egyes 
iparágak vagy bizonyos szállítási módok) 
és a közvetlen villamosítás jelenleg 
technikailag vagy gazdaságilag kihívást 
jelent. Ide tartoznak a hidrogénbe és az 
elektrolizátorokba eszközölt beruházások 
is, amelyek kiterjedt kereskedelmi célú 
hasznosítása jelenleg kialakulóban van. A 
Bizottság hidrogénstratégiája kiemelten 
kezeli a megújuló forrásokból előállított 
villamos energiából származó 
hidrogéntermelést, amely a legtisztább és 
az EU klímasemlegességi célkitűzésének 
leginkább megfelelő megoldás. Az 
átmeneti szakaszban azonban az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású hidrogén más 
formáira van szükség a meglévő hidrogén 
gyorsabb ütemben történő felváltásához és 
a méretgazdaságosság eléréséhez.

(13) Az energiarendszer integrációjáról 
szóló bizottsági közlemény hangsúlyozza 
az energiahordozók, az infrastruktúrák és a 
fogyasztási ágazatok integrált energia-
infrastruktúra-tervezésének 
szükségességét. Az említett 
rendszerintegráció az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvéből indul ki, és az 
egyes ágazatokon túlmutató, holisztikus 
szemléletet alkalmaz. Az olyan ágazatok 
dekarbonizációs szükségleteivel is 
foglalkozik, ahol a kibocsátáscsökkentés 
megvalósítása nehézkes (például egyes 
iparágak vagy bizonyos szállítási módok) 
és a közvetlen villamosítás jelenleg 
technikailag vagy gazdaságilag kihívást 
jelent. Ide tartoznak a hidrogénbe és az 
elektrolizátorokba eszközölt beruházások 
is, amelyek kiterjedt kereskedelmi célú 
hasznosítása jelenleg kialakulóban van. A 
Bizottság hidrogénstratégiája kiemelten 
kezeli a megújuló forrásokból előállított 
villamos energiából származó 
hidrogéntermelést, amely a legtisztább és 
az EU klímasemlegességi célkitűzésének 
leginkább megfelelő megoldás. A 
megújuló hidrogénnel kapcsolatos további 
beruházásokra van szükség a meglévő 
hidrogén gyorsabb ütemben történő 
felváltásához és a méretgazdaságosság 
eléréséhez.
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Módosítás 144
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A Bizottság értékelése javasolja a 
távfűtés és -hűtés támogatását annak 
érdekében, hogy minden ágazatban 
általánosan érvényesüljenek a megújuló 
energiaforrásokon alapuló fűtési és hűtési 
megoldások, olyan követelményeken 
keresztül, amelyek felgyorsítják az 
intelligens, megújuló energián alapuló 
távfűtési és -hűtési hálózatok kiépítését, és 
amelyek a fosszilis tüzelőanyagok 
alternatíváinak fejlesztésére irányulnak 
energetikai és ipari felhasználás céljából. 
Meg kell erősíteni a villamosenergia-
elosztó hálózat, valamint a távfűtési és -
hűtési szolgáltatók közötti 
együttműködést, hogy az energiahálózatba 
történő beruházások jobban tükrözzék a 
keresletoldali válaszintézkedéseket és a 
tárolásból adódó rugalmasságot. 
Ezenkívül kockázatcsökkentő eszközöket 
és kísérő intézkedéseket kell bevezetni a 
megújuló fűtési és hűtési megoldások 
észlelt kockázatainak és széttagoltságának 
csökkentése érdekében1a.
_________________
1a SWD(2020)0176.

Or. en

Módosítás 145
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Othmar Karas, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, 
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Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, Hildegard Bentele, 
Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ezenkívül a Bizottság 
hidrogénstratégiája29 arra a következtetésre 
jutott, hogy a hidrogén szükséges mértékű 
hasznosításához egy nagyszabású 
infrastruktúra-hálózat olyan fontos elem, 
amelyet csak az Unió és az egységes piac 
kínálhat. A hidrogén határokon átnyúló 
szállítására és kereskedelmére jelenleg 
nagyon korlátozottan áll rendelkezésre 
külön e célra kiépített infrastruktúra. Ennek 
jelentős részét a korábban 
földgázszállításra szolgáló, átalakított 
eszközöknek kell képeznie, kiegészítve a 
hidrogénnek szánt új eszközökkel. 
Ezenkívül a hidrogénstratégia azt a 
stratégiai célt tűzi ki, hogy 2030-ig 40 
GW-ra kell növelni a telepített 
elektrolizátorok kapacitását a megújuló 
energiaforrásokból nyert hidrogén 
termelésének növelése és a fosszilis 
tüzelőanyagoktól függő gazdasági ágak 
(úgy mint az ipar vagy a közlekedés) 
dekarbonizációjának megkönnyítése 
érdekében. Ezért a TEN-E szakpolitikának 
tartalmaznia kell új és átalakított 
hidrogénátviteli infrastruktúrát és tárolókat, 
valamint hidrogén-elektrolizáló 
létesítményeket. A hidrogénátviteli és -
tárolási infrastruktúrát az uniós tízéves 
hálózatfejlesztési tervbe is fel kell venni 
annak érdekében, hogy az energiarendszer 
számára általa jelentett költségeket és 
előnyöket átfogóan és következetesen 
lehessen értékelni (ideértve az ágazat 
integrációjához és a dekarbonizációhoz 
való hozzájárulás értékelését is) egy uniós 
hidrogénellátási gerinc létrehozása 
céljából.

(14) Ezenkívül a Bizottság 
hidrogénstratégiája29 arra a következtetésre 
jutott, hogy a hidrogén szükséges mértékű 
hasznosításához egy nagyszabású 
infrastruktúra-hálózat olyan fontos elem, 
amelyet csak az Unió és az egységes piac 
kínálhat. A hidrogén határokon átnyúló 
szállítására és kereskedelmére jelenleg 
nagyon korlátozottan áll rendelkezésre 
külön e célra kiépített infrastruktúra. Ennek 
jelentős részét a korábban 
földgázszállításra szolgáló, átalakított 
eszközöknek kell képeznie, kiegészítve a 
hidrogénnek szánt új eszközökkel. 
Ezenkívül a hidrogénstratégia azt a 
stratégiai célt tűzi ki, hogy 2030-ig 40 
GW-ra kell növelni a telepített 
elektrolizátorok kapacitását a megújuló 
energiaforrásokból nyert hidrogén 
termelésének növelése és a fosszilis 
tüzelőanyagoktól függő gazdasági ágak 
(úgy mint az ipar vagy a közlekedés) 
dekarbonizációjának megkönnyítése 
érdekében. Ezért a TEN-E szakpolitikának 
tartalmaznia kell új, átalakított és felújított 
hidrogénátviteli infrastruktúrát és tárolókat, 
valamint hidrogén-elektrolizáló 
létesítményeket. A hidrogénátviteli, -
tárolási és -behozatali infrastruktúrát az 
uniós tízéves hálózatfejlesztési tervbe is fel 
kell venni annak érdekében, hogy az 
energiarendszer számára általa jelentett 
költségeket és előnyöket átfogóan és 
következetesen lehessen értékelni (ideértve 
az ágazat integrációjához és a 
dekarbonizációhoz való hozzájárulás 
értékelését is) egy uniós hidrogénellátási 
gerinc létrehozása céljából. Az új 
hidrogénkategóriát össze kell hangolni az 
energiaágazati integráció és az uniós 
hidrogénstratégiák célkitűzéseivel.
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_________________ _________________
29 Hidrogénstratégia a klímasemleges 
Európáért (COM(2020) 301 final).

29 Hidrogénstratégia a klímasemleges 
Európáért (COM(2020) 301 final).

Or. en

Módosítás 146
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ezenkívül a Bizottság 
hidrogénstratégiája29 arra a 
következtetésre jutott, hogy a hidrogén 
szükséges mértékű hasznosításához egy 
nagyszabású infrastruktúra-hálózat olyan 
fontos elem, amelyet csak az Unió és az 
egységes piac kínálhat. A hidrogén 
határokon átnyúló szállítására és 
kereskedelmére jelenleg nagyon 
korlátozottan áll rendelkezésre külön e 
célra kiépített infrastruktúra. Ennek 
jelentős részét a korábban 
földgázszállításra szolgáló, átalakított 
eszközöknek kell képeznie, kiegészítve a 
hidrogénnek szánt új eszközökkel. 
Ezenkívül a hidrogénstratégia azt a 
stratégiai célt tűzi ki, hogy 2030-ig 40 
GW-ra kell növelni a telepített 
elektrolizátorok kapacitását a megújuló 
energiaforrásokból nyert hidrogén 
termelésének növelése és a fosszilis 
tüzelőanyagoktól függő gazdasági ágak 
(úgy mint az ipar vagy a közlekedés) 
dekarbonizációjának megkönnyítése 
érdekében. Ezért a TEN-E szakpolitikának 
tartalmaznia kell új és átalakított 
hidrogénátviteli infrastruktúrát és 
tárolókat, valamint hidrogén-elektrolizáló 
létesítményeket. A hidrogénátviteli és -
tárolási infrastruktúrát az uniós tízéves 
hálózatfejlesztési tervbe is fel kell venni 

(14) A Bizottság hidrogénstratégiája29 
azt a stratégiai célt tűzi ki, hogy 2030-ig 
40 GW-ra kell növelni a telepített 
elektrolizátorok kapacitását a megújuló 
energiaforrásokból nyert hidrogén 
termelésének növelése és a fosszilis 
tüzelőanyagoktól függő gazdasági ágak 
(úgy mint az ipar vagy a közlekedés) 
dekarbonizációjának megkönnyítése 
érdekében. Emellett a hidrogénstratégia 
arra a következtetésre jutott, hogy a 
hidrogén szükséges mértékű 
hasznosításához egy infrastruktúra-
hálózat olyan fontos elem, amelyet csak az 
Unió és az egységes piac kínálhat. A 
hidrogén határokon átnyúló szállítására 
és kereskedelmére jelenleg nagyon 
korlátozottan áll rendelkezésre külön e 
célra kiépített infrastruktúra. Ez az 
infrastruktúra állhat mind a földgáz 
eszközeiből a hidrogén számára átalakított 
eszközökből, mind pedig a hidrogénnek 
kiépített új eszközökből. Annak fényében, 
hogy a Bizottság hidrogénstratégiája 
prioritásként kezeli a megújuló 
energiaforrásokon alapuló hidrogént mint 
az egyetlen olyan megoldást, amely 
valóban összeegyeztethető az Unió 
klímasemlegességi célkitűzésével, a TEN-
E szakpolitikának a további megújuló 
energia előállításához kapcsolódó 



AM\1229228HU.docx 43/200 PE691.345v01-00

HU

annak érdekében, hogy az energiarendszer 
számára általa jelentett költségeket és 
előnyöket átfogóan és következetesen 
lehessen értékelni (ideértve az ágazat 
integrációjához és a dekarbonizációhoz 
való hozzájárulás értékelését is) egy uniós 
hidrogénellátási gerinc létrehozása 
céljából.

hidrogén-elektrolizáló létesítményekre, 
valamint a megújuló energiaforrásokon 
alapuló hidrogénnek az ipari és a 
multimodális szállítási klaszterekbe 
történő szállítására kell összpontosítania. 
A hidrogénszállítási és -tárolási 
infrastruktúrát az uniós tízéves 
hálózatfejlesztési tervbe is fel kell venni 
annak érdekében, hogy az energiarendszer 
számára általa jelentett költségeket és 
előnyöket átfogóan és következetesen 
lehessen értékelni (ideértve az ágazat 
integrációjához és a dekarbonizációhoz 
való hozzájárulás értékelését is).

_________________ _________________
29 Hidrogénstratégia a klímasemleges 
Európáért (COM(2020) 301 final).

29 Hidrogénstratégia a klímasemleges 
Európáért (COM(2020) 301 final).

Or. en

Módosítás 147
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Jens Geier, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Ezenkívül a Bizottság 
hidrogénstratégiája29 arra a következtetésre 
jutott, hogy a hidrogén szükséges mértékű 
hasznosításához egy nagyszabású 
infrastruktúra-hálózat olyan fontos elem, 
amelyet csak az Unió és az egységes piac 
kínálhat. A hidrogén határokon átnyúló 
szállítására és kereskedelmére jelenleg 
nagyon korlátozottan áll rendelkezésre 
külön e célra kiépített infrastruktúra. Ennek 
jelentős részét a korábban 
földgázszállításra szolgáló, átalakított 
eszközöknek kell képeznie, kiegészítve a 
hidrogénnek szánt új eszközökkel. 
Ezenkívül a hidrogénstratégia azt a 
stratégiai célt tűzi ki, hogy 2030-ig 40 
GW-ra kell növelni a telepített 

(A magyar változatot nem érinti.)
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elektrolizátorok kapacitását a megújuló 
energiaforrásokból nyert hidrogén 
termelésének növelése és a fosszilis 
tüzelőanyagoktól függő gazdasági ágak 
(úgy mint az ipar vagy a közlekedés) 
dekarbonizációjának megkönnyítése 
érdekében. Ezért a TEN-E szakpolitikának 
tartalmaznia kell új és átalakított 
hidrogénátviteli infrastruktúrát és tárolókat, 
valamint hidrogén-elektrolizáló 
létesítményeket. A hidrogénátviteli és -
tárolási infrastruktúrát az uniós tízéves 
hálózatfejlesztési tervbe is fel kell venni 
annak érdekében, hogy az energiarendszer 
számára általa jelentett költségeket és 
előnyöket átfogóan és következetesen 
lehessen értékelni (ideértve az ágazat 
integrációjához és a dekarbonizációhoz 
való hozzájárulás értékelését is) egy uniós 
hidrogénellátási gerinc létrehozása 
céljából.

_________________
29 Hidrogénstratégia a klímasemleges 
Európáért (COM(2020) 301 final).

Or. en

Módosítás 148
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Ezenkívül új infrastruktúra-
kategóriát kell létrehozni az intelligens 
gázhálózatok számára annak érdekében, 
hogy a Bizottság támogassa a megújuló 
energiaforrásból termelt és alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gázok (például a 
biogáz, a biometán és a hidrogén) 
hálózatba integrálását szolgáló 
beruházásokat, és – innovatív digitális 
technológiákra építve – segítse az ebből 

törölve
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eredő összetettebb rendszer kezelését.

Or. en

Módosítás 149
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Othmar Karas, Sara Skyttedal, Gheorghe Falcă, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus 
Pieper, Tomas Tobé, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Ezenkívül új infrastruktúra-
kategóriát kell létrehozni az intelligens 
gázhálózatok számára annak érdekében, 
hogy a Bizottság támogassa a megújuló 
energiaforrásból termelt és alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gázok (például a 
biogáz, a biometán és a hidrogén) 
hálózatba integrálását szolgáló 
beruházásokat, és – innovatív digitális 
technológiákra építve – segítse az ebből 
eredő összetettebb rendszer kezelését.

(15) Ezenkívül új infrastruktúra-
kategóriát kell létrehozni az intelligens 
gázhálózatok számára annak érdekében, 
hogy a Bizottság támogassa a megújuló 
energiaforrásból termelt és alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gázok (például a 
biogáz, a biometán és a hidrogén) 
hálózatba integrálását szolgáló 
beruházásokat, és – innovatív digitális 
technológiákra, valamint technológiai és 
műszaki megoldásokra építve – segítse az 
ebből eredő összetettebb rendszer 
kezelését.

Or. en

Módosítás 150
Ivo Hristov

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Ezenkívül új infrastruktúra-
kategóriát kell létrehozni az intelligens 
gázhálózatok számára annak érdekében, 
hogy a Bizottság támogassa a megújuló 
energiaforrásból termelt és alacsony szén-

(15) Ezenkívül új infrastruktúra-
kategóriát kell létrehozni az intelligens 
gázhálózatok számára annak érdekében, 
hogy a Bizottság támogassa a megújuló 
energiaforrásból termelt és alacsony szén-
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dioxid-kibocsátású gázok (például a 
biogáz, a biometán és a hidrogén) 
hálózatba integrálását szolgáló 
beruházásokat, és – innovatív digitális 
technológiákra építve – segítse az ebből 
eredő összetettebb rendszer kezelését.

dioxid-kibocsátású gázok (például a 
biogáz, a biometán és a hidrogén) 
hálózatba integrálását szolgáló 
beruházásokat, és – innovatív 
technológiákra, többek között a 
gázminőséggel kapcsolatos megoldásokra 
építve – segítse az ebből eredő összetettebb 
rendszer kezelését.

Or. en

Módosítás 151
Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Ezenkívül új infrastruktúra-
kategóriát kell létrehozni az intelligens 
gázhálózatok számára annak érdekében, 
hogy a Bizottság támogassa a megújuló 
energiaforrásból termelt és alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gázok (például a 
biogáz, a biometán és a hidrogén) 
hálózatba integrálását szolgáló 
beruházásokat, és – innovatív digitális 
technológiákra építve – segítse az ebből 
eredő összetettebb rendszer kezelését.

(15) Ezenkívül új infrastruktúra-
kategóriát kell létrehozni az intelligens 
gázhálózatok számára annak érdekében, 
hogy a Bizottság támogassa a megújuló 
energiaforrásból termelt gázok (például a 
biogáz, a biometán és a hidrogén) 
hálózatba integrálását szolgáló 
beruházásokat, és – innovatív digitális 
technológiákra építve – segítse az ebből 
eredő összetettebb rendszer kezelését.

Or. en

Módosítás 152
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Niels 
Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Ezenkívül új infrastruktúra-
kategóriát kell létrehozni az intelligens 
gázhálózatok számára annak érdekében, 

(15) Ezenkívül új infrastruktúra-
kategóriát kell létrehozni az intelligens 
gázhálózatok számára annak érdekében, 
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hogy a Bizottság támogassa a megújuló 
energiaforrásból termelt és alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gázok (például a 
biogáz, a biometán és a hidrogén) 
hálózatba integrálását szolgáló 
beruházásokat, és – innovatív digitális 
technológiákra építve – segítse az ebből 
eredő összetettebb rendszer kezelését.

hogy a Bizottság támogassa a megújuló 
energiaforrásból termelt gázok (például a 
biogáz, a biometán és a hidrogén) 
hálózatba integrálását szolgáló 
beruházásokat, és – innovatív digitális 
technológiákra építve – segítse az ebből 
eredő összetettebb rendszer kezelését.

Or. en

Módosítás 153
Claudia Gamon, Martina Dlabajová, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, 
Dragoș Pîslaru, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bart Groothuis, 
Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Emellett a rugalmassági és 
energiatárolási megoldásokra is hangsúlyt 
kell fektetni a hálózat stabilitását és a 
megújuló energiaforrások további 
integrációját lehetővé tevő beruházások 
támogatása érdekében; az energiatárolás 
a villamosenergia-hálózat alapvető eleme 
lesz, tekintettel egyrészt a megújuló 
energiaforrások változékony jellegére, 
másrészt a hálózati stabilitás és az 
ellátásbiztonság iránti igényünkre;

Or. en

Indokolás

Az energiatárolás szerepét ki kell emelni, mivel egyre nagyobb jelentőséggel bír a 
dekarbonizált energiaszerkezet számára.

Módosítás 154
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Massimiliano Salini

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

(15a) Továbbá, mivel az EU 
éghajlatpolitikai céljainak elérése az 
éghajlatbarát energia iránti kereslet 
jelentős növekedését jelenti, a kisméretű 
moduláris reaktorokat figyelembe kell 
venni az időtálló fenntartható 
energiarendszer hálózatainak 
létrehozásakor, mivel jelentősen 
bővíthetik a nukleáris energia hő- és 
hidrogéntermelésben való 
felhasználásának lehetőségeit;

Or. en

Módosítás 155
Emma Wiesner, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Emellett egy új infrastruktúra-
kategóriát kell bevezetni az 
üzembiztonságot és a kiegészítő 
szolgáltatásokat elősegítő hálózati 
összetevők tekintetében azon beruházások 
támogatása céljából, amelyek biztosítják a 
hálózat stabilitását, valamint a villamos 
energia és a feszültség minőségét, 
ugyanakkor lehetővé teszik a megújuló 
energiaforrások további integrációját.

Or. en

Indokolás

A hálózati összetevők alapvető szerepet játszanak az esetleges frekvenciaingadozások 
stabilizálásában, ugyanakkor növelik az üzembiztonságot, valamint javítják a villamos 
energia és a feszültség minőségét. Az összetevők az átviteli hálózat bővítéséhez kapcsolódóan 
vagy önálló beruházásként is telepíthetők. Egyre nagyobb szükség van a hálózat 
stabilizálására és a villamosenergia-minőség javítására, mivel egyre több időszakos jellegű 
és megújuló energiaforrást integrálnak az európai energiahálózatba.
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Módosítás 156
Marek Paweł Balt

Rendeletre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) E tekintetben különös figyelmet 
kell fordítani a keverésre mint ideiglenes 
eszközre, figyelembe véve, hogy lehetővé 
teszi a már meglévő infrastruktúra 
használatát és egyszersmind 
hidrogéntermelési kapacitásokba történő 
fokozatos beruházást, valamint a hidrogén 
részarányának folyamatos növelését az 
energiaszerkezetben.

Or. en

Módosítás 157
Emma Wiesner, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Christophe 
Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) Emellett egy új infrastruktúra-
kategóriát kell létrehozni a távfűtési és -
hűtési rendszerek tekintetében.

Or. en

Indokolás

A távfűtési és -hűtési hálózatok hozzájárulhatnak a megújuló energiaforrások fokozott 
integrációjához, ami jelentős, határokon átnyúló kapacitásokat tesznek lehetővé.

Módosítás 158
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A 347/2013/EU rendelet előírja, 
hogy a „közös érdekű projekt” státuszt 
elnyerni kívánó projekteknek az uniós lista 
összeállításának folyamata során 
bizonyítaniuk kell, hogy egy sor kritérium 
közül legalább egyhez jelentősen 
hozzájárulnak. Az egyik ilyen kritérium 
lehet a fenntarthatóság, de nem 
szükségszerűen. Ez a követelmény – a 
belső energiapiac mindenkori sajátos 
igényeivel összhangban – lehetővé tette 
olyan közös érdekű projektek kidolgozását, 
amelyek csak ellátásbiztonsági kockázatok 
kezelésére irányultak, még akkor is, ha 
nem bizonyították, hogy a fenntarthatóság 
szempontjából előnyöket biztosítanának. 
Tekintettel azonban az Unió 
infrastrukturális szükségleteinek 
alakulására és a dekarbonizációs célokra, 
valamint az Európai Tanács 2020. júliusi 
következtetéseire, amelyek szerint „az 
uniós kiadásoknak összhangban kell 
lenniük a Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseivel és az európai zöld 
megállapodásban szereplő „ne árts” 
elvével”, értékelni kell a fenntarthatóságot 
a megújuló energiaforrások hálózatba 
történő integrálása vagy adott esetben az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
szempontjából, annak biztosítása 
érdekében, hogy a TEN-E szakpolitika 
összhangban legyen az Unió energia- és 
éghajlat-politikai célkitűzéseivel. A szén-
dioxid-szállítási hálózatok 
fenntarthatósága eleve adott, tekintettel 
azok céljára (szén-dioxid-szállítás).

(16) A 347/2013/EU rendelet előírja, 
hogy a „közös érdekű projekt” státuszt 
elnyerni kívánó projekteknek az uniós lista 
összeállításának folyamata során 
bizonyítaniuk kell, hogy egy sor kritérium 
közül legalább egyhez jelentősen 
hozzájárulnak. Az egyik ilyen kritérium 
lehet a fenntarthatóság, de nem 
szükségszerűen. Ez a követelmény – a 
belső energiapiac mindenkori sajátos 
igényeivel összhangban – lehetővé tette 
olyan közös érdekű projektek kidolgozását, 
amelyek csak ellátásbiztonsági kockázatok 
kezelésére irányultak, még akkor is, ha 
nem bizonyították, hogy a fenntarthatóság 
szempontjából előnyöket biztosítanának. 
Tekintettel azonban az Unió 
infrastrukturális szükségleteinek 
alakulására és a dekarbonizációs célokra, 
valamint az Európai Tanács 2020. júliusi 
következtetéseire, amelyek szerint „az 
uniós kiadásoknak összhangban kell 
lenniük a Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseivel és a [fenntartható 
finanszírozásról szóló rendelet] 17. 
cikkével összhangban a környezetben 
történő jelentős károkozás elkerülését 
célzó elvvel, valamint a transzeurópai 
energiaipari infrastruktúráról szóló 
rendelet felülvizsgálatáról szóló, 2020. 
július 10-i európai parlamenti 
állásfoglalással, amely hangsúlyozza az 
energiahatékonyság elsődlegessége 
elvének elsőbbségét, értékelni kell a 
fenntarthatóságot többek között a megújuló 
energiaforrások hálózatba történő 
integrálása, a további infrastruktúrák 
energiahatékonysági technológiákon 
keresztül megvalósított alternatívái, 
valamint adott esetben az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
szempontjából, annak biztosítása 
érdekében, hogy a TEN-E szakpolitika 
összhangban legyen az Unió energia- és 
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éghajlatpolitikai célkitűzéseivel. A „közös 
érdekű projekt” vagy a „kölcsönös érdekű 
projekt” státusz megszerzéséhez 
valamennyi infrastrukturális projektnek 
kötelező fenntarthatósági kritériumoknak 
kell megfelelnie, és ezeknek a 
kritériumoknak szigorúnak és 
megismételhetőnek kell lenniük, hogy a 
TEN-E projektek összehasonlíthatók 
legyenek e tekintetben.

Or. en

Módosítás 159
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Sara Skyttedal, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Antonio 
Tajani, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, 
Tomas Tobé, Aldo Patriciello, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A 347/2013/EU rendelet előírja, 
hogy a „közös érdekű projekt” státuszt 
elnyerni kívánó projekteknek az uniós lista 
összeállításának folyamata során 
bizonyítaniuk kell, hogy egy sor kritérium 
közül legalább egyhez jelentősen 
hozzájárulnak. Az egyik ilyen kritérium 
lehet a fenntarthatóság, de nem 
szükségszerűen. Ez a követelmény – a 
belső energiapiac mindenkori sajátos 
igényeivel összhangban – lehetővé tette 
olyan közös érdekű projektek kidolgozását, 
amelyek csak ellátásbiztonsági kockázatok 
kezelésére irányultak, még akkor is, ha 
nem bizonyították, hogy a fenntarthatóság 
szempontjából előnyöket biztosítanának. 
Tekintettel azonban az Unió 
infrastrukturális szükségleteinek 
alakulására és a dekarbonizációs célokra, 
valamint az Európai Tanács 2020. júliusi 
következtetéseire, amelyek szerint „az 
uniós kiadásoknak összhangban kell 

(16) A 347/2013/EU rendelet előírja, 
hogy a „közös érdekű projekt” státuszt 
elnyerni kívánó projekteknek az uniós lista 
összeállításának folyamata során 
bizonyítaniuk kell, hogy egy sor kritérium 
közül legalább egyhez jelentősen 
hozzájárulnak. Az egyik ilyen kritérium 
lehet a fenntarthatóság, de nem 
szükségszerűen. Ez a követelmény – a 
belső energiapiac mindenkori sajátos 
igényeivel összhangban – lehetővé tette 
olyan közös érdekű projektek kidolgozását, 
amelyek csak ellátásbiztonsági kockázatok 
kezelésére irányultak, még akkor is, ha 
nem bizonyították, hogy a fenntarthatóság 
szempontjából előnyöket biztosítanának. 
Tekintettel azonban az Unió 
infrastrukturális szükségleteinek 
alakulására és a dekarbonizációs célokra, 
valamint az Európai Tanács 2020. júliusi 
következtetéseire, amelyek szerint „az 
uniós kiadásoknak összhangban kell 
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lenniük a Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseivel és az európai zöld 
megállapodásban szereplő „ne árts” 
elvével”, értékelni kell a fenntarthatóságot 
a megújuló energiaforrások hálózatba 
történő integrálása vagy adott esetben az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
szempontjából, annak biztosítása 
érdekében, hogy a TEN-E szakpolitika 
összhangban legyen az Unió energia- és 
éghajlat-politikai célkitűzéseivel. A szén-
dioxid-szállítási hálózatok fenntarthatósága 
eleve adott, tekintettel azok céljára (szén-
dioxid-szállítás).

lenniük a Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseivel és az európai zöld 
megállapodásban szereplő „ne árts” 
elvével”, értékelni kell a fenntarthatóságot 
a megújuló energiaforrások hálózatba 
történő integrálása vagy adott esetben az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
szempontjából, annak biztosítása 
érdekében, hogy a TEN-E szakpolitika 
összhangban legyen az Unió energia- és 
éghajlatpolitikai célkitűzéseivel, 
figyelembe véve az egyes tagállamok 
sajátosságait és a különböző 
dekarbonizációs pályák végrehajtásának 
szükségességét is. A szén-dioxid-szállítási 
hálózatok fenntarthatósága eleve adott, 
tekintettel azok céljára (szén-dioxid-
szállítás és -tárolás).

Or. en

Módosítás 160
François-Xavier Bellamy

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A 347/2013/EU rendelet előírja, 
hogy a „közös érdekű projekt” státuszt 
elnyerni kívánó projekteknek az uniós lista 
összeállításának folyamata során 
bizonyítaniuk kell, hogy egy sor kritérium 
közül legalább egyhez jelentősen 
hozzájárulnak. Az egyik ilyen kritérium 
lehet a fenntarthatóság, de nem 
szükségszerűen. Ez a követelmény – a 
belső energiapiac mindenkori sajátos 
igényeivel összhangban – lehetővé tette 
olyan közös érdekű projektek kidolgozását, 
amelyek csak ellátásbiztonsági kockázatok 
kezelésére irányultak, még akkor is, ha 
nem bizonyították, hogy a fenntarthatóság 
szempontjából előnyöket biztosítanának. 
Tekintettel azonban az Unió 
infrastrukturális szükségleteinek 

(16) A 347/2013/EU rendelet előírja, 
hogy a „közös érdekű projekt” státuszt 
elnyerni kívánó projekteknek az uniós lista 
összeállításának folyamata során 
bizonyítaniuk kell, hogy egy sor kritérium 
közül legalább egyhez jelentősen 
hozzájárulnak. Az egyik ilyen kritérium 
lehet a fenntarthatóság, de nem 
szükségszerűen. Ez a követelmény – a 
belső energiapiac mindenkori sajátos 
igényeivel összhangban – lehetővé tette 
olyan közös érdekű projektek kidolgozását, 
amelyek csak ellátásbiztonsági kockázatok 
kezelésére irányultak, még akkor is, ha 
nem bizonyították, hogy a fenntarthatóság 
szempontjából előnyöket biztosítanának. 
Tekintettel azonban az Unió 
infrastrukturális szükségleteinek 
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alakulására és a dekarbonizációs célokra, 
valamint az Európai Tanács 2020. júliusi 
következtetéseire, amelyek szerint „az 
uniós kiadásoknak összhangban kell 
lenniük a Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseivel és az európai zöld 
megállapodásban szereplő „ne árts” 
elvével”, értékelni kell a fenntarthatóságot 
a megújuló energiaforrások hálózatba 
történő integrálása vagy adott esetben az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
szempontjából, annak biztosítása 
érdekében, hogy a TEN-E szakpolitika 
összhangban legyen az Unió energia- és 
éghajlat-politikai célkitűzéseivel. A szén-
dioxid-szállítási hálózatok fenntarthatósága 
eleve adott, tekintettel azok céljára (szén-
dioxid-szállítás).

alakulására és a dekarbonizációs célokra, 
valamint az Európai Tanács 2020. júliusi 
következtetéseire, amelyek szerint „az 
uniós kiadásoknak összhangban kell 
lenniük a Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseivel és az európai zöld 
megállapodásban szereplő „ne árts” 
elvével”, értékelni kell a fenntarthatóságot 
a megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású energiaforrások hálózatba 
történő integrálása vagy adott esetben az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
szempontjából, annak biztosítása 
érdekében, hogy a TEN-E szakpolitika 
összhangban legyen az Unió energia- és 
éghajlatpolitikai célkitűzéseivel. A szén-
dioxid-szállítási hálózatok fenntarthatósága 
eleve adott, tekintettel azok céljára (szén-
dioxid-szállítás).

Or. en

Módosítás 161
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A 347/2013/EU rendelet előírja, 
hogy a „közös érdekű projekt” státuszt 
elnyerni kívánó projekteknek az uniós lista 
összeállításának folyamata során 
bizonyítaniuk kell, hogy egy sor kritérium 
közül legalább egyhez jelentősen 
hozzájárulnak. Az egyik ilyen kritérium 
lehet a fenntarthatóság, de nem 
szükségszerűen. Ez a követelmény – a 
belső energiapiac mindenkori sajátos 
igényeivel összhangban – lehetővé tette 
olyan közös érdekű projektek kidolgozását, 
amelyek csak ellátásbiztonsági kockázatok 
kezelésére irányultak, még akkor is, ha 
nem bizonyították, hogy a fenntarthatóság 
szempontjából előnyöket biztosítanának. 
Tekintettel azonban az Unió 

(16) A 347/2013/EU rendelet előírja, 
hogy a „közös érdekű projekt” státuszt 
elnyerni kívánó projekteknek az uniós lista 
összeállításának folyamata során 
bizonyítaniuk kell, hogy egy sor kritérium 
közül legalább egyhez jelentősen 
hozzájárulnak. Az egyik ilyen kritérium 
lehet a fenntarthatóság, de nem 
szükségszerűen. Ez a követelmény – a 
belső energiapiac mindenkori sajátos 
igényeivel összhangban – lehetővé tette 
olyan közös érdekű projektek kidolgozását, 
amelyek csak ellátásbiztonsági kockázatok 
kezelésére irányultak, még akkor is, ha 
nem bizonyították, hogy a fenntarthatóság 
szempontjából előnyöket biztosítanának. 
Tekintettel azonban az Unió 
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infrastrukturális szükségleteinek 
alakulására és a dekarbonizációs célokra, 
valamint az Európai Tanács 2020. júliusi 
következtetéseire, amelyek szerint „az 
uniós kiadásoknak összhangban kell 
lenniük a Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseivel és az európai zöld 
megállapodásban szereplő „ne árts” 
elvével”, értékelni kell a fenntarthatóságot 
a megújuló energiaforrások hálózatba 
történő integrálása vagy adott esetben az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
szempontjából, annak biztosítása 
érdekében, hogy a TEN-E szakpolitika 
összhangban legyen az Unió energia- és 
éghajlat-politikai célkitűzéseivel. A szén-
dioxid-szállítási hálózatok fenntarthatósága 
eleve adott, tekintettel azok céljára (szén-
dioxid-szállítás).

infrastrukturális szükségleteinek 
alakulására és a dekarbonizációs célokra, 
valamint az Európai Tanács 2020. júliusi 
következtetéseire, amelyek szerint „az 
uniós kiadásoknak összhangban kell 
lenniük a Párizsi Megállapodás 
célkitűzéseivel és az európai zöld 
megállapodásban szereplő „ne árts” 
elvével”, értékelni kell a fenntarthatóságot 
a megújuló energiaforrások hálózatba 
történő integrálása vagy adott esetben az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
szempontjából, annak biztosítása 
érdekében, hogy a TEN-E szakpolitika 
összhangban legyen az Unió energia- és 
éghajlatpolitikai célkitűzéseivel. A szén-
dioxid-szállítási hálózatok fenntarthatósága 
eleve adott, tekintettel azok céljára (szén-
dioxid-szállítás és -tárolás).

Or. en

Módosítás 162
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Othmar Karas, Maria da Graça Carvalho, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, Aldo Patriciello, Angelika Winzig, Ioan-Rareş 
Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Uniónak elő kell mozdítania az 
uniós energiahálózatot harmadik országok 
hálózataival összekapcsoló olyan 
infrastrukturális projekteket, amelyek 
kölcsönösen előnyösek és szükségesek az 
energetikai átalakuláshoz, valamint az 
éghajlat-politikai célkitűzések eléréséhez, 
és amelyek megfelelnek az érintett 
infrastruktúra-kategóriák e rendelet szerinti 
speciális kritériumainak is, különös 
tekintettel a szomszédos országok vagy 
olyan országok hálózataira, amelyekkel az 

(17) Az Uniónak elő kell mozdítania az 
uniós energiahálózatot harmadik országok 
hálózataival összekapcsoló olyan 
infrastrukturális projekteket, amelyek 
kölcsönösen előnyösek és szükségesek az 
energetikai átalakuláshoz, valamint az 
éghajlatpolitikai célkitűzések eléréséhez, és 
amelyek megfelelnek az érintett 
infrastruktúra-kategóriák e rendelet szerinti 
speciális kritériumainak is, különös 
tekintettel a szomszédos országok vagy 
olyan országok hálózataira, amelyekkel az 
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Unió egyedi energiaügyi együttműködést 
alakított ki. Ezért e rendelet hatálya alá kell 
vonni a kölcsönös érdekű projekteket, 
amennyiben azok fenntarthatóak, és 
bizonyítani tudják, hogy legalább két uniós 
tagállam és legalább egy harmadik ország 
esetében jelentős nettó társadalmi-
gazdasági előnyöket hoznak. Az ilyen 
projektek akkor jogosultak az uniós listára 
való felvételre, ha az uniós szabályozáshoz 
való közelítésre vonatkozó feltételek 
teljesülnek, és ha bizonyítják, hogy az 
ellátás biztonsága és a dekarbonizáció 
tekintetében hozzájárulnak az Unió átfogó 
energia- és éghajlat-politikai 
célkitűzéseihez. Az Európai Gazdasági 
Térség országai, illetve az 
Energiaközösség szerződő felei esetében 
ezt a szabályozási összehangolást vagy 
konvergenciát vélelmezni kell. Ezenkívül 
annak a harmadik országnak, amellyel a 
kölcsönös érdekű projektek kidolgozásában 
az Unió együttműködik, az e rendeletben 
előírtaknak megfelelően elő kell segítenie 
egy, az unióshoz hasonló, gyorsított 
végrehajtási ütemtervet és egyéb 
szakpolitikai támogatási intézkedéseket. 
Ezért e rendeletben a kölcsönös érdekű 
projektek a közös érdekű projektekkel 
azonosnak tekinthetők, és ellenkező 
megállapítás hiányában a közös érdekű 
projektekre vonatkozó összes rendelkezés 
alkalmazandó a kölcsönös érdekű 
projektekre is.

