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Módosítás 406
Aldo Patriciello

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 gázok 
(például a biometán) 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 407
Franc Bogovič

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. 

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 
gázelosztó és -átviteli hálózatokba történő 
integrációját az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentése érdekében. 
Továbbá a projekt az alábbi egyedi 
kritériumok közül legalább egyhez 
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Továbbá a projekt az alábbi egyedi 
kritériumok közül legalább egyhez 
jelentősen hozzájárul:

jelentősen hozzájárul:

Or. sl

Módosítás 408
Erik Bergkvist, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Niels Fuglsang

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 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:

Or. en

Módosítás 409
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a hálózatbiztonság és az ellátás 
minősége a hálózat napi működése során a 
gázszállítás és -elosztás hatékonyságának 
és átjárhatóságának javításával, többek 

i. a hálózatbiztonság és az ellátás 
minősége a helyi forrásból származó 
megújuló energia és az elkerülhetetlen 
hő- és hidegfelesleg felhasználásának 
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között a különböző minőségű gázok 
injektálásából fakadó kihívásoknak 
innovatív technológiák bevezetése révén 
történő kezelésével és a kiberbiztonsággal;

növelésével, a hálózat napi működése során 
az elosztás hatékonyságának és 
átjárhatóságának javításával, többek között 
a különböző hőmérsékletű meleg és hideg 
levegő injektálásából fakadó kihívásoknak 
innovatív technológiák bevezetése révén 
történő kezelésével; 

Or. en

Módosítás 410
Martin Hojsík

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a hálózatbiztonság és az ellátás 
minősége a hálózat napi működése során a 
gázszállítás és -elosztás hatékonyságának 
és átjárhatóságának javításával, többek 
között a különböző minőségű gázok 
injektálásából fakadó kihívásoknak 
innovatív technológiák bevezetése révén 
történő kezelésével és a kiberbiztonsággal;

i. a hálózatbiztonság és az ellátás 
minősége a hálózat napi működése során a 
gázszállítás és -elosztás hatékonyságának 
és átjárhatóságának javításával, többek 
között a kihívásoknak innovatív 
technológiák bevezetése révén történő 
kezelésével és a kiberbiztonsággal;

Or. en

Módosítás 411
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 – f pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az intelligens energiaszektor 
integrációjának megkönnyítése annak más 
energiahordozókkal és szektorokkal való 
összekapcsolásával, valamint a 
felhasználóoldali válasz lehetővé tételével.

iii. az intelligens energiaszektor 
integrációjának megkönnyítése annak más 
energiahordozókkal és szektorokkal való 
összekapcsolásával, valamint a 
felhasználóoldali válasz, a tárolás lehetővé 
tételével és a rugalmassági szolgáltatások 
megkönnyítésével.
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Or. en

Módosítás 412
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az intelligens energiaszektor 
integrációjának megkönnyítése annak más 
energiahordozókkal és szektorokkal való 
összekapcsolásával, valamint a 
felhasználóoldali válasz lehetővé tételével.

iii. a rugalmassági szolgáltatások – 
mint a felhasználóoldali válasz és a 
tárolás – lehetővé tétele az intelligens 
energiaszektor integrációjának 
megkönnyítése révén, annak más 
energiahordozókkal és szektorokkal való 
összekapcsolásával.

Or. en

Módosítás 413
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az intelligens energiaszektor 
integrációjának megkönnyítése annak más 
energiahordozókkal és szektorokkal való 
összekapcsolásával, valamint a 
felhasználóoldali válasz lehetővé tételével.

iii. a rugalmassági szolgáltatások – 
mint a felhasználóoldali válasz és a 
tárolás – lehetővé tétele az intelligens 
energiaszektor integrációjának 
megkönnyítése révén, annak más 
energiahordozókkal és szektorokkal való 
összekapcsolásával.

Or. en

Módosítás 414
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Maria da Graça Carvalho, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Antonio Tajani, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan 



AM\1229550HU.docx 7/191 PE691.400v01-00

HU

Štefanec, Markus Pieper, Aldo Patriciello, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, 
Cristian-Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a 347/2013/EU rendelettel 
létrehozott negyedik vagy ötödik uniós 
listán szereplő és az e rendelet II. 
melléklete 5a. pontjában meghatározott 
energiainfrastruktúra-kategóriába tartozó 
földgázprojektek esetében a projektnek 
jelentősen hozzá kell járulnia az alábbi 
konkrét kritériumok legalább egyikéhez:
i. piaci integráció, többek között legalább 
egy tagállam elszigeteltségének 
megszüntetése és az energia-
infrastruktúra-szűkületek mérséklése 
révén; kölcsönös átjárhatóság és a 
rendszer rugalmassága;
ii. az ellátás biztonsága, többek között 
megfelelő összekapcsolások, továbbá az 
ellátási források, a szállító partnerek és 
útvonalak diverzifikálása révén;
iii. verseny, többek között az ellátási 
források, az ellátást biztosító partnerek és 
útvonalak diverzifikálása révén;

Or. en

Módosítás 415
Beata Szydło

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a II. melléklet 2. pontjában említett 
energiainfrastruktúra-kategóriákba 
tartozó gázprojekteket illetően a projekt az 
alábbi egyedi kritériumok közül legalább 
egyhez jelentősen hozzájárul:
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i. i. piaci integráció, többek között 
legalább egy tagállam elszigeteltségének 
megszüntetése és az 
energiainfrastruktúra-szűkületek 
mérséklése révén; kölcsönös átjárhatóság 
és a rendszer rugalmassága;
ii. az ellátás biztonsága, többek között 
megfelelő összekapcsolások, továbbá a 
beszerzési források, a szállító partnerek és 
útvonalak diverzifikálása révén;
iii. verseny, többek között az ellátási 
források, az ellátást biztosító partnerek és 
útvonalak diverzifikálása révén;

Or. en

Indokolás

A javaslat kizárja a közös érdekű projekt státuszának megadását a gázágazat projektjei 
számára, ideértve azokat is, amelyek prioritásnak tekintettek a 4. közös érdekű projektek 
listáján. A gázágazat közös érdekű projektjei nagyban hozzájárultak a biztonságos, 
versenyképes és összekapcsolt piac biztosításához. A földgáz továbbra is fontos szerepet 
játszik az uniós tagállamok dekarbonizációjában. Olyan régiókban kell létrehozni a 
gázinfrastruktúrát, ahol a jelenlegi gázhálózat nem teszi lehetővé megfelelő mennyiségű 
tüzelőanyag ellátását a meglévő és az új ügyfelek számára.

Módosítás 416
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
4 cikk – 3 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a II. melléklet 6. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriákba 
tartozó kis moduláris reaktorok projektjeit 
illetően a projekt jelentősen hozzájárul 
valamennyi alábbi egyedi kritériumhoz:
i. az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentése az energiaellátás 
biztonságának fenntartásával;
ii. a hálózat stabilitásának és 
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biztonságának növelése;
iii. a modulok gyári alapú 
sorozatgyártásának fokozása, ami 
alacsonyabb abszolút és kWe-kénti teljes 
építési költségeket eredményez.
iv. a villamos energia állandó vagy 
ideiglenes tárolására használt 
villamosenergia-tároló létesítmények.

Or. en

Módosítás 417
Josianne Cutajar, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Cyrus Engerer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a 347/2013/EU rendelettel 
létrehozott negyedik vagy ötödik uniós 
listán szereplő és az e rendelet II. 
mellékletében meghatározott 
energiainfrastruktúra-kategóriák 
egyikébe tartozó földgázinfrastruktúra-
projektek esetében a projektnek hozzá kell 
járulnia azon tagállamok energiaellátási 
elszigeteltségének megszüntetéséhez, 
amelyek jelenleg nem kapcsolódnak az 
európai gázhálózathoz. Ezenkívül a 
projektnek hidrogénkész állapotban, 
illetve már fejlesztés alatt vagy tervezés 
alatt kell lennie.

Or. en

Módosítás 418
Claudia Gamon, Martina Dlabajová, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

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

fa) a II. melléklet új 6. pontjában 
említett energia-infrastruktúra-
kategóriákba tartozó távfűtési és -hűtési 
hálózatok esetében a projektnek 
jelentősen hozzá kell járulnia a 
fenntarthatósághoz és a 2030-ra 
vonatkozó éghajlat-politikai célkitűzések, 
valamint 2050-re teljesítendő 
klímasemlegesség eléréséhez az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentése, valamint a fűtés- és a hűtés-
ágazatban a megújuló energia 
részarányának növelése, továbbá az 
ágazatok jobb integrációja és 
összekapcsolása által.

Or. en

Indokolás

A távfűtés és -hűtés költséghatékony dekarbonizációs technológiák, az ágazati integráció 
tökéletes példája és jól bevált energiatárolási lehetőség. Pozitív hatással van az egész 
energiarendszerre.

Módosítás 419
Ivo Hristov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) Az e rendelet hatálybalépésekor 
érvényes jegyzékben már szereplő közös 
érdekű földgázprojektek esetében átmeneti 
időszakot kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 420
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A II. melléklet 1–4. pontjában 
említett energia-infrastruktúra-kategóriába 
tartozó projekteket illetően az e cikk (3) 
bekezdésében szereplő kritériumokhoz 
való hozzájárulást a IV. melléklet 3–7. 
pontjában meghatározott mutatók alapján 
értékelik.

(4) A II. mellékletben foglalt összes 
energia-infrastruktúra-kategóriába 
beletartozó projekteknek az e cikk (3) 
bekezdésében szereplő kritériumokhoz 
való hozzájárulását többek között a 
következők mérlegelése alapján kell 
értékelni:
a) a projekt infrastruktúrájának, 
berendezéseinek és létesítményeinek előre 
jelzett hasznosítási aránya az üzembe 
helyezésről a projekt életciklusának 
végéig;
b) a projekt által a megújuló energia 
összekapcsolásához és/vagy 
integrálásához és a teljes életciklusra 
számított üvegházhatásúgázkibocsátás-
csökkentéshez nyújtott hozzájárulás 
tekintetében a projekt nélkül fennálló 
helyzet és a projekt megvalósítása esetén 
fennálló helyzet összehasonlítása.
A II. mellékletben foglalt összes energia-
infrastruktúra-kategóriába beletartozó 
projekteknek az e cikk (3) bekezdésében 
szereplő kritériumokhoz való 
hozzájárulását a IV. melléklet 3–7a. 
pontjában meghatározott mutatók alapján 
értékelik.