Unió egyedi energiaügyi együttműködést 
alakított ki. Ezért e rendelet hatálya alá kell 
vonni a kölcsönös érdekű projekteket, 
amennyiben azok fenntarthatóak, és 
bizonyítani tudják, hogy legalább egy vagy 
több uniós tagállam és legalább egy 
harmadik ország esetében jelentős nettó 
társadalmi-gazdasági előnyöket hoznak. Az 
ilyen projektek akkor jogosultak az uniós 
listára való felvételre, ha a harmadik 
ország szakpolitikai célkitűzéseinek az 
Unió átfogó szakpolitikai célkitűzésével 
való összhangjára vonatkozó feltételek 
teljesülnek, és ha bizonyítják, hogy az 
ellátás biztonsága és a dekarbonizáció 
tekintetében hozzájárulnak az Unió átfogó 
energia- és éghajlatpolitikai 
célkitűzéseihez. Ezt a szabályozási 
összehangolást vagy konvergenciát 
vélelmezni kell az Európai Gazdasági 
Térség országai, illetve az 
Energiaközösség szerződő felei, valamint 
a „Megújított partnerség a déli 
szomszédsággal – Új program a földközi-
tengeri térség számára” című programban 
részt vevő olyan országok esetében, 
amelyek már az uniós követelmények 
alapján és azoknak megfelelően 
működnek (Med-TSO-tagok), illetve olyan 
harmadik országok esetében, amelyek a 
dekarbonizációval kapcsolatos éghajlat- 
és energiapolitikai célkitűzésekre 
vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó 
kétoldalú megállapodásokat kötöttek az 
Unióval. Ezenkívül annak a harmadik 
országnak, amellyel a kölcsönös érdekű 
projektek kidolgozásában az Unió 
együttműködik, az e rendeletben 
előírtaknak megfelelően elő kell segítenie 
egy, az unióshoz hasonló, gyorsított 
végrehajtási ütemtervet és egyéb 
szakpolitikai támogatási intézkedéseket. 
Ezért e rendeletben a kölcsönös érdekű 
projektek a közös érdekű projektekkel 
azonosnak tekinthetők, és ellenkező 
megállapítás hiányában a közös érdekű 
projektekre vonatkozó összes rendelkezés 
alkalmazandó a kölcsönös érdekű 
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projektekre is.

Or. en

Módosítás 163
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Alessandra Moretti

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Uniónak elő kell mozdítania az 
uniós energiahálózatot harmadik országok 
hálózataival összekapcsoló olyan 
infrastrukturális projekteket, amelyek 
kölcsönösen előnyösek és szükségesek az 
energetikai átalakuláshoz, valamint az 
éghajlat-politikai célkitűzések eléréséhez, 
és amelyek megfelelnek az érintett 
infrastruktúra-kategóriák e rendelet szerinti 
speciális kritériumainak is, különös 
tekintettel a szomszédos országok vagy 
olyan országok hálózataira, amelyekkel az 
Unió egyedi energiaügyi együttműködést 
alakított ki. Ezért e rendelet hatálya alá kell 
vonni a kölcsönös érdekű projekteket, 
amennyiben azok fenntarthatóak, és 
bizonyítani tudják, hogy legalább két uniós 
tagállam és legalább egy harmadik ország 
esetében jelentős nettó társadalmi-
gazdasági előnyöket hoznak. Az ilyen 
projektek akkor jogosultak az uniós listára 
való felvételre, ha az uniós szabályozáshoz 
való közelítésre vonatkozó feltételek 
teljesülnek, és ha bizonyítják, hogy az 
ellátás biztonsága és a dekarbonizáció 
tekintetében hozzájárulnak az Unió átfogó 
energia- és éghajlat-politikai 
célkitűzéseihez. Az Európai Gazdasági 
Térség országai, illetve az 
Energiaközösség szerződő felei esetében 
ezt a szabályozási összehangolást vagy 
konvergenciát vélelmezni kell. Ezenkívül 
annak a harmadik országnak, amellyel a 
kölcsönös érdekű projektek kidolgozásában 
az Unió együttműködik, az e rendeletben 

(17) Az Uniónak elő kell mozdítania az 
uniós energiahálózatot harmadik országok 
hálózataival összekapcsoló olyan 
infrastrukturális projekteket, amelyek 
kölcsönösen előnyösek és szükségesek az 
energetikai átalakuláshoz, valamint az 
éghajlatpolitikai célkitűzések eléréséhez, és 
amelyek megfelelnek az érintett 
infrastruktúra-kategóriák e rendelet szerinti 
speciális kritériumainak is, különös 
tekintettel a szomszédos országok vagy 
olyan országok hálózataira, amelyekkel az 
Unió egyedi energiaügyi együttműködést 
alakított ki. Ezért e rendelet hatálya alá kell 
vonni a kölcsönös érdekű projekteket, 
amennyiben azok fenntarthatóak, és 
bizonyítani tudják, hogy egy vagy több 
uniós tagállam és legalább egy harmadik 
ország esetében jelentős nettó társadalmi-
gazdasági előnyöket hoznak. Az ilyen 
projektek akkor jogosultak az uniós listára 
való felvételre, ha az Unió átfogó 
szakpolitikai célkitűzésével való 
szakpolitikai összehangoltságra vonatkozó 
feltételek teljesülnek, és ha bizonyítják, 
hogy az ellátás biztonsága és a 
dekarbonizáció tekintetében hozzájárulnak 
az Unió átfogó energia- és éghajlatpolitikai 
célkitűzéseihez. A szakpolitikai 
célkitűzések ilyen jellegű összehangolását 
vagy konvergenciáját vélelmezni kell az 
Európai Gazdasági Térség országai, 
illetve az Energiaközösség szerződő felei, 
valamint a „Megújított partnerség a déli 
szomszédsággal – Új program a földközi-
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előírtaknak megfelelően elő kell segítenie 
egy, az unióshoz hasonló, gyorsított 
végrehajtási ütemtervet és egyéb 
szakpolitikai támogatási intézkedéseket. 
Ezért e rendeletben a kölcsönös érdekű 
projektek a közös érdekű projektekkel 
azonosnak tekinthetők, és ellenkező 
megállapítás hiányában a közös érdekű 
projektekre vonatkozó összes rendelkezés 
alkalmazandó a kölcsönös érdekű 
projektekre is.

tengeri térség számára” című programban 
részt vevő olyan országok esetében, 
amelyek már az uniós követelmények 
alapján és azoknak megfelelően 
működnek (Med-TSO-tagok), illetve olyan 
harmadik országok esetében, amelyek az 
éghajlatváltozás mérséklésére és 
energiapolitikai célkitűzésekre vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmazó kétoldalú 
megállapodásokat kötöttek az Unióval. 
Ezenkívül annak a harmadik országnak, 
amellyel a kölcsönös érdekű projektek 
kidolgozásában az Unió együttműködik, az 
e rendeletben előírtaknak megfelelően elő 
kell segítenie egy, az unióshoz hasonló, 
gyorsított végrehajtási ütemtervet és egyéb 
szakpolitikai támogatási intézkedéseket. 
Ezért e rendeletben a kölcsönös érdekű 
projektek a közös érdekű projektekkel 
azonosnak tekinthetők, és ellenkező 
megállapítás hiányában a közös érdekű 
projektekre vonatkozó összes rendelkezés 
alkalmazandó a kölcsönös érdekű 
projektekre is.

Or. en

Módosítás 164
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Uniónak elő kell mozdítania az 
uniós energiahálózatot harmadik országok 
hálózataival összekapcsoló olyan 
infrastrukturális projekteket, amelyek 
kölcsönösen előnyösek és szükségesek az 
energetikai átalakuláshoz, valamint az 
éghajlat-politikai célkitűzések eléréséhez, 
és amelyek megfelelnek az érintett 
infrastruktúra-kategóriák e rendelet szerinti 
speciális kritériumainak is, különös 
tekintettel a szomszédos országok vagy 
olyan országok hálózataira, amelyekkel az 

(17) Az Uniónak elő kell mozdítania az 
uniós energiahálózatot harmadik országok 
hálózataival összekapcsoló olyan 
infrastrukturális projekteket, amelyek 
kölcsönösen előnyösek és szükségesek az 
energetikai átalakuláshoz, valamint az 
éghajlatpolitikai célkitűzések eléréséhez, és 
amelyek megfelelnek az érintett 
infrastruktúra-kategóriák e rendelet szerinti 
speciális kritériumainak is, különös 
tekintettel a szomszédos országok vagy 
olyan országok hálózataira, amelyekkel az 



PE691.345v01-00 58/200 AM\1229228HU.docx

HU

Unió egyedi energiaügyi együttműködést 
alakított ki. Ezért e rendelet hatálya alá kell 
vonni a kölcsönös érdekű projekteket, 
amennyiben azok fenntarthatóak, és 
bizonyítani tudják, hogy legalább két uniós 
tagállam és legalább egy harmadik ország 
esetében jelentős nettó társadalmi-
gazdasági előnyöket hoznak. Az ilyen 
projektek akkor jogosultak az uniós listára 
való felvételre, ha az uniós szabályozáshoz 
való közelítésre vonatkozó feltételek 
teljesülnek, és ha bizonyítják, hogy az 
ellátás biztonsága és a dekarbonizáció 
tekintetében hozzájárulnak az Unió átfogó 
energia- és éghajlat-politikai 
célkitűzéseihez. Az Európai Gazdasági 
Térség országai, illetve az 
Energiaközösség szerződő felei esetében 
ezt a szabályozási összehangolást vagy 
konvergenciát vélelmezni kell. Ezenkívül 
annak a harmadik országnak, amellyel a 
kölcsönös érdekű projektek kidolgozásában 
az Unió együttműködik, az e rendeletben 
előírtaknak megfelelően elő kell segítenie 
egy, az unióshoz hasonló, gyorsított 
végrehajtási ütemtervet és egyéb 
szakpolitikai támogatási intézkedéseket. 
Ezért e rendeletben a kölcsönös érdekű 
projektek a közös érdekű projektekkel 
azonosnak tekinthetők, és ellenkező 
megállapítás hiányában a közös érdekű 
projektekre vonatkozó összes rendelkezés 
alkalmazandó a kölcsönös érdekű 
projektekre is.

Unió egyedi energiaügyi együttműködést 
alakított ki. Ezért e rendelet hatálya alá kell 
vonni a kölcsönös érdekű projekteket, 
amennyiben azok tiszteletben tartják a 
jelentős károkozás elkerülését célzó elvet, 
és bizonyítani tudják, hogy egy vagy több 
uniós tagállam és legalább egy harmadik 
ország esetében jelentős nettó társadalmi-
gazdasági előnyöket hoznak. Az ilyen 
projektek akkor jogosultak az uniós listára 
való felvételre, ha a harmadik ország 
szakpolitikai célkitűzéseinek az Unió 
átfogó szakpolitikai célkitűzésével való 
összhangjára vonatkozó feltételek 
teljesülnek, és ha bizonyítják, hogy az 
ellátás biztonsága és a dekarbonizáció 
tekintetében hozzájárulnak az Unió átfogó 
energia- és éghajlatpolitikai 
célkitűzéseihez. A szakpolitikai 
célkitűzések ilyen jellegű összehangolását 
vagy konvergenciáját vélelmezni kell az 
Európai Gazdasági Térség országai, 
illetve az Energiaközösség szerződő felei, 
valamint a „Megújított partnerség a déli 
szomszédsággal – Új program a földközi-
tengeri térség számára” című programban 
részt vevő olyan országok esetében, 
amelyek már az uniós követelmények 
alapján és azoknak megfelelően 
működnek (Med-TSO-tagok), illetve olyan 
harmadik országok esetében, amelyek a 
dekarbonizációval kapcsolatos éghajlat- 
és energiapolitikai célkitűzésekre 
vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó 
kétoldalú megállapodásokat kötöttek az 
Unióval. Ezenkívül annak a harmadik 
országnak, amellyel a kölcsönös érdekű 
projektek kidolgozásában az Unió 
együttműködik, az e rendeletben 
előírtaknak megfelelően elő kell segítenie 
egy, az unióshoz hasonló, gyorsított 
végrehajtási ütemtervet és egyéb 
szakpolitikai támogatási intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 165
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Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Uniónak elő kell mozdítania az 
uniós energiahálózatot harmadik országok 
hálózataival összekapcsoló olyan 
infrastrukturális projekteket, amelyek 
kölcsönösen előnyösek és szükségesek az 
energetikai átalakuláshoz, valamint az 
éghajlat-politikai célkitűzések eléréséhez, 
és amelyek megfelelnek az érintett 
infrastruktúra-kategóriák e rendelet szerinti 
speciális kritériumainak is, különös 
tekintettel a szomszédos országok vagy 
olyan országok hálózataira, amelyekkel az 
Unió egyedi energiaügyi együttműködést 
alakított ki. Ezért e rendelet hatálya alá kell 
vonni a kölcsönös érdekű projekteket, 
amennyiben azok fenntarthatóak, és 
bizonyítani tudják, hogy legalább két uniós 
tagállam és legalább egy harmadik ország 
esetében jelentős nettó társadalmi-
gazdasági előnyöket hoznak. Az ilyen 
projektek akkor jogosultak az uniós listára 
való felvételre, ha az uniós szabályozáshoz 
való közelítésre vonatkozó feltételek 
teljesülnek, és ha bizonyítják, hogy az 
ellátás biztonsága és a dekarbonizáció 
tekintetében hozzájárulnak az Unió átfogó 
energia- és éghajlat-politikai 
célkitűzéseihez. Az Európai Gazdasági 
Térség országai, illetve az Energiaközösség 
szerződő felei esetében ezt a szabályozási 
összehangolást vagy konvergenciát 
vélelmezni kell. Ezenkívül annak a 
harmadik országnak, amellyel a kölcsönös 
érdekű projektek kidolgozásában az Unió 
együttműködik, az e rendeletben 
előírtaknak megfelelően elő kell segítenie 
egy, az unióshoz hasonló, gyorsított 
végrehajtási ütemtervet és egyéb 
szakpolitikai támogatási intézkedéseket. 
Ezért e rendeletben a kölcsönös érdekű 
projektek a közös érdekű projektekkel 

(17) Az Uniónak elő kell mozdítania az 
uniós villamosenergia-hálózatot harmadik 
országok hálózataival összekapcsoló olyan 
infrastrukturális projekteket, amelyek 
kölcsönösen előnyösek és szükségesek az 
energetikai átalakuláshoz, valamint a 
nemzetközi éghajlatpolitikai célkitűzések 
eléréséhez, és amelyek megfelelnek az 
érintett infrastruktúra-kategóriák e rendelet 
szerinti speciális kritériumainak is, különös 
tekintettel a szomszédos országok vagy 
olyan országok hálózataira, amelyekkel az 
Unió egyedi energiaügyi együttműködést 
alakított ki. Ezért e rendelet hatálya alá kell 
vonni a kölcsönös érdekű projekteket, 
amennyiben azok fenntarthatóak, és 
bizonyítani tudják, hogy legalább két uniós 
tagállam és legalább egy harmadik ország 
esetében jelentős nettó társadalmi-
gazdasági előnyöket hoznak. Az ilyen 
projektek akkor jogosultak az uniós listára 
való felvételre, ha az uniós szabályozáshoz 
való közelítésre és annak bizonyítottan 
hatékony végrehajtására vonatkozó 
feltételek teljesülnek, és ha bizonyítják, 
hogy hozzájárulnak az Unió és a harmadik 
országok átfogó energia- és 
éghajlatpolitikai célkitűzéseihez, az ellátás 
biztonságához és a dekarbonizációhoz. Az 
Európai Gazdasági Térség országai, illetve 
az Energiaközösség szerződő felei esetében 
ezt a szabályozási összehangolást 
vélelmezni kell, miközben az utóbbiak 
tekintetében még létre kell hozni a 
bizonyítottan hatékony végrehajtáshoz 
szükséges eszközöket. Ezenkívül annak a 
harmadik országnak, amellyel a kölcsönös 
érdekű projektek kidolgozásában az Unió 
együttműködik, az e rendeletben 
előírtaknak megfelelően elő kell segítenie 
egy, az unióshoz hasonló, gyorsított 
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azonosnak tekinthetők, és ellenkező 
megállapítás hiányában a közös érdekű 
projektekre vonatkozó összes rendelkezés 
alkalmazandó a kölcsönös érdekű 
projektekre is.

végrehajtási ütemtervet és egyéb 
szakpolitikai támogatási intézkedéseket. 
Ezért e rendeletben a kölcsönös érdekű 
projektek a közös érdekű projektekkel 
azonosnak tekinthetők, és ellenkező 
megállapítás hiányában a közös érdekű 
projektekre vonatkozó összes rendelkezés 
alkalmazandó a kölcsönös érdekű 
projektekre is.

Or. en

Módosítás 166
Christophe Grudler, Valérie Hayer, Klemen Grošelj

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Uniónak elő kell mozdítania az 
uniós energiahálózatot harmadik országok 
hálózataival összekapcsoló olyan 
infrastrukturális projekteket, amelyek 
kölcsönösen előnyösek és szükségesek az 
energetikai átalakuláshoz, valamint az 
éghajlat-politikai célkitűzések eléréséhez, 
és amelyek megfelelnek az érintett 
infrastruktúra-kategóriák e rendelet szerinti 
speciális kritériumainak is, különös 
tekintettel a szomszédos országok vagy 
olyan országok hálózataira, amelyekkel az 
Unió egyedi energiaügyi együttműködést 
alakított ki. Ezért e rendelet hatálya alá kell 
vonni a kölcsönös érdekű projekteket, 
amennyiben azok fenntarthatóak, és 
bizonyítani tudják, hogy legalább két uniós 
tagállam és legalább egy harmadik ország 
esetében jelentős nettó társadalmi-
gazdasági előnyöket hoznak. Az ilyen 
projektek akkor jogosultak az uniós listára 
való felvételre, ha az uniós szabályozáshoz 
való közelítésre vonatkozó feltételek 
teljesülnek, és ha bizonyítják, hogy az 
ellátás biztonsága és a dekarbonizáció 
tekintetében hozzájárulnak az Unió átfogó 
energia- és éghajlat-politikai 

(17) Az Uniónak elő kell mozdítania az 
uniós energiahálózatot harmadik országok 
hálózataival összekapcsoló olyan 
infrastrukturális projekteket, amelyek 
kölcsönösen előnyösek és szükségesek az 
energetikai átalakuláshoz, valamint az 
éghajlatpolitikai célkitűzések eléréséhez, és 
amelyek megfelelnek az érintett 
infrastruktúra-kategóriák e rendelet szerinti 
speciális kritériumainak is, különös 
tekintettel a szomszédos országok vagy 
olyan országok hálózataira, amelyekkel az 
Unió egyedi energiaügyi együttműködést 
alakított ki. Ezért e rendelet hatálya alá kell 
vonni a kölcsönös érdekű projekteket, 
amennyiben azok fenntarthatóak, és 
bizonyítani tudják, hogy legalább két uniós 
tagállam és legalább egy harmadik ország 
esetében jelentős nettó társadalmi-
gazdasági előnyöket hoznak. Az ilyen 
projektek akkor jogosultak az uniós listára 
való felvételre, ha az uniós szabályozáshoz 
való közelítésre vonatkozó feltételek 
teljesülnek, és ha bizonyítják, hogy az 
ellátás biztonsága és a dekarbonizáció 
tekintetében hozzájárulnak az Unió átfogó 
energia- és éghajlatpolitikai 



AM\1229228HU.docx 61/200 PE691.345v01-00

HU

célkitűzéseihez. Az Európai Gazdasági 
Térség országai, illetve az Energiaközösség 
szerződő felei esetében ezt a szabályozási 
összehangolást vagy konvergenciát 
vélelmezni kell. Ezenkívül annak a 
harmadik országnak, amellyel a kölcsönös 
érdekű projektek kidolgozásában az Unió 
együttműködik, az e rendeletben 
előírtaknak megfelelően elő kell segítenie 
egy, az unióshoz hasonló, gyorsított 
végrehajtási ütemtervet és egyéb 
szakpolitikai támogatási intézkedéseket. 
Ezért e rendeletben a kölcsönös érdekű 
projektek a közös érdekű projektekkel 
azonosnak tekinthetők, és ellenkező 
megállapítás hiányában a közös érdekű 
projektekre vonatkozó összes rendelkezés 
alkalmazandó a kölcsönös érdekű 
projektekre is.

célkitűzéseihez. Az Európai Gazdasági 
Térség országai, az Energiaközösség 
szerződő felei, illetve a kontinentális 
európai szinkronterületen található 
harmadik országok esetében ezt a 
szabályozási összehangolást vagy 
konvergenciát vélelmezni kell. Ezenkívül 
annak a harmadik országnak, amellyel a 
kölcsönös érdekű projektek kidolgozásában 
az Unió együttműködik, az e rendeletben 
előírtaknak megfelelően elő kell segítenie 
egy, az unióshoz hasonló, gyorsított 
végrehajtási ütemtervet és egyéb 
szakpolitikai támogatási intézkedéseket. 
Ezért e rendeletben a kölcsönös érdekű 
projektek a közös érdekű projektekkel 
azonosnak tekinthetők, és ellenkező 
megállapítás hiányában a közös érdekű 
projektekre vonatkozó összes rendelkezés 
alkalmazandó a kölcsönös érdekű 
projektekre is.

Or. en

Módosítás 167
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Jens Geier, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Uniónak elő kell mozdítania az 
uniós energiahálózatot harmadik országok 
hálózataival összekapcsoló olyan 
infrastrukturális projekteket, amelyek 
kölcsönösen előnyösek és szükségesek az 
energetikai átalakuláshoz, valamint az 
éghajlat-politikai célkitűzések eléréséhez, 
és amelyek megfelelnek az érintett 
infrastruktúra-kategóriák e rendelet szerinti 
speciális kritériumainak is, különös 
tekintettel a szomszédos országok vagy 
olyan országok hálózataira, amelyekkel az 
Unió egyedi energiaügyi együttműködést 
alakított ki. Ezért e rendelet hatálya alá kell 

(17) Az Uniónak elő kell mozdítania az 
uniós energiahálózatot harmadik országok 
hálózataival összekapcsoló olyan 
infrastrukturális projekteket, amelyek 
kölcsönösen előnyösek és szükségesek az 
energetikai átalakuláshoz, valamint az 
éghajlatpolitikai célkitűzések eléréséhez, és 
amelyek megfelelnek az érintett 
infrastruktúra-kategóriák e rendelet szerinti 
speciális kritériumainak is, különös 
tekintettel a szomszédos országok vagy 
olyan országok hálózataira, amelyekkel az 
Unió egyedi energiaügyi együttműködést 
alakított ki. Ezért e rendelet hatálya alá kell 
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vonni a kölcsönös érdekű projekteket, 
amennyiben azok fenntarthatóak, és 
bizonyítani tudják, hogy legalább két uniós 
tagállam és legalább egy harmadik ország 
esetében jelentős nettó társadalmi-
gazdasági előnyöket hoznak. Az ilyen 
projektek akkor jogosultak az uniós listára 
való felvételre, ha az uniós szabályozáshoz 
való közelítésre vonatkozó feltételek 
teljesülnek, és ha bizonyítják, hogy az 
ellátás biztonsága és a dekarbonizáció 
tekintetében hozzájárulnak az Unió átfogó 
energia- és éghajlat-politikai 
célkitűzéseihez. Az Európai Gazdasági 
Térség országai, illetve az Energiaközösség 
szerződő felei esetében ezt a szabályozási 
összehangolást vagy konvergenciát 
vélelmezni kell. Ezenkívül annak a 
harmadik országnak, amellyel a kölcsönös 
érdekű projektek kidolgozásában az Unió 
együttműködik, az e rendeletben 
előírtaknak megfelelően elő kell segítenie 
egy, az unióshoz hasonló, gyorsított 
végrehajtási ütemtervet és egyéb 
szakpolitikai támogatási intézkedéseket. 
Ezért e rendeletben a kölcsönös érdekű 
projektek a közös érdekű projektekkel 
azonosnak tekinthetők, és ellenkező 
megállapítás hiányában a közös érdekű 
projektekre vonatkozó összes rendelkezés 
alkalmazandó a kölcsönös érdekű 
projektekre is.

vonni a kölcsönös érdekű projektek 
lehetőségét, amennyiben azok 
fenntarthatóak, és bizonyítani tudják, hogy 
legalább két uniós tagállam és legalább egy 
harmadik ország esetében jelentős nettó 
társadalmi-gazdasági előnyöket hoznak. 
Ennek célja a jövőbeli és tisztességes 
együttműködés biztosítása. Az ilyen 
projektek akkor jogosultak az uniós listára 
való felvételre, ha az uniós szabályozáshoz 
való közelítésre vonatkozó feltételek 
teljesülnek, és ha bizonyítják, hogy az 
ellátás biztonsága és a dekarbonizáció 
tekintetében hozzájárulnak az Unió átfogó 
energia- és éghajlatpolitikai 
célkitűzéseihez. Az Európai Gazdasági 
Térség országai, illetve az Energiaközösség 
szerződő felei esetében ezt a szabályozási 
összehangolást vagy konvergenciát 
vélelmezni kell. Ezenkívül annak a 
harmadik országnak, amellyel a kölcsönös 
érdekű projektek kidolgozásában az Unió 
együttműködik, az e rendeletben 
előírtaknak megfelelően elő kell segítenie 
egy, az unióshoz hasonló, gyorsított 
végrehajtási ütemtervet és egyéb 
szakpolitikai támogatási intézkedéseket. 
Ezért e rendeletben a kölcsönös érdekű 
projektek a közös érdekű projektekkel 
azonosnak tekinthetők, és ellenkező 
megállapítás hiányában a közös érdekű 
projektekre vonatkozó összes rendelkezés 
alkalmazandó a kölcsönös érdekű 
projektekre is.

Or. en

Módosítás 168
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Tekintettel arra, hogy jelenleg nem 
minden nemzeti jogszabály teszi lehetővé, 
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hogy a szállításirendszer-üzemeltetők 
szabályozott módon birtokoljanak és 
üzemeltessenek hidrogénvezetékeket. A 
szállításirendszer-üzemeltetők 
kulcsfontosságúak a szükséges 
hidrogénhálózat fejlesztéséhez, és lehetővé 
kell tenni számukra, hogy ilyen 
hálózatokat tervezzenek, építsenek, 
birtokoljanak és üzemeltessenek. A 
szubszidiaritás elvét illetően a tagállamok 
feladata az e tekintetben szükséges 
szabályok bevezetése.

Or. en

Módosítás 169
Mauri Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Ezenkívül az Unió 2030-ig, illetve 
2050-ig megvalósítandó energia- és 
éghajlat-politikai céljainak és 
klímasemlegességi célkitűzésének elérése 
érdekében Európának jelentősen növelnie 
kell a megújuló forrásból származó 
energiatermelést. A villamosenergia-átvitel 
és -tárolás tekintetében meglévő 
infrastruktúra-kategóriák döntő 
fontosságúak a jelentősen megnövekvő 
megújuló villamosenergia-termelés 
elektromos hálózatba történő 
integrálásához. Ezenkívül fokozni kell az 
offshore megújuló energiaforrásokba 
történő beruházásokat30 . Figyelmet kell 
fordítani a tengeri és a szárazföldi 
villamosenergia-hálózatok összehangolt, 
hosszú távú tervezésének és fejlesztésének 
koordinálására is. Az offshore 
infrastruktúra-tervezésnek el kell 
mozdulnia a projektalapú szemlélettől egy 
összehangolt, átfogó szemlélet felé az 
integrált offshore hálózatok fenntartható 
fejlődésének az egyes tengeri 

(18) Ezenkívül az Unió 2030-ig, illetve 
2050-ig megvalósítandó energia- és 
éghajlatpolitikai céljainak és 
klímasemlegességi célkitűzésének elérése 
érdekében Európának jelentősen növelnie 
kell a megújuló forrásból származó 
energiatermelést. A villamosenergia-átvitel 
és -tárolás tekintetében meglévő 
infrastruktúra-kategóriák döntő 
fontosságúak a jelentősen megnövekvő 
megújuló villamosenergia-termelés 
elektromos hálózatba történő 
integrálásához. Ezenkívül fokozni kell az 
offshore megújuló energiaforrásokba 
történő beruházásokat30. Figyelmet kell 
fordítani a tengeri és a szárazföldi 
villamosenergia-hálózatok összehangolt, 
hosszú távú tervezésének és fejlesztésének 
koordinálására is. Az offshore 
infrastruktúra-tervezésnek el kell 
mozdulnia a projektalapú szemlélettől egy 
összehangolt, átfogó szemlélet felé az 
integrált offshore hálózatok fenntartható 
fejlődésének az egyes tengeri 
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medencékben az offshore megújuló energia 
kapcsán rejlő lehetőségekkel, a 
környezetvédelmi szempontokkal és a 
tengerek egyéb hasznosítási módjaival 
összhangban történő biztosítása érdekében.

medencékben az offshore megújuló energia 
kapcsán rejlő lehetőségekkel, a 
környezetvédelmi szempontokkal és a 
tengerek egyéb hasznosítási módjaival 
összhangban történő biztosítása érdekében. 
Támogatni kell a tagállamok közötti 
önkéntes együttműködésen alapuló 
megközelítést. A tagállamoknak továbbra 
is hatáskörrel kell rendelkezniük arra, 
hogy jóváhagyják a területükhöz 
kapcsolódó közös érdekű projekteket és a 
kapcsolódó költségeket, és hogy az 
EUMSZ 194. cikkével összhangban 
önállóan határozhassák meg 
energiaszerkezetüket.

_________________ _________________
30 Az offshore stratégiára vonatkozó 
közlemény.

30 Az offshore stratégiára vonatkozó 
közlemény.

Or. en

Módosítás 170
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, 
Niels Fuglsang, Alicia Homs Ginel, Dan Nica, Lina Gálvez Muñoz

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Ezenkívül az Unió 2030-ig, illetve 
2050-ig megvalósítandó energia- és 
éghajlat-politikai céljainak és 
klímasemlegességi célkitűzésének elérése 
érdekében Európának jelentősen növelnie 
kell a megújuló forrásból származó 
energiatermelést. A villamosenergia-átvitel 
és -tárolás tekintetében meglévő 
infrastruktúra-kategóriák döntő 
fontosságúak a jelentősen megnövekvő 
megújuló villamosenergia-termelés 
elektromos hálózatba történő 
integrálásához. Ezenkívül fokozni kell az 
offshore megújuló energiaforrásokba 
történő beruházásokat30 . Figyelmet kell 
fordítani a tengeri és a szárazföldi 

(18) Ezenkívül az Unió 2030-ig, illetve 
2050-ig megvalósítandó energia- és 
éghajlatpolitikai céljainak és 
klímasemlegességi célkitűzésének elérése 
érdekében Európának jelentősen növelnie 
kell a megújuló forrásból származó 
energiatermelést. A villamosenergia-átvitel 
és -tárolás tekintetében meglévő 
infrastruktúra-kategóriák döntő 
fontosságúak a jelentősen megnövekvő 
megújuló villamosenergia-termelés 
elektromos hálózatba történő 
integrálásához és a villamosenergia-
hálózatok összekapcsolására vonatkozóan 
2030-ra kitűzött 15%-os cél eléréséhez. 
Ezenkívül fokozni kell az offshore 
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villamosenergia-hálózatok összehangolt, 
hosszú távú tervezésének és fejlesztésének 
koordinálására is. Az offshore 
infrastruktúra-tervezésnek el kell 
mozdulnia a projektalapú szemlélettől egy 
összehangolt, átfogó szemlélet felé az 
integrált offshore hálózatok fenntartható 
fejlődésének az egyes tengeri 
medencékben az offshore megújuló energia 
kapcsán rejlő lehetőségekkel, a 
környezetvédelmi szempontokkal és a 
tengerek egyéb hasznosítási módjaival 
összhangban történő biztosítása érdekében.

megújuló energiaforrásokba történő 
beruházásokat30. Figyelmet kell fordítani a 
tengeri és a szárazföldi villamosenergia-
hálózatok összehangolt, hosszú távú 
tervezésének és fejlesztésének 
koordinálására is. Az offshore 
infrastruktúra-tervezésnek el kell 
mozdulnia a projektalapú szemlélettől egy 
összehangolt, átfogó szemlélet felé az 
integrált offshore hálózatok fenntartható 
fejlődésének az egyes tengeri 
medencékben az offshore megújuló energia 
kapcsán rejlő lehetőségekkel, a 
környezetvédelmi szempontokkal és a 
tengerek egyéb hasznosítási módjaival 
összhangban történő biztosítása érdekében.

_________________ _________________
30 Az offshore stratégiára vonatkozó 
közlemény.

30 Az offshore stratégiára vonatkozó 
közlemény.

Or. en

Módosítás 171
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Ezenkívül az Unió 2030-ig, illetve 
2050-ig megvalósítandó energia- és 
éghajlat-politikai céljainak és 
klímasemlegességi célkitűzésének elérése 
érdekében Európának jelentősen növelnie 
kell a megújuló forrásból származó 
energiatermelést. A villamosenergia-átvitel 
és -tárolás tekintetében meglévő 
infrastruktúra-kategóriák döntő 
fontosságúak a jelentősen megnövekvő 
megújuló villamosenergia-termelés 
elektromos hálózatba történő 
integrálásához. Ezenkívül fokozni kell az 
offshore megújuló energiaforrásokba 
történő beruházásokat30 . Figyelmet kell 
fordítani a tengeri és a szárazföldi 

(18) Ezenkívül az Unió 2030-ig, illetve 
2050-ig megvalósítandó energia- és 
éghajlatpolitikai céljainak és 
klímasemlegességi célkitűzésének elérése 
érdekében Európának jelentősen növelnie 
kell a megújuló forrásból származó 
energiatermelést. A villamosenergia-átvitel 
és -tárolás tekintetében meglévő 
infrastruktúra-kategóriák döntő 
fontosságúak a jelentősen megnövekvő 
megújuló villamosenergia-termelés 
elektromos hálózatba történő 
integrálásához és a villamosenergia-
hálózatok összekapcsolására vonatkozóan 
2030-ra kitűzött 15%-os cél eléréséhez. 
Ezenkívül fokozni kell az offshore 
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villamosenergia-hálózatok összehangolt, 
hosszú távú tervezésének és fejlesztésének 
koordinálására is. Az offshore 
infrastruktúra-tervezésnek el kell 
mozdulnia a projektalapú szemlélettől egy 
összehangolt, átfogó szemlélet felé az 
integrált offshore hálózatok fenntartható 
fejlődésének az egyes tengeri 
medencékben az offshore megújuló energia 
kapcsán rejlő lehetőségekkel, a 
környezetvédelmi szempontokkal és a 
tengerek egyéb hasznosítási módjaival 
összhangban történő biztosítása érdekében.

megújuló energiaforrásokba történő 
beruházásokat. Figyelmet kell fordítani a 
tengeri és a szárazföldi villamosenergia-
hálózatok összehangolt, hosszú távú 
tervezésének és fejlesztésének 
koordinálására is. Az offshore 
infrastruktúra-tervezésnek el kell 
mozdulnia a projektalapú szemlélettől egy 
összehangolt, átfogó szemlélet felé az 
integrált offshore hálózatok fenntartható 
fejlődésének az egyes tengeri 
medencékben az offshore megújuló energia 
kapcsán rejlő lehetőségekkel, a 
környezetvédelmi szempontokkal és a 
tengerek egyéb hasznosítási módjaival 
összhangban történő biztosítása érdekében.

_________________
30 Az offshore stratégiára vonatkozó 
közlemény.

Or. en

Módosítás 172
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, 
Nicolás González Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Ezenkívül az Unió 2030-ig, illetve 
2050-ig megvalósítandó energia- és 
éghajlat-politikai céljainak és 
klímasemlegességi célkitűzésének elérése 
érdekében Európának jelentősen növelnie 
kell a megújuló forrásból származó 
energiatermelést. A villamosenergia-átvitel 
és -tárolás tekintetében meglévő 
infrastruktúra-kategóriák döntő 
fontosságúak a jelentősen megnövekvő 
megújuló villamosenergia-termelés 
elektromos hálózatba történő 
integrálásához. Ezenkívül fokozni kell az 
offshore megújuló energiaforrásokba 
történő beruházásokat30 . Figyelmet kell 

(18) Ezenkívül az Unió 2030-ig, illetve 
2050-ig megvalósítandó energia- és 
éghajlatpolitikai céljainak és 
klímasemlegességi célkitűzésének elérése 
érdekében Európának jelentősen növelnie 
kell a megújuló forrásból származó 
energiatermelést. A villamosenergia-átvitel 
és -tárolás tekintetében meglévő 
infrastruktúra-kategóriák döntő 
fontosságúak a jelentősen megnövekvő 
megújuló villamosenergia-termelés 
elektromos hálózatba történő 
integrálásához. Ezenkívül fokozni kell az 
offshore megújuló energiaforrásokba 
történő beruházásokat, hogy ez a 
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fordítani a tengeri és a szárazföldi 
villamosenergia-hálózatok összehangolt, 
hosszú távú tervezésének és fejlesztésének 
koordinálására is. Az offshore 
infrastruktúra-tervezésnek el kell 
mozdulnia a projektalapú szemlélettől egy 
összehangolt, átfogó szemlélet felé az 
integrált offshore hálózatok fenntartható 
fejlődésének az egyes tengeri 
medencékben az offshore megújuló energia 
kapcsán rejlő lehetőségekkel, a 
környezetvédelmi szempontokkal és a 
tengerek egyéb hasznosítási módjaival 
összhangban történő biztosítása érdekében.

technológia kiforrottá és 
költséghatékonyabbá váljon. Figyelmet 
kell fordítani a tengeri és a szárazföldi 
villamosenergia-hálózatok összehangolt, 
hosszú távú tervezésének és fejlesztésének 
koordinálására is. Az offshore 
infrastruktúra-tervezésnek el kell 
mozdulnia a projektalapú szemlélettől egy 
összehangolt, átfogó szemlélet felé az 
integrált offshore hálózatok fenntartható 
fejlődésének az egyes tengeri 
medencékben az offshore megújuló energia 
kapcsán rejlő lehetőségekkel, a 
környezetvédelmi szempontokkal és a 
tengerek egyéb hasznosítási módjaival 
összhangban történő biztosítása érdekében.