Or. en

Módosítás 421
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Maria da Graça Carvalho, 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
4 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az e cikk (3) bekezdésének fa) 
pontjában említett földgázprojektek csak a 
3. cikk (4) bekezdésével összhangban 
elfogadott első uniós listára vehetők fel.

Or. en

Módosítás 422
Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közös érdekű projektként 
támogatható és regionális listára felvehető 
valamennyi projekt értékelésének 
megkönnyítése végett az egyes csoportok 
átlátható és objektív módon értékelik, hogy 
az egyes projektek mennyire járulnának 
hozzá ugyanazon prioritásnak minősülő 
folyosó vagy terület megvalósításához. Az 
egyes csoportok értékelési módszerüket a 
(3) bekezdésben említett kritériumokhoz 
való összesített hozzájárulás alapján 
állapítják meg. Ezen értékelés rangsorolja 
a projekteket a csoport belső használatára. 
Sem a regionális, sem az uniós lista 
semmiféle rangsort nem tartalmazhat, és a 
rangsor – a III. melléklet 2. pontjának 14. 
alpontjában említetten kívül – semmiféle 
későbbi célból nem használható fel.

(5) A közös érdekű projektként 
támogatható és regionális listára felvehető 
valamennyi projekt értékelésének 
megkönnyítése végett az egyes csoportok 
átlátható és objektív módon értékelik, hogy 
az egyes projektek mennyire járulnának 
hozzá ugyanazon prioritásnak minősülő 
folyosó vagy terület megvalósításához 
ugyanazon közös módszertan 
szerint. [meghatározandó időpont]-ig a 
Bizottság elfogadja ezt a közös 
módszertant, hogy a 21. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárásnak megfelelően elfogadott 
végrehajtási aktus révén megállapítja az 
egyes projektek összesített hozzájárulását 
a (3) bekezdésben és a IV. mellékletben 
szereplő kritériumokhoz. A csoportok 
értékelése rangsorolja a projekteket a 
csoport belső használatára. Sem a 
regionális, sem az uniós lista semmiféle 
rangsort nem tartalmazhat, és a rangsor – a 
III. melléklet 2. pontjának 14. alpontjában 
említetten kívül – semmiféle későbbi 
célból nem használható fel.

Or. en
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Módosítás 423
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közös érdekű projektként 
támogatható és regionális listára felvehető 
valamennyi projekt értékelésének 
megkönnyítése végett az egyes csoportok 
átlátható és objektív módon értékelik, hogy 
az egyes projektek mennyire járulnának 
hozzá ugyanazon prioritásnak minősülő 
folyosó vagy terület megvalósításához. Az 
egyes csoportok értékelési módszerüket a 
(3) bekezdésben említett kritériumokhoz 
való összesített hozzájárulás alapján 
állapítják meg. Ezen értékelés rangsorolja a 
projekteket a csoport belső használatára. 
Sem a regionális, sem az uniós lista 
semmiféle rangsort nem tartalmazhat, és 
a rangsor – a III. melléklet 2. pontjának 
14. alpontjában említetten kívül – 
semmiféle későbbi célból nem 
használható fel.

(5) A közös érdekű projektként 
támogatható és regionális listára felvehető 
valamennyi projekt értékelésének 
megkönnyítése végett az egyes csoportok 
átlátható és objektív módon értékelik, hogy 
az egyes projektek mennyire járulnának 
hozzá ugyanazon prioritásnak minősülő 
folyosó vagy terület megvalósításához. Az 
egyes csoportok értékelési módszerüket a 
(3) bekezdésben említett kritériumokhoz 
való összesített hozzájárulás alapján 
állapítják meg. Ezen értékelés rangsorolja a 
projekteket, amit közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 424
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Jens Geier, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A projektek értékelése során a 
csoportoknak körültekintően meg kell 
vizsgálniuk a következőket:

A projektek értékelése során a különböző 
csoportok közötti következetes értékelési 
módszer biztosítása érdekében a 
csoportoknak körültekintően meg kell 
vizsgálniuk a következőket

Or. en
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Módosítás 425
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projektek mennyire sürgősek az 
Unió dekarbonizációval, piaci 
integrációval, versennyel, 
fenntarthatósággal, valamint az ellátás 
biztonságával kapcsolatos energiapolitikai 
céljainak elérése szempontjából;

a) a projektek mennyire sürgősek a 
klímaváltozás fenntartható mérséklésével 
és az ahhoz való alkalmazkodással, az 
együttműködéssel, fenntarthatósággal, az 
ellátás biztonságával, valamint a jó 
minőségű, méltányos árú közösségi 
energiával kapcsolatos célkitűzések 
elérése érdekében;

Or. pt

Módosítás 426
Manuel Bompard

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) annak biztosítása, hogy csak 
azokat a projekteket veszik fel, amelyek a 
legnagyobb hozzájárulást nyújtják az 
uniós és nemzeti éghajlat- és 
energiapolitikai célok eléréséhez, 
valamint elkerülik a bezártsági hatásokat 
és a meg nem térülő eszközöket, az 
infrastrukturális projekt által az 
élettartama alatt elért, teljes életciklusra 
számított kibocsátáscsökkentésen 
keresztül mérve, valamint a 
IV. mellékletben foglalt kritériumok 
alapján;

Or. en



AM\1229550HU.docx 15/191 PE691.400v01-00

HU

Módosítás 427
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az energiahatékonyság 
elsődlegessége elvének alkalmazása; 

Or. en

Módosítás 428
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) annak biztosítása, hogy csak 
azokat a projekteket veszik fel, amelyek a 
legnagyobb hozzájárulást nyújtják az 
uniós és nemzeti éghajlat- és 
energiapolitikai célok eléréséhez, amit az 
infrastrukturális projekt által az 
élettartama alatt elért, teljes életciklusra 
számított kibocsátáscsökkentésen 
keresztül mérnek, valamint a 
IV. mellékletben foglalt kritériumok; 

Or. en

Módosítás 429
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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ac) az EIC által kidolgozott közös 
iránymutatások arról, hogyan építsék be 
az uniós éghajlat- és energiapolitikai 
célokat; 

Or. en

Módosítás 430
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projektek mennyire hatékonyan 
egészítik ki a többi projektjavaslatot;

b) a többi projektjavaslatnak az 
értékelés alatt álló projektre gyakorolt 
hatása, amely lehet kiegészíthető, 
versengő vagy potenciálisan versengő 
jellegű;

Or. en

Módosítás 431
Christophe Grudler, Bart Groothuis, Morten Petersen, Valérie Hayer, Klemen Grošelj

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) szinergiák a kiemelt jelentőségű 
folyosókkal és a transzeurópai közlekedési 
és távközlési hálózatok alatt 
meghatározott területekkel;

Or. en

Indokolás

Az ágazati és a rendszerintegráció gondolatának megfelelően uniós szinten ösztönözni kell a 
szinergiákat valamennyi hálózattal.
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Módosítás 432
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a IV. mellékletben meghatározott 
szabályok és mutatók, valamint az 
Ügynökség 12. cikkben meghatározott 
keretirányelvei.

Or. en

Módosítás 433
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet 1. pontjának d) alpontjában 
és 2. pontjában meghatározott energia-
infrastruktúra-kategóriába tartozó, 
intelligens villamosenergia-hálózatokkal 
és intelligens gázhálózatokkal kapcsolatos 
projektek esetében rangsorolni kell az 
ugyanazt a két tagállamot érintő 
projekteket, és körültekintően meg kell 
vizsgálni a projekt által érintett 
felhasználók számát, valamint az éves 
energiafogyasztást és a nem szabályozható 
forrásokból termelt energia részesedését az 
érintett felhasználók által lefedett területen.

A II. melléklet 1. pontjának d) alpontjában 
meghatározott energia-infrastruktúra-
kategóriába tartozó, intelligens 
villamosenergia-hálózatok esetében 
rangsorolni kell az ugyanazt a két 
tagállamot érintő projekteket, és 
körültekintően meg kell vizsgálni a projekt 
által érintett felhasználók számát, valamint 
az éves energiafogyasztást és a nem 
szabályozható forrásokból termelt energia 
részesedését az érintett felhasználók által 
lefedett területen.

A közös érdekű projektek uniós listájának 
elkészítéséhez nyújtott tájékoztatás 
érdekében a csoportok „átláthatósági 
jelentést” hoznak nyilvánosságra a 3. cikk 
(3) bekezdésében foglaltak szerint. 

Or. en
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Módosítás 434
Marian-Jean Marinescu, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Gheorghe Falcă, Cristian-
Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
 A 4. cikk (3) bekezdésének fa) pontjában 
említett földgázprojektek csak a 3. cikk (4) 
bekezdésével összhangban elfogadott első 
és második uniós listára vehetők fel.

Or. en

Módosítás 435
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Jens Geier, Carlos Zorrinho, Marek Paweł Balt, Nicolás 
González Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A projektgazdák a közös érdekű 
projektekhez végrehajtási tervet 
készítenek, amely ütemtervet tartalmaz a 
következőkre vonatkozóan:

(1) A projektgazdák a közös érdekű 
projektekhez nyilvánosan elérhető 
végrehajtási tervet készítenek, amely 
ütemtervet tartalmaz a következőkre 
vonatkozóan:

Or. en

Módosítás 436
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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a) megvalósíthatósági és tervezési 
tanulmányok, többek között az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással, 
valamint a környezetvédelmi 
jogszabályoknak és a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elvnek való megfeleléssel 
kapcsolatosan;

a) megvalósíthatósági és tervezési 
tanulmányok, többek között az 
éghajlatváltozás mérséklésével és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással, 
valamint a környezetvédelmi 
jogszabályoknak és a jelentős károkozás 
elkerülését célzó elvnek, valamint az 
energiahatékonyság elsődlegessége 
elvének való megfeleléssel kapcsolatosan;

Or. en

Módosítás 437
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemzeti szabályozó hatóság vagy 
más érintett hatóság általi jóváhagyás;

b) megfelelő időszak a nemzeti 
szabályozó hatóság vagy más érintett 
hatóság általi jóváhagyásra;

Or. sl

Módosítás 438
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben említett 
végrehajtási tervnek nyilvánosan 
elérhetőnek és teljes mértékben 
átláthatónak kell lennie a várható üzembe 
helyezési időpont, a projekt állapota és a 
projekt előrehaladása tekintetében, a 
korábbi uniós tízéves hálózatfejlesztési 
tervhez és adott esetben a közös érdekű 
projektek korábbi uniós listájához képest, 
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beleértve adott esetben a késedelem vagy 
az átütemezés okait.