_________________
30 Az offshore stratégiára vonatkozó 
közlemény.

Or. en

Módosítás 173
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Ezenkívül az Unió 2030-ig, illetve 
2050-ig megvalósítandó energia- és 
éghajlat-politikai céljainak és 
klímasemlegességi célkitűzésének elérése 
érdekében Európának jelentősen növelnie 
kell a megújuló forrásból származó 
energiatermelést. A villamosenergia-átvitel 
és -tárolás tekintetében meglévő 
infrastruktúra-kategóriák döntő 
fontosságúak a jelentősen megnövekvő 
megújuló villamosenergia-termelés 
elektromos hálózatba történő 
integrálásához. Ezenkívül fokozni kell az 
offshore megújuló energiaforrásokba 
történő beruházásokat30. Figyelmet kell 
fordítani a tengeri és a szárazföldi 

(18) Ezenkívül az Unió 2030-ig, illetve 
2050-ig megvalósítandó energia- és 
éghajlatpolitikai céljainak és 
klímasemlegességi célkitűzésének elérése 
érdekében Európának jelentősen növelnie 
kell a megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású forrásból származó 
energiatermelést. A villamosenergia-átvitel 
és -tárolás tekintetében meglévő 
infrastruktúra-kategóriák döntő 
fontosságúak a jelentősen megnövekvő 
megújuló villamosenergia-termelés 
elektromos hálózatba történő 
integrálásához. Ezenkívül fokozni kell az 
offshore megújuló energiaforrásokba 
történő beruházásokat30. Figyelmet kell 
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villamosenergia-hálózatok összehangolt, 
hosszú távú tervezésének és fejlesztésének 
koordinálására is. Az offshore 
infrastruktúra-tervezésnek el kell 
mozdulnia a projektalapú szemlélettől egy 
összehangolt, átfogó szemlélet felé az 
integrált offshore hálózatok fenntartható 
fejlődésének az egyes tengeri 
medencékben az offshore megújuló energia 
kapcsán rejlő lehetőségekkel, a 
környezetvédelmi szempontokkal és a 
tengerek egyéb hasznosítási módjaival 
összhangban történő biztosítása érdekében.

fordítani a tengeri és a szárazföldi 
villamosenergia-hálózatok összehangolt, 
hosszú távú tervezésének és fejlesztésének 
koordinálására is. Az offshore 
infrastruktúra-tervezésnek el kell 
mozdulnia a projektalapú szemlélettől egy 
összehangolt, átfogó szemlélet felé az 
integrált offshore hálózatok fenntartható 
fejlődésének az egyes tengeri 
medencékben az offshore megújuló energia 
kapcsán rejlő lehetőségekkel, a 
környezetvédelmi szempontokkal és a 
tengerek egyéb hasznosítási módjaival 
összhangban történő biztosítása érdekében.

_________________ _________________
30 Az offshore stratégiára vonatkozó 
közlemény.

30 Az offshore stratégiára vonatkozó 
közlemény.

Or. sl

Módosítás 174
Zdzisław Krasnodębski, Jacek Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Ezzel összefüggésben felhívja a 
figyelmet az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság felhívására, amely 
szerint elsőbbséget kell biztosítani a 
sugárirányú összekapcsolásokra irányuló 
projekteknek, és megismétli a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatának 
véleményét, amely szerint a hibrid 
projektek kizárólagos támogatása káros 
hatással lesz a tengeri megújuló 
energiaforrásoknak az összes uniós vízen 
egyenlően történő fejlesztésére.

Or. en
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Módosítás 175
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az érintett tagállamoknak képesnek 
kell lenniük felmérni a tengeri 
medencékben található offshore 
megújulóenergia-hálózatok előnyeit és 
költségeit, és előzetes költségmegosztási 
elemzést készíteni minden egyes tengeri 
medence esetében, hogy alátámasszák az 
offshore megújuló energiaforrások 
fejlesztésével kapcsolatos közös politikai 
kötelezettségvállalásaikat. Ezért a 
Bizottságnak egységes alapelveket kell 
kidolgoznia az integrált offshore 
hálózatfejlesztési tervek megvalósításának 
költség-haszon elemzési és 
költségmegosztási módszertanára 
vonatkozóan, amelyek lehetővé teszik a 
tagállamok számára, hogy megfelelő 
értékelést végezzenek.

(19) Az érintett tagállamoknak képesnek 
kell lenniük felmérni a tengeri 
medencékben található offshore 
megújulóenergia-hálózatok előnyeit és 
költségeit, és előzetes költségmegosztási 
elemzést készíteni minden egyes tengeri 
medence esetében, hogy alátámasszák az 
offshore megújuló energiaforrások 
fejlesztésével kapcsolatos közös politikai 
kötelezettségvállalásaikat. Ezért egységes 
alapelveket kell kidolgozni az integrált 
offshore hálózatfejlesztési tervek 
megvalósításának költség-haszon elemzési 
és költségmegosztási módszertanára 
vonatkozóan, hogy lehetővé tegyék a 
tagállamok számára, hogy megfelelő 
értékelést végezzenek. A tengeri 
medencénkénti egyablakos rendszer 
lehetővé teszi egyetlen átfogó engedélyező 
határozat kiadását, és célja a 
projektfejlesztők adminisztratív terheinek 
csökkentése.

Or. en

Módosítás 176
Mauri Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az érintett tagállamoknak képesnek 
kell lenniük felmérni a tengeri 
medencékben található offshore 
megújulóenergia-hálózatok előnyeit és 
költségeit, és előzetes költségmegosztási 

(19) A tengeri szélenergia termelésének 
lehetőségei eltérőek az Unió különböző 
részein. Az érintett tagállamoknak 
képesnek kell lenniük felmérni a tengeri 
medencékben található offshore 
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elemzést készíteni minden egyes tengeri 
medence esetében, hogy alátámasszák az 
offshore megújuló energiaforrások 
fejlesztésével kapcsolatos közös politikai 
kötelezettségvállalásaikat. Ezért a 
Bizottságnak egységes alapelveket kell 
kidolgoznia az integrált offshore 
hálózatfejlesztési tervek megvalósításának 
költség-haszon elemzési és 
költségmegosztási módszertanára 
vonatkozóan, amelyek lehetővé teszik a 
tagállamok számára, hogy megfelelő 
értékelést végezzenek.

megújulóenergia-hálózatok előnyeit és 
költségeit, és előzetes költségmegosztási 
elemzést készíteni minden egyes tengeri 
medence esetében, hogy alátámasszák az 
offshore megújuló energiaforrások 
fejlesztésével kapcsolatos közös politikai 
kötelezettségvállalásaikat. Ezért a 
Bizottságnak egységes alapelveket kell 
kidolgoznia az integrált offshore 
hálózatfejlesztési tervek megvalósításának 
költség-haszon elemzési és 
költségmegosztási módszertanára 
vonatkozóan, amelyek lehetővé teszik a 
tagállamok számára, hogy megfelelő 
értékelést végezzenek.

Or. en

Módosítás 177
Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az uniós tízéves hálózatfejlesztési 
tervek kidolgozási folyamata a villamos 
energia és a földgáz kategóriában sikeresen 
szolgált a közös érdekű projektek 
azonosításának alapjaként. Bár a 
villamosenergia-piaci és a földgázpiaci 
átvitelirendszer-üzemeltetők európai 
hálózata (ENTSO-k) és az 
átvitelirendszer-üzemeltetők fontos 
szerepet játszanak a folyamatban, a 
folyamatba vetett bizalom javítása 
érdekében mélyrehatóbb vizsgálatokra van 
szükség, különös tekintettel a jövőt illető 
forgatókönyvek meghatározására, a hosszú 
távú infrastrukturális hiányosságok és 
szűkületek azonosítására, valamint az 
egyes projektek értékelésére. Ezért, mivel 
szükség van független ellenőrzésre, az 
Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynökségének (a továbbiakban: az 
Ügynökség) és a Bizottságnak fokozottabb 

(20) Az uniós tízéves hálózatfejlesztési 
tervek kidolgozási folyamata a villamos 
energia és a földgáz kategóriában sikeresen 
szolgált a közös érdekű projektek 
azonosításának alapjaként. Ugyanakkor 
átlátható, inkluzív és tudományosan 
megalapozott jövőbeli infrastruktúra- és 
integrált hálózattervezésére van szükség 
közjogi szervek irányításával, és szükség 
van az érdekelt felek és a tudományos 
testületek részvételére, hogy biztosítani 
lehessen az olyan időtálló módszertanok 
és forgatókönyvek elfogadását, amelyek 
hozzájárulnak a 2030-ra vonatkozó 
éghajlatpolitikai célkitűzések, valamint a 
tengeri energia fejlesztésére vonatkozóan 
2040-re kitűzött célok eléréséhez, 
összhangban a klímasemlegességi céllal, 
amelyet a lehető leghamarabb, de 
legkésőbb 2050-ig el kell érni. A 
folyamatba vetett bizalom javítása 
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szerepet kell vállalnia a folyamatban, 
ideértve az uniós tízéves hálózatfejlesztési 
terv kidolgozásának folyamatát is, az (EU) 
2019/943 európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel31 és a 715/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel32 
összhangban.

érdekében mélyrehatóbb vizsgálatokra van 
szükség, különös tekintettel a jövőt illető 
forgatókönyvek meghatározására, a hosszú 
távú infrastrukturális hiányosságok és 
szűkületek azonosítására, valamint az 
egyes projektek értékelésére. Ezért a 
termelőkkel, a munkavállalókkal és 
szakszervezeteikkel, a tudósokkal és a nem 
kormányzati szervezetekkel 
együttműködve demokratikus állami 
tervezésre van szükség, nevezetesen egy 
új, független közjogi szerv, az energetikai 
infrastruktúra tervezésével foglalkozó 
bizottság (CPEI) létrehozásával. Az 
Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynökségének (a továbbiakban: az 
Ügynökség) és a Bizottságnak fokozottabb 
szerepet kell vállalnia az uniós tízéves 
hálózatfejlesztési terv kidolgozásának 
folyamatában, az (EU) 2019/943 európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel31 és a 
715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel32 összhangban. Az 
Ügynökségnek konzultációs eljárást kell 
lefolytatnia a Bizottság, a tagállamok és 
az CPEI bevonásával. Az Ügynökségnek 
alkalmaznia kell az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvét is, és biztosítania 
kell, hogy a forgatókönyvek a 
klímasemlegességi célhoz vezessenek. Az 
CPEI-nek validálnia kell tízéves a 
hálózatfejlesztési tervet.

_________________ _________________
31 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/943 rendelete (2019. június 5.) a 
villamos energia belső piacáról (HL 
L 158., 2019.6.14., 54. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/943 rendelete (2019. június 5.) a 
villamos energia belső piacáról (HL 
L 158., 2019.6.14., 54. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
715/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a 
földgázszállító hálózatokhoz való 
hozzáférés feltételeiről és az 
1775/2005/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 211., 2009.8.14., 
36. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
715/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a 
földgázszállító hálózatokhoz való 
hozzáférés feltételeiről és az 
1775/2005/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 211., 2009.8.14., 
36. o.).

Or. en
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Módosítás 178
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az uniós tízéves hálózatfejlesztési 
tervek kidolgozási folyamata a villamos 
energia és a földgáz kategóriában sikeresen 
szolgált a közös érdekű projektek 
azonosításának alapjaként. Bár a 
villamosenergia-piaci és a földgázpiaci 
átvitelirendszer-üzemeltetők európai 
hálózata (ENTSO-k) és az 
átvitelirendszer-üzemeltetők fontos 
szerepet játszanak a folyamatban, a 
folyamatba vetett bizalom javítása 
érdekében mélyrehatóbb vizsgálatokra van 
szükség, különös tekintettel a jövőt illető 
forgatókönyvek meghatározására, a hosszú 
távú infrastrukturális hiányosságok és 
szűkületek azonosítására, valamint az 
egyes projektek értékelésére. Ezért, mivel 
szükség van független ellenőrzésre, az 
Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynökségének (a továbbiakban: az 
Ügynökség) és a Bizottságnak fokozottabb 
szerepet kell vállalnia a folyamatban, 
ideértve az uniós tízéves hálózatfejlesztési 
terv kidolgozásának folyamatát is, az (EU) 
2019/943 európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel31 és a 715/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel32 
összhangban.

(20) Az uniós tízéves hálózatfejlesztési 
tervek kidolgozási folyamata szolgált a 
villamos energia és a földgáz kategóriában 
a közös érdekű projektek azonosításának 
alapjaként. Ugyanakkor integrált és 
hosszú távú jövőképre van szükség ahhoz, 
hogy biztosítani lehessen az olyan időtálló 
módszertanok és forgatókönyvek 
elfogadását, amelyek hozzájárulnak a 
2030-ra vonatkozó éghajlatpolitikai 
célkitűzések, valamint a tengeri energia 
fejlesztésére vonatkozóan 2040-re kitűzött 
célok eléréséhez, összhangban a 
klímasemlegességi céllal, amelyet a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb 2050-ig el kell 
érni. A folyamatba vetett bizalom javítása 
érdekében mélyrehatóbb vizsgálatokra van 
szükség, különös tekintettel a jövőt illető 
forgatókönyvek meghatározására, a hosszú 
távú infrastrukturális hiányosságok és 
szűkületek azonosítására, valamint az 
egyes projektek értékelésére. Ezért 
független szakértelemre és ellenőrzésre 
van szükség, nevezetesen egy, a Bizottság 
által [hatálybalépés]-ra/-re újonnan 
létrehozott szervre, az Energiaipari 
Infrastrukturális Tanácsra (EIC). 
Emellett meg kell erősíteni többek között a 
keresleti oldal egyéb érdekelt feleinek és 
piaci résztvevőinek szerepét. Az 
Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynökségének (a továbbiakban: az 
Ügynökség) és a Bizottságnak fokozottabb 
szerepet kell vállalnia az uniós tízéves 
hálózatfejlesztési terv kidolgozásának 
folyamatában, az (EU) 2019/943 európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel31 és a 
715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
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rendelettel32 összhangban. Az 
Ügynökségnek konzultációs eljárást kell 
lefolytatnia a Bizottság, a tagállamok és 
az EIC bevonásával. Az Ügynökségnek 
alkalmaznia kell az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvét is, és biztosítania 
kell, hogy a forgatókönyvek a 
klímasemlegességi célhoz vezessenek. Az 
EIC-nek validálnia kell tízéves a 
hálózatfejlesztési tervet. 

_________________ _________________
31 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/943 rendelete (2019. június 5.) a 
villamos energia belső piacáról (HL 
L 158., 2019.6.14., 54. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/943 rendelete (2019. június 5.) a 
villamos energia belső piacáról (HL 
L 158., 2019.6.14., 54. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
715/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a 
földgázszállító hálózatokhoz való 
hozzáférés feltételeiről és az 
1775/2005/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 211., 2009.8.14., 
36. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
715/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a 
földgázszállító hálózatokhoz való 
hozzáférés feltételeiről és az 
1775/2005/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 211., 2009.8.14., 
36. o.).

Or. en

Módosítás 179
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, 
Nicolás González Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az uniós tízéves hálózatfejlesztési 
tervek kidolgozási folyamata a villamos 
energia és a földgáz kategóriában sikeresen 
szolgált a közös érdekű projektek 
azonosításának alapjaként. Bár a 
villamosenergia-piaci és a földgázpiaci 
átvitelirendszer-üzemeltetők európai 
hálózata (ENTSO-k) és az átvitelirendszer-
üzemeltetők fontos szerepet játszanak a 
folyamatban, a folyamatba vetett bizalom 
javítása érdekében mélyrehatóbb 
vizsgálatokra van szükség, különös 

(20) Az uniós tízéves hálózatfejlesztési 
tervek kidolgozási folyamata a villamos 
energia és a földgáz kategóriában sikeresen 
szolgált a közös érdekű projektek 
azonosításának alapjaként. Bár a 
villamosenergia-piaci és a földgázpiaci 
átvitelirendszer-üzemeltetők európai 
hálózata (ENTSO-k) és az átvitelirendszer-
üzemeltetők fontos szerepet játszanak a 
folyamatban, a folyamatba vetett bizalom 
javítása érdekében mélyrehatóbb 
vizsgálatokra van szükség, különös 
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tekintettel a jövőt illető forgatókönyvek 
meghatározására, a hosszú távú 
infrastrukturális hiányosságok és 
szűkületek azonosítására, valamint az 
egyes projektek értékelésére. Ezért, mivel 
szükség van független ellenőrzésre, az 
Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynökségének (a továbbiakban: az 
Ügynökség) és a Bizottságnak fokozottabb 
szerepet kell vállalnia a folyamatban, 
ideértve az uniós tízéves hálózatfejlesztési 
terv kidolgozásának folyamatát is, az (EU) 
2019/943 európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel31 és a 715/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel32 
összhangban.

tekintettel a jövőt illető forgatókönyvek 
meghatározására, a hosszú távú 
infrastrukturális hiányosságok és 
szűkületek azonosítására, valamint az 
egyes projektek értékelésére. Ezért, mivel 
szükség van független ellenőrzésre, az 
Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynökségének (a továbbiakban: az 
Ügynökség) és a Bizottságnak fokozottabb 
szerepet kell vállalnia a folyamatban, 
ideértve az uniós tízéves hálózatfejlesztési 
terv kidolgozásának folyamatát is, az (EU) 
2019/943 európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel31 és a 715/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel32 
összhangban. A folyamatot a lehető 
leghatékonyabban kell végrehajtani a 
párhuzamosságok elkerülése érdekében.

_________________ _________________
31 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/943 rendelete (2019. június 5.) a 
villamos energia belső piacáról (HL 
L 158., 2019.6.14., 54. o.).

31 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/943 rendelete (2019. június 5.) a 
villamos energia belső piacáról (HL 
L 158., 2019.6.14., 54. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
715/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a 
földgázszállító hálózatokhoz való 
hozzáférés feltételeiről és az 
1775/2005/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 211., 2009.8.14., 
36. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 
715/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a 
földgázszállító hálózatokhoz való 
hozzáférés feltételeiről és az 
1775/2005/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 211., 2009.8.14., 
36. o.).

Or. en

Módosítás 180
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Fontos annak biztosítása, hogy 
kizárólag olyan infrastrukturális projektek 
kaphassanak közös érdekű projekt státuszt, 
amelyek esetében nem léteznek észszerű 

(21) Fontos annak biztosítása, hogy 
kizárólag olyan infrastrukturális projektek 
kaphassanak közös érdekű projekt státuszt, 
amelyek esetében nem léteznek 
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alternatív megoldások. E célból az 
infrastrukturális hiányosságok azonosítása 
az energiahatékonyság elsődlegességének 
elvét követi, és prioritásként mérlegel 
minden releváns, nem infrastruktúrával 
kapcsolatos megoldást az azonosított 
hiányosságok kezelése érdekében. 
Ezenkívül a projektek végrehajtása során 
a projektgazdáknak jelentést kell 
készíteniük a környezetvédelmi 
jogszabályoknak való megfelelésről, és az 
(EU) 2020/852 rendelet33 17. cikkének 
értelmében bizonyítaniuk kell, hogy a 
projektek nem okoznak jelentős kárt a 
környezetben. A már kellő érettséget elért, 
meglévő közös érdekű projektek esetében 
ezt a regionális csoportoknak figyelembe 
kell vennie a következő uniós listára 
felveendő projektek kiválasztása során.

műszakilag megvalósítható alternatív 
megoldások. E célból az infrastrukturális 
hiányosságok azonosítása az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvét követi, és prioritásként mérlegel 
minden releváns, nem infrastruktúrával 
kapcsolatos megoldást az azonosított 
hiányosságok kezelése érdekében, 
beleértve a keresletcsökkentést és a 
rugalmassági megoldásokat, köztük az 
aktív felhasználóknak biztosított 
megoldásokat32a, valamint az elektromos 
járműveket és a hálózati mérő mögötti 
tárolást. Ezenkívül a projektek megkezdése 
előtt a projektgazdáknak igazolniuk kell a 
környezetvédelmi jogszabályoknak való 
megfelelést, és az (EU) 2020/852 
rendelet33 17. cikkének értelmében 
bizonyítaniuk kell, hogy a projektek nem 
okoznak jelentős kárt a környezetben. A 
már kellő érettséget elért, meglévő közös 
érdekű projektek esetében ezt a regionális 
csoportoknak alkalmazniuk kell a 
következő uniós listára felveendő projektek 
kiválasztása során.

_________________ _________________
32a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2019/944 irányelve (2019. június 5.) 
a villamos energia belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról és a 
2012/27/EU irányelv módosításáról (HL L 
158., 2019.6.14., 125. o.).

33 (EU) 2020/852 rendelet a fenntartható 
befektetések előmozdítását célzó keret 
létrehozásáról, valamint az (EU) 
2019/2088 rendelet módosításáról (HL 
L 198., 2020.6.22., 13. o.).

33 (EU) 2020/852 rendelet a fenntartható 
befektetések előmozdítását célzó keret 
létrehozásáról, valamint az (EU) 
2019/2088 rendelet módosításáról (HL 
L 198., 2020.6.22., 13. o.).

Or. en

Módosítás 181
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Gheorghe Falcă, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, François-Xavier Bellamy, 
Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas 
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Tobé, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A feszültség- és frekvenciastabilitás 
biztosítása érdekében különös figyelmet 
kell fordítani az európai villamosenergia-
hálózat stabilitására a változóban lévő 
körülmények között, különösen a megújuló 
villamos energia növekvő arányára 
tekintettel.

(22) A feszültség- és frekvenciastabilitás 
biztosítása érdekében különös figyelmet 
kell fordítani az európai villamosenergia-
hálózat stabilitására a változóban lévő 
körülmények között, különösen a megújuló 
villamos energia növekvő arányára 
tekintettel. A polgárok és a vállalkozások 
ellátásbiztonságának biztosítása 
érdekében kiemelt prioritásként kell 
kezelni a tervezett alacsony szén-dioxid-
kibocsátású energiatermelés kielégítő 
szintjének fenntartására és garantálására 
irányuló erőfeszítéseket.

Or. en

Módosítás 182
Ivo Hristov

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A feszültség- és frekvenciastabilitás 
biztosítása érdekében különös figyelmet 
kell fordítani az európai villamosenergia-
hálózat stabilitására a változóban lévő 
körülmények között, különösen a megújuló 
villamos energia növekvő arányára 
tekintettel.

(22) A feszültség- és frekvenciastabilitás 
biztosítása érdekében különös figyelmet 
kell fordítani az európai villamosenergia-
hálózat stabilitására, valamint a határokon 
átnyúló infrastruktúra átviteli 
kapacitására és a meddőenergia-
áramlások szabályozására a változóban 
lévő körülmények között, különösen a 
megújuló villamos energia növekvő 
arányára tekintettel.

Or. en

Módosítás 183



AM\1229228HU.docx 77/200 PE691.345v01-00

HU

Claudia Gamon, Martina Dlabajová, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bart Groothuis, Susana Solís 
Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A feszültség- és frekvenciastabilitás 
biztosítása érdekében különös figyelmet 
kell fordítani az európai villamosenergia-
hálózat stabilitására a változóban lévő 
körülmények között, különösen a megújuló 
villamos energia növekvő arányára 
tekintettel.

(22) A feszültség- és frekvenciastabilitás 
biztosítása érdekében különös figyelmet 
kell fordítani az európai villamosenergia-
hálózat stabilitására a változóban lévő 
körülmények között, például az összes 
lehetséges fenntartható energiatárolási 
megoldás feltárása révén, különösen a 
megújuló villamos energia növekvő 
arányára tekintettel.

Or. en

Indokolás

Az energiatárolás szerepét ki kell emelni, mivel egyre nagyobb jelentőséggel bír a 
dekarbonizált energiaszerkezet számára.

Módosítás 184
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A feszültség- és frekvenciastabilitás 
biztosítása érdekében különös figyelmet 
kell fordítani az európai villamosenergia-
hálózat stabilitására a változóban lévő 
körülmények között, különösen a megújuló 
villamos energia növekvő arányára 
tekintettel.

(22) A feszültség- és frekvenciastabilitás 
biztosítása érdekében különös figyelmet 
kell fordítani az európai villamosenergia-
hálózat stabilitására a változóban lévő 
körülmények között, különösen a 
rugalmassági lehetőségek és a megújuló 
villamos energia növekvő arányára 
tekintettel.

Or. en
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Módosítás 185
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A tagállamokkal és az érdekelt 
felekkel folytatott szoros konzultációt 
követően a Bizottság 13, a transzeurópai 
energia-infrastruktúra szempontjából 
stratégiai jelentőségű prioritást határozott 
meg, amelyek 2030-ig és 2050-ig történő 
végrehajtása létfontosságú az uniós 
energia- és éghajlat-politikai célok 
eléréséhez. Az említett prioritások 
különböző földrajzi régiókat vagy 
tematikus területeket foglalnak magukban 
a villamosenergia-átvitel és -tárolás, az 
offshore megújulóenergia-hálózatok, a 
hidrogénátvitel és -tárolás, az 
elektrolizátorok, az intelligens gáz- és 
villamosenergia-hálózatok, valamint a 
szén-dioxid-szállítás terén.

(23) A tagállamokkal és az érdekelt 
felekkel folytatott szoros konzultációt 
követően a Bizottság a transzeurópai 
energia-infrastruktúra szempontjából 
stratégiai jelentőségű prioritásokat 
határozott meg, amelyek 2030-ig és 2050-
ig történő végrehajtása létfontosságú az 
uniós energia- és éghajlatpolitikai célok 
eléréséhez. Az említett prioritások 
különböző földrajzi régiókat vagy 
tematikus területeket foglalnak magukban 
a villamosenergia-átvitel, -elosztás és -
tárolás, az offshore megújulóenergia-
hálózatok, a hidrogénátvitel, -elosztás és -
tárolás, az elektrolizátorok, valamint az 
intelligens villamosenergia-hálózatok 
terén. Emellett „A klímasemleges 
gazdaság létrehozása: Uniós stratégia az 
energiarendszer integrációjának 
megteremtéséért” című, 2020. július 8-i 
közleményében a Bizottság rámutatott 
annak fontosságára, hogy jobban 
integrálni kell a távfűtési hálózatokat, és 
értékelni kell az elkerülhetetlen 
többlethőt.

Or. en

Módosítás 186
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Othmar Karas, Sara Skyttedal, Gheorghe Falcă, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus 
Pieper, Tomas Tobé, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-
Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A tagállamokkal és az érdekelt 
felekkel folytatott szoros konzultációt 
követően a Bizottság 13, a transzeurópai 
energia-infrastruktúra szempontjából 
stratégiai jelentőségű prioritást határozott 
meg, amelyek 2030-ig és 2050-ig történő 
végrehajtása létfontosságú az uniós 
energia- és éghajlat-politikai célok 
eléréséhez. Az említett prioritások 
különböző földrajzi régiókat vagy 
tematikus területeket foglalnak magukban 
a villamosenergia-átvitel és -tárolás, az 
offshore megújulóenergia-hálózatok, a 
hidrogénátvitel és -tárolás, az 
elektrolizátorok, az intelligens gáz- és 
villamosenergia-hálózatok, valamint a 
szén-dioxid-szállítás terén.

(23) A tagállamokkal és az érdekelt 
felekkel folytatott szoros konzultációt 
követően a Bizottság 13, a transzeurópai 
energia-infrastruktúra szempontjából 
stratégiai jelentőségű prioritást határozott 
meg, amelyek 2030-ig és 2050-ig történő 
végrehajtása létfontosságú az uniós 
energia- és éghajlatpolitikai célok 
eléréséhez. Az említett prioritások 
különböző földrajzi régiókat vagy 
tematikus területeket foglalnak magukban 
a villamosenergia-átvitel és -tárolás, az 
offshore megújulóenergia-hálózatok, a 
hidrogénátvitel és -tárolás, az 
elektrolizátorok, az intelligens gáz- és 
villamosenergia-hálózatok, valamint a 
szén-dioxid-szállítás és -tárolás terén.

Or. en

Módosítás 187
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A tagállamokkal és az érdekelt 
felekkel folytatott szoros konzultációt 
követően a Bizottság 13, a transzeurópai 
energia-infrastruktúra szempontjából 
stratégiai jelentőségű prioritást határozott 
meg, amelyek 2030-ig és 2050-ig történő 
végrehajtása létfontosságú az uniós 
energia- és éghajlat-politikai célok 
eléréséhez. Az említett prioritások 
különböző földrajzi régiókat vagy 
tematikus területeket foglalnak magukban 
a villamosenergia-átvitel és -tárolás, az 
offshore megújulóenergia-hálózatok, a 
hidrogénátvitel és -tárolás, az 
elektrolizátorok, az intelligens gáz- és 
villamosenergia-hálózatok, valamint a 

(23) A tagállamokkal és az érdekelt 
felekkel folytatott szoros konzultációt 
követően a Bizottság 13, a transzeurópai 
energia-infrastruktúra szempontjából 
stratégiai jelentőségű prioritást határozott 
meg, amelyek 2030-ig és 2050-ig történő 
végrehajtása létfontosságú az uniós 
energia- és éghajlatpolitikai célok 
eléréséhez. Az említett prioritások 
különböző földrajzi régiókat vagy 
tematikus területeket foglalnak magukban 
a villamosenergia-átvitel és -tárolás, az 
offshore megújulóenergia-hálózatok, a 
hidrogénátvitel és -tárolás, az 
elektrolizátorok, az intelligens gáz- és 
villamosenergia-hálózatok, valamint a 
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szén-dioxid-szállítás terén. szén-dioxid-szállítás és -tárolás terén.

Or. en

Módosítás 188
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A közös érdekű projekteknek 
közös, átlátható és objektív kritériumoknak 
kell megfelelniük, figyelemmel az 
energiapolitikai célkitűzésekhez való 
hozzájárulásukra. A villamos energiával és 
hidrogénnel foglalkozó projekteknek – 
hogy alkalmasak legyen arra, hogy 
felvegyék őket az uniós listákra – a 
legújabb uniós tízéves hálózatfejlesztési 
terv részét kell képezniük. Mivel a 
hidrogén-infrastruktúra jelenleg nem 
szerepel az uniós tízéves hálózatfejlesztési 
tervben, ez a hidrogénnel foglalkozó 
projektekre vonatkozó követelmény csak 
2024. január 1-jétől alkalmazandó az e 
rendelet alapján összeállított második uniós 
lista vonatkozásában.

(24) A közös és kölcsönös érdekű 
projekteknek közös, átlátható és objektív 
kritériumoknak kell megfelelniük, 
figyelemmel az energiapolitikai 
célkitűzésekhez való hozzájárulásukra. 
Minden projektnek – hogy alkalmas 
legyen arra, hogy felvegyék az uniós 
listákra – a legújabb uniós tízéves 
hálózatfejlesztési terv részét kell képeznie. 
Miközben e rendelet hatálybalépésével 
felvehetők a regionális csoportok 
projektjeinek listájára, az intelligens 
villamosenergia-hálózatok, valamint a 
hidrogén- és a távfűtési és -hűtési 
hálózatok jelenleg nem szerepelnek az 
uniós tízéves hálózatfejlesztési tervben. Az 
említett projektekre vonatkozó 
követelmény csak 2024. január 1-jétől 
alkalmazandó az e rendelet alapján 
összeállított második uniós lista 
vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 189
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(24) A közös érdekű projekteknek 
közös, átlátható és objektív kritériumoknak 
kell megfelelniük, figyelemmel az 
energiapolitikai célkitűzésekhez való 
hozzájárulásukra. A villamos energiával és 
hidrogénnel foglalkozó projekteknek – 
hogy alkalmasak legyen arra, hogy 
felvegyék őket az uniós listákra – a 
legújabb uniós tízéves hálózatfejlesztési 
terv részét kell képezniük. Mivel a 
hidrogén-infrastruktúra jelenleg nem 
szerepel az uniós tízéves hálózatfejlesztési 
tervben, ez a hidrogénnel foglalkozó 
projektekre vonatkozó követelmény csak 
2024. január 1-jétől alkalmazandó az e 
rendelet alapján összeállított második uniós 
lista vonatkozásában.

(24) A közös érdekű projekteknek 
közös, átlátható és objektív kritériumoknak 
kell megfelelniük, figyelemmel az 
energiapolitikai célkitűzésekhez való 
hozzájárulásukra. A villamos energiával és 
hidrogénnel foglalkozó projekteknek – 
hogy alkalmasak legyen arra, hogy 
felvegyék őket az uniós listákra – a 
legújabb uniós tízéves hálózatfejlesztési 
terv részét kell képezniük. Mivel a 
hidrogén-infrastruktúra jelenleg nem 
szerepel az uniós tízéves hálózatfejlesztési 
tervben, ez a hidrogénnel foglalkozó 
projektekre vonatkozó követelmény csak 
2023. december 31-től alkalmazandó az e 
rendelet alapján összeállított második uniós 
lista vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

Úgy tűnik, hogy a rendeletre irányuló javaslatban (a III. melléklet 2. részének 4. pontja és a 
(24) preambulumbekezdés) a hidrogénnel kapcsolatos projekteknek az európai fejlesztési 
tervekbe való felvételére vonatkozóan meghatározott határidő (azaz 2024. január 1-jétől) 
nincs összhangban az infrastruktúra tervezésének és megvalósításának sürgősségével ebben 
az ágazatban, és nem felel meg annak. A hidrogénkategóriába tartozó projekteket valójában 
csak a második listáról (azaz 2025–26-tól) választanák ki. Bár érthető, hogy a javasolt 
időkeret az úgynevezett „összekapcsolt modell” 2023.12.31-ig történő elfogadásától függ, 
amely lehetővé teszi az ágazatközi értékeléseket, ez az időkülönbség nem elfogadható, 
figyelembe véve az annak érdekében már megtett erőfeszítéseket is, hogy mostantól a 
hidrogénkategóriához kapcsolódó projektkezdeményezéseket is összegyűjtsék. Emellett 
legalább a hatályos 347/2013/EU rendelettel összhangban kiválasztott projektek esetében 
garantálni kell a „közös érdekű projekt” státusz megtartását a projektek szabályos 
befejezésének és üzembe helyezésének biztosítása érdekében.

Módosítás 190
Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A közös érdekű projektek 
regionális listáinak meghatározása 
érdekében regionális csoportokat kell 

(25) A közös érdekű projektek 
regionális listáinak meghatározása 
érdekében regionális csoportokat kell 
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létrehozni a közös érdekű projektekre 
vonatkozó javaslattétel, illetve ezek 
felülvizsgálata céljából. A széles körű 
egyetértés biztosítása érdekében a 
regionális csoportoknak gondoskodniuk 
kell a tagállamok, a nemzeti szabályozó 
hatóságok, a projektgazdák és az érdekelt 
felek közötti szoros együttműködésről. Az 
együttműködés keretében a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak szükség esetén 
tanácsadással kell segíteniük a regionális 
csoportokat, többek között a javasolt 
projektekkel összefüggő szabályozási 
kérdések megoldhatóságával, továbbá a 
hatósági jóváhagyás javasolt ütemezésének 
kivitelezhetőségével kapcsolatban.

létrehozni a közös érdekű projektekre 
vonatkozó javaslattétel, illetve ezek 
felülvizsgálata céljából. A széles körű 
egyetértés biztosítása érdekében a 
regionális csoportoknak gondoskodniuk 
kell a tagállamok, a nemzeti szabályozó 
hatóságok, a projektgazdák és az CPEI, 
azon belül legalább a független szakértők, 
valamint a villamos energia, a 
hatékonyság, a tárolás, a rugalmasság és 
megújuló energia terén érintett érdekelt 
felek, a helyi önkormányzatok, a 
szakszervezetek és a nem kormányzati 
szervezetek közötti szoros 
együttműködésről. Az együttműködés 
keretében a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak szükség esetén tanácsadással 
kell segíteniük a regionális csoportokat a 
javasolt projektekkel összefüggő 
szabályozási kérdések megoldhatóságával, 
a fenntarthatósági kritériumoknak és 
éghajlatpolitikai céloknak való 
megfeleléssel, valamint a bezártsági 
hatások és a meg nem térülő eszközök 
egyidejű elkerülésével, továbbá a hatósági 
jóváhagyás javasolt ütemezésének 
kivitelezhetőségével kapcsolatban. A 
regionális csoportok összetételét, 
tevékenységét és döntéseit nyilvánossá kell 
tenni.

Or. en

Módosítás 191
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A közös érdekű projektek 
regionális listáinak meghatározása 
érdekében regionális csoportokat kell 
létrehozni a közös érdekű projektekre 
vonatkozó javaslattétel, illetve ezek 

(25) A közös érdekű projektek 
regionális listáinak meghatározása 
érdekében regionális csoportokat kell 
létrehozni a közös érdekű projektekre 
vonatkozó javaslattétel, illetve ezek 
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felülvizsgálata céljából. A széles körű 
egyetértés biztosítása érdekében a 
regionális csoportoknak gondoskodniuk 
kell a tagállamok, a nemzeti szabályozó 
hatóságok, a projektgazdák és az érdekelt 
felek közötti szoros együttműködésről. Az 
együttműködés keretében a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak szükség esetén 
tanácsadással kell segíteniük a regionális 
csoportokat, többek között a javasolt 
projektekkel összefüggő szabályozási 
kérdések megoldhatóságával, továbbá a 
hatósági jóváhagyás javasolt ütemezésének 
kivitelezhetőségével kapcsolatban.

felülvizsgálata céljából. A széles körű 
egyetértés biztosítása érdekében a 
regionális csoportoknak gondoskodniuk 
kell a tagállamok, a nemzeti szabályozó 
hatóságok, a projektgazdák és az EIC, 
azon belül legalább a független szakértők, 
valamint a villamos energia, a 
hatékonyság, a tárolás, a rugalmasság és 
megújuló energia terén érintett érdekelt 
felek, a helyi önkormányzatok és a civil 
társadalmi szervezetek közötti szoros 
együttműködésről. Az együttműködés 
keretében a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak szükség esetén tanácsadással 
kell segíteniük a regionális csoportokat a 
javasolt projektekkel összefüggő 
szabályozási kérdések megoldhatóságával, 
a fenntarthatósági kritériumoknak és az 
éghajlatpolitikai céloknak való 
megfeleléssel, továbbá a hatósági 
jóváhagyás javasolt ütemezésének 
kivitelezhetőségével kapcsolatban. A 
regionális csoportok összetételét, 
tevékenységét és döntéseit nyilvánossá kell 
tenni.

Or. en

Módosítás 192
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A hatékonyság növelése és a 
páneurópai integráció fokozása érdekében 
meg kell erősíteni és tovább kell 
ösztönözni a regionális csoportok közötti 
együttműködést. A Bizottság fontos 
szerepet játszik ezen együttműködés 
megkönnyítésében, figyelembe véve a 
projektek más regionális csoportokra 
gyakorolt lehetséges hatásainak kezelését 
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is.

Or. en

Módosítás 193
Andris Ameriks

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Minden második évben a közös 
érdekű projektekről új uniós listát (a 
továbbiakban: uniós lista) kell 
összeállítani. A listára nem kerülhetnek fel 
azok a közös érdekű projektek, amelyek 
befejeződtek vagy már nem tesznek eleget 
az e rendeletben meghatározott vonatkozó 
kritériumoknak és követelményeknek. 
Ezért a következő uniós listára felvehető, 
már meglevő közös érdekű projekteknek 
ugyanazon, a regionális listák, illetve az 
uniós lista összeállítását célzó kiválasztási 
folyamatban kell részt venniük, mint a 
javasolt projekteknek. Ugyanakkor a lehető 
legnagyobb mértékben csökkenteni kell az 
ebből eredő adminisztratív terheket, 
például a már benyújtott információk minél 
szélesebb körű újrafelhasználásával és a 
projektgazdák éves jelentéseinek 
figyelembevételével. E célból azoknak a 
meglévő közös érdekű projekteknek, 
amelyek jelentős előrehaladást értek el, 
részesülniük kell az uniós tízéves 
hálózatfejlesztési tervbe való felvétel 
észszerűsített folyamata nyújtotta 
előnyökből.

(26) Minden második évben a közös 
érdekű projektekről új uniós listát (a 
továbbiakban: uniós lista) kell összeállítani 
az új közös érdekű projektekre 
vonatkozóan. A „közös érdekű projekt” 
státuszt szerzett közös érdekű 
projekteknek négy évig a közös érdekű 
projektek listáján kell maradniuk az 
adminisztratív terhek csökkentése és a 
kiszámíthatóság projektgazdák számára 
történő biztosítása érdekében. A listára 
nem kerülhetnek fel azok a közös érdekű 
projektek, amelyek befejeződtek vagy már 
nem tesznek eleget az e rendeletben 
meghatározott vonatkozó kritériumoknak 
és követelményeknek. Ezért a következő 
uniós listára felvehető, már meglevő közös 
érdekű projekteknek ugyanazon, a 
regionális listák, illetve az uniós lista 
összeállítását célzó kiválasztási 
folyamatban kell részt venniük, mint a 
javasolt projekteknek. Ugyanakkor a lehető 
legnagyobb mértékben csökkenteni kell az 
ebből eredő adminisztratív terheket, 
például a már benyújtott információk minél 
szélesebb körű újrafelhasználásával és a 
projektgazdák éves jelentéseinek 
figyelembevételével. E célból azoknak a 
meglévő közös érdekű projekteknek, 
amelyek jelentős előrehaladást értek el, 
részesülniük kell az uniós tízéves 
hálózatfejlesztési tervbe való felvétel 
észszerűsített folyamata nyújtotta 
előnyökből.
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Or. en

Módosítás 194
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A közös érdekű projekteket a lehető 
legrövidebb időn belül végre kell hajtani, 
ezt követően szigorúan nyomon kell 
követni és értékelni kell őket, miközben a 
projektgazdákra háruló igazgatási terheket 
minimálisra kell csökkenteni. A Bizottság 
a különös nehézségekkel járó projektekhez 
európai koordinátort jelölhet ki. A konkrét 
projektek végrehajtásának eredményeit, 
valamint az e rendelettel kapcsolatos 
kötelezettségek teljesítését figyelembe kell 
venni az érintett projektek esetében a 
későbbi uniós listák összeállítását célzó 
kiválasztási folyamatban.

(27) A közös érdekű projekteket a lehető 
legrövidebb időn belül végre kell hajtani, 
ezt követően szigorúan nyomon kell 
követni és értékelni kell őket, miközben 
megfelelően biztosítani kell az érdekelt 
felek részvételét és a környezetvédelmi 
jogszabályok betartását, és a 
projektgazdákra háruló igazgatási terheket 
minimálisra kell csökkenteni. A Bizottság 
a különös nehézségekkel járó projektekhez 
független európai koordinátort jelölhet ki. 
A konkrét projektek végrehajtásának 
eredményeit, valamint az e rendelettel 
kapcsolatos kötelezettségek teljesítését 
figyelembe kell venni az érintett projektek 
esetében a későbbi uniós listák 
összeállítását célzó kiválasztási 
folyamatban.

Or. en

Módosítás 195
Claudia Gamon, Martina Dlabajová, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, 
Dragoș Pîslaru, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A közös érdekű projekteket a lehető 
legrövidebb időn belül végre kell hajtani, 
ezt követően szigorúan nyomon kell 
követni és értékelni kell őket, miközben a 

(27) A közös érdekű projekteket a lehető 
legrövidebb időn belül végre kell hajtani, 
ezt követően szigorúan nyomon kell 
követni és értékelni kell őket, miközben a 



PE691.345v01-00 86/200 AM\1229228HU.docx

HU

projektgazdákra háruló igazgatási terheket 
minimálisra kell csökkenteni. A Bizottság 
a különös nehézségekkel járó projektekhez 
európai koordinátort jelölhet ki. A konkrét 
projektek végrehajtásának eredményeit, 
valamint az e rendelettel kapcsolatos 
kötelezettségek teljesítését figyelembe kell 
venni az érintett projektek esetében a 
későbbi uniós listák összeállítását célzó 
kiválasztási folyamatban.

projektgazdákra háruló igazgatási terheket 
minimálisra kell csökkenteni. A Bizottság 
a különös nehézségekkel járó vagy 
késedelmes projektekhez európai 
koordinátort jelölhet ki. A konkrét 
projektek végrehajtásának eredményeit, 
valamint az e rendelettel kapcsolatos 
kötelezettségek teljesítését figyelembe kell 
venni az érintett projektek esetében a 
későbbi uniós listák összeállítását célzó 
kiválasztási folyamatban.

Or. en

Indokolás

Az engedélyezéssel kapcsolatos késedelmek jelentik a projektek gyors megvalósításának egyik 
fő akadályát, és lehetőség szerint el kell kerülni vagy meg kell oldani őket.

Módosítás 196
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Össze kell hangolni az energia, a 
közlekedés és a távközlési infrastruktúra 
terén megvalósuló uniós közös érdekű 
projektek tervezését és végrehajtását, hogy 
szinergiák jöhessenek létre ott, ahol ez 
gazdasági, technikai, környezeti, éghajlati 
vagy területrendezési szempontból 
megvalósítható, kellően figyelembe véve a 
releváns biztonsági vonatkozásokat. Így a 
különböző európai hálózatok tervezése 
során lehetőséget kell biztosítani a 
közlekedési hálózatok, a kommunikációs 
hálózatok, valamint az energiahálózatok 
integrációjának a kiemelt kezelésére a 
lehető legjobb területkihasználás 
érdekében, továbbá – lehetőség szerint – 
biztosítani kell a meglévő vagy használaton 
kívüli nyomvonalak további hasznosítását 
a társadalmi-gazdasági, környezeti, 

(29) Össze kell hangolni az energia, a 
közlekedés és a távközlési infrastruktúra 
terén megvalósuló uniós közös érdekű 
projektek tervezését és végrehajtását, hogy 
szinergiák jöhessenek létre ott, ahol ez 
gazdasági, technikai, környezeti, éghajlati 
vagy területrendezési szempontból 
megvalósítható, kellően figyelembe véve 
az energiarendszer integrációját célzó 
stratégiát, és szem előtt tartva a releváns 
biztonsági vonatkozásokat. Így a 
különböző európai hálózatok tervezése 
során lehetőséget kell biztosítani a 
közlekedési hálózatok, a kommunikációs 
hálózatok, valamint az energiahálózatok 
integrációjának a kiemelt kezelésére, hogy 
biztosítani lehessen az 
energiahatékonyság elsődlegessége 
elvének alkalmazását, az energiarendszer 
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éghajlati és pénzügyi hatások minimálisra 
csökkentése érdekében.

integrációját és a lehető legjobb 
területkihasználást. Közös jövőképet kell 
kialakítani az energiarendszer 
integrációjára vonatkozóan a különböző 
ágazatokban, továbbá – lehetőség szerint – 
biztosítani kell a meglévő vagy használaton 
kívüli nyomvonalak további hasznosítását 
a társadalmi-gazdasági, környezeti, 
éghajlati és pénzügyi hatások minimálisra 
csökkentése érdekében.

Or. en

Módosítás 197
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) A gyorsított eljárások 
kontraproduktívak lehetnek a 
projektfejlesztés szempontjából, és a 
gyorsított eljárásokkal szembeni 
fellebbezés jogát biztosítani kell az 
érdekelt felek, köztük a civil társadalom 
számára. Ezért a projektek sikerének 
biztosítása és a fellebbezések korlátozása 
érdekében elengedhetetlen az érdekelt 
felek tájékoztatása és a velük folytatott 
konzultáció, ideértve a civil társadalmat 
is. Az érdekelt felek véleményét teljes 
mértékben figyelembe kell venni.

Or. en

Módosítás 198
Andris Ameriks

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az eljárás egyszerűsítése, a 
hatékonyság és az átláthatóság növelése, 
valamint a tagállamok közötti szorosabb 
együttműködés kialakításához való 
hozzájárulás érdekében kell, hogy legyen 
valamennyi engedélyezési eljárást 
összefogó vagy koordináló, hatáskörrel 
rendelkező hatóság vagy hatóságok 
(„egyablakos rendszer”).

(32) Az eljárás egyszerűsítése, a 
hatékonyság és az átláthatóság növelése, 
valamint a tagállamok közötti szorosabb 
együttműködés kialakításához való 
hozzájárulás érdekében kell, hogy legyen 
valamennyi engedélyezési eljárást 
összefogó vagy koordináló, hatáskörrel 
rendelkező hatóság vagy hatóságok 
(„egyablakos rendszer”), valamint 
mentességi rendszer az olyan közös 
érdekű projektekre vonatkozóan, amelyek 
egy projektben több, különböző 
energiaforrások (hidrogén/szén-dioxid) 
szállítására szolgáló csővezeték 
megvalósítását kombinálják.

Or. en

Módosítás 199
Claudia Gamon, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, Dragoș Pîslaru, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bart Groothuis, Susana Solís 
Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az offshore megújulóenergia-
hálózatok engedélyezési eljárásának 
egyszerűsítése és felgyorsítása érdekében 
az adott tengeri medence körül 
elhelyezkedő tagállamoknak a regionális 
sajátosságokra és földrajzra való tekintettel 
egyedi kapcsolattartó pontokat kell 
létrehozniuk (ezt „offshore egyablakos 
rendszernek” nevezik), az ilyen projektekre 
vonatkozó engedélyek kiadásának 
megkönnyítése és összehangolása 
érdekében. Ezenkívül az offshore 
megújulóenergia-hálózatok esetében 
tengeri medencénként egy egyablakos 
rendszer létrehozása csökkenti az 
összetettséget, növeli a hatékonyságot és 
felgyorsítja – a gyakran több joghatóságot 

(33) Az offshore megújulóenergia-
hálózatok engedélyezési eljárásának 
egyszerűsítése és felgyorsítása érdekében 
az adott tengeri medence körül 
elhelyezkedő tagállamoknak a vonatkozó 
jogszabályok és eljárások 
harmonizálására kell törekedniük, és a 
regionális sajátosságokra és földrajzra való 
tekintettel egy egyedi kapcsolattartó pontot 
kell létrehozniuk (ezt „offshore egyablakos 
rendszernek” nevezik), az ilyen projektekre 
vonatkozó összes engedélyezési eljárás 
megkönnyítése, integrálása és 
összehangolása érdekében. Ezenkívül az 
offshore megújulóenergia-hálózatok 
esetében tengeri medencénként egy 
egyablakos rendszer létrehozása csökkenti 
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áthaladó – offshore átviteli berendezések 
engedélyezési eljárását.

az összetettséget, növeli a hatékonyságot és 
felgyorsítja – a gyakran több joghatóságot 
áthaladó – offshore átviteli berendezések 
engedélyezési eljárását. Az egyablakos 
rendszer az érintett tagállamok nevében 
összehangolt, együttműködő, illetve 
integrált módon átfogó határozatokat hoz 
e projektekre vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Az engedélyezési eljárások felgyorsítása érdekében meg kell erősíteni az offshore egyablakos 
rendszer szerepét

Módosítás 200
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, 
Nicolás González Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az offshore megújulóenergia-
hálózatok engedélyezési eljárásának 
egyszerűsítése és felgyorsítása érdekében 
az adott tengeri medence körül 
elhelyezkedő tagállamoknak a regionális 
sajátosságokra és földrajzra való 
tekintettel egyedi kapcsolattartó pontokat 
kell létrehozniuk (ezt „offshore egyablakos 
rendszernek” nevezik), az ilyen projektekre 
vonatkozó engedélyek kiadásának 
megkönnyítése és összehangolása 
érdekében. Ezenkívül az offshore 
megújulóenergia-hálózatok esetében 
tengeri medencénként egy egyablakos 
rendszer létrehozása csökkenti az 
összetettséget, növeli a hatékonyságot és 
felgyorsítja – a gyakran több joghatóságot 
áthaladó – offshore átviteli berendezések 
engedélyezési eljárását.

(33) Az offshore megújulóenergia-
hálózatok engedélyezési eljárásának 
egyszerűsítése és felgyorsítása érdekében 
az adott tengeri medence körül 
elhelyezkedő tagállamoknak a regionális 
sajátosságok és földrajz 
figyelembevételének módjára való 
tekintettel egyedi kapcsolattartó pontokat 
kell létrehozniuk (ezt „offshore egyablakos 
rendszernek” nevezik), az ilyen projektekre 
vonatkozó engedélyek kiadásának 
megkönnyítése és összehangolása 
érdekében. Ezenkívül az offshore 
megújulóenergia-hálózatok esetében 
tengeri medencénként egy egyablakos 
rendszer létrehozása csökkenti az 
összetettséget, növeli a hatékonyságot és 
felgyorsítja – a gyakran több joghatóságot 
áthaladó – offshore átviteli berendezések 
engedélyezési eljárását.

Or. en
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Módosítás 201
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Niels 
Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Annak ellenére, hogy léteznek a 
lakosság környezetvédelmi döntéshozatali 
eljárásokban való részvételét biztosító, jól 
ismert előírások, amelyek teljes mértékben 
alkalmazandóak a közös érdekű 
projektekre, továbbra is szükség van az e 
rendeletben meghatározott további 
intézkedésekre ahhoz, hogy a közös érdekű 
projektekkel kapcsolatos engedélyezési 
eljárások átláthatóságára és az abban való 
lakossági részvételre vonatkozóan – 
valamennyi releváns kérdésben – a lehető 
legmagasabb szintű követelmények 
legyenek érvényben. Ha az e rendeletben 
foglaltakkal azonos vagy azoknál 
szigorúbb előírások szerint már a nemzeti 
szabályok hatálya alá tartozik, az 
engedélyezési eljárások megkezdése előtt 
folytatandó előzetes konzultációt 
fakultatívvá kell tenni és kerülni kell a 
jogszabályi követelmények megkettőzését.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 202
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Fontos az engedélyezési eljárás 
észszerűsítése és fejlesztése, miközben – a 
lehetséges mértékben és a szubszidiaritás 

(36) Fontos az engedélyezési eljárás 
észszerűsítése és fejlesztése, miközben – a 
lehetséges mértékben és a szubszidiaritás 
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elvének kellő figyelembevételével – 
tiszteletben kell tartani az új 
infrastruktúrák építésére vonatkozó 
nemzeti hatásköröket és eljárásokat. 
Tekintettel az energia-infrastruktúrák 
kiépítésének sürgető jellegére, az 
engedélyezési eljárás egyszerűsítésének 
egyértelműen meg kell határoznia azt a 
határidőt, ameddig az egyes hatóságoknak 
meg kell hozniuk a projekt építésével 
kapcsolatos határozatot. E határidő, 
melynek célja, hogy az eljárások 
hatékonyabb kialakítására és 
lebonyolítására ösztönözzön, 
semmiféleképpen nem korlátozhatja a 
környezetvédelmi jogszabályokkal 
összhangban a környezetvédelemre, 
valamint a lakossági részvételre vonatkozó 
szigorú előírásokat. Ennek a rendeletnek 
határidőket kell megállapítania, a 
tagállamok azonban – amennyiben 
megvalósítható – törekedhetnek a 
projektek ezeknél rövidebb határidőn belüli 
megvalósítására, különösen az intelligens 
hálózatokkal kapcsolatos projektek 
esetében, amelyek az átviteli 
infrastruktúrákkal ellentétben nem 
feltétlenül igényelnek összetett 
engedélyezési eljárást. A hatáskörrel 
rendelkező hatóságok felelnek a határidők 
betartásának biztosításáért.

elvének kellő figyelembevételével – 
tiszteletben kell tartani az új 
infrastruktúrákra vonatkozó nemzeti 
hatásköröket és eljárásokat. Tekintettel az 
energia-infrastruktúrák vagy azok 
alternatívái kiépítésének sürgető jellegére, 
az engedélyezési eljárás egyszerűsítésének 
egyértelműen meg kell határoznia azt a 
határidőt, ameddig az egyes hatóságoknak 
meg kell hozniuk a projekttel kapcsolatos 
határozatot. E határidő, melynek célja, 
hogy az eljárások hatékonyabb 
kialakítására és lebonyolítására 
ösztönözzön, semmiféleképpen nem 
korlátozhatja a környezetvédelmi 
jogszabályokkal összhangban a 
környezetvédelemre, valamint a lakossági 
részvételre vonatkozó szigorú előírásokat. 
Ennek a rendeletnek határidőket kell 
megállapítania, a tagállamok azonban – 
amennyiben megvalósítható – 
törekedhetnek a projektek ezeknél 
rövidebb határidőn belüli megvalósítására, 
különösen az intelligens hálózatokkal 
kapcsolatos projektek esetében, amelyek az 
átviteli infrastruktúrákkal ellentétben nem 
feltétlenül igényelnek összetett 
engedélyezési eljárást. A hatáskörrel 
rendelkező hatóságok felelnek a határidők 
betartásának biztosításáért.

Or. en

Módosítás 203
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A közös érdekű projektek 
fejlesztési, építési, üzemeltetési és 
fenntartási költségeit főszabályként teljes 
mértékben az infrastruktúra használóinak 
kell megfizetniük. A közös érdekű 

(38) A közös érdekű projektek 
fejlesztési, építési, üzemeltetési és 
fenntartási költségeit főszabályként teljes 
mértékben az érdekelt befektetőknek kell 
megfizetniük, nem egyedül az 
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projektek akkor részesülhetnek tagállamok 
közötti költségmegosztásban, ha a piaci 
kereslet vagy a díjszabás várható 
hatásainak értékelése azt mutatja, hogy az 
infrastruktúra használói által fizetett díjak 
révén nem várható a költségek 
megtérülése.

infrastruktúra végfelhasználóinak. A 
költségmegosztásnak biztosítania kell, 
hogy a végfelhasználókra ne háruljon 
aránytalan teher, különösen ha ez 
energiaszegénységhez vezethet. A közös 
érdekű projektek akkor részesülhetnek 
tagállamok közötti költségmegosztásban, 
ha a piaci kereslet vagy a díjszabás várható 
hatásainak értékelése azt mutatja, hogy az 
infrastruktúra használói által fizetett díjak 
révén nem várható a költségek 
megtérülése.

Or. sl

Módosítás 204
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A költségek megfelelő 
megosztásáról folyó egyeztetéseknek az 
adott infrastruktúra-projekt költségének és 
előnyeinek elemzésén kell alapulnia, 
amelyet az uniós tízéves hálózatfejlesztési 
terv keretében az átvitelirendszer-
üzemeltetők európai hálózata készített egy 
harmonizált, az energiarendszer egészére 
kiterjedő elemzést szolgáló módszertanra 
alapozva, ugyanannak a forgatókönyvnek a 
használatával, amelyet akkor alkalmaztak, 
amikor a projekt felvételre került a közös 
érdekű projektek uniós listájába, az (EU) 
2019/943 és a 715/2009/EK rendelet 
értelmében, és amelyet az Ügynökség 
vizsgált felül. Ezen elemzés a fajlagos 
beruházási költségek összehasonlítása 
céljából figyelembe vehet mutatószámokat 
és megfelelő referenciaértékeket.

(39) A költségek megfelelő 
megosztásáról folyó egyeztetéseknek az 
adott infrastruktúra-projekt és alternatívái 
költségének és előnyeinek elemzésén kell 
alapulnia, amely az uniós tízéves 
hálózatfejlesztési terv keretében készült 
egy harmonizált, az energiarendszer 
egészére kiterjedő elemzést szolgáló 
módszertanra alapozva, ugyanannak a 
forgatókönyvnek a használatával, amelyet 
akkor alkalmaztak, amikor a projekt 
felvételre került a közös érdekű projektek 
uniós listájába. Ennek a költség-haszon 
elemzésnek tartalmaznia kell a projekt 
teljes életciklusa során várható 
kibocsátást és olyan egyéb 
fenntarthatósági kritériumokat, amelyek 
az erőforrások, többek között a víz 
fenntartható használatára és védelmére 
irányuló célkitűzésekkel, a 
hulladékkezeléssel, valamint a 
nyersanyagok és másodlagos 
nyersanyagok növekvő felhasználásával, a 
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szennyezés megelőzésével és 
csökkentésével, a biológiai sokféleség és 
az ökoszisztémák védelmével és 
helyreállításával függenek össze, valamint 
figyelembe kell vennie a levegőminőséget. 
Az elemzés a fajlagos beruházási költségek 
összehasonlítása céljából figyelembe vehet 
mutatószámokat és megfelelő 
referenciaértékeket.

Or. en

Módosítás 205
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A költségek megfelelő 
megosztásáról folyó egyeztetéseknek az 
adott infrastruktúra-projekt költségének és 
előnyeinek elemzésén kell alapulnia, 
amelyet az uniós tízéves hálózatfejlesztési 
terv keretében az átvitelirendszer-
üzemeltetők európai hálózata készített egy 
harmonizált, az energiarendszer egészére 
kiterjedő elemzést szolgáló módszertanra 
alapozva, ugyanannak a forgatókönyvnek a 
használatával, amelyet akkor alkalmaztak, 
amikor a projekt felvételre került a közös 
érdekű projektek uniós listájába, az (EU) 
2019/943 és a 715/2009/EK rendelet 
értelmében, és amelyet az Ügynökség 
vizsgált felül. Ezen elemzés a fajlagos 
beruházási költségek összehasonlítása 
céljából figyelembe vehet mutatószámokat 
és megfelelő referenciaértékeket.

(39) A költségek megfelelő 
megosztásáról folyó egyeztetéseknek az 
adott infrastruktúra-projekt költségének és 
előnyeinek elemzésén kell alapulnia, amely 
az Ügynökség által készített uniós tízéves 
hálózatfejlesztési terv keretében készült 
egy harmonizált, az energiarendszer 
egészére kiterjedő elemzést szolgáló 
módszertanra alapozva, ugyanannak a 
forgatókönyvnek a használatával, amelyet 
akkor alkalmaztak, amikor a projekt 
felvételre került a közös érdekű projektek 
uniós listájába. Ezen elemzés a fajlagos 
beruházási költségek összehasonlítása 
céljából figyelembe vehet mutatószámokat 
és megfelelő referenciaértékeket.

Or. en

Módosítás 206
Franc Bogovič
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Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az egyre integráltabbá váló belső 
energiapiacon az egyértelmű és átlátható 
tagállamok közötti költségmegosztási 
szabályok elengedhetetlenek a határokon 
átnyúló infrastruktúrára irányuló 
beruházások felgyorsításához. Alapvető 
fontosságú egy stabil finanszírozási keret 
biztosítása a közös érdekű projektek 
kidolgozásához, miközben vissza kell 
szorítani a pénzügyi támogatásra való 
rászorultságot. A tagállamok közötti 
költségmegosztási határozat 
meghozatalakor a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak teljes egészében meg kell 
osztaniuk a beruházási költségeket a 
tagállamok között, bele kell azokat 
építeniük a nemzeti díjszabásba, majd ezt 
követően meg kell állapítaniuk, hogy a 
nemzeti díjszabásokra gyakorolt hatás nem 
eredményez-e aránytalanul nagy terhet a 
fogyasztók számára. A nemzeti szabályozó 
hatóságoknak ki kell küszöbölniük annak 
kockázatát, hogy a projektek a valóságos 
vagy becsült kiadások és bevételek 
figyelembevétele révén kettős 
támogatásban részesüljenek. E kiadásokat 
és bevételeket csak annyiban lehet 
figyelembe venni, amennyiben a 
projektekhez kapcsolódnak és az érintett 
költségek fedezésére szolgálnak.

(40) Az egyre integráltabbá váló belső 
energiapiacon az egyértelmű és átlátható 
tagállamok közötti költségmegosztási 
szabályok elengedhetetlenek a határokon 
átnyúló infrastruktúrára irányuló 
beruházások felgyorsításához. Alapvető 
fontosságú egy stabil finanszírozási keret 
biztosítása a közös érdekű projektek 
kidolgozásához, miközben vissza kell 
szorítani a pénzügyi támogatásra való 
rászorultságot, és ezzel egyidejűleg 
megfelelő ösztönzőkkel és pénzügyi 
mechanizmusokkal kell bátorítani az 
érdekelt befektetőket, hogy a fejlesztési 
szakaszban a végső 
villamosenergia‑árakat ne terheljék díjak. 
A tagállamok közötti költségmegosztási 
határozat meghozatalakor a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak teljes egészében 
meg kell osztaniuk a beruházási 
költségeket a tagállamok között, bele kell 
azokat építeniük a nemzeti díjszabásba, 
majd ezt követően meg kell állapítaniuk, 
hogy a nemzeti díjszabásokra gyakorolt 
hatás nem eredményez-e aránytalanul nagy 
terhet a fogyasztók számára. A nemzeti 
szabályozó hatóságoknak ki kell 
küszöbölniük annak kockázatát, hogy a 
projektek a valóságos vagy becsült 
kiadások és bevételek figyelembevétele 
révén kettős támogatásban részesüljenek. E 
kiadásokat és bevételeket csak annyiban 
lehet figyelembe venni, amennyiben a 
projektekhez kapcsolódnak és az érintett 
költségek fedezésére szolgálnak.

Or. sl

Módosítás 207
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az egyre integráltabbá váló belső 
energiapiacon az egyértelmű és átlátható 
tagállamok közötti költségmegosztási 
szabályok elengedhetetlenek a határokon 
átnyúló infrastruktúrára irányuló 
beruházások felgyorsításához. Alapvető 
fontosságú egy stabil finanszírozási keret 
biztosítása a közös érdekű projektek 
kidolgozásához, miközben vissza kell 
szorítani a pénzügyi támogatásra való 
rászorultságot. A tagállamok közötti 
költségmegosztási határozat 
meghozatalakor a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak teljes egészében meg kell 
osztaniuk a beruházási költségeket a 
tagállamok között, bele kell azokat 
építeniük a nemzeti díjszabásba, majd ezt 
követően meg kell állapítaniuk, hogy a 
nemzeti díjszabásokra gyakorolt hatás nem 
eredményez-e aránytalanul nagy terhet a 
fogyasztók számára. A nemzeti szabályozó 
hatóságoknak ki kell küszöbölniük annak 
kockázatát, hogy a projektek a valóságos 
vagy becsült kiadások és bevételek 
figyelembevétele révén kettős 
támogatásban részesüljenek. E kiadásokat 
és bevételeket csak annyiban lehet 
figyelembe venni, amennyiben a 
projektekhez kapcsolódnak és az érintett 
költségek fedezésére szolgálnak.

(40) Az egyre integráltabbá váló belső 
energiapiacon az egyértelmű és átlátható 
tagállamok közötti költségmegosztási 
szabályok elengedhetetlenek a határokon 
átnyúló infrastruktúrára irányuló 
beruházások és a határokon átnyúló 
hatással bíró projektek felgyorsításához. 
Alapvető fontosságú egy stabil 
finanszírozási keret biztosítása a közös 
érdekű projektek kidolgozásához, 
miközben vissza kell szorítani a pénzügyi 
támogatásra való rászorultságot. A 
tagállamok közötti költségmegosztási 
határozat meghozatalakor a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak teljes egészében 
meg kell osztaniuk a beruházási 
költségeket a tagállamok között, bele kell 
azokat építeniük a nemzeti díjszabásba, 
majd ezt követően meg kell állapítaniuk, 
hogy a nemzeti díjszabásokra gyakorolt 
hatás nem eredményez-e aránytalanul nagy 
terhet a fogyasztók számára. A nemzeti 
szabályozó hatóságoknak ki kell 
küszöbölniük annak kockázatát, hogy a 
projektek a valóságos vagy becsült 
kiadások és bevételek figyelembevétele 
révén kettős támogatásban részesüljenek. E 
kiadásokat és bevételeket csak annyiban 
lehet figyelembe venni, amennyiben a 
projektekhez kapcsolódnak és az érintett 
költségek fedezésére szolgálnak, kivéve a 
projekt lényegével összefüggő 
infrastrukturális költségeket.

Or. en

Módosítás 208
Claudia Gamon, Martina Dlabajová, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bart Groothuis, Susana Solís 
Pérez

Rendeletre irányuló javaslat



PE691.345v01-00 96/200 AM\1229228HU.docx

HU

40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) Az integrált energiapiac igényei 
túlmutatnak majd az infrastrukturális 
projektek határokon átnyúló fizikai 
lábnyomán, hogy hozzájáruljanak a TEN-
E pillérekhez, például a 
fenntarthatósághoz vagy az ellátás 
biztonságához. Ugyanakkora szükség lesz 
határokon átnyúló és helyi projektekre, 
amelyek pozitív hatást gyakorolnak az 
Unió villamosenergia-hálózatára, például 
elektrolizátorokra, távfűtési és -hűtési 
hálózatokra vagy olyan tárolási 
infrastruktúrákra, amelyek bizonyos 
kapacitással rendelkeznek és több 
tagállamban is megismételhetők.

Or. en

Indokolás

Az intelligens hálózatokkal kapcsolatos projektek az inkább helyi jellegük ellenére jelentős 
hatást gyakorolhatnak az európai villamosenergia-hálózatra, illetve jelentőségük lehet annak 
szempontjából. A határokon átnyúló hatás fogalmát aktualizálni kell e tekintetben.

Módosítás 209
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A belső energiapiaci jogszabályok 
előírják, hogy a hálózatokhoz való 
hozzáférés díjainak megfelelő beruházási 
ösztönzőket kell tartalmazniuk. A közös 
érdekű projektek számos típusa azonban 
valószínűleg olyan externáliákat fog 
előidézni, amelyeket a szokásos díjszabási 
rendszer nem képes teljes mértékben 
figyelembe venni és nem lehet annak révén 
megtéríteni. A belső energiapiaci 

(41) A belső energiapiaci jogszabályok 
előírják, hogy a hálózatokhoz való 
hozzáférés díjainak megfelelő beruházási 
ösztönzőket kell tartalmazniuk. A közös 
érdekű projektek számos típusa azonban 
valószínűleg olyan externáliákat fog 
előidézni, amelyeket a szokásos díjszabási 
rendszer nem képes teljes mértékben 
figyelembe venni és nem lehet annak révén 
megtéríteni. A belső energiapiaci 
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jogszabályok alkalmazásakor a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak gondoskodniuk 
kell a közös érdekű projektek szilárd és 
kiszámítható, ösztönzőket is tartalmazó – a 
hosszú távú ösztönzőket is ideértve – 
szabályozási és pénzügyi keretéről, a 
projekt sajátos kockázati szintjével 
arányban. Különösen érvényes ez a 
határokon átnyúló projektekre, az olyan 
innovatív villamosenergia-átviteli 
technológiákra, amelyek lehetővé teszik a 
megújuló energia, a hálózatra termelt 
energia és a keresletoldali 
válaszintézkedések széles körű 
integrációját az összekapcsolt hálózatokba, 
valamint az energiatechnológiai és 
digitalizációs projektekre, amelyek 
valószínűleg nagyobb kockázattal járnak, 
mint az egy tagállamban található hasonló 
projektek, vagy magasabb haszonnal 
kecsegtetnek az Unió számára. Ezenkívül a 
magas működési kiadásokkal rendelkező 
projekteknek megfelelő beruházási 
ösztönzőket is biztosítani kell. Különösen 
az offshore megújulóenergia-hálózatok, 
amelyek a villamosenergia-
rendszerösszekötők kettős funkcionalitását 
és az offshore megújuló energiaforrásokból 
történő termelési projektek összekötőjének 
kettős szerepét töltik be, valószínűleg 
nagyobb kockázatokkal járnak, mint a 
hasonló szárazföldi infrastrukturális 
projektek, mivel eredendően kapcsolódnak 
olyan energiatermelő eszközökhöz, 
amelyek szabályozási kockázatokat, 
finanszírozási kockázatokat (például 
előzetes beruházások szükségessége), piaci 
kockázatokat és az új innovatív 
technológiák alkalmazásában rejlő 
kockázatokat hordoznak.

jogszabályok alkalmazásakor a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak gondoskodniuk 
kell a közös érdekű projektek szilárd és 
kiszámítható szabályozási és pénzügyi 
keretéről, a projekt sajátos kockázati 
szintjével és az energia- és 
éghajlatpolitikai célkitűzésekhez való 
hosszú távú hozzájárulásával arányban. 
Különösen érvényes ez a határokon átnyúló 
projektekre, az olyan innovatív 
villamosenergia-átviteli technológiákra, 
amelyek lehetővé teszik a megújuló 
energia, a hálózatra termelt energia és a 
keresletoldali válaszintézkedések széles 
körű integrációját az összekapcsolt 
hálózatokba, valamint az 
energiatechnológiai és digitalizációs 
projektekre és a távfűtési és -hűtési 
hálózatokra, amelyek valószínűleg 
nagyobb kockázattal járnak, mint az egy 
tagállamban található hasonló projektek, 
vagy magasabb haszonnal kecsegtetnek az 
Unió számára. Ezenkívül a magas 
működési kiadásokkal rendelkező 
projektekhez megfelelő beruházásokat is 
biztosítani kell. Különösen az offshore 
megújulóenergia-hálózatok, amelyek a 
villamosenergia-rendszerösszekötők kettős 
funkcionalitását és az offshore megújuló 
energiaforrásokból történő termelési 
projektek összekötőjének kettős szerepét 
töltik be, valószínűleg nagyobb 
kockázatokkal járnak, mint a hasonló 
szárazföldi infrastrukturális projektek, 
mivel eredendően kapcsolódnak olyan 
energiatermelő eszközökhöz, amelyek 
szabályozási kockázatokat, finanszírozási 
kockázatokat (például előzetes 
beruházások szükségessége), piaci 
kockázatokat és az új innovatív 
technológiák alkalmazásában rejlő 
kockázatokat hordoznak.

Or. en

Módosítás 210
Franc Bogovič
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Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A belső energiapiaci jogszabályok 
előírják, hogy a hálózatokhoz való 
hozzáférés díjainak megfelelő beruházási 
ösztönzőket kell tartalmazniuk. A közös 
érdekű projektek számos típusa azonban 
valószínűleg olyan externáliákat fog 
előidézni, amelyeket a szokásos díjszabási 
rendszer nem képes teljes mértékben 
figyelembe venni és nem lehet annak révén 
megtéríteni. A belső energiapiaci 
jogszabályok alkalmazásakor a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak gondoskodniuk 
kell a közös érdekű projektek szilárd és 
kiszámítható, ösztönzőket is tartalmazó – a 
hosszú távú ösztönzőket is ideértve – 
szabályozási és pénzügyi keretéről, a 
projekt sajátos kockázati szintjével 
arányban. Különösen érvényes ez a 
határokon átnyúló projektekre, az olyan 
innovatív villamosenergia-átviteli 
technológiákra, amelyek lehetővé teszik a 
megújuló energia, a hálózatra termelt 
energia és a keresletoldali 
válaszintézkedések széles körű 
integrációját az összekapcsolt hálózatokba, 
valamint az energiatechnológiai és 
digitalizációs projektekre, amelyek 
valószínűleg nagyobb kockázattal járnak, 
mint az egy tagállamban található hasonló 
projektek, vagy magasabb haszonnal 
kecsegtetnek az Unió számára. Ezenkívül a 
magas működési kiadásokkal rendelkező 
projekteknek megfelelő beruházási 
ösztönzőket is biztosítani kell. Különösen 
az offshore megújulóenergia-hálózatok, 
amelyek a villamosenergia-
rendszerösszekötők kettős funkcionalitását 
és az offshore megújuló energiaforrásokból 
történő termelési projektek összekötőjének 
kettős szerepét töltik be, valószínűleg 
nagyobb kockázatokkal járnak, mint a 
hasonló szárazföldi infrastrukturális 
projektek, mivel eredendően kapcsolódnak 

(41) A belső energiapiaci jogszabályok 
előírják, hogy a hálózatokhoz való 
hozzáférés díjainak megfelelő beruházási 
ösztönzőket kell tartalmazniuk. A közös 
érdekű projektek számos típusa azonban 
valószínűleg olyan externáliákat fog 
előidézni, amelyeket a szokásos díjszabási 
rendszer nem képes teljes mértékben 
figyelembe venni és nem lehet annak révén 
megtéríteni. A belső energiapiaci 
jogszabályok alkalmazásakor a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak gondoskodniuk 
kell a közös érdekű projektek szilárd és 
kiszámítható, ösztönzőket is tartalmazó – a 
hosszú távú ösztönzőket is ideértve – 
szabályozási és pénzügyi keretéről, a 
projekt sajátos kockázati szintjével 
arányban. Különösen érvényes ez a 
határokon átnyúló projektekre, az olyan 
innovatív villamosenergia-átviteli 
technológiákra, amelyek lehetővé teszik a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású energia, a hálózatra termelt 
energia és a keresletoldali 
válaszintézkedések széles körű 
integrációját az összekapcsolt hálózatokba, 
valamint az energiatechnológiai és 
digitalizációs projektekre, amelyek 
valószínűleg nagyobb kockázattal járnak, 
mint az egy tagállamban található hasonló 
projektek, vagy magasabb haszonnal 
kecsegtetnek az Unió számára. Ezenkívül a 
magas működési kiadásokkal rendelkező 
projekteknek megfelelő beruházási 
ösztönzőket is biztosítani kell. Különösen 
az offshore megújulóenergia-hálózatok, 
amelyek a villamosenergia-
rendszerösszekötők kettős funkcionalitását 
és az offshore megújuló energiaforrásokból 
történő termelési projektek összekötőjének 
kettős szerepét töltik be, valószínűleg 
nagyobb kockázatokkal járnak, mint a 
hasonló szárazföldi infrastrukturális 
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olyan energiatermelő eszközökhöz, 
amelyek szabályozási kockázatokat, 
finanszírozási kockázatokat (például 
előzetes beruházások szükségessége), piaci 
kockázatokat és az új innovatív 
technológiák alkalmazásában rejlő 
kockázatokat hordoznak.

projektek, mivel eredendően kapcsolódnak 
olyan energiatermelő eszközökhöz, 
amelyek szabályozási kockázatokat, 
finanszírozási kockázatokat (például 
előzetes beruházások szükségessége), piaci 
kockázatokat és az új innovatív 
technológiák alkalmazásában rejlő 
kockázatokat hordoznak.

Or. sl

Módosítás 211
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) A 347/2013/EU rendelet jól 
szemléltette, milyen hozzáadott értéket 
képvisel, ha az európai jelentőségű 
projektek végrehajtása érdekében a 
magánfinanszírozáshoz jelentős uniós 
pénzügyi támogatást nyújtanak. A 
gazdasági és pénzügyi helyzet, valamint a 
költségvetési megszorítások fényében a 
következő többéves pénzügyi kereten belül 
folytatódnia kell a célzott, támogatásokat 
és pénzügyi eszközöket egyaránt magában 
foglaló segítségnyújtásnak, új beruházók 
vonzása érdekében az energia-
infrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosókhoz és területekhez, az uniós 
költségvetés hozzájárulását a lehető 
legalacsonyabb szinten tartva.