Or. en

Módosítás 439
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
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben említett 
végrehajtási tervnek nyilvánosan 
elérhetőnek és átláthatónak kell lennie a 
várható üzembe helyezési időpont, a 
projekt állapota és a projekt előrehaladása 
tekintetében, a korábbi uniós tízéves 
hálózatfejlesztési tervhez képest, beleértve 
adott esetben a késedelem vagy az 
átütemezés okait.

Or. en

Módosítás 440
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A saját területükön megvalósuló 
közös érdekű projektek végrehajtásának 
előmozdítása érdekében az 
átvitelirendszer-üzemeltetők, az 
elosztórendszer-üzemeltetők, illetve egyéb 
üzemeltetők együttműködnek egymással.

(2) A saját területükön megvalósuló 
közös érdekű projektek végrehajtásának 
előmozdítása érdekében az ENTSO-E, az 
elosztórendszer-üzemeltetők uniós 
szervezete, az átvitelirendszer-üzemeltetők, 
az elosztórendszer-üzemeltetők, a 
villamosenergia-piaci szereplők, a 



AM\1229550HU.docx 21/191 PE691.400v01-00

HU

villamosenergia-fogyasztók, a független 
aggregátorok, a keresletoldali 
válaszintézkedések szereplői, a 
villamosenergia-termelők, a 
hidrogéntermelésben, -továbbításban, -
tárolásban és -fogyasztásban részt vevő 
szervezetek, a fűtési és hűtési energia 
előállításában, üzemi továbbításában, 
átalakításában és fogyasztásában részt 
vevő szervezetek, e-mobilitási szereplők, az 
energiahatékonysági megoldásokban és az 
épületek korszerűsítésében részt vevő 
szervezetek, helyi hatóságok és civil 
társadalmi szervezetek, illetve egyéb 
üzemeltetők együttműködnek egymással.

Or. en

Módosítás 441
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projekt fejlesztése, kivitelezése és 
az üzembe helyezés terén elért haladás, 
különös tekintettel az engedélyezési és 
konzultációs eljárásokra, valamint a a 
környezetvédelmi jogszabályoknak, a 
környezetet érintő „jelentős károkozás 
elkerülését célzó” elvnek való 
megfelelésre, és az éghajlathoz való 
alkalmazkodás érdekében tett 
intézkedések;

a) a projekt fejlesztése, létrehozása, 
kivitelezése vagy az üzembe helyezés terén 
elért haladás, különös tekintettel az 
engedélyezési és konzultációs eljárásokra, 
valamint a a környezetvédelmi 
jogszabályoknak, a környezetet érintő 
„jelentős károkozás elkerülését célzó” 
elvnek való megfelelésre, és az 
éghajlatváltozás mérséklése és az 
éghajlathoz való alkalmazkodás érdekében 
tett intézkedések;

Or. en

Módosítás 442
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, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu 
Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Minden év április 30-ig, amikor új 
uniós listát kell elfogadni, az Ügynökség a 
nemzeti szabályozó hatóságok hatáskörébe 
tartozó közös érdekű projektekre 
vonatkozóan összefoglaló jelentést nyújt be 
a csoportoknak, amelyben értékeli az elért 
eredményeket és adott esetben ajánlásokat 
tesz a késések és a felmerült nehézségek 
leküzdésére. Ezen összefoglaló jelentés 
értékeli továbbá az (EU) 2019/942 rendelet 
5. cikkével összhangban az Unió egészére 
kiterjedő hálózatfejlesztési terveknek az 
energia-infrastruktúra kiemelt jelentőségű 
folyosóinak és területeinek tekintetében 
történő következetes végrehajtását.

(6) Minden év április 30-ig, amikor új 
uniós listát kell elfogadni, az Ügynökség a 
nemzeti szabályozó hatóságok hatáskörébe 
tartozó közös érdekű projektekre 
vonatkozóan összefoglaló jelentést nyújt be 
a csoportoknak, amelyben értékeli az elért 
eredményeket, valamint a várható 
projektköltségeket és adott esetben 
ajánlásokat tesz a késések és a felmerült 
nehézségek leküzdésére. Ezen összefoglaló 
jelentés értékeli továbbá az (EU) 2019/942 
rendelet 5. cikkével összhangban az Unió 
egészére kiterjedő hálózatfejlesztési 
terveknek az energia-infrastruktúra kiemelt 
jelentőségű folyosóinak és területeinek 
tekintetében történő következetes 
végrehajtását.

Or. en

Módosítás 443
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Minden év április 30-ig, amikor új 
uniós listát kell elfogadni, az Ügynökség a 
nemzeti szabályozó hatóságok hatáskörébe 
tartozó közös érdekű projektekre 
vonatkozóan összefoglaló jelentést nyújt be 
a csoportoknak, amelyben értékeli az elért 
eredményeket és adott esetben ajánlásokat 
tesz a késések és a felmerült nehézségek 
leküzdésére. Ezen összefoglaló jelentés 
értékeli továbbá az (EU) 2019/942 rendelet 
5. cikkével összhangban az Unió egészére 

(6) Minden év április 30-ig, amikor új 
uniós listát kell elfogadni, az Ügynökség a 
nemzeti szabályozó hatóságok hatáskörébe 
tartozó közös érdekű projektekre 
vonatkozóan összefoglaló jelentést nyújt be 
a csoportoknak, amelyben értékeli az elért 
eredményeket, valamint a várható 
projektköltségeket és adott esetben 
ajánlásokat tesz a késések és a felmerült 
nehézségek leküzdésére. Ezen összefoglaló 
jelentés értékeli továbbá az (EU) 2019/942 
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kiterjedő hálózatfejlesztési terveknek az 
energia-infrastruktúra kiemelt jelentőségű 
folyosóinak és területeinek tekintetében 
történő következetes végrehajtását.

rendelet 5. cikkével összhangban az Unió 
egészére kiterjedő hálózatfejlesztési 
terveknek az energia-infrastruktúra kiemelt 
jelentőségű folyosóinak és területeinek 
tekintetében történő következetes 
végrehajtását.

Or. en

Módosítás 444
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
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
5 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Ügynökség kérésére a 
projektgazdák adott esetben az Ügynökség 
rendelkezésére bocsátják a végrehajtási 
tervet és egyéb információkat, amelyek az 
Ügynökségnek a (6) bekezdésben 
meghatározott feladatai végrehajtásához 
szükségesek.

Or. en

Módosítás 445
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Ügynökség kérésére a 
projektgazdák az Ügynökség 
rendelkezésére bocsátják a végrehajtási 
tervet és egyéb információkat, amelyek az 
Ügynökségnek a (6) bekezdésben 
meghatározott feladatai végrehajtásához 
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szükségesek.

Or. en

Módosítás 446
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Jens Geier, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Niels 
Fuglsang

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Ügynökség kérésére a 
projektgazdák az Ügynökség 
rendelkezésére bocsátják a végrehajtási 
tervet vagy azzal egyenértékű 
dokumentumot az Ügynökség 
meghatározott feladatai végrehajtása 
céljából.

Or. en

Módosítás 447
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A közös érdekű projekt a 3. cikk (4) 
bekezdésében leírt eljárással összhangban 
eltávolítható az uniós listáról, amennyiben 
az adott listára való felvétel olyan téves 
információkon alapult, amelyek döntően 
befolyásolták a listára való felvételt, vagy 
ha a projekt nem felel meg az uniós jognak.

(8) A közös érdekű projekt a 3. cikk (4) 
bekezdésében leírt eljárás szerint 
eltávolítható az uniós listáról, amennyiben 
az adott listára való felvétel olyan téves 
információkon alapult, amelyek döntően 
befolyásolták a listára való felvételt, vagy 
ha a projekt nem felel meg az uniós jognak 
és a tagállamok törvényeinek.

Or. pt

Módosítás 448
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Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ugyanakkor az az uniós listán már nem 
szereplő projekt, amely esetében a 
hatáskörrel rendelkező hatóság 
megvizsgálás céljából kérelmet fogadott 
be, megőrzi a III. fejezet által keletkeztetett 
jogokat és kötelezettségeket, kivéve, ha a 
projekt a (8) bekezdésben felsorolt okokból 
került le a listáról.

Ugyanakkor az az uniós listán már nem 
szereplő projekt, amelynek kérelme [e 
rendelet hatálybalépése] előtt sikeres volt 
és a hatáskörrel rendelkező hatóság 
engedélyt adott ki rá, vagy ahol az 
építkezés megkezdődött és a 
munkálatokhoz már támogatási 
megállapodást kapott, megőrzi a III. 
fejezet által keletkeztetett jogokat és 
kötelezettségeket, kivéve, ha a projekt a (8) 
bekezdésben felsorolt okokból került le a 
listáról.

Or. en

Módosítás 449
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) igény szerint valamennyi félnek 
segítséget nyújt az érdekelt felekkel 
folytatott egyeztetésben és a projektekre 
vonatkozó szükséges engedélyek 
megszerzésében;

b) igény szerint valamennyi félnek 
segítséget nyújt az érdekelt felekkel 
folytatott egyeztetésben,az alternatív 
nyomvonalak vagy projektek 
javasolásában és megvitatásában, 
valamint adott esetben a projektekre 
vonatkozó szükséges engedélyek 
megszerzésében;

Or. en

Módosítás 450
Marie Toussaint
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az európai koordinátort az adott 
projektekhez kapcsolódóan reá bízott 
feladatok terén szerzett tapasztalatai 
alapján választják ki.

(3) Az európai koordinátort egy nyílt, 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
eljárás keretében az adott projektekhez 
kapcsolódóan reá bízott feladatok terén 
szerzett tapasztalatai alapján választják ki.

Or. en

Módosítás 451
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az uniós lista elfogadásával az 
engedélyezési eljárás során meghozandó 
valamennyi döntés vonatkozásában 
megállapítást nyer, hogy az érintett 
projektek az energiapolitika szempontjából 
– a projekt elhelyezkedésének pontos 
helyére, nyomvonalára vagy 
technológiájára való tekintet nélkül – 
szükségesek.