(45) A 347/2013/EU rendelet jól 
szemléltette, milyen hozzáadott értéket 
képvisel, ha az európai jelentőségű 
projektek végrehajtása érdekében a 
magánfinanszírozáshoz jelentős uniós 
pénzügyi támogatást nyújtanak. A 
gazdasági és pénzügyi helyzet, valamint a 
költségvetési megszorítások fényében a 
következő többéves pénzügyi kereten belül 
folytatódnia kell a célzott, támogatásokat 
és pénzügyi eszközöket egyaránt magában 
foglaló segítségnyújtásnak, az uniós 
polgárok számára biztosított előnyök 
maximalizálása és új beruházók vonzása 
érdekében az energia-infrastruktúra-
prioritásnak minősülő folyosókhoz és 
területekhez, hozzájárulva az Unió 
energia- és éghajlatpolitikai céljainak 
eléréséhez és az uniós költségvetés 
hozzájárulását a lehető legalacsonyabb 
szinten tartva.

Or. en

Módosítás 212
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Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) A közös érdekű projekteknek 
jogosultnak kell lenniük tanulmányokhoz, 
illetve bizonyos feltételek mellett 
kivitelezéshez – akár támogatás, akár 
innovatív pénzügyi eszközök formájában – 
nyújtott uniós pénzügyi támogatásra [az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásáról szóló, a COM(2018)438 
javaslat szerinti] az (EU) … rendelet 
értelmében, annak biztosítása érdekében, 
hogy személyre szabott támogatást 
lehessen nyújtani azoknak a közös érdekű 
projekteknek, amelyek a jelenlegi 
szabályozási keret és a piaci feltételek 
mellett nem életképesek. Fontos elkerülni a 
versenytorzulásokat, különösen az azonos, 
kiemelt jelentőségű uniós folyosók 
megvalósításához hozzájáruló projektek 
között. A szóban forgó pénzügyi támogatás 
hivatott biztosítani a szükséges 
szinergiákat a strukturális alapokkal az 
intelligens energiaelosztó hálózatok 
finanszírozása érdekében, valamint az (EU) 
2020/1294 bizottsági végrehajtási 
rendelet41 szerinti uniós megújulóenergia-
finanszírozási mechanizmussal. A közös 
érdekű projektekbe történő beruházások 
tekintetében háromlépéses logikának kell 
érvényesülnie. Először is, a piacnak 
elsőbbsége van a beruházás tekintetében. 
Másodszor, ha a piac nem vállalkozik a 
beruházásra, akkor szabályozási 
megoldásokat kell keresni – szükség esetén 
a vonatkozó szabályozási keret 
kiigazításával –, és gondoskodni kell a 
vonatkozó szabályozási keret 
alkalmazásáról. Harmadszor, ha az első két 
lépésben nem sikerült a szükséges 
beruházásokat biztosítani a közös érdekű 
projektek számára, akkor lehetőséget kell 
biztosítani uniós pénzügyi támogatás 

(46) A közös érdekű projekteknek 
jogosultnak kell lenniük tanulmányokhoz, 
illetve bizonyos feltételek mellett 
kivitelezéshez – akár támogatás, akár 
innovatív pénzügyi eszközök formájában – 
nyújtott uniós pénzügyi támogatásra [az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásáról szóló, a COM(2018)438 
javaslat szerinti] az (EU) … rendelet 
értelmében, annak biztosítása érdekében, 
hogy személyre szabott támogatást 
lehessen nyújtani azoknak a közös érdekű 
projekteknek, amelyek a jelenlegi 
szabályozási keret és a piaci feltételek 
mellett nem életképesek. Fontos elkerülni a 
versenytorzulásokat, különösen az azonos, 
kiemelt jelentőségű uniós folyosók 
megvalósításához hozzájáruló projektek 
között. A szóban forgó pénzügyi támogatás 
hivatott biztosítani a szükséges 
szinergiákat a strukturális alapokkal az 
intelligens energiaelosztó hálózatok 
finanszírozása érdekében, valamint az (EU) 
2020/1294 bizottsági végrehajtási 
rendelet41 szerinti uniós megújulóenergia-
finanszírozási mechanizmussal. A közös 
érdekű projektekbe történő beruházások 
tekintetében háromlépéses logikának kell 
érvényesülnie. Először is, a piacnak 
elsőbbsége van a beruházás tekintetében. 
Másodszor, ha a piac nem vállalkozik a 
beruházásra, akkor szabályozási 
megoldásokat kell keresni – szükség esetén 
a vonatkozó szabályozási keret 
kiigazításával –, és gondoskodni kell a 
vonatkozó szabályozási keret 
alkalmazásáról. Harmadszor, ha az első két 
lépésben nem sikerült a szükséges 
beruházásokat biztosítani a közös érdekű 
projektek számára, akkor lehetőséget kell 
biztosítani uniós pénzügyi támogatás 
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nyújtására, amennyiben a közös érdekű 
projekt teljesíti az alkalmazandó 
támogathatósági feltételeket. A közös 
érdekű projektek a támogatások 
formájában nyújtott finanszírozást 
kiegészítő InvestEU program keretében is 
támogathatóak.

nyújtására, amennyiben a közös érdekű 
projekt teljesíti az alkalmazandó 
támogathatósági feltételeket. A közös 
érdekű projektek a támogatások 
formájában nyújtott finanszírozást 
kiegészítő InvestEU program keretében is 
támogathatóak, kellően figyelembe véve az 
éghajlati szempontok érvényesítésére 
vonatkozó célokat.

_________________ _________________
41 Bizottság (EU) 2020/1294 végrehajtási 
rendelete (2020. szeptember 15.) az uniós 
megújulóenergia-finanszírozási 
mechanizmusról (HL L 303., 2020.9.17., 1. 
o.).

41 Bizottság (EU) 2020/1294 végrehajtási 
rendelete (2020. szeptember 15.) az uniós 
megújulóenergia-finanszírozási 
mechanizmusról (HL L 303., 2020.9.17., 1. 
o.).

Or. en

Módosítás 213
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Othmar Karas, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Antonio 
Tajani, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, 
Tomas Tobé, Aldo Patriciello, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu 
Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A kölcsönös érdekű projektekhez 
kapcsolódóan kivitelezési munkákhoz 
nyújtott vissza nem térítendő 
támogatásokat csak az Unió területén 
található beruházások számára lehet 
elérhetővé tenni, és csak abban az esetben, 
ha legalább két tagállam pénzügyileg 
jelentősen hozzájárul a projekt beruházási 
költségeihez tekintettel annak előnyeire.

(47) A kölcsönös érdekű projektekhez 
kapcsolódóan kivitelezési munkákhoz 
nyújtott vissza nem térítendő 
támogatásokat akkor lehet elérhetővé 
tenni, ha e projektek hozzájárulnak az 
Unió átfogó energia- és éghajlatpolitikai 
célkitűzésének megvalósításához, és ha a 
harmadik ország dekarbonizációra 
vonatkozó célkitűzései összhangban 
vannak az Unió Párizsi 
Megállapodásával, és csak abban az 
esetben, ha legalább egy tagállam 
pénzügyileg jelentősen hozzájárul a projekt 
beruházási költségeihez tekintettel annak 
előnyeire.
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Or. en

Módosítás 214
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A kölcsönös érdekű projektekhez 
kapcsolódóan kivitelezési munkákhoz 
nyújtott vissza nem térítendő 
támogatásokat csak az Unió területén 
található beruházások számára lehet 
elérhetővé tenni, és csak abban az esetben, 
ha legalább két tagállam pénzügyileg 
jelentősen hozzájárul a projekt beruházási 
költségeihez tekintettel annak előnyeire.

(47) A kölcsönös érdekű projektekhez 
kapcsolódóan kivitelezési munkákhoz 
nyújtott vissza nem térítendő 
támogatásokat akkor lehet elérhetővé 
tenni, ha e projektek hozzájárulnak az 
Unió átfogó energia- és éghajlatpolitikai 
célkitűzésének megvalósításához, és ha a 
harmadik ország dekarbonizációra 
vonatkozó célkitűzései összhangban 
vannak a Párizsi Megállapodással, és csak 
abban az esetben, ha legalább egy tagállam 
pénzügyileg jelentősen hozzájárul a projekt 
beruházási költségeihez tekintettel annak 
előnyeire.

Or. en

Módosítás 215
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Alessandra Moretti

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A kölcsönös érdekű projektekhez 
kapcsolódóan kivitelezési munkákhoz 
nyújtott vissza nem térítendő 
támogatásokat csak az Unió területén 
található beruházások számára lehet 
elérhetővé tenni, és csak abban az esetben, 
ha legalább két tagállam pénzügyileg 
jelentősen hozzájárul a projekt beruházási 
költségeihez tekintettel annak előnyeire.

(47) A kölcsönös érdekű projektekhez 
kapcsolódóan kivitelezési munkákhoz 
nyújtott vissza nem térítendő 
támogatásokat akkor lehet elérhetővé 
tenni, ha e projektek hozzájárulnak az 
Unió átfogó energia- és éghajlatpolitikai 
célkitűzésének megvalósításához, és ha a 
harmadik ország dekarbonizációra 
vonatkozó célkitűzései összhangban 
vannak a Párizsi Megállapodással, és csak 
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abban az esetben, ha egy vagy több 
tagállam pénzügyileg jelentősen hozzájárul 
a projekt beruházási költségeihez 
tekintettel annak előnyeire.

Or. en

Módosítás 216
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A kölcsönös érdekű projektekhez 
kapcsolódóan kivitelezési munkákhoz 
nyújtott vissza nem térítendő 
támogatásokat csak az Unió területén 
található beruházások számára lehet 
elérhetővé tenni, és csak abban az esetben, 
ha legalább két tagállam pénzügyileg 
jelentősen hozzájárul a projekt beruházási 
költségeihez tekintettel annak előnyeire.

(47) A kölcsönös érdekű projektekhez 
kapcsolódóan kivitelezési munkákhoz 
nyújtott vissza nem térítendő 
támogatásokat csak a beruházásoknak az 
Unió területén található részei számára 
lehet elérhetővé tenni, és csak abban az 
esetben, ha legalább két tagállam 
pénzügyileg jelentősen hozzájárul a projekt 
beruházási költségeihez tekintettel annak 
előnyeire.

Or. sl

Módosítás 217
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a kiemelt jelentőségű folyosók és a 
tematikus területek összetétele a lehető 
legjobban tükrözze az energia-
infrastruktúra fejlődését, és hogy az egyes 
csoportokban az uniós listára felkerülni 
kívánó projektek száma megfelelő és 
észszerű maradjon, hogy lehetővé tegye az 

(50) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a kiemelt jelentőségű folyosók és a 
tematikus területek összetétele a lehető 
legjobban tükrözze az energia-
infrastruktúra fejlődését, és hogy az egyes 
csoportokban az uniós listára felkerülni 
kívánó projektek száma megfelelő és 
észszerű maradjon, hogy lehetővé tegye az 
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átfogó, alapos értékelést, valamint annak 
biztosítása érdekében, hogy a közös érdekű 
projektek uniós szintű listája azokra a 
projektekre korlátozódjon, amelyek a 
leginkább elősegítik a stratégiai 
jelentőségű, energia-infrastruktúra-
prioritásnak minősülő folyosók és 
tematikus területek megvalósítását, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el:

átfogó, alapos értékelést, valamint annak 
biztosítása érdekében, hogy a közös érdekű 
projektek uniós szintű listája azokra a 
projektekre korlátozódjon, amelyek a 
leginkább elősegítik a stratégiai 
jelentőségű, energia-infrastruktúra-
prioritásnak minősülő folyosók és 
tematikus területek megvalósítását, ezt a 
rendeletet 2027. június 30-ig felül kell 
vizsgálni, különösen a következők 
tekintetében:

Or. en

Módosítás 218
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— e rendelet kiegészítésére 
vonatkozóan a kiemelt jelentőségű 
folyosók és a tematikus területek körének 
és összetételének felülvizsgálatával, 
valamint a kiemelt jelentőségű folyosók és 
tematikus területek új listáinak 
elfogadásával;

— a kiemelt jelentőségű folyosók és a 
tematikus területek köre és összetétele, 
valamint a kiemelt jelentőségű folyosók és 
tematikus területek új listáinak elfogadása;

Or. en

Módosítás 219
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— e rendelet mellékleteinek 
módosítására vonatkozóan, a közös érdekű 

— e rendelet mellékletei, a közös 
érdekű projektek uniós listájának 
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projektek uniós listájának elfogadása és 
felülvizsgálata érdekében, egyidejűleg 
azonban tiszteletben tartva a 
tagállamoknak a területüket érintő közös 
érdekű projektekre és kölcsönös érdekű 
projektekre vonatkozó jóváhagyási jogát.

elfogadása és felülvizsgálata érdekében, 
egyidejűleg azonban tiszteletben tartva a 
tagállamoknak a területüket érintő közös 
érdekű projektekre és kölcsönös érdekű 
projektekre vonatkozó jóváhagyási jogát.

Or. en

Módosítás 220
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés – 2 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— a TEN-E általános felépítése, a 
közös érdekű projektek listája és az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
mint finanszírozási eszköz, a minőségi 
jogalkotás szempontjából is.

Or. en

Módosítás 221
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Figyelembe véve e rendelet célkitűzései 
megvalósításának szükségességét, és 
tekintettel az uniós listákon mostanáig 
szereplő projektek számára, a közös érdekű 
projektek összes mennyiségének 
kezelhetőnek kell maradnia, a számuk ezért 
nem haladhatja meg jelentősen a 220-at. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
előkészítésekor és szövegezésekor a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 

Figyelembe véve e rendelet célkitűzései 
megvalósításának szükségességét, és 
tekintettel az uniós listákon mostanáig 
szereplő projektek számára, a közös érdekű 
projektek összes mennyiségének 
kezelhetőnek kell maradnia, azokat 
kategóriánként kell bemutatni, és a 
számuk nem haladhatja meg a 220-at. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
előkészítésekor és szövegezésekor a 
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vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlament és a Tanács részére történő 
egyidejű, időben történő és megfelelő 
továbbításáról. Ha ezt szükségesnek ítélik, 
az Európai Parlament és a Tanács 
szakértőket küldhet a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó bizottsági szakértői csoportok 
olyan üléseire, amelyekre a tagállamok 
szakértőit meghívták. A regionális 
csoportokban folytatott megbeszélések 
alapvető fontosságúak a Bizottság számára 
a közös érdekű projektek listáját létrehozó 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásához. Ezért helyénvaló, hogy az 
Európai Parlament és a Tanács – a 
lehetséges és e rendelet kereteivel 
összeegyeztethető mértékben – 
tájékoztatást kapjon a regionális csoportok 
üléseiről, és szakértőket küldhessen az 
ülésekre a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló 2016-os intézményközi 
megállapodással44 összhangban.

Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlament és a Tanács részére történő 
egyidejű, időben történő és megfelelő 
továbbításáról. Ha ezt szükségesnek ítélik, 
az Európai Parlament és a Tanács 
szakértőket küldhet a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó bizottsági szakértői csoportok 
olyan üléseire, amelyekre a tagállamok 
szakértőit meghívták. A regionális 
csoportokban folytatott megbeszélések 
alapvető fontosságúak a Bizottság számára 
a közös érdekű projektek listáját létrehozó 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásához. Ezért helyénvaló, hogy az 
Európai Parlament és a Tanács – a 
lehetséges és e rendelet kereteivel 
összeegyeztethető mértékben – 
tájékoztatást kapjon a regionális csoportok 
üléseiről, és szakértőket küldhessen az 
ülésekre a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló 2016-os intézményközi 
megállapodással44 összhangban.

_________________ _________________
44 HL L 123., 2016.5.4., 1-14. o. 
Intézményközi megállapodás az Európai 
Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az 
Európai Bizottság között a jogalkotás 
minőségének javításáról.

44 HL L 123., 2016.5.4., 1-14. o. 
Intézményközi megállapodás az Európai 
Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az 
Európai Bizottság között a jogalkotás 
minőségének javításáról.

Or. en

Módosítás 222
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Mivel e rendelet célkitűzéseit, 
nevezetesen a transzeurópai 
energiahálózatok kiépítését és kölcsönös 
átjárhatóságát, valamint az e hálózatokhoz 

(52) Mivel e rendelet célkitűzéseit, 
nevezetesen a transzeurópai 
energiahálózatok kiépítését és kölcsönös 
átjárhatóságát, valamint az e hálózatokhoz 
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való csatlakozást tagállami szinten nem 
lehet kielégítően megvalósítani, és ezért 
uniós szinten jobban megvalósítható, az 
Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. 
cikkében foglalt szubszidiaritási elvvel 
összhangban intézkedéseket fogadhat el. 
Az említett cikkben foglalt arányosság 
elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi 
túl az e célok eléréséhez szükséges 
mértéket,

való csatlakozást, a környezet 
minőségének megőrzését, védelmét és 
javítását, az emberi egészség védelmét, a 
természeti erőforrások prudens és 
racionális hasznosítását, a regionális vagy 
világszintű környezeti problémák kezelése 
érdekében az intézkedések nemzetközi 
szintű előmozdítását, továbbá különösen 
az éghajlatváltozás elleni küzdelmet és a 
belső piac kialakítását és működését, 
valamint a környezet megóvásának és 
javításának szükségességére való 
tekintettel, különösen az energiapiac 
működésének biztosítását, az Unió 
energiaellátási biztonságának biztosítását, 
az energiahatékonyság és az 
energiamegtakarítás előmozdítását, az 
energia új és megújuló formáinak 
fejlesztését és az energiahálózatok 
összekapcsolásának előmozdítását 
tagállami szinten nem lehet kielégítően 
megvalósítani, és ezért uniós szinten 
jobban megvalósítható, az Unió az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritási elvvel összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Az említett 
cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 
célok eléréséhez szükséges mértéket.

Or. en

Módosítás 223
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Othmar Karas, Sara Skyttedal, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, 
Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, Angelika 
Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
52 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52a) Az Egyesült Királyság Európai 
Unióból történő kilépése miatt Írország 
most egy földrajzilag korlátozott területet 
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alkot, amely már nem csatlakozik 
közvetlenül egyetlen másik tagállam 
összekapcsolt rendszeréhez sem. Az 
írországi infrastrukturális projektek ezért 
jelenleg nem képesek eleget tenni a közös 
érdekű projektekhez vagy a kölcsönös 
érdekű projektekhez szükséges, határokon 
átnyúló jellegre vonatkozó 
kritériumoknak. A projektkérelmek 
támogathatóságának elbírálásakor 
figyelembe kell venni Írország földrajzi 
korlátait.

Or. en

Módosítás 224
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Othmar Karas, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, Angelika Winzig, Ioan-
Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
52 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52b) Az Írországból származó 
projektkérelmek eltérhetnek a 4. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjától és a IV. 
melléklettől a határokon átnyúló jellegre 
vonatkozó kritériumok és/vagy a legalább 
két tagállam részvételére vonatkozó 
követelmény tekintetében, feltéve 
azonban, hogy az ilyen projektek 
megfelelnek a 4. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában és a 4. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában meghatározott feltételeknek, és 
bizonyítják, hogy a szóban forgó projekt 
elengedhetetlen része egy tervezett kiemelt 
jelentőségű folyosónak vagy tematikus 
területnek. Ez az eltérés automatikusan 
megszűnik attól a naptól kezdve, amikor 
Írország közvetlenül csatlakozik valamely 
tagállam összekapcsolt rendszeréhez.

Or. en
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Módosítás 225
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet iránymutatásokat állapít 
meg a transzeurópai energia-infrastruktúra 
I. mellékletben szereplő kiemelt 
jelentőségű folyosóinak és területeinek(a 
továbbiakban: az energia-infrastruktúra 
kiemelt jelentőségű folyosói és területei) 
időben történő kiépítéséhez és kölcsönös 
átjárhatóságához, amelyek hozzájárulnak 
az Unió 2030-ra kitűzött energia- és 
éghajlat-politikai céljaihoz és a 2050-ig 
elérendő klímasemlegességi 
célkitűzéséhez.

(1) E rendelet iránymutatásokat állapít 
meg a transzeurópai energia-infrastruktúra 
I. mellékletben szereplő kiemelt 
jelentőségű folyosóinak és területeinek (a 
továbbiakban: az energia-infrastruktúra 
kiemelt jelentőségű folyosói és területei) 
időben történő kiépítéséhez és kölcsönös 
átjárhatóságához, amelyek a nemzeti 
energiatervekkel összefüggésben 
hozzájárulnak a 2030-ra kitűzött energia- 
és éghajlatpolitikai célokhoz és a 2050-ig 
elérendő klímasemlegességi célkitűzéshez, 
és hozzá kell járulnia a mindenki számára 
hozzáférhető, jó minőségű, méltányos árú, 
a gazdasági fejlődést, a társadalmi 
kohéziót és az ökológiai egyensúlyt 
elősegítő közüzemi energiaellátás 
megteremtéséhez.

Or. pt

Módosítás 226
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, 
Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet iránymutatásokat állapít 
meg a transzeurópai energia-infrastruktúra 
I. mellékletben szereplő kiemelt 
jelentőségű folyosóinak és területeinek(a 

(1) E rendelet iránymutatásokat állapít 
meg a transzeurópai energia-infrastruktúra 
I. mellékletben szereplő kiemelt 
jelentőségű folyosóinak és területeinek (a 
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továbbiakban: az energia-infrastruktúra 
kiemelt jelentőségű folyosói és területei) 
időben történő kiépítéséhez és kölcsönös 
átjárhatóságához, amelyek hozzájárulnak 
az Unió 2030-ra kitűzött energia- és 
éghajlat-politikai céljaihoz és a 2050-ig 
elérendő klímasemlegességi 
célkitűzéséhez.

továbbiakban: az energia-infrastruktúra 
kiemelt jelentőségű folyosói és területei) 
időben történő kiépítéséhez és kölcsönös 
átjárhatóságához, amelyek hozzájárulnak 
az Uniónak az energiaunió és az éghajlat-
politika irányításáról szóló (EU) rendelet 
2. cikkének 11. pontjában meghatározott, 
2030-ra kitűzött energia- és 
éghajlatpolitikai céljaihoz és a 2050-ig 
elérendő klímasemlegességi 
célkitűzéséhez, valamint az 
energiabiztonság, a piaci integráció, a 
verseny és a megfizethető energia 
biztosításához és ösztönzéséhez 
valamennyi tagállam számára.

Or. en

Módosítás 227
Josianne Cutajar, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Cyrus Engerer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet iránymutatásokat állapít 
meg a transzeurópai energia-infrastruktúra 
I. mellékletben szereplő kiemelt 
jelentőségű folyosóinak és területeinek(a 
továbbiakban: az energia-infrastruktúra 
kiemelt jelentőségű folyosói és területei) 
időben történő kiépítéséhez és kölcsönös 
átjárhatóságához, amelyek hozzájárulnak 
az Unió 2030-ra kitűzött energia- és 
éghajlat-politikai céljaihoz és a 2050-ig 
elérendő klímasemlegességi 
célkitűzéséhez.

(1) E rendelet iránymutatásokat állapít 
meg a transzeurópai energia-infrastruktúra 
I. mellékletben szereplő kiemelt 
jelentőségű folyosóinak és területeinek (a 
továbbiakban: az energia-infrastruktúra 
kiemelt jelentőségű folyosói és területei) 
időben történő kiépítéséhez és kölcsönös 
átjárhatóságához, amelyek hozzájárulnak 
az Unió 2030-ra kitűzött energia- és 
éghajlatpolitikai céljaihoz és a 2050-ig 
elérendő klímasemlegességi 
célkitűzéséhez, ugyanakkor biztosítják 
valamennyi tagállam ellátásbiztonságát.

Or. en

Módosítás 228
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet iránymutatásokat állapít 
meg a transzeurópai energia-infrastruktúra 
I. mellékletben szereplő kiemelt 
jelentőségű folyosóinak és területeinek(a 
továbbiakban: az energia-infrastruktúra 
kiemelt jelentőségű folyosói és területei) 
időben történő kiépítéséhez és kölcsönös 
átjárhatóságához, amelyek hozzájárulnak 
az Unió 2030-ra kitűzött energia- és 
éghajlat-politikai céljaihoz és a 2050-ig 
elérendő klímasemlegességi 
célkitűzéséhez.

(1) E rendelet iránymutatásokat állapít 
meg a transzeurópai energia-infrastruktúra 
I. mellékletben szereplő kiemelt 
jelentőségű folyosóinak és területeinek (a 
továbbiakban: az energia-infrastruktúra 
kiemelt jelentőségű folyosói és területei) 
időben történő kiépítéséhez és kölcsönös 
átjárhatóságához, amelyek hozzájárulnak 
az Unió 2030-ra kitűzött energia- és 
éghajlatpolitikai céljaihoz és a 
mihamarabb, de legkésőbb 2050-ig 
elérendő klímasemlegességi 
célkitűzéséhez.

Or. en

Módosítás 229
Ivo Hristov

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) előirányozza a kiemelt jelentőségű 
folyosók és területek megvalósításához 
szükséges és a II. melléklet szerinti 
villamosenergia-, intelligens gázhálózat-, 
hidrogén-, elektrolizátor- és szén-dioxid-
infrastruktúrák kategóriáiba (a 
továbbiakban: energia-infrastruktúra-
kategóriák) tartozó közös érdekű projektek 
azonosítását;

a) előirányozza a II. melléklet 
szerinti, a kiemelt jelentőségű folyosók és 
területek megvalósításához szükséges és a 
villamosenergia-, intelligens gázhálózat-, 
hidrogén-, elektrolizátor- és szén-dioxid-
infrastruktúrák kategóriáiba tartozó közös 
érdekű projektek, valamint azon 
földgázipari közös érdekű projektek 
azonosítását, amelyek már szerepelnek a 
felülvizsgált rendelet hatálybalépésekor 
érvényes listán (a továbbiakban: energia-
infrastruktúra-kategóriák);

Or. en
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Módosítás 230
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Pilar del Castillo Vera, François-Xavier 
Bellamy, Jerzy Buzek, Tom Berendsen, Gheorghe Falcă, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-
Silviu Buşoi, Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) előirányozza a kiemelt jelentőségű 
folyosók és területek megvalósításához 
szükséges és a II. melléklet szerinti 
villamosenergia-, intelligens gázhálózat-, 
hidrogén-, elektrolizátor- és szén-dioxid-
infrastruktúrák kategóriáiba (a 
továbbiakban: energia-infrastruktúra-
kategóriák) tartozó közös érdekű projektek 
azonosítását;

a) előirányozza a kiemelt jelentőségű 
folyosók és területek megvalósításához 
szükséges és a II. melléklet szerinti 
villamosenergia-, intelligens gázhálózat-, 
hidrogén-, elektrolizátor-, kisméretű 
moduláris reaktor- és szén-dioxid-
infrastruktúrák kategóriáiba (a 
továbbiakban: energia-infrastruktúra-
kategóriák) tartozó közös érdekű projektek 
azonosítását;

Or. en

Módosítás 231
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) előirányozza a kiemelt jelentőségű 
folyosók és területek megvalósításához 
szükséges és a II. melléklet szerinti 
villamosenergia-, intelligens gázhálózat-, 
hidrogén-, elektrolizátor- és szén-dioxid-
infrastruktúrák kategóriáiba (a 
továbbiakban: energia-infrastruktúra-
kategóriák) tartozó közös érdekű projektek 
azonosítását;

a) előirányozza a kiemelt jelentőségű 
folyosók és területek megvalósításához 
szükséges és a II. melléklet szerinti 
villamosenergia-, intelligens gázhálózat-, 
hidrogén-, elektrolizátor- és szén-dioxid-
infrastruktúrák kategóriáiba (a 
továbbiakban: energia-infrastruktúra-
kategóriák) tartozó közérdekű közös 
projektek azonosítását;

Or. pt

Módosítás 232
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) előirányozza a kiemelt jelentőségű 
folyosók és területek megvalósításához 
szükséges és a II. melléklet szerinti 
villamosenergia-, intelligens gázhálózat-, 
hidrogén-, elektrolizátor- és szén-dioxid-
infrastruktúrák kategóriáiba (a 
továbbiakban: energia-infrastruktúra-
kategóriák) tartozó közös érdekű projektek 
azonosítását;

a) előirányozza a kiemelt jelentőségű 
folyosók és területek megvalósításához 
szükséges és a II. melléklet szerinti 
villamosenergia-, intelligens gázhálózat-, 
hidrogén-, metán-, elektrolizátor- és szén-
dioxid-infrastruktúrák kategóriáiba (a 
továbbiakban: energia-infrastruktúra-
kategóriák) tartozó közös érdekű projektek 
azonosítását;

Or. en

Módosítás 233
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) előirányozza a kiemelt jelentőségű 
folyosók és területek megvalósításához 
szükséges és a II. melléklet szerinti 
villamosenergia-, intelligens gázhálózat-, 
hidrogén-, elektrolizátor- és szén-dioxid-
infrastruktúrák kategóriáiba (a 
továbbiakban: energia-infrastruktúra-
kategóriák) tartozó közös érdekű projektek 
azonosítását;

a) előirányozza a kiemelt jelentőségű 
folyosók és területek megvalósításához 
szükséges és a II. melléklet szerinti 
villamosenergia-, távfűtési- és hűtési 
hálózat-, intelligens gázhálózat-, hidrogén- 
és elektrolizátor-infrastruktúrák 
kategóriáiba (a továbbiakban: energia-
infrastruktúra-kategóriák) tartozó közös 
érdekű projektek azonosítását

Or. en

Módosítás 234
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, 
Cristian-Silviu Buşoi
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) észszerűsítés, szorosabb 
koordináció, az engedélyezés felgyorsítása 
és a lakossági részvétel kiterjesztése révén 
előmozdítja a közös érdekű projektek 
időben történő végrehajtását;

b) észszerűsítés, szorosabb 
koordináció, az engedélyezés felgyorsítása 
és a lakossági részvétel kiterjesztése révén 
előmozdítja a közös érdekű projektek és a 
kölcsönös érdekű projektek időben történő 
végrehajtását;

Or. en

Módosítás 235
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, 
Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) szabályokat és iránymutatásokat ír 
elő a közös érdekű projektek költségeinek 
és a kockázatalapú ösztönzőknek a 
határokon átnyúló elosztására 
vonatkozóan;

c) szabályokat és iránymutatásokat ír 
elő a közös érdekű projektek és a 
kölcsönös érdekű projektek költségeinek 
és a kockázatalapú ösztönzőknek a 
határokon átnyúló megosztására 
vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 236
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, 
Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) meghatározza a közös érdekű 
projektek uniós pénzügyi támogatásra való 
jogosultságának feltételeit;

d) meghatározza a közös érdekű 
projektek és a kölcsönös érdekű projektek 
uniós pénzügyi támogatásra való 
jogosultságának feltételeit;

Or. en

Módosítás 237
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2009/73/EK, (EU) 2018/200146 és (EU) 
2019/944 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, valamint a 715/2009/EK, (EU) 
2019/942, és (EU) 2019/943 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
fogalommeghatározásai mellett e rendelet 
alkalmazásában a következő 
fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

A 2009/73/EK, (EU) 2018/2001 és (EU) 
2019/944 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, valamint a 715/2009/EK, (EU) 
2019/942, (EU) 2018/1999, (EU) 
2019/2088 és (EU) 2019/943 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
fogalommeghatározásai mellett e rendelet 
alkalmazásában a következő 
fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

_________________
46 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/2001 irányelve (2018. 
december 11.) a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
használatának előmozdításáról (HL L 
328., 2018.12.21., 82. o.).

Or. en

Módosítás 238
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Niels 
Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2009/73/EK, (EU) 2018/200146 és (EU) 
2019/944 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, valamint a 715/2009/EK, (EU) 
2019/942, és (EU) 2019/943 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
fogalommeghatározásai mellett e rendelet 
alkalmazásában a következő 
fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

A 2009/73/EK, (EU) 2018/200146 és (EU) 
2019/944 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, valamint a (EU) 715/2009/EK, 
(EU) 2018/1999, (EU) 2019/942, és (EU) 
2019/943 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet fogalommeghatározásai mellett e 
rendelet alkalmazásában a következő 
fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

_________________ _________________
46 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/2001 irányelve (2018. december 11.) 
a megújuló energiaforrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról (HL 
L 328., 2018.12.21., 82. o.).

46 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/2001 irányelve (2018. december 11.) 
a megújuló energiaforrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról (HL 
L 328., 2018.12.21., 82. o.).

Or. en

Módosítás 239
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „energia-infrastruktúra”: minden 
olyan, az energia-infrastruktúra-
kategóriákba tartozó fizikai berendezés és 
létesítmény, amely az Unió területén 
található, vagy az Uniót egy vagy több 
harmadik országgal kapcsolja össze;

1. „energia-infrastruktúra”: minden 
olyan, az energia-infrastruktúra-
kategóriákba tartozó, energia szállítására, 
átalakítására, aggregálására, 
felügyeletére, kezelésére vagy tárolására 
szolgáló fizikai berendezés és létesítmény, 
amely az Unió területén található, vagy az 
Uniót egy vagy több harmadik országgal 
kapcsolja össze;

Or. en

Módosítás 240
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „az energiahatékonyság 
elsődlegességének elve”: az 
energiapolitikai tervezés, valamint a 
szakpolitikai és beruházási döntéshozatal 
során olyan alternatív költséghatékony 
energiahatékonysági intézkedéseknek a 
lehető legnagyobb mértékű 
figyelembevétele, amelyek célja az 
energiakereslet és az energiakínálat 
hatékonyabbá tétele, különösen 
költséghatékony végfelhasználási 
energiamegtakarítások, keresleti 
válaszintézkedések kezdeményezése és 
hatékonyabb energiaátalakítás, -átvitel és 
-elosztás révén, mindeközben szem előtt 
tartva a döntések célkitűzéseit, az 
energiaunió irányításáról szóló 
rendeletben meghatározottak szerint;

Or. en

Módosítás 241
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „energiabiztonság”: a mindennapi 
működésben az átviteli, továbbítási és 
elosztó hálózatok hatékonyságának és 
interoperabilitásának javítására, a 
rendszer rugalmasságára, a 
kiberbiztonságra, a túlterhelések 
elkerülésére és a hálózati felhasználók 
integrációjára és bevonására irányuló 
intézkedések1a;
_________________
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1a A Külügyek Tanácsa által 
2021. januárban elfogadott 
következtetések.

Or. en

Módosítás 242
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. „ellátásbiztonság vagy 
energiabiztonság”: az energia folyamatos 
és megszakítás nélküli rendelkezésre 
állása az átviteli, továbbítási és elosztó 
hálózatok hatékonyságának és 
interoperabilitásának javításán, a 
rendszer rugalmasságának előmozdításán, 
a túlterhelések elkerülésén, a reziliens 
ellátási láncok biztosításán, a 
kiberbiztonságon, valamint az összes, de 
különösen a „kritikus” infrastruktúra 
védelmén és éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásán keresztül, ezzel 
egyidejűleg csökkentve a stratégiai 
energiafüggőséget;

Or. en

Módosítás 243
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „közös érdekű projekt”: olyan 
projekt, amely szükséges az energia-
infrastruktúra I. mellékletben szereplő 
kiemelt jelentőségű folyosóinak és 
területeinek megvalósításához, és amely 

4. „közös érdekű projekt”: olyan 
projekt, amely hozzájárul az energia-
infrastruktúra I. mellékletben szereplő 
kiemelt jelentőségű folyosóinak és 
területeinek létrehozásához, és amely 
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szerepel a közös érdekű projektek 3. 
cikkben említett uniós listáján;

szerepel a közös érdekű projektek 3. 
cikkben említett uniós listáján, és/vagy 
olyan, a II. mellékletben meghatározott 
projektek, amelyeket hátrányos helyzetű, 
kevesebb kapcsolattal rendelkező 
térségekben, peremterületeken, legkülső 
vagy elszigetelt régiókban, például 
energiaszigeteken, valamint szigeteken 
valósítanak meg, ahol nincs közvetlen 
kapcsolat az Unió energiarendszerével, 
vagy ahol a határokon átnyúló hatások 
nem lehetségesek, és minden egyes 
esetben jelentős pozitív hatást 
gyakorolnak az EU energia- és 
éghajlatpolitikai céljaira az ebben a 
rendeletben meghatározott kritériumok 
szerint;

Or. en

Módosítás 244
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, François-Xavier 
Bellamy, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, 
Tomas Tobé, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „közös érdekű projekt”: olyan 
projekt, amely szükséges az energia-
infrastruktúra I. mellékletben szereplő 
kiemelt jelentőségű folyosóinak és 
területeinek megvalósításához, és amely 
szerepel a közös érdekű projektek 3. 
cikkben említett uniós listáján;

4. „közös érdekű projekt”: olyan 
projekt, amely szükséges az energia-
infrastruktúra I. mellékletben szereplő 
kiemelt jelentőségű folyosóinak és 
területeinek megvalósításához, és amely 
szerepel a közös érdekű projektek 3. 
cikkben említett uniós listáján, és/vagy 
olyan, a II. mellékletben meghatározott 
projektek, amelyeket kevesebb 
kapcsolattal rendelkező térségekben, 
peremterületeken, legkülső vagy 
elszigetelt régiókban, például szigeten 
fekvő tagállamokban vagy az EU területén 
lévő, nem vagy nem kellően összekapcsolt 
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szigeteken valósítanak meg;

Or. en

Módosítás 245
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. „előrehaladott végrehajtási 
szakaszban lévő közös érdekű projekt” 
vagy „egy bizonyos érettségi szintet elért 
közös érdekű projekt”: olyan projekt, 
amely korábban szerepelt a közös érdekű 
projektek listáján, az engedélyezési 
eljárását befejezték vagy építése 
folyamatban van, és amelynek kivitelezési 
munkálataira megállapodás alapján 
vissza nem térítendő támogatást 
nyújtottak a rendelettervezet 
[hatálybalépése] előtt

Or. en

Módosítás 246
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Alessandra Moretti

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „kölcsönös érdekű projekt”: az 
Unió által harmadik országokkal 
együttműködésben támogatott projekt;

5. „kölcsönös érdekű projekt”: az 
Unió vagy legalább egy tagállam által 
kormányközi megállapodás vagy egyéb 
megállapodás alapján harmadik 
országokkal együttműködésben támogatott 
projekt, amely a II. mellékletben említett 
energia-infrastruktúra-kategóriákba 
tartozik, és amely hozzájárul az Unió 
1. cikk (1) bekezdésében említett általános 
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energia- és éghajlatpolitikai 
célkitűzéseihez, és szerepel a projektek 
3. cikkben említett uniós listáján;

Or. en

Módosítás 247
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Othmar Karas, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Antonio 
Tajani, François-Xavier Bellamy, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, Aldo Patriciello, Angelika Winzig, Ioan-Rareş 
Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „kölcsönös érdekű projekt”: az 
Unió által harmadik országokkal 
együttműködésben támogatott projekt;

5. „kölcsönös érdekű projekt”: 
legalább egy tagállam által kormányközi 
megállapodás vagy egyéb megállapodás 
alapján harmadik országokkal 
együttműködésben támogatott projekt, 
amely a II. mellékletben említett energia-
infrastruktúra-kategóriákba tartozik, és 
amely hozzájárul az Unió 1. cikk 
(1) bekezdésében említett általános 
energia- és éghajlatpolitikai 
célkitűzéseihez, és szerepel a projektek 
3. cikkben említett uniós listáján;

Or. en

Módosítás 248
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „kölcsönös érdekű projekt”: az 
Unió által harmadik országokkal 
együttműködésben támogatott projekt;

5. „kölcsönös érdekű projekt”: 
legalább egy tagállam által kormányközi 
megállapodás vagy egyéb megállapodás 



PE691.345v01-00 122/200 AM\1229228HU.docx

HU

alapján harmadik országokkal 
együttműködésben támogatott projekt, 
amely a II. mellékletben említett energia-
infrastruktúra-kategóriákba tartozik, és 
amely hozzájárul az Unió 1. cikk 
(1) bekezdésében említett általános 
energia- és éghajlatpolitikai 
célkitűzéseihez, és szerepel a projektek 
3. cikkben említett uniós listáján;

Or. en

Módosítás 249
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „kölcsönös érdekű projekt”: az 
Unió által harmadik országokkal 
együttműködésben támogatott projekt;

5. „kölcsönös érdekű projekt”: az 
Unió által harmadik országokkal 
együttműködésben támogatott projekt, 
amely a II. melléklet (1) a), b), c) és 
e) pontjában említett 
energiainfrastruktúra-kategóriákba 
tartozik;

Or. en

Módosítás 250
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „energia-infrastruktúra-szűkület”: 
valamely energiarendszerben a fizikai 
áramlásoknak az elégtelen átviteli 
kapacitás következtében – ideértve 
egyebek mellett az infrastruktúra hiányát is 

6. „energia-infrastruktúra-szűkület”: 
valamely energiarendszerben a fizikai 
áramlásoknak az elégtelen átviteli 
kapacitás következtében – ideértve 
egyebek mellett az infrastruktúra, tárolás, 
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– történő lefékeződése; átalakítás vagy a keresletoldali 
válaszintézkedés keretében végzett 
aggregálás hiányát is – történő 
lefékeződése;

Or. en

Módosítás 251
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. „multimodális közlekedési 
csomópontok”: a különböző közlekedési 
módok közötti integrációra, 
átjárhatóságra és cserére tervezett helyek, 
amelyek célja a fenntartható, 
energiahatékony és környezetkímélő 
multimodális személy- és áruszállítási 
rendszerre való áttérés megvalósítása;

Or. en

Módosítás 252
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közös érdekű projektet végrehajtó 
átvitelirendszer-üzemeltető, 
elosztórendszer-üzemeltető vagy egyéb 
üzemeltető vagy beruházó;

a) közös érdekű projektet végrehajtó 
átvitelirendszer-üzemeltető (TSO), 
elosztórendszer-üzemeltető (DSO) vagy 
bármely egyéb üzemeltető vagy beruházó;

Or. en
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Módosítás 253
Patrizia Toia, Alessandra Moretti

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „intelligens villamosenergia-
hálózat”: olyan villamosenergia-hálózat, 
amelyben a hálózatüzemeltető digitálisan 
figyelemmel kísérheti a hálózatra 
csatlakozott felhasználók tevékenységeit, 
valamint információs és kommunikációs 
technológiákat (IKT) alkalmaz az érintett 
hálózatüzemeltetőkkel, energiatermelőkkel, 
fogyasztókkal és/vagy termelő-
fogyasztókkal való kommunikációhoz a 
villamos energia fenntartható, 
költséghatékony és biztonságos továbbítása 
céljából;

8. „intelligens villamosenergia-
hálózat”: olyan villamosenergia-hálózat, 
amely költséghatékony módon integrálja a 
hálózathoz csatlakozó valamennyi 
felhasználó – termelő, fogyasztó vagy 
mindkettő egyszerre – magatartását és 
cselekményeit annak érdekében, hogy 
gazdaságilag hatékony és fenntartható, 
alacsony veszteséggel járó, magas 
színvonalú, ellátási biztonságot nyújtó és 
biztonságos energiarendszert biztosítson; 
az intelligens hálózatban a 
hálózatüzemeltető digitálisan figyelemmel 
kísérheti a hálózatra csatlakozott 
felhasználók tevékenységeit, valamint 
információs és kommunikációs 
technológiákat (IKT) alkalmaz az érintett 
hálózatüzemeltetőkkel, energiatermelőkkel, 
fogyasztókkal és/vagy termelő-
fogyasztókkal való kommunikációhoz a 
villamos energia fenntartható, 
költséghatékony és biztonságos továbbítása 
céljából;

Or. en

Módosítás 254
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „intelligens villamosenergia-
hálózat”: olyan villamosenergia-hálózat, 
amelyben a hálózatüzemeltető digitálisan 
figyelemmel kísérheti a hálózatra 
csatlakozott felhasználók tevékenységeit, 

8. „intelligens villamosenergia-
hálózat”: olyan villamosenergia-hálózat, 
amely költséghatékony módon integrálja a 
hálózathoz csatlakozó valamennyi 
felhasználó – termelő, fogyasztó vagy 
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valamint információs és kommunikációs 
technológiákat (IKT) alkalmaz az érintett 
hálózatüzemeltetőkkel, energiatermelőkkel, 
fogyasztókkal és/vagy termelő-
fogyasztókkal való kommunikációhoz a 
villamos energia fenntartható, 
költséghatékony és biztonságos továbbítása 
céljából;

mindkettő egyszerre – magatartását és 
cselekményeit annak érdekében, hogy 
gazdaságilag hatékony és fenntartható, 
alacsony veszteséggel járó, magas 
színvonalú, ellátási biztonságot nyújtó és 
biztonságos energiarendszert biztosítson; 
az intelligens hálózatban a 
hálózatüzemeltető digitálisan figyelemmel 
kísérheti a hálózatra csatlakozott 
felhasználók tevékenységeit, valamint 
információs és kommunikációs 
technológiákat (IKT) alkalmaz az érintett 
hálózatüzemeltetőkkel, energiatermelőkkel, 
fogyasztókkal és/vagy termelő-
fogyasztókkal való kommunikációhoz a 
villamos energia fenntartható, 
költséghatékony és biztonságos továbbítása 
céljából;

Or. en

Módosítás 255
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „intelligens villamosenergia-
hálózat”: olyan villamosenergia-hálózat, 
amelyben a hálózatüzemeltető digitálisan 
figyelemmel kísérheti a hálózatra 
csatlakozott felhasználók tevékenységeit, 
valamint információs és kommunikációs 
technológiákat (IKT) alkalmaz az érintett 
hálózatüzemeltetőkkel, energiatermelőkkel, 
fogyasztókkal és/vagy termelő-
fogyasztókkal való kommunikációhoz a 
villamos energia fenntartható, 
költséghatékony és biztonságos továbbítása 
céljából;

8. „intelligens villamosenergia-
hálózat”: olyan villamosenergia-hálózat, 
amely költséghatékony módon integrálja a 
hálózathoz csatlakozó valamennyi 
felhasználó – termelő, fogyasztó vagy 
mindkettő egyszerre – magatartását és 
cselekményeit annak érdekében, hogy 
gazdaságilag hatékony és fenntartható, 
alacsony veszteséggel járó, magas 
színvonalú, ellátási biztonságot nyújtó és 
biztonságos energiarendszert biztosítson; 
az intelligens hálózatban a 
hálózatüzemeltető digitálisan figyelemmel 
kísérheti a hálózatra csatlakozott 
felhasználók tevékenységeit, valamint 
információs és kommunikációs 
technológiákat (IKT) alkalmaz az érintett 
hálózatüzemeltetőkkel, energiatermelőkkel, 
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fogyasztókkal és/vagy termelő-
fogyasztókkal való kommunikációhoz a 
villamos energia fenntartható, 
költséghatékony és biztonságos továbbítása 
céljából;

Or. en

Módosítás 256
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Jens Geier, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Marek 
Paweł Balt, Nicolás González Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „intelligens villamosenergia-
hálózat”: olyan villamosenergia-hálózat, 
amelyben a hálózatüzemeltető digitálisan 
figyelemmel kísérheti a hálózatra 
csatlakozott felhasználók tevékenységeit, 
valamint információs és kommunikációs 
technológiákat (IKT) alkalmaz az érintett 
hálózatüzemeltetőkkel, energiatermelőkkel, 
fogyasztókkal és/vagy termelő-
fogyasztókkal való kommunikációhoz a 
villamos energia fenntartható, 
költséghatékony és biztonságos továbbítása 
céljából;

8. „intelligens villamosenergia-
hálózat”: olyan villamosenergia-hálózat, 
amelyben a hálózatüzemeltető digitálisan 
figyelemmel kísérheti a hálózatra 
csatlakozott felhasználók tevékenységeit, 
valamint információs és kommunikációs 
technológiákat (IKT) alkalmaz az érintett 
hálózatüzemeltetőkkel, energiatermelőkkel, 
energiatárolókkal, fogyasztókkal és/vagy 
termelő-fogyasztókkal való 
kommunikációhoz a villamos energia 
fenntartható, költséghatékony és 
biztonságos továbbítása, a megújuló 
energiaforrások támogatása és az 
energiarendszer integrációjának lehetővé 
tétele céljából;

Or. en

Módosítás 257
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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8. „intelligens villamosenergia-
hálózat”: olyan villamosenergia-hálózat, 
amelyben a hálózatüzemeltető digitálisan 
figyelemmel kísérheti a hálózatra 
csatlakozott felhasználók tevékenységeit, 
valamint információs és kommunikációs 
technológiákat (IKT) alkalmaz az érintett 
hálózatüzemeltetőkkel, 
energiatermelőkkel, fogyasztókkal és/vagy 
termelő-fogyasztókkal való 
kommunikációhoz a villamos energia 
fenntartható, költséghatékony és 
biztonságos továbbítása céljából;

8. „intelligens villamosenergia-
hálózat”: olyan villamosenergia-hálózat, 
amely integrálja a hálózatra csatlakozott 
összes felhasználó magatartását és 
tevékenységeit, és lehetővé teszi a 
hálózatra csatlakoztatott felhasználók 
nyomon követését és a velük folytatott 
kommunikációt, beleértve az 
energiatermelőket, fogyasztókat és/vagy 
termelő-fogyasztókat, hogy javítsák a 
villamosenergia-rendszer 
fenntarthatóságát és biztonságát, és 
lehetővé tegyék az energiarendszer 
integrációját;

Or. en

Módosítás 258
Claudia Gamon, Martina Dlabajová, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bart Groothuis, Susana Solís 
Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „intelligens villamosenergia-
hálózat”: olyan villamosenergia-hálózat, 
amelyben a hálózatüzemeltető digitálisan 
figyelemmel kísérheti a hálózatra 
csatlakozott felhasználók tevékenységeit, 
valamint információs és kommunikációs 
technológiákat (IKT) alkalmaz az érintett 
hálózatüzemeltetőkkel, energiatermelőkkel, 
fogyasztókkal és/vagy termelő-
fogyasztókkal való kommunikációhoz a 
villamos energia fenntartható, 
költséghatékony és biztonságos továbbítása 
céljából;

8. „intelligens villamosenergia-
hálózat”: olyan villamosenergia-hálózat, 
amelyben a hálózatüzemeltető digitálisan 
figyelemmel kísérheti a hálózatra 
csatlakozott felhasználók tevékenységeit, 
valamint információs és kommunikációs 
technológiákat (IKT) alkalmaz az érintett 
hálózatüzemeltetőkkel, energiatermelőkkel, 
energiatárolókkal, fogyasztókkal és/vagy 
termelő-fogyasztókkal való 
kommunikációhoz a villamos energia 
fenntartható, költséghatékony és 
biztonságos továbbítása céljából;

Or. en

Indokolás

Ki kell emelni az energiatárolás szerepét, mivel egyre fontosabb lesz a dekarbonizált 
energiamixben.
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Módosítás 259
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Othmar Karas, Gheorghe Falcă, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy 
Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Angelika Winzig, 
Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „intelligens gázhálózat”: olyan 
földgázhálózat, amely innovatív digitális 
megoldásokat alkalmaz az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású és megújuló 
gázforrások költséghatékony, a fogyasztók 
igényeivel és a gázminőségi 
követelményekkel összhangban történő 
integrálásához, a kapcsolódó gázfogyasztás 
szénlábnyomának csökkentése, a megújuló 
és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázok 
nagyobb részarányának elősegítése, 
valamint más energiahordozókkal és 
ágazatokkal való kapcsolatok létrehozása 
érdekében;

9. „intelligens gázhálózat”: olyan 
földgázhálózat, amely innovatív 
technológiai és mérnöki megoldásokat 
alkalmaz az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, dekarbonizált és megújuló 
gázforrások és metánkeverékeik 
költséghatékony, a fogyasztók igényeivel, 
a gázminőségi és rendszerbiztonsági 
követelményekkel összhangban történő 
integrálásához, a kapcsolódó gázfogyasztás 
szénlábnyomának csökkentése, a megújuló, 
dekarbonizált és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok nagyobb részarányának 
elősegítése, valamint más 
energiahordozókkal és ágazatokkal való 
kapcsolatok létrehozása érdekében, ezáltal 
növelve az energiaellátás biztonságát és az 
energiarendszer rugalmasságát;

Or. en

Módosítás 260
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „intelligens gázhálózat”: olyan 
földgázhálózat, amely innovatív digitális 
megoldásokat alkalmaz az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású és megújuló 

9. „intelligens gázhálózat”: olyan 
földgázhálózat, amely innovatív 
technológiai, gépészeti vagy mérnöki 
megoldásokat alkalmaz – akár digitális 
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gázforrások költséghatékony, a fogyasztók 
igényeivel és a gázminőségi 
követelményekkel összhangban történő 
integrálásához, a kapcsolódó gázfogyasztás 
szénlábnyomának csökkentése, a megújuló 
és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázok 
nagyobb részarányának elősegítése, 
valamint más energiahordozókkal és 
ágazatokkal való kapcsolatok létrehozása 
érdekében;

eszközök támogatásával is – az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású és megújuló 
gázforrások költséghatékony, a fogyasztók 
igényeivel, a gázminőségi, 
rendszerbiztonsági követelményekkel 
összhangban történő integrálásához – 
lehetővé téve a kapcsolódó gázfogyasztás 
szénlábnyomának csökkentését –, a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok nagyobb részarányának 
elősegítése, valamint más 
energiahordozókkal és ágazatokkal való 
kapcsolatok létrehozása érdekében;

Or. en

Módosítás 261
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „intelligens gázhálózat”: olyan 
földgázhálózat, amely innovatív digitális 
megoldásokat alkalmaz az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású és megújuló 
gázforrások költséghatékony, a fogyasztók 
igényeivel és a gázminőségi 
követelményekkel összhangban történő 
integrálásához, a kapcsolódó 
gázfogyasztás szénlábnyomának 
csökkentése, a megújuló és alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gázok nagyobb 
részarányának elősegítése, valamint más 
energiahordozókkal és ágazatokkal való 
kapcsolatok létrehozása érdekében;

9. „fűtési és hűtési hálózat”: 
rendkívül energiahatékony, 4. vagy 
5. generációs, alacsony hőmérsékletű 
fűtési hálózat és rendkívül 
energiahatékony hűtési hálózat, amely 
megújuló energián alapuló fűtést és 
hűtést, illetve elkerülhetetlen többletfűtést 
és -hűtést használ fel, valamint a 
kapcsolódó átalakító és tároló létesítmény;

Or. en

Módosítás 262
Susana Solís Pérez
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „intelligens gázhálózat”: olyan 
földgázhálózat, amely innovatív digitális 
megoldásokat alkalmaz az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású és megújuló 
gázforrások költséghatékony, a fogyasztók 
igényeivel és a gázminőségi 
követelményekkel összhangban történő 
integrálásához, a kapcsolódó gázfogyasztás 
szénlábnyomának csökkentése, a megújuló 
és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázok 
nagyobb részarányának elősegítése, 
valamint más energiahordozókkal és 
ágazatokkal való kapcsolatok létrehozása 
érdekében;

9. „intelligens gázhálózat”: olyan 
földgázhálózat, amely innovatív digitális 
megoldásokat alkalmaz a megújuló 
metánalapú gázforrások költséghatékony, 
a fogyasztók igényeivel és a gázminőségi 
követelményekkel összhangban történő 
integrálásához, a kapcsolódó gázfogyasztás 
szénlábnyomának csökkentése, a megújuló 
gázok nagyobb részarányának elősegítése, 
valamint más energiahordozókkal és 
ágazatokkal való kapcsolatok létrehozása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 263
Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „intelligens gázhálózat”: olyan 
földgázhálózat, amely innovatív digitális 
megoldásokat alkalmaz az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású és megújuló 
gázforrások költséghatékony, a fogyasztók 
igényeivel és a gázminőségi 
követelményekkel összhangban történő 
integrálásához, a kapcsolódó gázfogyasztás 
szénlábnyomának csökkentése, a megújuló 
és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázok 
nagyobb részarányának elősegítése, 
valamint más energiahordozókkal és 
ágazatokkal való kapcsolatok létrehozása 
érdekében;

9. „intelligens gázhálózat”: olyan 
földgázhálózat, amely innovatív digitális 
megoldásokat alkalmaz a megújuló 
gázforrások költséghatékony, a fogyasztók 
igényeivel és a gázminőségi 
követelményekkel összhangban történő 
integrálásához, a kapcsolódó gázfogyasztás 
szénlábnyomának csökkentése, a megújuló 
gázok nagyobb részarányának elősegítése, 
valamint más energiahordozókkal és 
ágazatokkal való kapcsolatok létrehozása 
érdekében;

Or. en
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Módosítás 264
Erik Bergkvist, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „intelligens gázhálózat”: olyan 
földgázhálózat, amely innovatív digitális 
megoldásokat alkalmaz az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású és megújuló 
gázforrások költséghatékony, a fogyasztók 
igényeivel és a gázminőségi 
követelményekkel összhangban történő 
integrálásához, a kapcsolódó gázfogyasztás 
szénlábnyomának csökkentése, a megújuló 
és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázok 
nagyobb részarányának elősegítése, 
valamint más energiahordozókkal és 
ágazatokkal való kapcsolatok létrehozása 
érdekében;

9. „intelligens gázhálózat”: olyan 
földgázhálózat, amely innovatív digitális 
megoldásokat alkalmaz a megújuló 
gázforrások költséghatékony, a fogyasztók 
igényeivel és a gázminőségi 
követelményekkel összhangban történő 
integrálásához, a kapcsolódó gázfogyasztás 
szénlábnyomának csökkentése, a megújuló 
gázok nagyobb részarányának elősegítése, 
valamint más energiahordozókkal és 
ágazatokkal való kapcsolatok létrehozása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 265
Emma Wiesner, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Bart Groothuis

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. „alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gáz”: olyan gázok, például biogáz, 
biometán és hidrogén, amelyek termelése 
a 94 gCO2eq/MJ fosszilisüzemanyag-
komparátorhoz viszonyítva megfelel a 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarításra vonatkozóan előírt 70%-os 
követelménynek, az (EU) 2018/2001 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. 
cikkének (2) bekezdésében, valamint V. 
mellékletében meghatározottak szerint
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Or. en

Indokolás

A TEN-E rendeletnek szigorúan ki kell zárnia a fosszilis tüzelőanyagokat. Az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gázokkal, például a biogázzal és a hidrogénnel kapcsolatos beruházások 
lehetővé tétele érdekében szigorú szén-dioxid-küszöbértékeket kell meghatározni a 
földgázprojektek kizárásának biztosítása érdekében.

Módosítás 266
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. „infrastruktúraátalakítás”: az 
infrastruktúra utólagos átalakítása – a 
karbantartási beavatkozásokat is beleértve 
– hidrogénkész infrastruktúrává, amely 
képes a megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok növekvő részarányának 
szállítására és a hidrogén akár 100%-os 
felhasználására.

Or. en

Módosítás 267
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Othmar Karas, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, Angelika Winzig, Ioan-
Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. „hálózatüzemeltető”: az 
átvitelirendszer-üzemeltető (TSO) vagy 
elosztórendszer-üzemeltető (DSO).

Or. en
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Módosítás 268
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Othmar Karas, Gheorghe Falcă, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy 
Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9b. „utólagos átalakítás”: a meglévő 
földgáz-infrastruktúra műszaki 
korszerűsítése vagy módosítása a 
hidrogén vagy biometán metánnal való 
elegyítésének lehetővé tétele vagy növelése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 269
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Othmar Karas, Gheorghe Falcă, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy 
Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Hildegard 
Bentele, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9c. „átalakítás”: a meglévő földgáz-
infrastruktúra műszaki korszerűsítése 
vagy módosítása tiszta hidrogén 
felhasználása céljából.

Or. en

Módosítás 270
Patrizia Toia, Alessandra Moretti
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. „kivitelezés”: az összetevők, 
rendszerek és szolgáltatások – beleértve a 
szoftvereket is – beszerzése, szállítása és 
telepítése, valamint a projekthez 
kapcsolódó fejlesztési, kivitelezési és 
telepítési tevékenységek végzése, valamint 
a létesítmények átadása és a projekt 
elindítása;

11. „kivitelezés”: az összetevők, 
rendszerek és szolgáltatások – beleértve a 
szoftvereket is – beszerzése, szállítása és 
telepítése, valamint a projekthez 
kapcsolódó fejlesztési, átalakítási, 
kivitelezési és telepítési tevékenységek 
végzése, valamint a létesítmények átadása 
és a projekt elindítása;

Or. en

Módosítás 271
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „tanulmányok”: a projekt 
végrehajtásának előkészítéséhez szükséges 
tevékenységek, például előkészületi, 
megvalósíthatósági, értékelő, tesztelő és 
hitelesítő tanulmányok – beleértve a 
szoftvereket is –, valamint minden más ezt 
elősegítő technikai intézkedés, beleértve a 
kivitelezést megelőző, a projekt 
meghatározásához és végrehajtásához, 
valamint a finanszírozására vonatkozó 
döntésekhez szükséges olyan 
intézkedéseket, mint például az érintett 
helyszínek feltárása és a finanszírozási 
konstrukció előkészítése;

12. „tanulmányok”: a projekt 
végrehajtásának előkészítéséhez szükséges 
tevékenységek, például előkészületi, 
megvalósíthatósági, értékelő, a hőtárolók 
szeizmikus modellezését elvégző, tesztelő 
és hitelesítő tanulmányok – beleértve a 
szoftvereket is –, valamint minden más ezt 
elősegítő technikai intézkedés, beleértve a 
kivitelezést megelőző, a projekt 
meghatározásához és végrehajtásához, 
valamint a finanszírozására vonatkozó 
döntésekhez szükséges olyan 
intézkedéseket, mint például az érintett 
helyszínek feltárása és a finanszírozási 
konstrukció előkészítése;

Or. en

Módosítás 272
Marie Toussaint
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „üzembe helyezés”: valamely 
projekt megépítés utáni üzembe állításának 
folyamata;

14. „üzembe helyezés”: valamely 
projekt létrehozás utáni üzembe állításának 
folyamata;

Or. en

Módosítás 273
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. „hidrogénkész vagy 
hidrogénkompatibilis infrastruktúra”: 
olyan infrastruktúra, amely további 
átalakítási munkálatok nélkül kész a tiszta 
hidrogén fogadására, beleértve a 
csővezeték-hálózatot vagy tárolókat is; 

Or. en

Módosítás 274
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „érintett nemzeti szabályozó 
hatóságok”: azon tagállamok nemzeti 
szabályozó hatóságai, amelyekre a projekt 
jelentős pozitív hatást gyakorol;

15. „érintett nemzeti szabályozó 
hatóságok”: a projekteket fogadó, 
valamint azon tagállamok nemzeti 
szabályozó hatóságai, amelyekre a projekt 
jelentős pozitív hatást gyakorol;
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Módosítás 275
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „érintett nemzeti szabályozó 
hatóságok”: azon tagállamok nemzeti 
szabályozó hatóságai, amelyekre a projekt 
jelentős pozitív hatást gyakorol;

15. „érintett nemzeti szabályozó 
hatóságok”: a projekteket fogadó, 
valamint azon tagállamok nemzeti 
szabályozó hatóságai, amelyekre a projekt 
jelentős pozitív hatást gyakorol;

Or. en

Módosítás 276
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. „Energiaipari Infrastrukturális 
Tanács” vagy „EIC”: az e rendelet 
11a. cikke alapján létrehozandó állandó 
és független testület, amely kidolgozza a 
tízéves hálózatfejlesztési tervet és az annak 
alapjául szolgáló módszertant, a hosszú 
távú forgatókönyveket, az 
infrastrukturális hiányosságok 
azonosítását és a rendszerszintű költség-
haszon elemzést, a képviselőin keresztül 
hozzájárul a közös érdekű projektek 
regionális listáinak kidolgozásához, 
valamint véleményt nyilvánít a közös 
érdekű projektek uniós listájának 
tervezetéről.
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Módosítás 277
Manuel Bompard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. „Energiaipari 
Infrastruktúratervezési Bizottság” vagy 
„CPEI”: az e rendelet 11a. cikke alapján 
létrehozandó független testület, amely 
kidolgozza a tízéves hálózatfejlesztési 
tervet és az annak alapjául szolgáló 
módszertant, a hosszú távú 
forgatókönyveket, az infrastrukturális 
hiányosságok azonosítását és a 
rendszerszintű költség-haszon elemzést, a 
képviselőin keresztül hozzájárul a közös 
érdekű projektek regionális listáinak 
kidolgozásához, valamint véleményt 
nyilvánít a közös érdekű projektek uniós 
listájának tervezetéről.

Or. en

Módosítás 278
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Othmar Karas, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, 
Cristian-Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. „előrehaladott végrehajtási 
szakaszban lévő vagy érettségi szintet elért 
közös érdekű földgázprojekt”: olyan 
projektek, amelyek szerepelnek a közös 
érdekű projektek 3. vagy 4. listáján, és 
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biztosított a megfelelő finanszírozásuk;

Or. en

Módosítás 279
Aldo Patriciello

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. „alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gázok”: olyan gázok, amelyek 
megfelelnek [hivatkozás a földgázról szóló 
irányelvre és rendeletre]-ben megadott 
fogalommeghatározásnak

Or. en

Módosítás 280
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 16 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16b. „megújuló gázok”: olyan gázok, 
amelyek megfelelnek a megújulóenergia-
irányelv jövőbeli átdolgozása alapján 
megadott fogalommeghatározásnak;

Or. en

Módosítás 281
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A III. melléklet 1. pontjával 
összhangban regionális csoportokat (a 
továbbiakban: csoportok) kell létrehozni. 
Az egyes csoportokba való besorolás az I. 
mellékletben szereplő egyes kiemelt 
jelentőségű folyosók és területek, valamint 
azok földrajzi kiterjedése alapján történik. 
A csoportokban a döntéshozatali hatáskört 
a tagállamok és a Bizottság – mint a 
csoportok döntéshozó testülete – 
gyakorolja.

(1) A III. melléklet 1. pontjával 
összhangban regionális csoportokat (a 
továbbiakban: csoportok) kell létrehozni. 
Az egyes csoportokba való besorolás az I. 
mellékletben szereplő egyes kiemelt 
jelentőségű folyosók és területek, valamint 
azok földrajzi kiterjedése alapján történik. 
A csoportokban a döntéshozatali hatáskört 
az EIC képviselői, a tagállamok és a 
Bizottság – mint a csoportok döntéshozó 
testülete – gyakorolja.

Or. en

Módosítás 282
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A III. melléklet 1. pontjával 
összhangban regionális csoportokat (a 
továbbiakban: csoportok) kell létrehozni. 
Az egyes csoportokba való besorolás az I. 
mellékletben szereplő egyes kiemelt 
jelentőségű folyosók és területek, valamint 
azok földrajzi kiterjedése alapján történik. 
A csoportokban a döntéshozatali hatáskört 
a tagállamok és a Bizottság – mint a 
csoportok döntéshozó testülete – 
gyakorolja.

(1) A III. melléklet 1. pontjával 
összhangban csoportokat (a továbbiakban: 
csoportok) kell létrehozni. Az egyes 
csoportokba való besorolás az I. 
mellékletben szereplő egyes kiemelt 
jelentőségű folyosók és területek, valamint 
azok földrajzi kiterjedése alapján történik. 
A csoportokban a döntéshozatali hatáskört 
a tagállamok és a Bizottság – mint a 
csoportok döntéshozó testülete – 
gyakorolja.

Or. en

Módosítás 283
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikknek megfelelően olyan 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek a kiemelt jelentőségű 
folyosók és területek köre és összetétele 
vonatkozásában kiegészítik e rendeletet.

törölve

Or. en

Módosítás 284
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikknek megfelelően olyan 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek a kiemelt jelentőségű 
folyosók és területek köre és összetétele 
vonatkozásában kiegészítik e rendeletet.

törölve

Or. en

Módosítás 285
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 20. cikknek megfelelően olyan 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek a kiemelt jelentőségű 
folyosók és területek köre és összetétele 
vonatkozásában kiegészítik e rendeletet.

törölve
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Or. en

Módosítás 286
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A III. melléklet 2. pontjában 
ismertetett eljárás szerint az egyes 
csoportok döntéshozó testületei elfogadják 
a javasolt közös érdekű projekteket 
tartalmazó regionális listát a projekteknek 
az energia-infrastruktúra-prioritásnak 
minősülő folyosók és területek 
megvalósításához való hozzájárulása és a 
4. cikkben meghatározott kritériumok 
teljesítése alapján.

(3) A III. melléklet 2. pontjában 
ismertetett eljárás szerint az egyes 
csoportok döntéshozó testületei elfogadják 
a javasolt, a II. mellékletnek megfelelő 
kategóriák szerint bemutatott közös 
érdekű projekteket tartalmazó regionális 
listát a projekteknek az energia-
infrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és területek megvalósításához 
való hozzájárulása és a 4. cikkben 
meghatározott kritériumok teljesítése 
alapján.

Or. en

Módosítás 287
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A III. melléklet 2. pontjában 
ismertetett eljárás szerint az egyes 
csoportok döntéshozó testületei elfogadják 
a javasolt közös érdekű projekteket 
tartalmazó regionális listát a projekteknek 
az energia-infrastruktúra-prioritásnak 
minősülő folyosók és területek 
megvalósításához való hozzájárulása és a 
4. cikkben meghatározott kritériumok 
teljesítése alapján.

(3) A III. melléklet 2. pontjában 
ismertetett eljárás szerint az egyes 
csoportok döntéshozó testületei a tervezett 
ütemezéssel együtt elfogadják a javasolt 
közös érdekű projekteket tartalmazó 
regionális listát a projekteknek az energia-
infrastruktúra-prioritásnak minősülő 
folyosók és területek megvalósításához 
való hozzájárulása és a 4. cikkben 
meghatározott kritériumok teljesítése 
alapján.
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Or. sl

Módosítás 288
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minden egyes közös érdekű 
projektjavaslathoz kérik azon államok 
jóváhagyását, amelyek területét a projekt 
érinti; ha egy állam úgy határoz, hogy 
nem adja meg jóváhagyását, ennek 
megalapozott indokait közli az érintett 
csoporttal;

a) minden egyes közös érdekű 
projektjavaslatnak bizonyítania kell, hogy 
a projekt megfelel az e rendelet 
4. cikkében és IV. mellékletében 
meghatározott fenntarthatósági 
kritériumoknak, és alkalmazza az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvét;

Or. en

Módosítás 289
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) figyelembe veszi az Ügynökség 
kötelező véleményét;

Or. en

Módosítás 290
Sandra Pereira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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b) figyelembe veszik a Bizottság 
tanácsát, mely szerint a közös érdekű 
projektek száma ne haladja meg a 
kezelhető mennyiséget.

törölve

Or. pt

Módosítás 291
Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) „átláthatósági jelentést” hoz 
nyilvánosságra, amely tartalmazza 
legalább az egyes projektek leírását, a 
projektgazda prezentációit, a regionális 
ülések jegyzőkönyveit, amelyek felsorolják 
a résztvevőket, a csoport által elfogadott 
regionális módszertant, valamint a 
regionális rangsorolást; a jelentésnek 
részletes indokolást kell tartalmaznia, 
amely bemutatja, hogy a regionális listába 
kiválasztott projektek hogyan járulnának 
hozzá az Unió 2030-ig tartó időszakra 
szóló éghajlat- és energiapolitikai 
céljaihoz és a klímasemlegességi 
célkitűzéshez.

Or. en

Módosítás 292
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) kéri azon államok jóváhagyását, 
amelyek területét a projekt érinti; ha egy 
állam úgy határoz, hogy nem adja meg 
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jóváhagyását, ennek megalapozott 
indokait közli az érintett csoporttal;

Or. en

Módosítás 293
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) „átláthatósági jelentést” hoz 
nyilvánosságra, amely tartalmazza 
legalább az egyes projektek leírását, a 
projektgazda prezentációit, a regionális 
ülések jegyzőkönyveit, amelyek felsorolják 
a résztvevőket, a csoport által elfogadott 
regionális módszertant, valamint a 
regionális rangsorolást; a jelentésnek 
részletes indokolást kell tartalmaznia, 
amely bemutatja, hogy a regionális listába 
kiválasztott projektek hogyan járulnának 
hozzá az Unió 2030-ig tartó időszakra 
szóló éghajlat- és energiapolitikai 
céljaihoz és a klímasemlegességi 
célkitűzéshez.

Or. en

Módosítás 294
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy e rendelet 20. cikkével 
összhangban az e rendelet mellékleteit 
módosító felhatalmazáson alapuló jogi 

(4) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy e rendelet 20. cikkével 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a közös érdekű 



AM\1229228HU.docx 145/200 PE691.345v01-00

HU

aktusokat fogadjon el a közös érdekű 
projektek uniós listájának (a továbbiakban: 
uniós lista) létrehozása érdekében, 
figyelemmel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 172. cikke (2) bekezdésére.

projektek uniós listájának (a továbbiakban: 
uniós lista) létrehozása érdekében, amelyet 
a II. mellékletben foglalt kategóriánként 
állítanak fel, figyelemmel az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 172. cikke 
(2) bekezdésére.

Or. en

Módosítás 295
Andris Ameriks

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hatáskörében eljárva a Bizottság a 
csoportok döntéshozó testületei által a III. 
melléklet 1. pontjának 2. alpontja szerint 
elfogadott regionális listák alapján az e 
cikk (3) bekezdésében meghatározott 
eljárásnak megfelelően gondoskodik az 
uniós lista kétévenkénti összeállításáról.

Hatáskörében eljárva a Bizottság 
gondoskodik az új közös érdekű 
projektekre vonatkozó uniós lista 
kétévenkénti összeállításáról. A közös 
érdekű projekt státuszt megszerző közös 
érdekű projektek az adminisztratív terhek 
csökkentése és a projektgazdák számára a 
biztonság megteremtése érdekében négy 
évig maradnak a közös érdekű projektek 
listáján.

Or. en

Módosítás 296
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Othmar Karas, Maria da Graça Carvalho, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec, Markus Pieper, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, 
Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) gondoskodik róla, hogy kizárólag 
azon projektek kerüljenek fel a listára, 

a) gondoskodik róla, hogy kizárólag 
azon projektek kerüljenek fel a listára, 
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amelyek teljesítik a 4. cikkben említett 
kritériumokat;

amelyek teljesítik a 4. cikkben említett 
kritériumokat, miközben lehetővé teszi a 
közös érdekű projektek 4. és 5. listáján 
szereplő közös érdekű földgázprojektek 
fejlesztését, ha azok e rendelet 
hatálybalépéséig már érett van 
előrehaladott tervezési vagy megvalósítási 
szakaszban vannak, és bizonyítani tudják, 
hogy készen állnak a megújuló vagy 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázok, 
köztük a hidrogén szállítására;

Or. en

Módosítás 297
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) gondoskodik a régióközi 
összhangról, a III. melléklet 2. pontja 12. 
alpontjának megfelelően figyelembe véve 
az Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynökségének (a továbbiakban: az 
Ügynökség) véleményét;

b) gondoskodik a régióközi 
összhangról, a III. melléklet 2. pontja 12. 
alpontjának megfelelően figyelembe véve 
a nemzeti hatóságok és az 
Energiaszabályozók Együttműködési 
Ügynökségének (a továbbiakban: az 
Ügynökség) véleményeit;

Or. pt

Módosítás 298
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) gondoskodik a régióközi 
összhangról, a III. melléklet 2. pontja 12. 
alpontjának megfelelően figyelembe véve 
az Energiaszabályozók Együttműködési 

b) gondoskodik a régióközi 
összhangról, a III. melléklet 2. pontja 12. 
alpontjának megfelelően figyelembe véve 
az Energiaszabályozók Együttműködési 
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Ügynökségének (a továbbiakban: az 
Ügynökség) véleményét;

Ügynökségének (a továbbiakban: az 
Ügynökség) kötelező véleményét;

Or. en

Módosítás 299
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a III. melléklet 2. pontja 9. 
alpontjának megfelelően figyelembe veszi 
a tagállamok véleményét;

c) a III. melléklet 2. pontja 9. 
alpontjának megfelelően figyelembe veszi 
a nemzeti energiaterveket és a tagállamok 
véleményét;

Or. pt

Módosítás 300
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) konzultál az EIC-vel a közös 
érdekű projektek uniós listájának 
tervezetéről, és figyelembe veszi az EIC 
III. melléklet 2. részében említett 
véleményét, továbbá adott esetben 
megfelelően megindokolja, ha eltér attól;

Or. en

Módosítás 301
Manuel Bompard

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

da) biztosítja, hogy csak azokat a 
projekteket veszik fel, amelyek a 
legnagyobb mértékben hozzájárulnak az 
uniós és nemzeti éghajlat- és 
energiapolitikai célok eléréséhez, és 
elkerülik a bezáródási hatást és a meg 
nem térülő eszközöket.

Or. en

Módosítás 302
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) biztosítja, hogy csak azokat a 
projekteket veszik fel, amelyek a 
legnagyobb hozzájárulást nyújtják az 
uniós és nemzeti éghajlat- és 
energiapolitikai célok eléréséhez.