(1) Az uniós lista elfogadásával az 
engedélyezési eljárás során meghozandó 
valamennyi döntés vonatkozásában 
megállapítást nyer, hogy az érintett 
projektek az energiapolitika szempontjából 
– a klímaváltozás fenntartható 
mérsékléséhez és az ahhoz való 
alkalmazkodáshoz kapcsolódó célok, 
valamint a jó minőségű, méltányos árú 
közösségi energia elérésére való tekintettel 
– szükségesek.

Or. pt

Módosítás 452
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(1) Az uniós lista elfogadásával az 
engedélyezési eljárás során meghozandó 
valamennyi döntés vonatkozásában 
megállapítást nyer, hogy az érintett 
projektek az energiapolitika szempontjából 
– a projekt elhelyezkedésének pontos 
helyére, nyomvonalára vagy 
technológiájára való tekintet nélkül – 
szükségesek.

(1) Az uniós lista elfogadásával az 
engedélyezési eljárás során meghozandó 
valamennyi döntés vonatkozásában 
megállapítást nyer, hogy az érintett 
projektek az energia- és klímapolitika 
szempontjából – a projekt 
elhelyezkedésének pontos helyére, 
nyomvonalára vagy technológiájára való 
tekintet nélkül – szükségesek.

Or. en

Módosítás 453
Hildegard Bentele

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nemzetközi és uniós jog 
alkalmazandó követelményeinek sérelme 
nélkül a hatáskörrel rendelkező hatóság 
köteles megkönnyíteni az átfogó határozat 
kibocsátását. Az átfogó határozat jelenti a 
végső bizonyítékot arra, hogy a közös 
érdekű projekt elérte a kivitelezésre kész 
státuszt, és e tekintetben semmilyen 
további engedélyre vagy felhatalmazásra 
vonatkozó követelmény nem lehet 
érvényben. Az átfogó határozatot a 10. 
cikk (1) és (2) bekezdésében előírt 
határidőn belül kell kibocsátani, a 
következő rendszerek valamelyikének 
megfelelően:

(3) A nemzetközi és uniós jog 
alkalmazandó követelményeinek sérelme 
nélkül a hatáskörrel rendelkező hatóság 
köteles megkönnyíteni az átfogó határozat 
kibocsátását a 2. cikk (2) bekezdésében 
meghatározottak szerint. Az átfogó 
határozatot a 10. cikk (1) és (2) 
bekezdésében előírt határidőn belül kell 
kibocsátani, a következő rendszerek 
valamelyikének megfelelően:

Or. en

Módosítás 454
Patrizia Toia, Alessandra Moretti

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

(3) A nemzetközi és uniós jog 
alkalmazandó követelményeinek sérelme 
nélkül a hatáskörrel rendelkező hatóság 
köteles megkönnyíteni az átfogó határozat 
kibocsátását. Az átfogó határozat jelenti a 
végső bizonyítékot arra, hogy a közös 
érdekű projekt elérte a kivitelezésre kész 
státuszt, és e tekintetben semmilyen 
további engedélyre vagy felhatalmazásra 
vonatkozó követelmény nem lehet 
érvényben. Az átfogó határozatot a 10. 
cikk (1) és (2) bekezdésében előírt 
határidőn belül kell kibocsátani, a 
következő rendszerek valamelyikének 
megfelelően:

(3) A nemzeti, nemzetközi és uniós jog 
alkalmazandó követelményeinek sérelme 
nélkül a hatáskörrel rendelkező hatóság 
köteles megkönnyíteni az átfogó határozat 
kibocsátását az engedélyezési folyamatban 
részt vevő különböző felek közötti 
párbeszéd előmozdításával. Az átfogó 
határozat jelenti a végső bizonyítékot arra, 
hogy a közös érdekű projekt elérte a 
kivitelezésre kész státuszt, és e tekintetben 
semmilyen további engedélyre vagy 
felhatalmazásra vonatkozó követelmény 
nem lehet érvényben. Az átfogó 
határozatot a 10. cikk (1) és (2) 
bekezdésében előírt határidőn belül kell 
kibocsátani, a következő rendszerek 
valamelyikének megfelelően:

Or. en

Módosítás 455
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nemzetközi és uniós jog 
alkalmazandó követelményeinek sérelme 
nélkül a hatáskörrel rendelkező hatóság 
köteles megkönnyíteni az átfogó határozat 
kibocsátását. Az átfogó határozat jelenti a 
végső bizonyítékot arra, hogy a közös 
érdekű projekt elérte a kivitelezésre kész 
státuszt, és e tekintetben semmilyen 
további engedélyre vagy felhatalmazásra 
vonatkozó követelmény nem lehet 
érvényben. Az átfogó határozatot a 10. 
cikk (1) és (2) bekezdésében előírt 
határidőn belül kell kibocsátani, a 
következő rendszerek valamelyikének 
megfelelően:

(3) A nemzetközi jog, uniós jog és 
nemzeti jog alkalmazandó 
követelményeinek sérelme nélkül a 
hatáskörrel rendelkező hatóság köteles 
megkönnyíteni az átfogó határozat 
kibocsátását. Az átfogó határozat jelenti a 
végső bizonyítékot arra, hogy a közös 
érdekű projekt elérte a kivitelezésre kész 
státuszt, és e tekintetben semmilyen 
további engedélyre vagy felhatalmazásra 
vonatkozó követelmény nem lehet 
érvényben. Az átfogó határozatot a 10. 
cikk (1) és (2) bekezdésében előírt 
határidőn belül kell kibocsátani, a 
következő rendszerek valamelyikének 
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megfelelően:

Or. en

Módosítás 456
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nemzetközi és uniós jog 
alkalmazandó követelményeinek sérelme 
nélkül a hatáskörrel rendelkező hatóság 
köteles megkönnyíteni az átfogó határozat 
kibocsátását. Az átfogó határozat jelenti a 
végső bizonyítékot arra, hogy a közös 
érdekű projekt elérte a kivitelezésre kész 
státuszt, és e tekintetben semmilyen 
további engedélyre vagy felhatalmazásra 
vonatkozó követelmény nem lehet 
érvényben. Az átfogó határozatot a 10. 
cikk (1) és (2) bekezdésében előírt 
határidőn belül kell kibocsátani, a 
következő rendszerek valamelyikének 
megfelelően:

(3) A nemzeti, nemzetközi és uniós jog 
alkalmazandó követelményeinek sérelme 
nélkül a hatáskörrel rendelkező hatóság 
köteles megkönnyíteni az átfogó határozat 
kibocsátását. Az átfogó határozat jelenti a 
végső bizonyítékot arra, hogy a közös 
érdekű projekt elérte a kivitelezésre kész 
státuszt, és e tekintetben semmilyen 
további engedélyre vagy felhatalmazásra 
vonatkozó követelmény nem lehet 
érvényben. Az átfogó határozatot a 10. 
cikk (1) és (2) bekezdésében előírt 
határidőn belül kell kibocsátani, a 
következő rendszerek valamelyikének 
megfelelően:

Or. en

Módosítás 457
Hildegard Bentele

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hatáskörrel rendelkező hatóság 
felhatalmazást kap arra, hogy 
mérföldkövek meghatározásával biztosítsa 
a határidők betartását. Ha a hatáskörrel 
rendelkező hatóság a megállapított 
határidőn belül nem dönt a jóváhagyás 
iránti kérelemről, a jóváhagyást 
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megítéltnek kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 458
Patrizia Toia, Alessandra Moretti

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hatáskörrel rendelkező hatóság 
felhatalmazást kap arra, hogy 
mérföldkövek meghatározásával biztosítsa 
a határidők betartását. Ha a hatáskörrel 
rendelkező hatóság a megállapított 
határidőn belül nem dönt a jóváhagyás 
iránti kérelemről, a jóváhagyást 
megítéltnek kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 459
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben egy közös érdekű 
projektre vonatkozóan két vagy több 
tagállamban kell határozatot hozni, az 
egyes hatáskörrel rendelkező hatóságok 
megteszik az egymás közötti hatékony és 
eredményes együttműködéshez és 
koordinációhoz szükséges valamennyi 
lépést, többek között a 10. cikk (5) 
bekezdésében foglalt lépéseket. A 
tagállamoknak, különösen a környezeti 
hatásvizsgálatok tekintetében, törekedniük 
kell közös eljárások biztosítására.

(5) Amennyiben egy közös érdekű 
projektre vonatkozóan két vagy több 
tagállamban kell határozatot hozni, az 
egyes hatáskörrel rendelkező hatóságok 
megteszik az egymás közötti hatékony és 
eredményes együttműködéshez és 
koordinációhoz szükséges valamennyi 
lépést, többek között a 10. cikk (5) 
bekezdésében foglalt lépéseket. A 
tagállamoknak, különösen a környezeti 
hatásvizsgálatok tekintetében, közös 
eljárásokat kell biztosítaniuk.
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Or. en

Módosítás 460
Claudia Gamon, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, Morten Petersen, 
Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bart Groothuis

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az adott csoporthoz tartozó 
tagállamok hatáskörrel rendelkező nemzeti 
hatóságai [2022. július 31]-ig – az I. 
mellékletben meghatározott, kiemelt 
jelentőségű offshore hálózati folyosónként 
létrejött minden egyes regionális csoport 
esetében – közösen létrehoznak a 
projektgazdák számára olyan egyedi 
kapcsolattartó pontokat („offshore 
egyablakos rendszereket”), amelyek az 
offshore megújulóenergia-hálózatokkal 
kapcsolatos közös érdekű projektek 
engedélyezési eljárásának 
megkönnyítéséért és koordinálásáért 
felelősek, figyelembe véve az energia-
infrastruktúra és az energiatermelési 
eszközök engedélyezési eljárásai közötti 
koordináció szükségességét. Az offshore 
egyablakos rendszerek a tengeri 
medencékre vonatkozóan meglévő 
tanulmányok és tervek adattáraként 
szolgálnak, és céljuk megkönnyíteni az 
egyes közös érdekű projektek 
engedélyezési eljárását, valamint 
koordinálni az ilyen projektekre vonatkozó 
átfogó határozatok érintett hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóságok általi 
kibocsátását. Az egyes, kiemelt jelentőségű 
offshore hálózati folyosónként létrejött 
regionális csoportok az adott csoporthoz 
tartozó tagállamok hatáskörrel rendelkező 
nemzeti hatóságainak közreműködésével, a 
regionális sajátosságoktól és földrajzi 
viszonyoktól függően létrehozzák az 
offshore egyablakos rendszert, és 
meghatározzák annak helyét, az 

(6) Az adott csoporthoz tartozó 
tagállamok hatáskörrel rendelkező nemzeti 
hatóságai [2022. július 31]-ig – az I. 
mellékletben meghatározott, kiemelt 
jelentőségű offshore hálózati folyosónként 
létrejött minden egyes regionális csoport 
esetében – közösen létrehoznak a 
projektgazdák számára kiemelt jelentőségű 
offshore hálózati folyosónként egy egyedi 
kapcsolattartó pontot („offshore 
egyablakos rendszert”). Az offshore 
egyablakos rendszer megkönnyíti az 
átfogó határozat kiadását, a nemzetközi és 
az uniós jog vonatkozó követelményeinek 
sérelme nélkül. Az átfogó határozat jelenti 
a végső bizonyítékot arra, hogy a közös 
érdekű projekt elérte a kivitelezésre kész 
státuszt, és e tekintetben semmilyen 
további engedélyre vagy felhatalmazásra 
vonatkozó követelmény nem lehet 
érvényben. Az átfogó határozatot a 10. 
cikk (1) és (2) bekezdésében előírt 
határidőn belül kell kibocsátani, a 8. cikk 
(3) bekezdésében meghatározottakhoz 
hasonló rendszereknek megfelelően. Az 
offshore egyablakos rendszer a 
továbbiakban az offshore 
megújulóenergia-hálózatokkal kapcsolatos 
közös érdekű projektek engedélyezési 
eljárásának megkönnyítéséért és 
koordinálásáért felelős, figyelembe véve az 
energia-infrastruktúra és az 
energiatermelési eszközök engedélyezési 
eljárásai közötti koordináció 
szükségességét. Az offshore egyablakos 
rendszerek a tengeri medencékre 
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erőforrások elosztását és a működésre 
vonatkozó különös szabályokat.

vonatkozóan meglévő tanulmányok és 
tervek adattáraként szolgálnak, és céljuk 
megkönnyíteni az egyes közös érdekű 
projektek engedélyezési eljárását, valamint 
koordinálni az ilyen projektekre vonatkozó 
átfogó határozatok érintett hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóságok általi 
kibocsátását. Az egyes, kiemelt jelentőségű 
offshore hálózati folyosónként létrejött 
regionális csoportok az adott csoporthoz 
tartozó tagállamok hatáskörrel rendelkező 
nemzeti hatóságainak közreműködésével, a 
regionális sajátosságoktól és földrajzi 
viszonyoktól függően létrehozzák az 
offshore egyablakos rendszert, és 
meghatározzák annak helyét, az 
erőforrások elosztását és a működésre 
vonatkozó különös szabályokat.

Or. en

Módosítás 461
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az adott csoporthoz tartozó 
tagállamok hatáskörrel rendelkező nemzeti 
hatóságai [2022. július 31]-ig – az I. 
mellékletben meghatározott, kiemelt 
jelentőségű offshore hálózati folyosónként 
létrejött minden egyes regionális csoport 
esetében – közösen létrehoznak a 
projektgazdák számára olyan egyedi 
kapcsolattartó pontokat („offshore 
egyablakos rendszereket”), amelyek az 
offshore megújulóenergia-hálózatokkal 
kapcsolatos közös érdekű projektek 
engedélyezési eljárásának 
megkönnyítéséért és koordinálásáért 
felelősek, figyelembe véve az energia-
infrastruktúra és az energiatermelési 
eszközök engedélyezési eljárásai közötti 

(6) Az adott csoporthoz tartozó 
tagállamok hatáskörrel rendelkező nemzeti 
hatóságai [2022. július 31]-ig – az I. 
mellékletben meghatározott, kiemelt 
jelentőségű offshore hálózati folyosónként 
létrejött minden egyes regionális csoport 
esetében – közösen létrehoznak a 
projektgazdák számára olyan egyedi 
kapcsolattartó pontokat („offshore 
egyablakos rendszereket”), amelyek az 
offshore megújulóenergia-hálózatokkal 
kapcsolatos közös érdekű projektek 
engedélyezési eljárásának 
megkönnyítéséért és koordinálásáért 
felelősek, figyelembe véve az energia-
infrastruktúra és az energiatermelési 
eszközök engedélyezési eljárásai közötti 
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koordináció szükségességét. Az offshore 
egyablakos rendszerek a tengeri 
medencékre vonatkozóan meglévő 
tanulmányok és tervek adattáraként 
szolgálnak, és céljuk megkönnyíteni az 
egyes közös érdekű projektek 
engedélyezési eljárását, valamint 
koordinálni az ilyen projektekre vonatkozó 
átfogó határozatok érintett hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóságok általi 
kibocsátását. Az egyes, kiemelt 
jelentőségű offshore hálózati folyosónként 
létrejött regionális csoportok az adott 
csoporthoz tartozó tagállamok hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóságainak 
közreműködésével, a regionális 
sajátosságoktól és földrajzi viszonyoktól 
függően létrehozzák az offshore 
egyablakos rendszert, és meghatározzák 
annak helyét, az erőforrások elosztását és a 
működésre vonatkozó különös szabályokat.

koordináció szükségességét. Az offshore 
egyablakos rendszerek segítenek 
csökkenteni a projektgazdák 
adminisztratív terheit, egységes 
határozatokat eredményeznek az 
engedélyek vonatkozásában, a tengeri 
medencékre vonatkozóan meglévő 
tanulmányok és tervek adattáraként 
szolgálnak, és céljuk megkönnyíteni az 
egyes közös érdekű projektek 
engedélyezési eljárását, valamint az 
érintett hatáskörrel rendelkező nemzeti 
hatóságokkal való koordinációt követően 
kiadja az ilyen projektekre vonatkozó 
átfogó határozatokat. Az egyes, kiemelt 
jelentőségű offshore hálózati folyosónként 
létrejött regionális csoportok a vonatkozó 
kompetenciaátadás kíséretében és az adott 
csoporthoz tartozó tagállamok hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóságainak 
közreműködésével, a regionális 
sajátosságoktól és földrajzi viszonyoktól 
függően létrehozzák az offshore 
egyablakos rendszert, és meghatározzák 
annak helyét, az erőforrások elosztását és a 
működésre, valamint a részvételre és az 
átláthatóságra vonatkozó különös 
szabályokat, miközben kellő figyelmet 
fordítanak az üzleti szempontból érzékeny 
információkra.

Or. en

Módosítás 462
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Jens Geier, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az adott csoporthoz tartozó 
tagállamok hatáskörrel rendelkező nemzeti 
hatóságai [2022. július 31]-ig – az I. 
mellékletben meghatározott, kiemelt 
jelentőségű offshore hálózati folyosónként 

(6) Az adott csoporthoz tartozó 
tagállamok hatáskörrel rendelkező nemzeti 
hatóságai [2022. július 31]-ig – az I. 
mellékletben meghatározott, kiemelt 
jelentőségű offshore hálózati folyosónként 



PE691.400v01-00 34/191 AM\1229550HU.docx

HU

létrejött minden egyes regionális csoport 
esetében – közösen létrehoznak a 
projektgazdák számára olyan egyedi 
kapcsolattartó pontokat („offshore 
egyablakos rendszereket”), amelyek az 
offshore megújulóenergia-hálózatokkal 
kapcsolatos közös érdekű projektek 
engedélyezési eljárásának 
megkönnyítéséért és koordinálásáért 
felelősek, figyelembe véve az energia-
infrastruktúra és az energiatermelési 
eszközök engedélyezési eljárásai közötti 
koordináció szükségességét. Az offshore 
egyablakos rendszerek a tengeri 
medencékre vonatkozóan meglévő 
tanulmányok és tervek adattáraként 
szolgálnak, és céljuk megkönnyíteni az 
egyes közös érdekű projektek 
engedélyezési eljárását, valamint 
koordinálni az ilyen projektekre vonatkozó 
átfogó határozatok érintett hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóságok általi 
kibocsátását. Az egyes, kiemelt jelentőségű 
offshore hálózati folyosónként létrejött 
regionális csoportok az adott csoporthoz 
tartozó tagállamok hatáskörrel rendelkező 
nemzeti hatóságainak közreműködésével, a 
regionális sajátosságoktól és földrajzi 
viszonyoktól függően létrehozzák az 
offshore egyablakos rendszert, és 
meghatározzák annak helyét, az 
erőforrások elosztását és a működésre 
vonatkozó különös szabályokat.

létrejött minden egyes regionális csoport 
esetében – közösen létrehoznak a 
projektgazdák számára olyan egyedi 
kapcsolattartó pontokat („offshore 
egyablakos rendszereket”), amelyek az 
offshore megújulóenergia-hálózatokkal 
kapcsolatos közös érdekű projektek 
engedélyezési eljárásának 
megkönnyítéséért és koordinálásáért 
felelősek, figyelembe véve az energia-
infrastruktúra és az energiatermelési 
eszközök engedélyezési eljárásai közötti 
koordináció szükségességét. Az offshore 
egyablakos rendszerek a tengeri 
medencékre vonatkozóan meglévő 
tanulmányok és tervek adattáraként 
szolgálnak, és céljuk megkönnyíteni az 
egyes közös érdekű projektek és az 
offshore megújuló villamosenergia-
projektek energetikai infrastruktúrájának 
engedélyezési eljárását, valamint 
koordinálni az ilyen projektekre vonatkozó 
átfogó határozatok érintett hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóságok általi 
kibocsátását. Az egyes, kiemelt jelentőségű 
offshore hálózati folyosónként létrejött 
regionális csoportok az adott csoporthoz 
tartozó tagállamok hatáskörrel rendelkező 
nemzeti hatóságainak közreműködésével, a 
regionális sajátosságoktól és földrajzi 
viszonyoktól függően létrehozzák az 
offshore egyablakos rendszert, és 
meghatározzák annak helyét, az 
erőforrások elosztását és a működésre 
vonatkozó különös szabályokat.