Or. en

Módosítás 303
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A közös érdekű projektek uniós 
listájának e rendelet szerinti 
meghatározásakor egy korlátozott 
átmeneti időszakot kell bevezetni azon 
projektek számára, amelyek a korábbi 
uniós listákon már elnyerték a közös 
érdekű projekt státuszt, annak érdekében, 
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hogy biztosítsák a már megtett 
kötelezettségvállalások folytonosságát, és 
hogy e projektekben lehetőség legyen az 
új kritériumok teljesítéséhez szükséges 
további intézkedések végrehajtására. Az 
átmeneti időszak a felülvizsgált rendelet 
hatálybalépésekor lép érvénybe.

Or. en

Módosítás 304
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A közös érdekű projektek uniós 
listájának e rendelet szerinti 
meghatározásakor egy korlátozott 
átmeneti időszakot kell bevezetni azon 
projektek számára, amelyek a korábbi 
uniós listákon már elnyerték a közös 
érdekű projekt státuszt, annak érdekében, 
hogy biztosítsák a már megtett 
kötelezettségvállalások folytonosságát, és 
hogy e projektekben lehetőség legyen az 
új kritériumok teljesítéséhez szükséges 
további intézkedések végrehajtására. Az 
átmeneti időszak a felülvizsgált rendelet 
hatálybalépésekor lép érvénybe.

Or. en

Módosítás 305
Morten Petersen, Iskra Mihaylova

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az e cikk (4) bekezdése alapján az 
uniós listán a II. melléklet 1. pontjának a), 

(6) Az e cikk (4) bekezdése alapján az 
uniós listán a II. melléklet 1. pontjának a), 
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b), c) és e) alpontjában meghatározott 
energia-infrastruktúra-kategóriák alatt 
szereplő közös érdekű projektek az (EU) 
2019/943 rendelet 34. cikkének és a 
715/2009/EK rendelet 12. cikkének 
megfelelően szerves részét képezik az 
érintett regionális beruházási terveknek, 
valamint az (EU) 2019/944 irányelv 51. 
cikkének és a 2009/73/EK irányelv 22. 
cikkének megfelelően a kapcsolódó 
nemzeti tízéves hálózatfejlesztési 
terveknek, és adott esetben bármely más 
érintett nemzeti infrastruktúrára vonatkozó 
tervnek. E projekteknek valamennyi 
említett tervben a lehető legnagyobb 
prioritást biztosítják. E bekezdés nem 
alkalmazandó azokra a kölcsönös érdekű 
projektekre.

b), c) és e) alpontjában meghatározott 
energia-infrastruktúra-kategóriák alatt 
szereplő közös érdekű projektek, miután 
elérték a III. melléklet 2. (1) c) pontjában 
említett kellő érettségi szintet, az (EU) 
2019/943 rendelet 34. cikkének és a 
715/2009/EK rendelet 12. cikkének 
megfelelően szerves részét képezik az 
érintett regionális beruházási terveknek, 
valamint az (EU) 2019/944 irányelv 51. 
cikkének és a 2009/73/EK irányelv 22. 
cikkének megfelelően a kapcsolódó 
nemzeti tízéves hálózatfejlesztési 
terveknek, és adott esetben bármely más 
érintett nemzeti infrastruktúrára vonatkozó 
tervnek. E projekteknek valamennyi 
említett tervben a lehető legnagyobb 
prioritást biztosítják. Az e cikk (4) 
bekezdése alapján az uniós listán a II. 
melléklet 1. pontjának a), b), c) és e) 
alpontjában meghatározott energia-
infrastruktúra-kategóriák alatt szereplő 
közös érdekű projektek, amelyek még nem 
érték el a III. melléklet 2. (1) c) pontjában 
említett kellő érettségi szintet, a megfelelő 
regionális beruházási tervek, nemzeti 
tízéves hálózatfejlesztési tervek és adott 
esetben más nemzeti infrastrukturális 
tervek részévé válnak olyan fontolóra vett 
projektekként, amelyeket az érettségi 
szintjük megítélésétől függően további 
ellenőrzésnek vetik alá, mielőtt tervezett 
projektként ténylegesen felvennék őket a 
megfelelő tervekbe. E bekezdés nem 
alkalmazandó azokra a kölcsönös érdekű 
projektekre.

Or. en

Módosítás 306
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az e cikk (4) bekezdése alapján az 
uniós listán a II. melléklet 1. pontjának a), 
b), c) és e) alpontjában meghatározott 
energia-infrastruktúra-kategóriák alatt 
szereplő közös érdekű projektek az (EU) 
2019/943 rendelet 34. cikkének és a 
715/2009/EK rendelet 12. cikkének 
megfelelően szerves részét képezik az 
érintett regionális beruházási terveknek, 
valamint az (EU) 2019/944 irányelv 51. 
cikkének és a 2009/73/EK irányelv 22. 
cikkének megfelelően a kapcsolódó 
nemzeti tízéves hálózatfejlesztési 
terveknek, és adott esetben bármely más 
érintett nemzeti infrastruktúrára vonatkozó 
tervnek. E projekteknek valamennyi 
említett tervben a lehető legnagyobb 
prioritást biztosítják. E bekezdés nem 
alkalmazandó azokra a kölcsönös érdekű 
projektekre.

(6) Az e cikk (4) bekezdése alapján az 
uniós listán szereplő közös és kölcsönös 
érdekű projektek az (EU) 2019/943 
rendelet 34. cikkének és a 715/2009/EK 
rendelet 12. cikkének megfelelően szerves 
részét képezik az érintett regionális 
beruházási terveknek, valamint a 
kapcsolódó nemzeti tízéves 
hálózatfejlesztési terveknek, és adott 
esetben bármely más érintett nemzeti 
infrastruktúrára vonatkozó tervnek. E 
projekteknek valamennyi említett tervben a 
lehető legnagyobb prioritást biztosítják.

Or. en

Módosítás 307
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az e cikk (4) bekezdése alapján az 
uniós listán a II. melléklet 1. pontjának a), 
b), c) és e) alpontjában meghatározott 
energia-infrastruktúra-kategóriák alatt 
szereplő közös érdekű projektek az (EU) 
2019/943 rendelet 34. cikkének és a 
715/2009/EK rendelet 12. cikkének 
megfelelően szerves részét képezik az 
érintett regionális beruházási terveknek, 
valamint az (EU) 2019/944 irányelv 51. 
cikkének és a 2009/73/EK irányelv 22. 
cikkének megfelelően a kapcsolódó 
nemzeti tízéves hálózatfejlesztési 
terveknek, és adott esetben bármely más 

(6) Az e cikk (4) bekezdése alapján az 
uniós listán a II. melléklet 1. pontjának a), 
b), c) és e) alpontjában meghatározott 
energia-infrastruktúra-kategóriák alatt 
szereplő közös érdekű projektek az (EU) 
2019/943 rendelet 34. cikkének és a 
715/2009/EK rendelet 12. cikkének 
megfelelően szerves részét képezik az 
érintett regionális beruházási terveknek, 
valamint az (EU) 2019/944 irányelv 51. 
cikkének és a 2009/73/EK irányelv 22. 
cikkének megfelelően a kapcsolódó 
nemzeti tízéves hálózatfejlesztési 
terveknek, és adott esetben bármely más 
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érintett nemzeti infrastruktúrára vonatkozó 
tervnek. E projekteknek valamennyi 
említett tervben a lehető legnagyobb 
prioritást biztosítják. E bekezdés nem 
alkalmazandó azokra a kölcsönös érdekű 
projektekre.

érintett nemzeti infrastruktúrára vonatkozó 
tervnek. E projekteknek valamennyi 
említett tervben a lehető legnagyobb 
prioritást biztosítják.

Or. en

Módosítás 308
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Alessandra Moretti

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az e cikk (4) bekezdése alapján az 
uniós listán a II. melléklet 1. pontjának a), 
b), c) és e) alpontjában meghatározott 
energia-infrastruktúra-kategóriák alatt 
szereplő közös érdekű projektek az (EU) 
2019/943 rendelet 34. cikkének és a 
715/2009/EK rendelet 12. cikkének 
megfelelően szerves részét képezik az 
érintett regionális beruházási terveknek, 
valamint az (EU) 2019/944 irányelv 51. 
cikkének és a 2009/73/EK irányelv 22. 
cikkének megfelelően a kapcsolódó 
nemzeti tízéves hálózatfejlesztési 
terveknek, és adott esetben bármely más 
érintett nemzeti infrastruktúrára vonatkozó 
tervnek. E projekteknek valamennyi 
említett tervben a lehető legnagyobb 
prioritást biztosítják. E bekezdés nem 
alkalmazandó azokra a kölcsönös érdekű 
projektekre.

(6) Az e cikk (4) bekezdése alapján az 
uniós listán a II. melléklet 1. pontjának a), 
b), c) és e) alpontjában meghatározott 
energia-infrastruktúra-kategóriák alatt 
szereplő közös érdekű projektek az (EU) 
2019/943 rendelet 34. cikkének és a 
715/2009/EK rendelet 12. cikkének 
megfelelően szerves részét képezik az 
érintett regionális beruházási terveknek, 
valamint az (EU) 2019/944 irányelv 51. 
cikkének és a 2009/73/EK irányelv 22. 
cikkének megfelelően a kapcsolódó 
nemzeti tízéves hálózatfejlesztési 
terveknek, és adott esetben bármely más 
érintett nemzeti infrastruktúrára vonatkozó 
tervnek. E projekteknek valamennyi 
említett tervben a lehető legnagyobb 
prioritást biztosítják.

Or. en

Módosítás 309
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Jerzy 
Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, 
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Aldo Patriciello, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az e cikk (4) bekezdése alapján az 
uniós listán a II. melléklet 1. pontjának a), 
b), c) és e) alpontjában meghatározott 
energia-infrastruktúra-kategóriák alatt 
szereplő közös érdekű projektek az (EU) 
2019/943 rendelet 34. cikkének és a 
715/2009/EK rendelet 12. cikkének 
megfelelően szerves részét képezik az 
érintett regionális beruházási terveknek, 
valamint az (EU) 2019/944 irányelv 51. 
cikkének és a 2009/73/EK irányelv 22. 
cikkének megfelelően a kapcsolódó 
nemzeti tízéves hálózatfejlesztési 
terveknek, és adott esetben bármely más 
érintett nemzeti infrastruktúrára vonatkozó 
tervnek. E projekteknek valamennyi 
említett tervben a lehető legnagyobb 
prioritást biztosítják. E bekezdés nem 
alkalmazandó azokra a kölcsönös érdekű 
projektekre.

(6) Az e cikk (4) bekezdése alapján az 
uniós listán a II. melléklet 1. pontjának a), 
b), c) és e) alpontjában és 3. pontjában 
meghatározott energia-infrastruktúra-
kategóriák alatt szereplő közös érdekű 
projektek az (EU) 2019/943 rendelet 34. 
cikkének és a 715/2009/EK rendelet 12. 
cikkének megfelelően szerves részét 
képezik az érintett regionális beruházási 
terveknek, valamint az (EU) 2019/944 
irányelv 51. cikkének és a 2009/73/EK 
irányelv 22. cikkének megfelelően a 
kapcsolódó nemzeti tízéves 
hálózatfejlesztési terveknek, és adott 
esetben bármely más érintett nemzeti 
infrastruktúrára vonatkozó tervnek. E 
projekteknek valamennyi említett tervben a 
lehető legnagyobb prioritást biztosítják.

Or. en

Módosítás 310
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, 
Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, Angelika 
Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A közös érdekű projektek uniós 
listájának e rendelet szerinti 
meghatározásakor egy korlátozott 
átmeneti időszakot kell bevezetni azon 
projektek számára, amelyek a korábbi 
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uniós listákon már elnyerték a közös 
érdekű projekt státuszt, annak érdekében, 
hogy biztosítsák a már megtett 
kötelezettségvállalások folytonosságát, és 
hogy e projektekben lehetőség legyen az 
új kritériumok teljesítéséhez szükséges 
további intézkedések végrehajtására. Az 
átmeneti időszak a felülvizsgált rendelet 
hatálybalépésekor lép érvénybe.

Or. en

Módosítás 311
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a projekt jelentős mértékben 
hozzájárul a fenntarthatósághoz

Or. en

Módosítás 312
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Othmar Karas, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, Angelika Winzig, Ioan-
Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. legalább két tagállam részvételét 
irányozza elő úgy, hogy a projekt 
közvetlenül átnyúlik két vagy több 
tagállam határán;

i. legalább két tagállam részvételét 
irányozza elő;

Or. en
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Módosítás 313
Claudia Gamon, Martina Dlabajová, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, 
Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bart Groothuis

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. valamely tagállam területén 
helyezkedik el és a IV. melléklet 1. pontja 
szerint jelentős határokon átnyúló hatással 
bír.

ii. valamely tagállam területén 
helyezkedik el és a IV. melléklet 1. pontja 
szerint pozitív határokon átnyúló hatással 
bír, illetve megismételhető, miközben a 
„megismételhetőség” tudásmegosztást és 
tudásátadást követel meg legalább két 
tagállam vagy régió között. A projekt 
megismételhetőségének hozzá kell 
járulnia többek között a 
dekarbonizációhoz, az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvéhez, a megújuló energia 
részarányának növeléséhez vagy az 
ágazati integráció javításához.

Or. en

Indokolás

Az intelligens energiahálózati projektek pozitív hatást gyakorolhatnak, illetve fontosak 
lehetnek az európai elektromos hálózat szempontjából, annak ellenére, hogy inkább helyi 
jellegűek. E tekintetben aktualizálni kell a határokon átnyúló hatás fogalmát.

Módosítás 314
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a transzeurópai 
energiahálózatokkal nem kellően 
összekapcsolt szigeteken található, 
amelyek szigeti területek, beleértve az 
(EU) 2019/944 irányelv szerinti kis, 
összekapcsolt rendszereket és a kis, 
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szigetüzemben működő rendszereket is, és 
jelentős mértékben hozzájárul a sziget 
energiarendszerének és az Uniónak a 
dekarbonizációs célkitűzéseihez, valamint 
a fenntarthatósághoz azon a területen, 
ahol található.

Or. en

Módosítás 315
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, 
Nicolás González Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a projekt összhangban van az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvével, azaz a projektgazdák a projekt 
tervezése, fejlesztése és megvalósítása 
során bizonyítják, hogy 
energiahatékonysági megközelítéseket 
alkalmaznak a technológia és a hálózat 
működtetése terén.

Or. en

Módosítás 316
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, François-Xavier 
Bellamy, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, 
Tomas Tobé, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. nem összekapcsolt, illetve a 
transzeurópai energiahálózatokhoz nem 
megfelelően kapcsolódó szigeteken 
található.
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Or. en

Módosítás 317
Patrizia Toia, Alessandra Moretti

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. megismételhető és/vagy 
szinergikus hatásokra lehet számítani;

Or. en

Módosítás 318
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. megismételhető és/vagy 
szinergikus hatásokra lehet számítani;

Or. en

Módosítás 319
Eva Kaili

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) nem összekapcsolt, illetve a 
transzeurópai energiahálózatokhoz nem 
megfelelően kapcsolódó szigeteken 
található, és jelentős mértékben 
hozzájárul a sziget energiarendszerének 
és az Uniónak a dekarbonizációs 
célkitűzéseihez, valamint a 
fenntarthatósághoz azon a területen, ahol 
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található.

Or. en

Módosítás 320
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projekt jelentősen hozzájárul az 
Unió és a harmadik ország 
dekarbonizációs célkitűzéseihez és a 
fenntarthatósághoz, többek között a 
megújuló energia hálózatba való 
integrálása, valamint a megújuló forrásból 
termelt energiának a főbb fogyasztói 
központokhoz és tárolóhelyekhez történő 
továbbítása révén, és;

a) a projekt jelentősen hozzájárul az 
Unió és a részt vevő tagállam 
dekarbonizációs célkitűzéseihez, 
figyelembe véve a sajátosságokat, és 
különböző dekarbonizációs pályákat kell 
megvalósítania, többek között a földgáz 
használatán keresztül a fosszilis 
tüzelőanyagok kivezetése, a megújuló és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázok 
energiamixbe való integrálása, a megújuló 
és alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
energia hálózatba való integrálása, 
valamint a megújuló forrásból termelt 
energiának a főbb fogyasztói 
központokhoz és tárolóhelyekhez történő 
továbbítása révén, és;

Or. en

Módosítás 321
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projekt jelentősen hozzájárul az 
Unió és a harmadik ország 
dekarbonizációs célkitűzéseihez és a 
fenntarthatósághoz, többek között a 
megújuló energia hálózatba való 
integrálása, valamint a megújuló forrásból 

a) a projekt jelentősen hozzájárul az 
Unió és a harmadik ország azon céljaihoz, 
hogy fenntarthatóan mérsékelje az 
éghajlatváltozás hatásait és 
alkalmazkodjon ahhoz, valamint 
jelentősen hozzájárul a 
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termelt energiának a főbb fogyasztói 
központokhoz és tárolóhelyekhez történő 
továbbítása révén, és;

fenntarthatósághoz, többek között a 
lehetőleg megújuló forrásból termelt 
energiának a megújuló energia hálózatba 
és a főbb fogyasztói központokba és 
tárolóhelyekbe való integrálása révén;

Or. pt

Módosítás 322
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projekt jelentősen hozzájárul az 
Unió és a harmadik ország dekarbonizációs 
célkitűzéseihez és a fenntarthatósághoz, 
többek között a megújuló energia hálózatba 
való integrálása, valamint a megújuló 
forrásból termelt energiának a főbb 
fogyasztói központokhoz és 
tárolóhelyekhez történő továbbítása révén, 
és;

a) a projekt jelentősen hozzájárul az 
Unió és a harmadik ország dekarbonizációs 
célkitűzéseihez és a fenntarthatósághoz, 
többek között a megújuló és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású energia hálózatba 
való integrálása, valamint a megújuló 
forrásból termelt energiának a főbb 
fogyasztói központokhoz és 
tárolóhelyekhez történő továbbítása révén, 
és;

Or. sl

Módosítás 323
Christophe Grudler, Bart Groothuis, Morten Petersen, Valérie Hayer, Klemen Grošelj

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projekt jelentősen hozzájárul az 
Unió és a harmadik ország dekarbonizációs 
célkitűzéseihez és a fenntarthatósághoz, 
többek között a megújuló energia hálózatba 
való integrálása, valamint a megújuló 
forrásból termelt energiának a főbb 
fogyasztói központokhoz és 
tárolóhelyekhez történő továbbítása révén, 

a) a projekt jelentősen hozzájárul az 
Unió és a harmadik ország dekarbonizációs 
célkitűzéseihez és a fenntarthatósághoz, 
többek között a megújuló energia hálózatba 
való integrálása, valamint a megújuló 
forrásból termelt energiának a főbb 
fogyasztói központokhoz és 
tárolóhelyekhez történő továbbítása és 
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és; elosztása révén, és;

Or. en

Módosítás 324
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Sara Skyttedal, Gheorghe Falcă, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, François-
Xavier Bellamy, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus 
Pieper, Tomas Tobé, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projekt jelentősen hozzájárul az 
Unió és a harmadik ország dekarbonizációs 
célkitűzéseihez és a fenntarthatósághoz, 
többek között a megújuló energia hálózatba 
való integrálása, valamint a megújuló 
forrásból termelt energiának a főbb 
fogyasztói központokhoz és 
tárolóhelyekhez történő továbbítása révén, 
és;

a) a projekt jelentősen hozzájárul az 
Unió és a harmadik ország dekarbonizációs 
célkitűzéseihez és a fenntarthatósághoz, 
többek között a megújuló és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású energia hálózatba 
való integrálása, valamint a megújuló 
forrásból termelt energiának a főbb 
fogyasztói központokhoz és 
tárolóhelyekhez történő továbbítása révén, 
és;

Or. en

Módosítás 325
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Alessandra Moretti

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projekt jelentősen hozzájárul az 
Unió és a harmadik ország dekarbonizációs 
célkitűzéseihez és a fenntarthatósághoz, 
többek között a megújuló energia hálózatba 
való integrálása, valamint a megújuló 
forrásból termelt energiának a főbb 
fogyasztói központokhoz és 
tárolóhelyekhez történő továbbítása révén, 

a) a projekt jelentősen hozzájárul az 
Unió és a harmadik ország dekarbonizációs 
politikáihoz célkitűzéseihez és a 
fenntarthatósághoz, többek között a 
megújuló energia hálózatba való 
integrálása, valamint a megújuló forrásból 
termelt energiának a főbb fogyasztói 
központokhoz és tárolóhelyekhez történő 
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és; továbbítása révén, és;

Or. en

Módosítás 326
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, 
Nicolás González Casares, Niels Fuglsang

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a projekt összhangban van az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvével, azaz a projektgazdák a projekt 
tervezése, fejlesztése és megvalósítása 
során bizonyítják, hogy 
energiahatékonysági megközelítéseket 
alkalmaznak a technológia és a hálózat 
működtetése terén.

Or. en

Módosítás 327
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projektnek a (3) bekezdésben 
meghatározott egyedi kritériumok szerint 
értékelt lehetséges átfogó előnyei 
meghaladják – hosszú távon is – a projekt 
költségeit;

b) a projektnek az Unió területén és 
az uniós vívmányokat alkalmazó, és az 
Unióval megállapodást kötött 
országokban meghatározott, a (3) 
bekezdésben meghatározott egyedi 
kritériumok szerint értékelt lehetséges 
átfogó előnyei meghaladják – hosszú távon 
is – a projekt ugyanazon a területen 
felmerülő költségeit;

Or. en
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Módosítás 328
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés– b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projektnek a (3) bekezdésben 
meghatározott egyedi kritériumok szerint 
értékelt lehetséges átfogó előnyei 
meghaladják – hosszú távon is – a projekt 
költségeit;

b) a projektnek a (3) bekezdés 
a) pontjában meghatározott egyedi 
kritériumok szerint értékelt lehetséges 
átfogó előnyei uniós szinten meghaladják 
– hosszú távon is – a projekt költségeit;

Or. en

Módosítás 329
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a projekt legalább egy tagállam 
területén és legalább egy harmadik ország 
területén helyezkedik el és a IV. melléklet 
2. pontja szerint jelentős határokon átnyúló 
hatással bír;

c) a projekt legalább egy tagállam 
területén (beleértve a felségvizeket és a 
kizárólagos gazdasági övezeteket is) és 
legalább egy harmadik ország területén 
(beleértve a felségvizeket és a kizárólagos 
gazdasági övezeteket is) helyezkedik el és 
a IV. melléklet 2. pontja szerint jelentős 
határokon átnyúló hatással bír;

Or. en

Módosítás 330
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az Unió területén található rész d) a projekt összhangban van a 
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tekintetében a projekt összhangban van a 
2009/73/EK és az (EU) 2019/944 
irányelvvel, amennyiben a II. melléklet 1. 
és 3. pontjában leírt infrastruktúra-
kategóriákba tartozik;

2009/73/EK és az (EU) 2019/944 
irányelvvel, amennyiben a II. melléklet 1., 
3. és 5a. pontjában leírt infrastruktúra-
kategóriákba tartozik;

Or. en

Módosítás 331
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az Unió területén található rész 
tekintetében a projekt összhangban van a 
2009/73/EK és az (EU) 2019/944 
irányelvvel, amennyiben a II. melléklet 1. 
és 3. pontjában leírt infrastruktúra-
kategóriákba tartozik;

d) az Unió területén található rész 
tekintetében a projekt összhangban van az 
(EU) 2019/944 irányelvvel, amennyiben a 
II. melléklet 1. pontjában leírt 
infrastruktúra-kategóriákba tartozik;

Or. en

Módosítás 332
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Alessandra Moretti

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az érintett harmadik ország vagy 
országok esetében magas szintű 
szabályozási összehangolás vagy 
konvergencia tapasztalható az Unió 
általános szakpolitikai célkitűzéseinek 
támogatása érdekében, különös tekintettel 
az alábbiak biztosítására:

e) az érintett harmadik ország vagy 
országok esetében magas szintű 
szakpolitikai vagy szabályozási 
összehangolás vagy konvergencia 
tapasztalható, illetve hozzájárulnak az 
éghajlatváltozás mérsékléséhez és az EU 
klímasemlegességre való átállásához, 
támogatva az Unió általános szakpolitikai 
célkitűzéseit:

Or. en
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Módosítás 333
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az érintett harmadik ország vagy 
országok esetében magas szintű 
szabályozási összehangolás vagy 
konvergencia tapasztalható az Unió 
általános szakpolitikai célkitűzéseinek 
támogatása érdekében, különös tekintettel 
az alábbiak biztosítására:

e) az érintett harmadik ország vagy 
országok esetében magas szintű 
szabályozási összehangolás vagy 
konvergencia és igazoltan hatékony jogi 
végrehajtási mechanizmus tapasztalható 
az Unió általános szakpolitikai 
célkitűzéseinek támogatása érdekében, 
különös tekintettel az alábbiak 
biztosítására:

Or. en

Módosítás 334
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az érintett harmadik ország vagy 
országok esetében magas szintű 
szabályozási összehangolás vagy 
konvergencia tapasztalható az Unió 
általános szakpolitikai célkitűzéseinek 
támogatása érdekében, különös tekintettel 
az alábbiak biztosítására:

e) az érintett harmadik ország vagy 
országok esetében magas szintű 
szabályozási összehangolás tapasztalható, 
illetve hozzájárulnak a 
klímasemlegességre való átálláshoz, 
támogatva az Unió általános szakpolitikai 
célkitűzéseit, különös tekintettel az 
alábbiak biztosítására:

Or. en

Módosítás 335
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
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Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Jerzy 
Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, 
Aldo Patriciello, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az érintett harmadik ország vagy 
országok esetében magas szintű 
szabályozási összehangolás vagy 
konvergencia tapasztalható az Unió 
általános szakpolitikai célkitűzéseinek 
támogatása érdekében, különös tekintettel 
az alábbiak biztosítására:

e) az érintett harmadik ország vagy 
országok esetében magas szintű 
szabályozási összehangolás tapasztalható, 
illetve hozzájárulnak a 
klímasemlegességre való átálláshoz, 
támogatva az Unió általános szakpolitikai 
célkitűzéseit, különös tekintettel az 
alábbiak biztosítására:

Or. en

Módosítás 336
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az érintett harmadik ország vagy 
országok esetében magas szintű 
szabályozási összehangolás vagy 
konvergencia tapasztalható az Unió 
általános szakpolitikai célkitűzéseinek 
támogatása érdekében, különös tekintettel 
az alábbiak biztosítására:

e) az érintett harmadik ország vagy 
országok esetében magas szintű 
szabályozási összehangolás vagy 
konvergencia tapasztalható, különös 
tekintettel az alábbiak biztosítására:

Or. pt

Módosítás 337
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e pont – i alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. jól működő belső energiapiac; i. a hálózat biztonságos és hatékony 
működése,

Or. pt

Módosítás 338
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, 
Nicolás González Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az energiaellátás együttműködésen 
és szolidaritáson alapuló biztonsága;

ii. az energiaellátás együttműködésen 
és szolidaritáson alapuló biztonsága a 
stratégiai energiafüggőség csökkentése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 339
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. olyan a termelést, az átvitelt és az 
elosztást is magában foglaló energetikai 
rendszer, amely a Párizsi Megállapodással 
és az Unió éghajlat-politikai 
célkitűzéseivel összhangban ráállt egy, a 
dekarbonizáció felé mutató pályára; és 
különösen a CO2-kibocsátás-áthelyezés 
elkerülése;

iii. olyan a termelést, az átvitelt és az 
elosztást is magában foglaló energetikai 
rendszer, amely ráállt egy olyan pályára, 
amely az éghajlatváltozás fenntartható 
mérséklésére és az alkalmazkodásra 
irányuló célok, a CO2-kibocsátás-
áthelyezés elkerülése és az ökológiai 
fenntarthatóság felé mutat;

Or. pt

Módosítás 340
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Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. az Unióba irányuló energiaexport 
nem gátolja a nem biztonságos és fosszilis 
tüzelőanyagokat előállító eszközöket 
kivezető harmadik ország arra irányuló 
kapacitását, hogy kielégítse a belföldi 
energiafogyasztást;

Or. en

Módosítás 341
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Alessandra Moretti

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az érintett harmadik ország vagy 
országok a 7. cikkben meghatározottak 
szerint támogatják a projekt elsőbbségi 
státuszát, és vállalják, hogy a gyorsított 
végrehajtás érdekében hasonló ütemtervet 
követnek, valamint, hogy megfelelnek az 
Unióban a közös érdekű projektekre 
alkalmazandó egyéb szakpolitikai és 
támogató szabályozási intézkedéseknek.

f) az érintett harmadik ország vagy 
országok a 7. cikkben meghatározottak 
szerint támogatják a projekt elsőbbségi 
státuszát, illetve hasonló ütemtervet 
vállalnak a projekt végrehajtására, mint a 
részt vevő uniós tagállam. Az e bekezdés 
e) pontjában meghatározott általános 
kritériumokat tükrözheti a kölcsönös 
érdekű projektben részt vevő tagállam és 
harmadik ország vagy országok közötti 
kormányközi megállapodás vagy egyéb 
megállapodás.

Or. en

Módosítás 342
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Jerzy 
Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, 
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Aldo Patriciello, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az érintett harmadik ország vagy 
országok a 7. cikkben meghatározottak 
szerint támogatják a projekt elsőbbségi 
státuszát, és vállalják, hogy a gyorsított 
végrehajtás érdekében hasonló ütemtervet 
követnek, valamint, hogy megfelelnek az 
Unióban a közös érdekű projektekre 
alkalmazandó egyéb szakpolitikai és 
támogató szabályozási intézkedéseknek.

f) az érintett harmadik ország vagy 
országok a 7. cikkben meghatározottak 
szerint támogatják a projekt elsőbbségi 
státuszát, illetve hasonló ütemtervet 
vállalnak a projekt végrehajtására, mint a 
részt vevő uniós tagállamok. Az e bekezdés 
e) pontjában meghatározott általános 
kritériumokat tükrözheti a kölcsönös 
érdekű projektben részt vevő tagállam és 
harmadik ország vagy országok közötti 
kormányközi megállapodás vagy egyéb 
megállapodás

Or. en

Módosítás 343
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az érintett harmadik ország vagy 
országok a 7. cikkben meghatározottak 
szerint támogatják a projekt elsőbbségi 
státuszát, és vállalják, hogy a gyorsított 
végrehajtás érdekében hasonló ütemtervet 
követnek, valamint, hogy megfelelnek az 
Unióban a közös érdekű projektekre 
alkalmazandó egyéb szakpolitikai és 
támogató szabályozási intézkedéseknek.

f) az érintett harmadik ország vagy 
országok a 7. cikkben meghatározottak 
szerint támogatják a projekt elsőbbségi 
státuszát, illetve hasonló ütemtervet 
vállalnak a projekt végrehajtására, mint a 
részt vevő uniós tagállam. Az e) pontban 
meghatározott általános kritériumokat 
tükrözheti a kölcsönös érdekű projektben 
részt vevő tagállam és harmadik ország 
vagy országok közötti kormányközi 
megállapodás vagy egyéb megállapodás.

Or. en

Módosítás 344
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Patrizia Toia, Simona Bonafè, Alessandra Moretti

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) Az e cikk e) pontjában 
meghatározott általános kritériumokat 
tükrözheti a kölcsönös érdekű projektben 
részt vevő tagállam és harmadik ország 
vagy országok közötti kormányközi 
megállapodás vagy egyéb megállapodás.

Or. en

Módosítás 345
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a projekt a II. melléklet 
(1) pontjának a), b), c) és e) pontja 
szerinti kategóriák egyikébe tartozik.

Or. en

Módosítás 346
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Othmar Karas, Sara Skyttedal, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, François-
Xavier Bellamy, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus 
Pieper, Tomas Tobé, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a II. melléklet 1. pontjának a), b), c) 
és e) alpontjában említett energia-

a) a II. melléklet 1. pontjának a), b), c) 
és e) alpontjában említett energia-



PE691.345v01-00 170/200 AM\1229228HU.docx

HU

infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
villamosenergia-átviteli és -tárolási 
projekteket illetően a projekt jelentősen 
hozzájárul a fenntarthatósághoz a megújuló 
energia hálózatba való integrálásával és a 
megújuló energiatermelésnek a főbb 
fogyasztási központokba és tárolóhelyekre 
történő továbbításával, valamint a 
következő sajátos kritériumok legalább 
egyikéhez:

infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
villamosenergia-termelési, -átviteli és -
tárolási projekteket illetően a projekt 
hozzájárul a fenntarthatósághoz az 
energiahatékonyság javításával, a 
csökkentett energia korlátozásával és a 
kevesebb hálózati veszteséggel, valamint a 
megújuló energia hálózatba való 
integrálásával és a megújuló, alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású 
energiatermelésnek a főbb fogyasztási 
központokba és tárolóhelyekre történő 
továbbításával, valamint a következő 
sajátos kritériumok legalább egyikéhez:

Or. en

Módosítás 347
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a II. melléklet 1. pontjának a), b), c) 
és e) alpontjában említett energia-
infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
villamosenergia-átviteli és -tárolási 
projekteket illetően a projekt jelentősen 
hozzájárul a fenntarthatósághoz a megújuló 
energia hálózatba való integrálásával és a 
megújuló energiatermelésnek a főbb 
fogyasztási központokba és tárolóhelyekre 
történő továbbításával, valamint a 
következő sajátos kritériumok legalább 
egyikéhez:

a) a II. melléklet 1. pontjának a), b), c) 
és e) alpontjában említett energia-
infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
villamosenergia-átviteli, -elosztási és -
tárolási projekteket illetően a projekt 
jelentősen hozzájárul a fenntarthatósághoz 
a megújuló energia hálózatba való 
integrálásával és a megújuló 
energiatermelésnek a főbb fogyasztási 
központokba és tárolóhelyekre történő 
továbbításával és elosztásával, valamint a 
IV. mellékletben foglalt kritériumokhoz és 
a következő sajátos kritériumok legalább 
egyikéhez:

Or. en

Módosítás 348
Franc Bogovič
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a II. melléklet 1. pontjának a), b), c) 
és e) alpontjában említett energia-
infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
villamosenergia-átviteli és -tárolási 
projekteket illetően a projekt jelentősen 
hozzájárul a fenntarthatósághoz a megújuló 
energia hálózatba való integrálásával és a 
megújuló energiatermelésnek a főbb 
fogyasztási központokba és tárolóhelyekre 
történő továbbításával, valamint a 
következő sajátos kritériumok legalább 
egyikéhez:

a) a II. melléklet 1. pontjának a), b), c) 
és e) alpontjában említett energia-
infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
villamosenergia-átviteli és -tárolási 
projekteket illetően a projekt jelentősen 
hozzájárul a fenntarthatósághoz a megújuló 
és alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
energia hálózatba való integrálásával és a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású energiatermelésnek a főbb 
fogyasztási központokba és tárolóhelyekre 
történő továbbításával, valamint a 
következő sajátos kritériumok legalább 
egyikéhez:

Or. sl

Módosítás 349
Christophe Grudler, Bart Groothuis, Klemen Grošelj

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a II. melléklet 1. pontjának a), b), c) 
és e) alpontjában említett energia-
infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
villamosenergia-átviteli és -tárolási 
projekteket illetően a projekt jelentősen 
hozzájárul a fenntarthatósághoz a megújuló 
energia hálózatba való integrálásával és a 
megújuló energiatermelésnek a főbb 
fogyasztási központokba és tárolóhelyekre 
történő továbbításával, valamint a 
következő sajátos kritériumok legalább 
egyikéhez:

a) a II. melléklet 1. pontjának a), b), c) 
és e) alpontjában említett energia-
infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
villamosenergia-átviteli és -tárolási 
projekteket illetően a projekt jelentősen 
hozzájárul a fenntarthatósághoz a megújuló 
és alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
energia hálózatba való integrálásával és a 
megújuló energiatermelésnek a főbb 
fogyasztási központokba és tárolóhelyekre 
történő továbbításával, valamint a 
következő sajátos kritériumok legalább 
egyikéhez:

Or. en
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Indokolás

A fenntarthatósági kritériumnak nyitva kell állnia minden olyan kibocsátáscsökkentési forrás 
előtt, amelyet a Bizottság klímasemlegességi forgatókönyvei elismernek.

Módosítás 350
Emma Wiesner, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Bart Groothuis, 
Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. piaci integráció, többek között 
legalább egy tagállam elszigeteltségének 
megszüntetése és az energia-infrastruktúra-
szűkületek mérséklése révén; verseny és a 
rendszer rugalmassága;

i. piaci integráció, többek között 
legalább egy tagállam elszigeteltségének 
megszüntetése és az energia-infrastruktúra-
szűkületek mérséklése révén; verseny és a 
rendszer rugalmassága; valamint a 
rendszerintegráció jelenlegi szintjének 
fenntartásához szükséges újrabefektetés a 
meglévő infrastruktúrába;

Or. en

Indokolás

Az európai átviteli rendszerbe történő beruházásoknak fokozniuk kell a piaci integrációt és az 
összekapcsolást, azonban arra is szükség van, hogy újra befektessenek a jelenlegi 
infrastruktúrába az üzemi feltételek és az integráció szintjének fenntartása érdekében.

Módosítás 351
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Othmar Karas, Sara Skyttedal, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, 
Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, Angelika 
Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. piaci integráció, többek között 
legalább egy tagállam elszigeteltségének 
megszüntetése és az energia-infrastruktúra-

i. piaci integráció, többek között 
legalább egy tagállam elszigeteltségének 
megszüntetése, a tagállamok közötti 



AM\1229228HU.docx 173/200 PE691.345v01-00

HU

szűkületek mérséklése révén; verseny és a 
rendszer rugalmassága;

összekapcsolás szintjének növelése és az 
energia-infrastruktúra-szűkületek 
mérséklése révén; verseny növelése és a 
rendszer rugalmassága;

Or. en

Módosítás 352
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. piaci integráció, többek között 
legalább egy tagállam elszigeteltségének 
megszüntetése és az energia-infrastruktúra-
szűkületek mérséklése révén; verseny és a 
rendszer rugalmassága;

i. piaci integráció, többek között 
legalább egy tagállam elszigeteltségének 
megszüntetése és az energia-infrastruktúra-
szűkületek mérséklése révén; a rendszer 
rugalmassága;

Or. pt

Módosítás 353
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a II. melléklet 1. pontjának d) 
alpontjában említett energia-infrastruktúra-
kategóriába tartozó intelligens 
villamosenergia-hálózati projekteket 
illetően a projekt jelentősen hozzájárul a 
fenntarthatósághoz a megújuló energia 
hálózatba való integrálásával, valamint a 
következő sajátos kritériumok közül 
legalább kettőhöz:

b) a II. melléklet 1. pontjának d) 
alpontjában említett energia-infrastruktúra-
kategóriába tartozó intelligens 
villamosenergia-hálózati projekteket 
illetően a projekt jelentősen hozzájárul a 
fenntarthatósághoz a megújuló energia 
hálózatba való integrálásával és a 
hálózatbővítési és energiatermelési 
beruházások helyettesítésével, valamint a 
IV. mellékletben foglalt kritériumokhoz és 
a következő sajátos kritériumok közül 
egyhez:
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Or. en

Módosítás 354
Patrizia Toia, Alessandra Moretti

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a II. melléklet 1. pontjának d) 
alpontjában említett energia-infrastruktúra-
kategóriába tartozó intelligens 
villamosenergia-hálózati projekteket 
illetően a projekt jelentősen hozzájárul a 
fenntarthatósághoz a megújuló energia 
hálózatba való integrálásával, valamint a 
következő sajátos kritériumok közül 
legalább kettőhöz:

b) a II. melléklet 1. pontjának d) 
alpontjában említett energia-infrastruktúra-
kategóriába tartozó intelligens 
villamosenergia-hálózati projekteket 
illetően a projekt jelentősen hozzájárul a 
fenntarthatósághoz a megújuló energia 
hálózatba való integrálásával és/vagy a 
szállítás és a végleges felhasználások 
villamosításával, valamint a következő 
sajátos kritériumok közül legalább egyhez:

Or. en

Módosítás 355
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a II. melléklet 1. pontjának d) 
alpontjában említett energia-infrastruktúra-
kategóriába tartozó intelligens 
villamosenergia-hálózati projekteket 
illetően a projekt jelentősen hozzájárul a 
fenntarthatósághoz a megújuló energia 
hálózatba való integrálásával, valamint a 
következő sajátos kritériumok közül 
legalább kettőhöz:

b) a II. melléklet 1. pontjának d) 
alpontjában említett energia-infrastruktúra-
kategóriába tartozó intelligens 
villamosenergia-hálózati projekteket 
illetően a projekt jelentősen hozzájárul a 
fenntarthatósághoz a megújuló energia 
hálózatba való integrálásával és/vagy a 
szállítás és a végleges felhasználások 
villamosításával, valamint a következő 
sajátos kritériumok közül legalább 
kettőhöz:

Or. en
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Módosítás 356
Emma Wiesner, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a II. melléklet 1. pontjának d) 
alpontjában említett energia-infrastruktúra-
kategóriába tartozó intelligens 
villamosenergia-hálózati projekteket 
illetően a projekt jelentősen hozzájárul a 
fenntarthatósághoz a megújuló energia 
hálózatba való integrálásával, valamint a 
következő sajátos kritériumok közül 
legalább kettőhöz:

b) a II. melléklet 1. pontjának d) és e) 
alpontjában említett energia-infrastruktúra-
kategóriába tartozó intelligens 
villamosenergia-hálózati projekteket és 
hálózati összetevőket illetően a projekt 
jelentősen hozzájárul a fenntarthatósághoz 
a megújuló energia hálózatba való 
integrálásával, valamint a következő 
sajátos kritériumok közül legalább 
kettőhöz:

Or. en

Indokolás

A hálózati összetevők döntő szerepet játszanak a lehetséges frekvenciaingadozások 
stabilizálásában, miközben növelik az üzemeltetési biztonságot, az áramerősség és a 
feszültség minőségét. A összetevők telepíthetők az átviteli hálózat bővítése során, vagy önálló 
beruházásként. Mivel egyre több váltakozó és megújuló energiaforrást integrálnak az európai 
energiahálózatba, stabilizálni kell a hálózatot, és javítani kell az áramerősség minőségét.

Módosítás 357
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Sara Skyttedal, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, François-Xavier Bellamy, 
Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas 
Tobé, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a II. melléklet 1. pontjának d) 
alpontjában említett energia-infrastruktúra-
kategóriába tartozó intelligens 
villamosenergia-hálózati projekteket 
illetően a projekt jelentősen hozzájárul a 

b) a II. melléklet 1. pontjának d) 
alpontjában említett energia-infrastruktúra-
kategóriába tartozó intelligens 
villamosenergia-hálózati projekteket 
illetően a projekt jelentősen hozzájárul a 
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fenntarthatósághoz a megújuló energia 
hálózatba való integrálásával, valamint a 
következő sajátos kritériumok közül 
legalább kettőhöz:

fenntarthatósághoz a megújuló és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású energiaforrások 
hálózatba való integrálásával, valamint a 
következő sajátos kritériumok közül 
legalább kettőhöz:

Or. en

Módosítás 358
Christophe Grudler, Bart Groothuis, Klemen Grošelj

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a II. melléklet 1. pontjának d) 
alpontjában említett energia-infrastruktúra-
kategóriába tartozó intelligens 
villamosenergia-hálózati projekteket 
illetően a projekt jelentősen hozzájárul a 
fenntarthatósághoz a megújuló energia 
hálózatba való integrálásával, valamint a 
következő sajátos kritériumok közül 
legalább kettőhöz:

b) a II. melléklet 1. pontjának d) 
alpontjában említett energia-infrastruktúra-
kategóriába tartozó intelligens 
villamosenergia-hálózati projekteket 
illetően a projekt jelentősen hozzájárul a 
fenntarthatósághoz a megújuló és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású energia hálózatba 
való integrálásával, valamint a következő 
sajátos kritériumok közül legalább 
kettőhöz:

Or. en

Módosítás 359
Erik Bergkvist, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a II. melléklet 1. pontjának d) 
alpontjában említett energia-infrastruktúra-
kategóriába tartozó intelligens 
villamosenergia-hálózati projekteket 
illetően a projekt jelentősen hozzájárul a 
fenntarthatósághoz a megújuló energia 
hálózatba való integrálásával, valamint a 
következő sajátos kritériumok közül 

b) a II. melléklet 1. pontjának d) 
alpontjában említett energia-infrastruktúra-
kategóriába tartozó intelligens 
villamosenergia-hálózati projekteket 
illetően a projekt jelentősen hozzájárul a 
fenntarthatósághoz a megújuló energia 
hálózatba való integrálásával, valamint a 
következő sajátos kritériumok közül 
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legalább kettőhöz: legalább egyhez:

Or. en

Módosítás 360
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. piaci integráció, többek között 
hatékony rendszerüzemeltetés és a 
rendszerösszekötők használata révén;

ii. piaci integráció, többek között 
hatékony rendszerüzemeltetés és a 
rendszerösszekötők használata révén, 
elősegítve az energiarendszer 
integrációját, vagy az energiarendszeren 
belül, a különböző energiahordozók és 
ágazatok összekapcsolásával, vagy pedig 
átfogóbb módon, előnyben részesítve a 
szinergiákat és az energia-, közlekedési és 
telekommunikációs ágazat közötti 
koordinációt;

Or. en

Módosítás 361
Emma Wiesner, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Bart Groothuis, 
Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. piaci integráció, többek között 
hatékony rendszerüzemeltetés és a 
rendszerösszekötők használata révén;

ii. piaci integráció, többek között 
hatékony rendszerüzemeltetés, a 
rendszerösszekötők használata és a 
meglévő infrastruktúrába történő 
újraberuházás révén, ami az üzemi 
feltételek fenntartásához szükséges;

Or. en
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Indokolás

Az európai átviteli rendszerbe történő beruházásoknak fokozniuk kell a piaci integrációt és az 
összekapcsolást, azonban arra is szükség van, hogy újra befektessenek a jelenlegi 
infrastruktúrába az üzemi feltételek és az integráció szintjének fenntartása érdekében.

Módosítás 362
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. hálózatbiztonság, az ellátás 
rugalmassága és minősége, többek között a 
kiegyenlítés, a kiberbiztonság, a nyomon 
követés, a rendszerellenőrzés és a 
hibajavítás terén az innováció nagyobb 
mértékű elterjedése révén.

iii. hálózatbiztonság, az ellátás 
rugalmassága és minősége, többek között a 
kiegyenlítés, a rugalmassági piacok, a 
kiberbiztonság, a nyomon követés, a 
rendszerellenőrzés és a hibajavítás terén az 
innováció nagyobb mértékű elterjedése 
révén.

Or. en

Módosítás 363
Claudia Gamon, Martina Dlabajová, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, 
Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bart Groothuis, Susana Solís 
Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. ágazati integráció, a különböző 
energiahordozók vagy energiaágazatok 
közötti kölcsönhatás javításán keresztül, 
például a rokon ágazatokban, úgy mint a 
közlekedésben és a mobilitásban 
jelentkező szinergiák növelése révén;

Or. en
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Indokolás

Az intelligens hálózati projektek aktívan hozzájárulnak a jobb ágazati integrációhoz, aminek 
pozitív hatása van az európai elektromos hálózatra.

Módosítás 364
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Maria da Graça Carvalho, Gheorghe Falcă, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, 
Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas 
Tobé, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. az intelligens ágazati integráció 
előmozdítása, akár az energiarendszeren 
belül a különböző energiahordozók és 
ágazatok összekapcsolásával, előnyben 
részesítve az energia-, a közlekedési és a 
távközlési ágazatok közötti szinergiákat.

Or. en

Módosítás 365
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Jens Geier, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – b pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. az intelligens ágazati integráció 
átfogóbb előmozdítása, előnyben 
részesítve az energia-, a közlekedési és a 
távközlési ágazatok közötti szinergiákat és 
koordinációt.

Or. en

Módosítás 366
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Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a II. melléklet 5. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriákba 
tartozó szén-dioxid-szállítási projekteket 
illetően a projekt jelentősen hozzájárul 
valamennyi alábbi egyedi kritériumhoz:

törölve

i. a szén-dioxid-kibocsátás elkerülése az 
energiaellátás biztonságának 
fenntartásával;
ii. a szén-dioxid-szállítás 
rugalmasságának és biztonságosságának 
növelése;
iii. hatékony erőforrás-felhasználás több 
szén-dioxid-forrás és -tárolóhely közös 
infrastruktúrával történő 
összekapcsolásának lehetővé tétele, 
valamint a környezeti terhek és 
kockázatok csökkentése révén.

Or. en

Módosítás 367
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Marek Paweł Balt, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a II. melléklet 5. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
szén-dioxid-szállítási projekteket illetően a 
projekt jelentősen hozzájárul valamennyi 
alábbi egyedi kritériumhoz:

c) a II. melléklet 5. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
szén-dioxid-szállítási projekteket illetően a 
projekt jelentősen hozzájárul a 
fenntarthatósághoz azáltal, hogy más 
megoldásokhoz képest a 
leghatékonyabban kerüli el a szén-dioxid-
kibocsátást, valamint hozzájárul 
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valamennyi alábbi egyedi kritériumhoz:

Or. en

Módosítás 368
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a II. melléklet 5. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
szén-dioxid-szállítási projekteket illetően a 
projekt jelentősen hozzájárul valamennyi 
alábbi egyedi kritériumhoz:

c) a II. melléklet 5. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
szén-dioxid-leválasztási, -szállítási és -
felhasználási vagy -tárolási projekteket 
illetően a projekt jelentősen hozzájárul 
valamennyi alábbi egyedi kritériumhoz:

Or. en

Módosítás 369
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Sara Skyttedal, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, 
Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas 
Tobé, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a II. melléklet 5. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
szén-dioxid-szállítási projekteket illetően a 
projekt jelentősen hozzájárul valamennyi 
alábbi egyedi kritériumhoz:

c) a II. melléklet 5. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
szén-dioxid-szállítási, -hasznosítási és -
tárolási projekteket illetően a projekt 
jelentősen hozzájárul az alábbiak közül 
legalább két kritériumhoz:

Or. en

Módosítás 370
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Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a II. melléklet 5. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
szén-dioxid-szállítási projekteket illetően a 
projekt jelentősen hozzájárul valamennyi 
alábbi egyedi kritériumhoz:

c) a II. melléklet 5. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
szén-dioxid-szállítási és tárolási 
projekteket illetően a projekt jelentősen 
hozzájárul valamennyi alábbi egyedi 
kritériumhoz:

Or. en

Módosítás 371
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Sara Skyttedal, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, 
Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas 
Tobé, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a szén-dioxid-kibocsátás elkerülése 
az energiaellátás biztonságának 
fenntartásával;

i. a szén-dioxid-kibocsátás 
leválasztása hasznosítás és állandó tárolás 
céljából;

Or. en

Módosítás 372
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a szén-dioxid-szállítás 
rugalmasságának és biztonságosságának 
javítása;

ii. a szén-dioxid-szállítás 
rugalmasságának és biztonságosságának 
javítása a szén-dioxid-szállítás minden 
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megfelelő eszközével, beleértve a 
csővezetéket és a hajót is;

Or. en

Módosítás 373
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Sara Skyttedal, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, 
Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas 
Tobé, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a szén-dioxid-szállítás 
rugalmasságának és biztonságosságának 
javítása;

ii. a szén-dioxid-szállítás és -tárolás 
rugalmasságának és biztonságosságának 
javítása;

Or. en

Módosítás 374
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a szén-dioxid-szállítás 
rugalmasságának és biztonságosságának 
javítása;

ii. a szén-dioxid-szállítás és -tárolás 
rugalmasságának és biztonságosságának 
javítása;

Or. en

Módosítás 375
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont – iii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. hatékony erőforrás-felhasználás 
több szén-dioxid-forrás és -tárolóhely 
közös infrastruktúrával történő 
összekapcsolásának lehetővé tétele, 
valamint a környezeti terhek és kockázatok 
csökkentése révén.

iii. hatékony erőforrás-felhasználás 
több szén-dioxid-forrás és -tárolóhely 
közös infrastruktúrával történő 
összekapcsolásának lehetővé tétele révén, 
amelyet a szén-dioxid-szállítás minden 
megfelelő eszközével alakítanak ki, 
beleértve a csővezetéket és a hajót is, 
valamint a környezeti terhek és kockázatok 
csökkentése.

Or. en

Módosítás 376
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Maria da Graça Carvalho, Gheorghe Falcă, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, 
Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas 
Tobé, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. hatékony erőforrás-felhasználás 
több szén-dioxid-forrás és -tárolóhely 
közös infrastruktúrával történő 
összekapcsolásának lehetővé tétele, 
valamint a környezeti terhek és kockázatok 
csökkentése révén.

iii. hatékony erőforrás-felhasználás 
több szén-dioxid-forrás és -tárolóhely 
közös infrastruktúrával és más szállítási 
módokkal, például hajókkal, uszályokkal, 
teherautókkal és vonatokkal történő 
összekapcsolásának lehetővé tétele, 
valamint a környezeti terhek és kockázatok 
csökkentése révén.

Or. en

Módosítás 377
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – d pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a II. melléklet 3. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
hidrogénprojekteket illetően a projekt 
jelentősen hozzájárul a fenntarthatósághoz, 
többek között az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentése, a 
megújuló energiaforrásokból nyert 
hidrogén hasznosításának fokozása, 
valamint (azáltal, hogy rugalmasságot 
és/vagy tárolási megoldások kínál) a 
váltakozó megújulóenergia-termelés 
támogatása révén. Továbbá a projekt az 
alábbi egyedi kritériumok közül legalább 
egyhez jelentősen hozzájárul:

d) a II. melléklet 3. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
hidrogénprojekteket illetően a projekt 
jelentősen hozzájárul a fenntarthatósághoz 
azáltal, hogy a további megújuló 
energiaforrásokat felhasználó 
erőművekkel közvetlenül összekapcsolt 
hidrolízises létesítményekben előállított 
hidrogént eljuttatja a fogyasztási 
központokba, ahol felváltja a 
karbonintenzív energiát, és így (azáltal, 
hogy rugalmasságot és/vagy tárolási 
megoldások kínál) támogatja a váltakozó 
megújulóenergia-termelést, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentését és a IV. mellékletben foglalt 
kritériumokat. Minden projektnek elő kell 
mozdítania a tényleges versenyt a 
hidrogénpiacon, többek között az ellátási 
források sokféleségéhez és a hálózati 
felhasználókhoz való átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférés 
lehetővé tételével. Továbbá a projekt 
jelentősen hozzájárul az alábbi egyedi 
kritériumokhoz:

Or. en

Módosítás 378
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, François-Xavier Bellamy, Jerzy Buzek, 
Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, Hildegard 
Bentele, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a II. melléklet 3. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
hidrogénprojekteket illetően a projekt 
jelentősen hozzájárul a fenntarthatósághoz, 
többek között az üvegházhatást okozó 

d) a II. melléklet 3. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
hidrogénprojekteket illetően a projekt 
jelentősen hozzájárul a fenntarthatósághoz, 
többek között az üvegházhatást okozó 
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gázok kibocsátásának csökkentése, a 
megújuló energiaforrásokból nyert 
hidrogén hasznosításának fokozása, 
valamint (azáltal, hogy rugalmasságot 
és/vagy tárolási megoldások kínál) a 
váltakozó megújulóenergia-termelés 
támogatása révén. Továbbá a projekt az 
alábbi egyedi kritériumok közül legalább 
egyhez jelentősen hozzájárul:

gázok kibocsátásának csökkentése révén az 
olyan ágazatok végfelhasználói 
alkalmazásaiban, ahol a 
kibocsátáscsökkentés megvalósítása 
nehézkes, és az energiahatékonyabb 
megoldások nem kivitelezhetők, továbbá a 
megújuló energiaforrásokból nyert vagy 
karbonszegény hidrogén hasznosításának 
fokozása, valamint (azáltal, hogy 
rugalmasságot és/vagy tárolási megoldások 
kínál) a váltakozó megújulóenergia-
termelés támogatása révén. Továbbá a 
projekt az alábbi egyedi kritériumok közül 
legalább egyhez jelentősen hozzájárul:

Or. en

Módosítás 379
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a II. melléklet 3. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
hidrogénprojekteket illetően a projekt 
jelentősen hozzájárul a fenntarthatósághoz, 
többek között az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentése, a 
megújuló energiaforrásokból nyert 
hidrogén hasznosításának fokozása, 
valamint (azáltal, hogy rugalmasságot 
és/vagy tárolási megoldások kínál) a 
váltakozó megújulóenergia-termelés 
támogatása révén. Továbbá a projekt az 
alábbi egyedi kritériumok közül legalább 
egyhez jelentősen hozzájárul:

d) a II. melléklet 3. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
hidrogénprojekteket illetően a projekt 
jelentősen hozzájárul a fenntarthatósághoz, 
többek között a szénlábnyomra vonatkozó 
küszöbértékek betartásának biztosítása, az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentése, a megújuló 
energiaforrásokból nyert hidrogén 
hasznosításának fokozása, valamint 
(azáltal, hogy rugalmasságot és/vagy 
tárolási megoldások kínál) a váltakozó 
megújulóenergia-termelés támogatása 
révén. Továbbá a projekt az alábbi egyedi 
kritériumok közül legalább egyhez 
jelentősen hozzájárul:

Or. en

Módosítás 380
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Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a II. melléklet 3. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
hidrogénprojekteket illetően a projekt 
jelentősen hozzájárul a fenntarthatósághoz, 
többek között az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentése, a 
megújuló energiaforrásokból nyert 
hidrogén hasznosításának fokozása, 
valamint (azáltal, hogy rugalmasságot 
és/vagy tárolási megoldások kínál) a 
váltakozó megújulóenergia-termelés 
támogatása révén. Továbbá a projekt az 
alábbi egyedi kritériumok közül legalább 
egyhez jelentősen hozzájárul:

d) a II. melléklet 3. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
hidrogénprojekteket illetően a projekt 
jelentősen hozzájárul a fenntarthatósághoz, 
többek között az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentése, a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású energiaforrásokból nyert 
hidrogén hasznosításának fokozása, 
valamint (azáltal, hogy rugalmasságot 
és/vagy tárolási megoldások kínál) a 
váltakozó megújulóenergia-termelés és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
energiatermelés támogatása révén. 
Továbbá a projekt az alábbi egyedi 
kritériumok közül legalább egyhez 
jelentősen hozzájárul:

Or. sl

Módosítás 381
Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a II. melléklet 3. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
hidrogénprojekteket illetően a projekt 
jelentősen hozzájárul a fenntarthatósághoz, 
többek között az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentése, a 
megújuló energiaforrásokból nyert 
hidrogén hasznosításának fokozása, 
valamint (azáltal, hogy rugalmasságot 
és/vagy tárolási megoldások kínál) a 
váltakozó megújulóenergia-termelés 
támogatása révén. Továbbá a projekt az 

d) a II. melléklet 3. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
hidrogénprojekteket illetően a projekt 
jelentősen hozzájárul a fenntarthatósághoz, 
többek között az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentése, a 
megújuló és nem fosszilis 
energiaforrásokból nyert hidrogén 
hasznosításának fokozása, valamint 
(azáltal, hogy rugalmasságot és/vagy 
tárolási megoldások kínál) a váltakozó 
megújulóenergia-termelés támogatása 
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alábbi egyedi kritériumok közül legalább 
egyhez jelentősen hozzájárul:

révén. Továbbá a projekt az alábbi egyedi 
kritériumok közül legalább egyhez 
jelentősen hozzájárul:

Or. en

Módosítás 382
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a II. melléklet 3. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
hidrogénprojekteket illetően a projekt 
jelentősen hozzájárul a fenntarthatósághoz, 
többek között az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentése, a 
megújuló energiaforrásokból nyert 
hidrogén hasznosításának fokozása, 
valamint (azáltal, hogy rugalmasságot 
és/vagy tárolási megoldások kínál) a 
váltakozó megújulóenergia-termelés 
támogatása révén. Továbbá a projekt az 
alábbi egyedi kritériumok közül legalább 
egyhez jelentősen hozzájárul:

d) a II. melléklet 3. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
hidrogénprojekteket illetően a projekt 
jelentősen hozzájárul a fenntarthatósághoz, 
többek között az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentése, a 
megújuló energiaforrásokból, alacsony 
szén-dioxid-kibocsátással nyert hidrogén 
hasznosításának fokozása, valamint 
(azáltal, hogy rugalmasságot és/vagy 
tárolási megoldások kínál) a váltakozó 
megújulóenergia-termelés támogatása 
révén. Továbbá a projekt az alábbi egyedi 
kritériumok közül legalább egyhez 
jelentősen hozzájárul:

Or. en

Módosítás 383
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Niels 
Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a II. melléklet 3. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
hidrogénprojekteket illetően a projekt 
jelentősen hozzájárul a fenntarthatósághoz, 

d) a II. melléklet 3. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
hidrogénprojekteket illetően a projekt 
jelentősen hozzájárul a fenntarthatósághoz 
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többek között az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentése, a 
megújuló energiaforrásokból nyert 
hidrogén hasznosításának fokozása, 
valamint (azáltal, hogy rugalmasságot 
és/vagy tárolási megoldások kínál) a 
váltakozó megújulóenergia-termelés 
támogatása révén. Továbbá a projekt az 
alábbi egyedi kritériumok közül legalább 
egyhez jelentősen hozzájárul:

az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentése, a megújuló 
energiaforrásokból nyert hidrogén 
hasznosításának fokozása, valamint 
(azáltal, hogy rugalmasságot és/vagy 
tárolási megoldások kínál) a váltakozó 
megújulóenergia-termelés támogatása 
révén. Továbbá a projekt az alábbi egyedi 
kritériumok közül legalább egyhez 
jelentősen hozzájárul:

Or. en

Módosítás 384
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – d pont - i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. piaci integráció, többek között a 
tagállamok meglévő vagy kialakulóban 
lévő hidrogénhálózatainak 
összekapcsolásával, vagy más módon 
hozzájárulva egy, a hidrogén szállítására és 
tárolására szolgáló uniós szintű hálózat 
létrejöttéhez, valamint az összekapcsolt 
rendszerek interoperabilitásának 
biztosításával;

i. piaci integráció, többek között a 
tagállamok meglévő vagy kialakulóban 
lévő hidrogénhálózatainak 
összekapcsolásával vagy jövőbeli 
összekapcsolásának elősegítésével, vagy 
más módon hozzájárulva egy, a hidrogén 
és a hidrogénből származó tüzelőanyagok 
szállítására és tárolására szolgáló uniós 
szintű hálózat létrejöttéhez, valamint az 
összekapcsolt rendszerek potenciális 
interoperabilitásának biztosításával;

Or. en

Módosítás 385
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – d pont - i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. piaci integráció, többek között a 
tagállamok meglévő vagy kialakulóban 

i. piaci integráció, többek között a 
tagállamok meglévő vagy kialakulóban 
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lévő hidrogénhálózatainak 
összekapcsolásával, vagy más módon 
hozzájárulva egy, a hidrogén szállítására és 
tárolására szolgáló uniós szintű hálózat 
létrejöttéhez, valamint az összekapcsolt 
rendszerek interoperabilitásának 
biztosításával;

lévő hidrogénhálózatainak 
összekapcsolásával, vagy más módon 
hozzájárulva egy, a hidrogén szállítására, 
elosztására és tárolására szolgáló uniós 
szintű hálózat létrejöttéhez – többek között 
a hálózat vegyes részei révén –, valamint 
az összekapcsolt rendszerek 
interoperabilitásának biztosításával;

Or. en

Módosítás 386
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – d pont - i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) piaci integráció, többek között a 
tagállamok meglévő vagy kialakulóban 
lévő hidrogénhálózatainak 
összekapcsolásával, vagy más módon 
hozzájárulva egy, a hidrogén szállítására és 
tárolására szolgáló uniós szintű hálózat 
létrejöttéhez, valamint az összekapcsolt 
rendszerek interoperabilitásának 
biztosításával;

i) a meglévő vagy feltörekvő piacok 
integrációja, többek között a tagállamok 
meglévő vagy kialakulóban lévő 
hidrogénhálózatainak összekapcsolásával, 
vagy más módon hozzájárulva egy, a 
hidrogén szállítására és tárolására szolgáló 
uniós szintű hálózat létrejöttéhez, valamint 
az összekapcsolt rendszerek 
interoperabilitásának biztosításával;

Or. sl

Módosítás 387
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – d pont - i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. piaci integráció, többek között a 
tagállamok meglévő vagy kialakulóban 
lévő hidrogénhálózatainak 
összekapcsolásával, vagy más módon 
hozzájárulva egy, a hidrogén szállítására és 

i. piaci integráció, hozzájárulva a 
hidrogénvölgyek kialakulásához és a 
hidrogén szállítására, elosztására és 
tárolására szolgáló hálózataik létrejöttéhez, 
valamint az összekapcsolt rendszerek 
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tárolására szolgáló uniós szintű hálózat 
létrejöttéhez, valamint az összekapcsolt 
rendszerek interoperabilitásának 
biztosításával;

interoperabilitásának biztosításával;

Or. en

Módosítás 388
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – d pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. verseny, többek között az ellátási 
források sokféleségéhez és a hálózati 
felhasználókhoz való átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférés 
lehetővé tételével.

törölve

Or. en

Módosítás 389
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – d pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. verseny, többek között az ellátási 
források sokféleségéhez és a hálózati 
felhasználókhoz való átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférés 
lehetővé tételével.

iii. verseny, többek között a belföldi 
ellátási források sokféleségéhez és a 
hálózati felhasználókhoz való, adott 
esetben átlátható és megkülönböztetéstől 
mentes hozzáférés lehetővé tételével.

Or. en

Módosítás 390
Sandra Pereira
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – d pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. verseny, többek között az ellátási 
források sokféleségéhez és a hálózati 
felhasználókhoz való átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférés 
lehetővé tételével.

iii. együttműködés, többek között az 
ellátási források sokféleségéhez és a 
hálózati felhasználókhoz való átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférés 
lehetővé tételével.

Or. pt

Módosítás 391
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – e pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. fenntarthatóság, többek között az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésével és a megújuló 
energiaforrásokból nyert hidrogén 
hasznosításának fokozásával;

i. fenntarthatóság, a további 
megújuló energiaforrásokat felhasználó, 
a karbonintenzív energiát felváltó 
közvetlenül összekapcsolt 
villamosenergia-termelésből származó 
hidrogén előállításával, így csökkentve az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást, valamint a 
IV. mellékletben foglalt kritériumok; 

Or. en

Módosítás 392
François-Xavier Bellamy

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – e pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. fenntarthatóság, többek között az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésével és a megújuló 
energiaforrásokból nyert hidrogén 

i. fenntarthatóság, többek között az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésével és a megújuló 
energiaforrásokból nyert vagy 
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hasznosításának fokozásával; karbonszegény hidrogén hasznosításának 
fokozásával.

Or. en

Módosítás 393
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – e pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. fenntarthatóság, többek között az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésével és a megújuló 
energiaforrásokból nyert hidrogén 
hasznosításának fokozásával;

i. fenntarthatóság, többek között az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésével és a megújuló 
energiaforrásokból nyert hidrogén és a 
szintetikus tüzelőanyagok hasznosításának 
fokozásával.

Or. en

Módosítás 394
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Niels 
Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – e pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. fenntarthatóság, többek között az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésével és a megújuló 
energiaforrásokból nyert hidrogén 
hasznosításának fokozásával;

i. fenntarthatóság, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésével és a megújuló 
energiaforrásokból nyert hidrogén 
hasznosításának fokozásával.

Or. en

Módosítás 395
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, 
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Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, 
Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – e pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az intelligens energiaszektor 
integrációjának megkönnyítése a 
különféle energiahordozók és ágazatok 
összekapcsolásával.

iii. a rugalmassági szolgáltatások, 
például a keresletoldali válaszintézkedések 
és a tárolás lehetővé tétele azáltal, hogy 
megkönnyítik az intelligens energiaszektor 
integrációját a különféle energiahordozók 
és ágazatok közötti kapcsolat 
megteremtésével.

Or. en

Módosítás 396
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – e pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az intelligens energiaszektor 
integrációjának megkönnyítése a 
különféle energiahordozók és ágazatok 
összekapcsolásával.

iii. a rugalmassági szolgáltatások, 
például a keresletoldali válaszintézkedések 
és a tárolás lehetővé tétele azáltal, hogy 
megkönnyítik az intelligens energiaszektor 
integrációját a többi energiahordozó és 
ágazat közötti kapcsolat megteremtésével.

Or. en

Módosítás 397
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Morten Petersen, Iskra Mihaylova

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – e pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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iii. az intelligens energiaszektor 
integrációjának megkönnyítése a 
különféle energiahordozók és ágazatok 
összekapcsolásával.

iii. a rugalmassági szolgáltatások, 
például a keresletoldali válaszintézkedések 
és a tárolás lehetővé tétele azáltal, hogy 
megkönnyítik az intelligens energiaszektor 
integrációját a többi energiahordozó és 
ágazat közötti kapcsolat megteremtésével.

Or. en

Módosítás 398
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Jens Geier, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Marek 
Paweł Balt, Nicolás González Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – e pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az intelligens energiaszektor 
integrációjának megkönnyítése a különféle 
energiahordozók és ágazatok 
összekapcsolásával.

iii. az intelligens energiaszektor 
integrációjának megkönnyítése a különféle 
energiahordozók és ágazatok 
összekapcsolásával, illetve a rugalmassági 
szolgáltatások, például a keresletoldali 
válaszintézkedések és a tárolás lehetővé 
tétele.

Or. en

Módosítás 399
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Morten Petersen, Iskra Mihaylova

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – e pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. olyan energiaátalakítási 
szolgáltatások nyújtása, amelyek nem 
csak egy konkrét felhasználót szolgálnak 
ki.

Or. en
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Módosítás 400
Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – f pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a II. melléklet 2. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriába tartozó 
intelligens gázhálózati projekteket illetően 
a projekt jelentősen hozzájárul a 
fenntarthatósághoz azáltal, hogy lehetővé 
teszi és megkönnyíti a megújuló és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázok 
(például a biometán vagy megújuló 
energiaforrásokból nyert hidrogén) 
gázelosztó és -átviteli hálózatokba történő 
integrációját az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentése érdekében. 
Továbbá a projekt az alábbi egyedi 
kritériumok közül legalább egyhez 
jelentősen hozzájárul:

f) a II. melléklet 2. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriába tartozó 
intelligens hálózati projekteket illetően a 
projekt jelentősen hozzájárul a 
fenntarthatósághoz azáltal, hogy:

i. lehetővé teszi és megkönnyíti a megújuló 
gázok (például a biometán vagy megújuló 
energiaforrásokból nyert hidrogén) 
gázelosztó és -átviteli hálózatokba történő 
integrációját a teljes életciklusra 
vonatkoztatott üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentése érdekében;
ii. az üzembe helyezéstől számított ötödik 
évre elérik a 80% feletti átlagos éves 
felhasználási arányt, és élettartamuk 
végéig fenntartják ezt a minimális szintet;
iii. teljesítik a fenntartható használat és az 
erőforrások – többek között a víz – 
védelmének célkitűzéseivel, a 
hulladékkezeléssel, a nyersanyagok és 
másodlagos anyagok minimalizálásával, a 
szennyezés megelőzésével és 
visszaszorításával, a biológiai sokféleség 
és az ökoszisztémák védelmével és 
helyreállításával, valamint a 
levegőminőséggel kapcsolatos egyéb 
fenntarthatósági kritériumokat is.
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Továbbá a projekt az alábbi egyedi 
kritériumok közül legalább egyhez 
jelentősen hozzájárul:

Or. en

Módosítás 401
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec, Markus Pieper, Hildegard Bentele, Angelika Niebler, Angelika Winzig, 
Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – f pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a II. melléklet 2. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriába tartozó 
intelligens gázhálózati projekteket illetően 
a projekt jelentősen hozzájárul a 
fenntarthatósághoz azáltal, hogy lehetővé 
teszi és megkönnyíti a megújuló és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázok 
(például a biometán vagy megújuló 
energiaforrásokból nyert hidrogén) 
gázelosztó és -átviteli hálózatokba történő 
integrációját az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentése érdekében. 
Továbbá a projekt az alábbi egyedi 
kritériumok közül legalább egyhez 
jelentősen hozzájárul:

f) a II. melléklet 2. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriába tartozó 
intelligens gázhálózati projekteket illetően 
a projekt jelentősen hozzájárul a 
fenntarthatósághoz azáltal, hogy lehetővé 
teszi és megkönnyíti a megújuló és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázok 
(például a biometán, a hidrogén vagy 
keverékeik) gázelosztó és -átviteli 
hálózatokba történő integrációját, valamint 
tárolását és elosztását az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
érdekében. Továbbá a projekt az alábbi 
egyedi kritériumok közül legalább egyhez 
jelentősen hozzájárul:

Or. en

Módosítás 402
Patrizia Toia, Alessandra Moretti

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – f pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a II. melléklet 2. pontjában említett f) a II. melléklet 2. pontjában említett 
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energia-infrastruktúra-kategóriába tartozó 
intelligens gázhálózati projekteket illetően 
a projekt jelentősen hozzájárul a 
fenntarthatósághoz azáltal, hogy lehetővé 
teszi és megkönnyíti a megújuló és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázok 
(például a biometán vagy megújuló 
energiaforrásokból nyert hidrogén) 
gázelosztó és -átviteli hálózatokba történő 
integrációját az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentése érdekében. 
Továbbá a projekt az alábbi egyedi 
kritériumok közül legalább egyhez 
jelentősen hozzájárul:

energia-infrastruktúra-kategóriába tartozó 
intelligens gázhálózati projekteket illetően 
a projekt jelentősen hozzájárul a 
fenntarthatósághoz azáltal, hogy lehetővé 
teszi és megkönnyíti a megújuló és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázok 
(például a biometán vagy megújuló 
energiaforrásokból nyert hidrogén) 
gázelosztó és -átviteli hálózatokba, 
valamint tárolási rendszerekbe történő 
integrációját az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentése érdekében. 
Továbbá a projekt az alábbi egyedi 
kritériumok közül legalább egyhez 
jelentősen hozzájárul:

Or. en

Módosítás 403
François-Xavier Bellamy

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – f pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a II. melléklet 2. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriába tartozó 
intelligens gázhálózati projekteket illetően 
a projekt jelentősen hozzájárul a 
fenntarthatósághoz azáltal, hogy lehetővé 
teszi és megkönnyíti a megújuló és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázok 
(például a biometán vagy megújuló 
energiaforrásokból nyert hidrogén) 
gázelosztó és -átviteli hálózatokba történő 
integrációját az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentése érdekében. 
Továbbá a projekt az alábbi egyedi 
kritériumok közül legalább egyhez 
jelentősen hozzájárul:

f) a II. melléklet 2. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriába tartozó 
intelligens gázhálózati projekteket illetően 
a projekt jelentősen hozzájárul a 
fenntarthatósághoz azáltal, hogy lehetővé 
teszi és megkönnyíti a megújuló és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázok 
(például a biometán, a megújuló 
energiaforrásokból nyert vagy 
karbonszegény hidrogén) gázelosztó és -
átviteli hálózatokba történő integrációját az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
érdekében. Továbbá a projekt az alábbi 
egyedi kritériumok közül legalább egyhez 
jelentősen hozzájárul:

Or. en

Módosítás 404
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Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – f pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a II. melléklet 2. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriába tartozó 
intelligens gázhálózati projekteket illetően 
a projekt jelentősen hozzájárul a 
fenntarthatósághoz azáltal, hogy lehetővé 
teszi és megkönnyíti a megújuló és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázok 
(például a biometán vagy megújuló 
energiaforrásokból nyert hidrogén) 
gázelosztó és -átviteli hálózatokba történő 
integrációját az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentése érdekében. 
Továbbá a projekt az alábbi egyedi 
kritériumok közül legalább egyhez 
jelentősen hozzájárul:

f) a II. melléklet 2. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriába tartozó 
fűtési és hűtési projekteket illetően a 
projekt jelentősen hozzájárul a 
fenntarthatósághoz azáltal, hogy lehetővé 
teszi és megkönnyíti a megújuló 
erőforrások és az elkerülhetetlen 
többletfűtésből és -hűtésből származó 
erőforrások elosztó hálózatokba történő 
integrációját az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentése érdekében, 
valamint megfelel a IV. mellékletben 
foglalt kritériumoknak. Továbbá a projekt 
az alábbi egyedi kritériumok közül 
legalább egyhez jelentősen hozzájárul:

Or. en

Módosítás 405
Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – f pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a II. melléklet 2. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriába tartozó 
intelligens gázhálózati projekteket illetően 
a projekt jelentősen hozzájárul a 
fenntarthatósághoz azáltal, hogy lehetővé 
teszi és megkönnyíti a megújuló és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázok 
(például a biometán vagy megújuló 
energiaforrásokból nyert hidrogén) 
gázelosztó és -átviteli hálózatokba történő 
integrációját az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentése érdekében. 
Továbbá a projekt az alábbi egyedi 

f) a II. melléklet 2. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriába tartozó 
intelligens gázhálózati projekteket illetően 
a projekt jelentősen hozzájárul a 
fenntarthatósághoz azáltal, hogy lehetővé 
teszi és megkönnyíti a megújuló és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázok 
(például a biometán vagy a nem fosszilis 
vagy megújuló energiaforrásokból nyert 
hidrogén) gázelosztó és -átviteli 
hálózatokba történő integrációját az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
érdekében. Továbbá a projekt az alábbi 
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kritériumok közül legalább egyhez 
jelentősen hozzájárul:

egyedi kritériumok közül legalább egyhez 
jelentősen hozzájárul:

Or. en