Or. en

Módosítás 463
Hildegard Bentele

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az adott csoporthoz tartozó (6) Az adott csoporthoz tartozó 
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tagállamok hatáskörrel rendelkező nemzeti 
hatóságai [2022. július 31]-ig – az I. 
mellékletben meghatározott, kiemelt 
jelentőségű offshore hálózati folyosónként 
létrejött minden egyes regionális csoport 
esetében – közösen létrehoznak a 
projektgazdák számára olyan egyedi 
kapcsolattartó pontokat („offshore 
egyablakos rendszereket”), amelyek az 
offshore megújulóenergia-hálózatokkal 
kapcsolatos közös érdekű projektek 
engedélyezési eljárásának 
megkönnyítéséért és koordinálásáért 
felelősek, figyelembe véve az energia-
infrastruktúra és az energiatermelési 
eszközök engedélyezési eljárásai közötti 
koordináció szükségességét. Az offshore 
egyablakos rendszerek a rendszerek a 
tengeri medencékre vonatkozóan meglévő 
tanulmányok és tervek adattáraként 
szolgálnak, és céljuk megkönnyíteni az 
egyes közös érdekű projektek 
engedélyezési eljárását, valamint 
koordinálni az ilyen projektekre vonatkozó 
átfogó határozatok érintett hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóságok általi 
kibocsátását. Az egyes, kiemelt jelentőségű 
offshore hálózati folyosónként létrejött 
regionális csoportok az adott csoporthoz 
tartozó tagállamok hatáskörrel rendelkező 
nemzeti hatóságainak közreműködésével, a 
regionális sajátosságoktól és földrajzi 
viszonyoktól függően létrehozzák az 
offshore egyablakos rendszert, és 
meghatározzák annak helyét, az 
erőforrások elosztását és a működésre 
vonatkozó különös szabályokat.

tagállamok hatáskörrel rendelkező nemzeti 
hatóságai [2022. július 31]-ig – az I. 
mellékletben meghatározott, kiemelt 
jelentőségű offshore hálózati folyosónként 
létrejött minden egyes regionális csoport 
esetében – közösen létrehoznak a 
projektgazdák számára egy olyan egyedi 
kapcsolattartó pontot, amely az offshore 
megújulóenergia-hálózatokkal kapcsolatos 
közös érdekű projektek engedélyezési 
eljárásának megkönnyítéséért és 
koordinálásáért felelős, figyelembe véve az 
energia-infrastruktúra és az 
energiatermelési eszközök engedélyezési 
eljárásai közötti koordináció 
szükségességét. Az offshore kapcsolattartó 
pont a rendszerek a tengeri medencékre 
vonatkozóan meglévő tanulmányok és 
tervek adattáraként szolgál, és célja 
megkönnyíteni az egyes közös érdekű 
projektek engedélyezési eljárását, valamint 
koordinálni az ilyen projektekre vonatkozó 
átfogó határozatok érintett hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóságok általi 
kibocsátását. Az egyes, kiemelt jelentőségű 
offshore hálózati folyosónként létrejött 
regionális csoportok az adott csoporthoz 
tartozó tagállamok hatáskörrel rendelkező 
nemzeti hatóságainak közreműködésével, a 
regionális sajátosságoktól és földrajzi 
viszonyoktól függően létrehozzák az 
offshore kapcsolattartó pontot, és 
meghatározzák annak helyét és az 
erőforrások elosztását.

Or. en

Módosítás 464
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(1) [2023. május 1]-jéig a tagállam 
vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság – 
adott esetben együttműködve más érintett 
hatóságokkal – egy frissített eljárási 
kézikönyvet tesz közzé, amely ismerteti a 
közös érdekű projektekre alkalmazandó 
engedélyezési eljárást, és tartalmazza 
legalább a VI. melléklet 1. pontjában 
meghatározott információkat. A kézikönyv 
jogilag nem kötelező erejű, de hivatkozhat 
vagy idézhet vonatkozó jogi előírásokat. A 
hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok 
eljárási kézikönyveik kidolgozása során 
egyeztetnek és szinergiákat találnak a 
szomszédos országokkal.

(1) [2023. május 1]-jéig a tagállam 
vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság – 
adott esetben együttműködve más érintett 
hatóságokkal – egy frissített eljárási 
kézikönyvet tesz közzé, amely ismerteti a 
közös érdekű projektekre alkalmazandó 
engedélyezési eljárást, és tartalmazza 
legalább a VI. melléklet 1. pontjában 
meghatározott információkat. A kézikönyv 
jogilag nem kötelező erejű, de hivatkozik 
vagy idézi a vonatkozó jogi előírásokat. A 
hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok 
eljárási kézikönyveik kidolgozása során 
egyeztetnek és szinergiákat találnak a 
szomszédos országokkal.

Or. en

Módosítás 465
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A projektgazda az engedélyezési 
eljárásnak a 10. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja szerinti kezdetétől számított három 
hónapos indikatív időtartamon belül tervet 
készít a lakosság bevonásáról és benyújtja 
azt a hatáskörrel rendelkező hatósághoz, az 
(1) bekezdésben említett kézikönyvben 
ismertetett módszer szerint és a VI. 
mellékletben meghatározott 
iránymutatásoknak megfelelően. A 
hatáskörrel rendelkező hatóság a 
kézhezvételtől számított három hónapon 
belül módosításokat kér, vagy jóváhagyja a 
lakossági bevonás tervét. Ennek során 
figyelembe veszi a lakossági részvétel és 
konzultáció mindazon formáit, amelyekre 
az engedélyezési eljárás megindulásáig sor 
került, feltéve, hogy a lakossági részvétel 

(3) A projektgazda az engedélyezési 
eljárásnak a 10. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja szerinti kezdetétől számított három 
hónapos indikatív időtartamon belül tervet 
készít a lakosság bevonásáról és benyújtja 
azt a hatáskörrel rendelkező hatósághoz, az 
(1) bekezdésben említett kézikönyvben 
ismertetett módszer szerint és a VI. 
mellékletben meghatározott 
iránymutatásoknak megfelelően. A 
hatáskörrel rendelkező hatóság a 
kézhezvételtől számított három hónapon 
belül módosításokat kér, vagy jóváhagyja a 
lakossági bevonás tervét. Ennek során 
figyelembe veszi a lakossági részvétel és 
konzultáció mindazon formáit, amelyekre 
az engedélyezési eljárás megindulásáig sor 
került, feltéve, hogy a lakossági részvétel 
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és konzultáció e formái esetében teljesültek 
e cikk előírásai.

és konzultáció e formái esetében teljesültek 
e cikk előírásai. Ez utóbbi nem érvényes a 
lakossági részvétel és konzultáció 
eredményeképpen létrejött alternatív 
projektekre vagy alternatív 
nyomvonalakra.

Or. en

Módosítás 466
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben ezt a nemzeti 
jogszabályok azonos vagy szigorúbb 
előírásai még nem írják elő, a 
projektgazda, illetve ahol a nemzeti jog így 
rendelkezik, a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a végleges és teljes kérelemnek a 
hatáskörrel rendelkező hatósághoz történő, 
a 10. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti benyújtását megelőzően legalább 
egy nyilvános konzultációt tart. Az említett 
nyilvános konzultáció nem lehet az 
engedély iránti kérelemnek a 2011/92/EU 
irányelv 6. cikkének (2) bekezdése szerinti 
benyújtását követően végrehajtott 
nyilvános konzultációk sérelmére. A 
nyilvános konzultáció célja, hogy már a 
korai szakaszban tájékoztassa a VI. 
melléklet 3. pontjának a) alpontjában 
említett érdekelt feleket a projektről, és 
hozzájáruljon a legmegfelelőbb helyszín 
vagy nyomvonal – figyelembe véve a 
projekt kapcsán az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodás szempontjai 
is –, illetve azon releváns kérdések 
meghatározásához, amelyekre a 
kérelemben ki kell térni. A nyilvános 
konzultációnak meg kell felelnie a VI. 
melléklet 5. pontjában meghatározott 
minimumkövetelményeknek. A 

(4) Amennyiben ezt a nemzeti 
jogszabályok azonos vagy szigorúbb 
előírásai még nem írják elő, a 
projektgazda, illetve ahol a nemzeti jog így 
rendelkezik, a hatáskörrel rendelkező 
hatóság a végleges és teljes kérelemnek a 
hatáskörrel rendelkező hatósághoz történő, 
a 10. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
szerinti benyújtását megelőzően legalább 
egy nyilvános konzultációt tart. Az említett 
nyilvános konzultáció nem lehet az 
engedély iránti kérelemnek a 2011/92/EU 
irányelv 6. cikkének (2) bekezdése szerinti 
benyújtását követően végrehajtott 
nyilvános konzultációk sérelmére. A 
nyilvános konzultáció célja, hogy az 
engedélyezési eljárás kezdete előtt 
legalább 3 hónappal tájékoztassa a VI. 
melléklet 3. pontjának a) alpontjában 
említett érdekelt feleket a projektről, és 
hozzájáruljon az alternatívák, a 
legmegfelelőbb helyszín vagy nyomvonal 
– figyelembe véve a projekt kapcsán az 
éghajlatváltozás hatásainak mérséklése és 
az annak hatásaihoz való alkalmazkodás 
szempontjait is –, illetve azon releváns 
kérdések meghatározásához, amelyekre a 
kérelemben ki kell térni. A nyilvános 
konzultációnak meg kell felelnie a VI. 
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projektgazdának az e cikk (7) 
bekezdésében említett internetes oldalon 
közzé kell tennie egy jelentés, amelyben 
ismerteti, hogy a nyilvános konzultációk 
során kifejtett véleményeket milyen módon 
vették figyelembe, bemutatva a projekt 
helyszínének, nyomvonalának és terveinek 
módosításait, vagy megindokolva, hogy az 
érintett véleményeket miért nem vették 
figyelembe.

melléklet 5. pontjában meghatározott 
minimumkövetelményeknek. A 
projektgazdának az e cikk (7) 
bekezdésében említett internetes oldalon 
közzé kell tennie egy jelentés, amelyben 
ismerteti, hogy a nyilvános konzultációk 
során kifejtett véleményeket milyen módon 
vették figyelembe, bemutatva a projekt 
technológiájának, hatókörének, 
helyszínének, nyomvonalának és terveinek 
módosításait, vagy megindokolva, hogy az 
érintett véleményeket miért nem vették 
figyelembe.

Or. en

Módosítás 467
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Azon projektek esetében, amelyek 
egy vagy több szomszédos tagállamban 
várhatóan jelentős határokon átterjedő 
hatással bírnak majd, és amennyiben 
alkalmazandó a 2011/92/EU irányelv 7. 
cikke és az Espooi Egyezmény, a 
vonatkozó információkat elérhetővé teszik 
az érintett szomszédos tagállamok 
hatáskörrel rendelkező hatóságai számára. 
Az érintett szomszédos tagállamok 
hatáskörrel rendelkező hatósága jelzi – 
adott esetben az értesítési folyamat során 
–, ha ő vagy bármely más érintett hatóság 
részt kíván venni a nyilvános konzultációs 
eljárásban.

(6) Azon projektek esetében, amelyek 
egy vagy több szomszédos tagállamban 
várhatóan jelentős határokon átterjedő 
hatással bírnak majd, és amennyiben 
alkalmazandó a 2011/92/EU irányelv 7. 
cikke és az Espooi Egyezmény, a 
vonatkozó információkat elérhetővé teszik 
az érintett szomszédos tagállamok 
hatáskörrel rendelkező hatóságai számára.

Or. en

Módosítás 468
Marie Toussaint
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A projektgazdák ezenfelül a lényeges 
információkat más olyan megfelelő 
tájékoztatási eszközök segítségével is 
közzéteszik, amelyekhez nyilvánosság 
számára hozzáférhető.

A projektgazdák ezenfelül a lényeges 
információkat más olyan megfelelő 
tájékoztatási eszközök segítségével is 
közzéteszik, amelyekhez nyilvánosság 
számára hozzáférhető, kellő figyelmet 
fordítva az őslakos népek és a 
marginalizált közösségek integrációjára.

Or. en

Módosítás 469
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
10 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kérelem benyújtását megelőző 
eljárásra, amely az engedélyezési eljárás 
kezdete és a benyújtott kérelem hatáskörrel 
rendelkező hatóság általi elfogadása 
közötti időszakot foglalja magában, 
amelynek irányadó időtartama két év.

a) a kérelem benyújtását megelőző 
eljárásra, amely az engedélyezési eljárás 
kezdete és a benyújtott kérelem hatáskörrel 
rendelkező hatóság általi elfogadása 
közötti időszakot foglalja magában, amely 
két év.

Or. en

Módosítás 470
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kérelem benyújtását megelőző 
eljárásra, amely az engedélyezési eljárás 
kezdete és a benyújtott kérelem hatáskörrel 
rendelkező hatóság általi elfogadása 
közötti időszakot foglalja magában, 
amelynek irányadó időtartama két év.

a) a kérelem benyújtását megelőző 
eljárásra, amely az engedélyezési eljárás 
kezdete és a benyújtott kérelem hatáskörrel 
rendelkező hatóság általi elfogadása 
közötti időszakot foglalja magában, amely 
két év.

Or. en

Módosítás 471
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kérelem benyújtását megelőző 
eljárásra, amely az engedélyezési eljárás 
kezdete és a benyújtott kérelem hatáskörrel 
rendelkező hatóság általi elfogadása 
közötti időszakot foglalja magában, 
amelynek irányadó időtartama két év.

a) a kérelem benyújtását megelőző 
eljárásra, amely az engedélyezési eljárás 
kezdete és a benyújtott kérelem hatáskörrel 
rendelkező hatóság általi elfogadása 
közötti időszakot foglalja magában, amely 
két év.

Or. en

Módosítás 472
Patrizia Toia, Alessandra Moretti

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kérelem benyújtását megelőző 
eljárásra, amely az engedélyezési eljárás 
kezdete és a benyújtott kérelem hatáskörrel 
rendelkező hatóság általi elfogadása 
közötti időszakot foglalja magában, 
amelynek irányadó időtartama két év.

a) a kérelem benyújtását megelőző 
eljárásra, amely az engedélyezési eljárás 
kezdete és a benyújtott kérelem hatáskörrel 
rendelkező hatóság általi elfogadása 
közötti időszakot foglalja magában, amely 
két év.

Or. en
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Módosítás 473
Claudia Gamon, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, Morten Petersen, 
Christophe Grudler, Bart Groothuis

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kérelem benyújtását megelőző 
eljárásra, amely az engedélyezési eljárás 
kezdete és a benyújtott kérelem hatáskörrel 
rendelkező hatóság általi elfogadása 
közötti időszakot foglalja magában, 
amelynek irányadó időtartama két év.

a) a kérelem benyújtását megelőző 
eljárásra, amely az engedélyezési eljárás 
kezdete és a benyújtott kérelem hatáskörrel 
rendelkező hatóság általi elfogadása 
közötti időszakot foglalja magában, 
amelynek időtartama két év.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek el kell hagynia minden, az engedélyezési eljárás késleltetését okozó lehetőséget. 
Ebben a tekintetben egyértelmű és szigorú határidőt kell meghatározni az indikatív időszak 
helyett.

Módosítás 474
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kérelem benyújtását megelőző eljárás 
része – szükség szerint – a környezeti 
jelentések projektgazdák által összeállítása, 
beleértve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásra vonatkozó dokumentációt 
is.

A kérelem benyújtását megelőző eljárás 
része a környezeti jelentések projektgazdák 
általi összeállítása, beleértve az 
éghajlatváltozás mérséklésére és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra 
vonatkozó dokumentációt is.

Or. en

Módosítás 475
Marie Toussaint
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hatáskörrel rendelkező hatóság 
legkésőbb az értesítés kézhezvételének 
napjától számított három hónapon belül 
írásban – a többi érintett hatóság nevében 
is – tudomásul veszi vagy, amennyiben úgy 
ítéli meg, hogy a projekt állapota alapján 
az engedélyezési eljárás még nem indítható 
el, elutasítja az értesítést. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság legkésőbb az értesítés 
kézhezvételének napjától számított három 
hónapon belül írásban – a többi érintett 
hatóság nevében is – tudomásul veszi vagy, 
amennyiben úgy ítéli meg, hogy a projekt 
állapota alapján az engedélyezési eljárás 
még nem indítható el, elutasítja az 
értesítést. Elutasítás esetén a hatáskörrel 
rendelkező hatóság – a többi érintett 
hatóság nevében is – megindokolja 
döntését. Az engedélyezési eljárás kezdetét 
az a nap jelzi, amikor a hatáskörrel 
rendelkező hatóság tudomásul veszi az 
értesítést. Két vagy több érintett tagállam 
esetében az engedélyezési eljárás kezdete 
az a nap, amikor az utolsó hatáskörrel 
rendelkező hatóság is elfogadja az 
értesítést.

Az engedélyezési eljárás kezdetének 
meghatározása érdekében a projektgazdák 
írásban értesítik a projektről az érintett 
tagállamok és helyi hatóságok hatáskörrel 
rendelkező hatóságát, mellékelve a projekt 
kellő mértékben részletes leírását. A 
hatáskörrel rendelkező hatóság legkésőbb 
az értesítés kézhezvételének napjától 
számított három hónapon belül írásban – a 
többi érintett hatóság nevében is – 
tudomásul veszi vagy, amennyiben úgy 
ítéli meg, hogy a projekt állapota alapján 
az engedélyezési eljárás még nem indítható 
el, elutasítja az értesítést. Elutasítás esetén 
a hatáskörrel rendelkező hatóság – a többi 
érintett hatóság nevében is – megindokolja 
döntését. Az engedélyezési eljárás kezdetét 
az a nap jelzi, amikor a hatáskörrel 
rendelkező hatóság tudomásul veszi az 
értesítést. Két vagy több érintett tagállam 
esetében az engedélyezési eljárás kezdete 
az a nap, amikor az utolsó hatáskörrel 
rendelkező hatóság is elfogadja az 
értesítést.

Or. en

Módosítás 476
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hatáskörrel rendelkező hatóságok 
biztosítják az engedélyezés e fejezettel 

A hatáskörrel rendelkező hatóságok 
biztosítják az engedélyezés e fejezettel 
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összhangban történő felgyorsítását a közös 
érdekű projektek minden kategóriája 
esetében. Ebből a célból a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok kiigazítják az 
engedélyezési eljárás megkezdésére és a 
benyújtott kérelem elfogadására vonatkozó 
követelményeiket, hogy azok alkalmasak 
legyenek a jellegüknél fogva vagy kisebb 
léptékük miatt a kivitelezésre kész szakasz 
eléréséhez kevesebb engedélyt és 
jóváhagyást igénylő projektek esetében is, 
és ezért nem feltétlenül igénylik a kérelem 
benyújtását megelőző eljárást. Az ilyen 
kisebb léptékű projektek magukban 
foglalhatnak intelligens gáz- és 
villamoshálózatokat és elektrolizátorokat.

összhangban történő felgyorsítását a közös 
érdekű projektek minden kategóriája 
esetében. Ebből a célból a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok kiigazítják az 
engedélyezési eljárás megkezdésére és a 
benyújtott kérelem elfogadására vonatkozó 
követelményeiket.

Or. en

Módosítás 477
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hatáskörrel rendelkező hatóságok 
biztosítják az engedélyezés e fejezettel 
összhangban történő felgyorsítását a közös 
érdekű projektek minden kategóriája 
esetében. Ebből a célból a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok kiigazítják az 
engedélyezési eljárás megkezdésére és a 
benyújtott kérelem elfogadására vonatkozó 
követelményeiket, hogy azok alkalmasak 
legyenek a jellegüknél fogva vagy kisebb 
léptékük miatt a kivitelezésre kész szakasz 
eléréséhez kevesebb engedélyt és 
jóváhagyást igénylő projektek esetében is, 
és ezért nem feltétlenül igénylik a kérelem 
benyújtását megelőző eljárást. Az ilyen 
kisebb léptékű projektek magukban 
foglalhatnak intelligens gáz- és 
villamoshálózatokat és elektrolizátorokat.

A hatáskörrel rendelkező hatóságok 
biztosítják az engedélyezés e fejezettel 
összhangban történő felgyorsítását a közös 
érdekű projektek minden kategóriája 
esetében. Ebből a célból a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok kiigazítják az 
engedélyezési eljárás megkezdésére és a 
benyújtott kérelem elfogadására vonatkozó 
követelményeiket, hogy azok alkalmasak 
legyenek a jellegüknél fogva vagy kisebb 
léptékük miatt a kivitelezésre kész szakasz 
eléréséhez kevesebb engedélyt és 
jóváhagyást igénylő projektek esetében is, 
és ezért nem feltétlenül igénylik a kérelem 
benyújtását megelőző eljárást. Az ilyen 
kisebb léptékű projektek magukban 
foglalhatnak intelligens gáz- és 
villamoshálózatokat és elektrolizátorokat. 
Ezenkívül egyszerűsített környezeti 
megfelelőségértékelési eljárásra lehet 
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szükség a már meglévő eszközök (például 
új típusú vezetékek/kábelek) felújítási 
projektje és korszerűsítése/technológiai 
korszerűsítése érdekében.

Or. en

Módosítás 478
Franc Bogovič

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hatáskörrel rendelkező hatóságok 
biztosítják az engedélyezés e fejezettel 
összhangban történő felgyorsítását a közös 
érdekű projektek minden kategóriája 
esetében. Ebből a célból a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok kiigazítják az 
engedélyezési eljárás megkezdésére és a 
benyújtott kérelem elfogadására vonatkozó 
követelményeiket, hogy azok alkalmasak 
legyenek a jellegüknél fogva vagy kisebb 
léptékük miatt a kivitelezésre kész szakasz 
eléréséhez kevesebb engedélyt és 
jóváhagyást igénylő projektek esetében is, 
és ezért nem feltétlenül igénylik a kérelem 
benyújtását megelőző eljárást. Az ilyen 
kisebb léptékű projektek magukban 
foglalhatnak intelligens gáz- és 
villamoshálózatokat és elektrolizátorokat.

A hatáskörrel rendelkező hatóságok 
biztosítják az engedélyezés e fejezettel 
összhangban történő felgyorsítását a közös 
érdekű projektek minden kategóriája 
esetében, az (1) bekezdésben említett két 
eljárás teljes időtartama nem haladhatja 
meg a három évet és hat hónapot, 
beleértve a környezeti hatásvizsgálat 
elkészítését is. Ebből a célból a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok kiigazítják az 
engedélyezési eljárás megkezdésére és a 
benyújtott kérelem elfogadására vonatkozó 
követelményeiket, hogy azok alkalmasak 
legyenek a jellegüknél fogva vagy kisebb 
léptékük miatt a kivitelezésre kész szakasz 
eléréséhez kevesebb engedélyt és 
jóváhagyást igénylő projektek esetében is, 
és ezért nem feltétlenül igénylik a kérelem 
benyújtását megelőző eljárást. Az ilyen 
kisebb léptékű projektek magukban 
foglalhatnak intelligens gáz- és 
villamoshálózatokat és elektrolizátorokat.

Or. sl

Módosítás 479
Patrizia Toia, Alessandra Moretti

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

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
gondoskodik arról, hogy az (1) 
bekezdésben említett két eljárás együttes 
időtartama ne haladja meg a három év és 
hat hónapot. Azonban, ha a hatáskörrel 
rendelkező hatóság megítélése szerint az 
engedélyezési eljárás egyik vagy mindkét 
szakasza nem fejeződik be az (1) 
bekezdésben meghatározott határidőn 
belül, még a határidő lejárta előtt és eseti 
alapon határozhat úgy, hogy az egyik vagy 
mindkét időtartamot meghosszabbítja – a 
két szakasz tekintetében együttesen – 
legfeljebb kilenc hónappal.

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
gondoskodik arról, hogy az (1) 
bekezdésben említett két eljárás együttes 
időtartama ne haladja meg a három év és 
hat hónapot. Azonban, ha a hatáskörrel 
rendelkező hatóság megítélése szerint az 
engedélyezési eljárás egyik vagy mindkét 
szakasza nem fejeződik be az (1) 
bekezdésben meghatározott határidőn 
belül, még a határidő lejárta előtt és eseti 
alapon határozhat úgy, hogy az egyik vagy 
mindkét időtartamot meghosszabbítja – a 
két szakasz tekintetében együttesen – 
legfeljebb kilenc hónappal. A Bizottságnak 
szorosabban figyelemmel kell kísérnie az 
engedélyezési folyamatot, és késedelem 
esetén a hatáskörrel rendelkező hatóság 
haladéktalanul értesíti az Európai 
Bizottságot, míg a hatóságnak kellően 
meg kell indokolnia a késedelmet.

Or. en

Módosítás 480
Claudia Gamon, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, Morten Petersen, 
Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
gondoskodik arról, hogy az (1) 
bekezdésben említett két eljárás együttes 
időtartama ne haladja meg a három év és 
hat hónapot. Azonban, ha a hatáskörrel 
rendelkező hatóság megítélése szerint az 
engedélyezési eljárás egyik vagy mindkét 
szakasza nem fejeződik be az (1) 
bekezdésben meghatározott határidőn 
belül, még a határidő lejárta előtt és eseti 
alapon határozhat úgy, hogy az egyik vagy 
mindkét időtartamot meghosszabbítja – a 

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
gondoskodik arról, hogy az (1) 
bekezdésben említett két eljárás együttes 
időtartama ne haladja meg a három év és 
hat hónapot. Azonban, ha a hatáskörrel 
rendelkező hatóság megítélése szerint az 
engedélyezési eljárás egyik vagy mindkét 
szakasza nem fejeződik be az (1) 
bekezdésben meghatározott határidőn 
belül, még a határidő lejárta előtt és eseti 
alapon határozhat úgy, hogy az egyik vagy 
mindkét időtartamot meghosszabbítja – a 
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két szakasz tekintetében együttesen – 
legfeljebb kilenc hónappal.

két szakasz tekintetében együttesen – 
legfeljebb kilenc hónappal. A Bizottságnak 
szorosabban figyelemmel kell kísérnie az 
engedélyezési folyamatot, és késedelem 
esetén a hatáskörrel rendelkező hatóság 
haladéktalanul értesíti az Európai 
Bizottságot, míg a hatóságnak kellően 
meg kell indokolnia a késedelmet.

Or. en

Indokolás

Az értékelés során kiemelt hangsúlyt kell fektetni a késedelmek leggyakoribb okaira, mint 
például az engedély megadásának időtartamára. Az ütemterv túllépése esetén a hatáskörrel 
rendelkező hatóság haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot, míg a hatóságnak kellően 
meg kell indokolnia a késedelmet és új projekt ütemtervet kell javasolnia.

Módosítás 481
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
gondoskodik arról, hogy az (1) 
bekezdésben említett két eljárás együttes 
időtartama ne haladja meg a három év és 
hat hónapot. Azonban, ha a hatáskörrel 
rendelkező hatóság megítélése szerint az 
engedélyezési eljárás egyik vagy mindkét 
szakasza nem fejeződik be az (1) 
bekezdésben meghatározott határidőn 
belül, még a határidő lejárta előtt és eseti 
alapon határozhat úgy, hogy az egyik vagy 
mindkét időtartamot meghosszabbítja – a 
két szakasz tekintetében együttesen – 
legfeljebb kilenc hónappal.

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
gondoskodik arról, hogy az (1) 
bekezdésben említett két eljárás együttes 
időtartama ne haladja meg a három év és 
hat hónapot. Azonban, ha a hatáskörrel 
rendelkező hatóság megítélése szerint az 
engedélyezési eljárás egyik vagy mindkét 
szakasza nem fejeződik be az (1) 
bekezdésben meghatározott határidőn 
belül, még a határidő lejárta előtt és eseti 
alapon határozhat úgy, hogy az egyik vagy 
mindkét időtartamot meghosszabbítja – a 
két szakasz tekintetében együttesen – 
legfeljebb kilenc hónappal. A Bizottságnak 
szorosabban figyelemmel kell kísérnie az 
engedélyezési folyamatot, és késedelem 
esetén a hatáskörrel rendelkező hatóság 
haladéktalanul értesíti az Európai 
Bizottságot, míg a hatóságnak kellően 
meg kell indokolnia a késedelmet.
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Or. en

Módosítás 482
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
10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
gondoskodik arról, hogy az (1) 
bekezdésben említett két eljárás együttes 
időtartama ne haladja meg a három év és 
hat hónapot. Azonban, ha a hatáskörrel 
rendelkező hatóság megítélése szerint az 
engedélyezési eljárás egyik vagy mindkét 
szakasza nem fejeződik be az (1) 
bekezdésben meghatározott határidőn 
belül, még a határidő lejárta előtt és eseti 
alapon határozhat úgy, hogy az egyik vagy 
mindkét időtartamot meghosszabbítja – a 
két szakasz tekintetében együttesen – 
legfeljebb kilenc hónappal.

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
gondoskodik arról, hogy az (1) 
bekezdésben említett két eljárás együttes 
időtartama ne haladja meg a három év és 
hat hónapot. Azonban, ha a hatáskörrel 
rendelkező hatóság megítélése szerint az 
engedélyezési eljárás egyik vagy mindkét 
szakasza nem fejeződik be az (1) 
bekezdésben meghatározott határidőn 
belül, még a határidő lejárta előtt és eseti 
alapon határozhat úgy, hogy az egyik vagy 
mindkét időtartamot meghosszabbítja – a 
két szakasz tekintetében együttesen – 
legfeljebb kilenc hónappal. Minden 
késedelmet jelenteni kell a Bizottságnak, 
és a hatáskörrel rendelkező hatóságnak 
kellően meg kell indokolnia.

Or. en

Módosítás 483
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hatáskörrel rendelkező 
hatóságoknak az engedélyezési eljárás 

törölve
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során figyelembe kell venniük minden 
érvényes tanulmányt és az adott közös 
érdekű projektre vonatkozóan kiadott 
minden engedélyt vagy jóváhagyást, 
mielőtt megkezdenék az e cikknek 
megfelelő engedélyezési eljárást, és azokra 
a továbbiakban már nincs szükség.

Or. en

Módosítás 484
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hatáskörrel rendelkező 
hatóságoknak az engedélyezési eljárás 
során figyelembe kell venniük minden 
érvényes tanulmányt és az adott közös 
érdekű projektre vonatkozóan kiadott 
minden engedélyt vagy jóváhagyást, 
mielőtt megkezdenék az e cikknek 
megfelelő engedélyezési eljárást, és azokra 
a továbbiakban már nincs szükség.

(3) A hatáskörrel rendelkező 
hatóságoknak az engedélyezési eljárás 
során figyelembe kell venniük minden 
érvényes tanulmányt és az adott közös 
érdekű projektre vonatkozóan kiadott 
minden engedélyt vagy jóváhagyást, 
mielőtt megkezdenék az e cikknek 
megfelelő engedélyezési eljárást, és azokra 
a továbbiakban már nincs szükség. Ahol 
lehetséges, a kérelem benyújtását 
megelőző eljárás kezdeti szakaszában 
konkrét előzetes engedélyeket kell 
biztosítani (például az olyan területekre 
való bejutás engedélyeit, ahol régészeti 
felmérésekre van szükség annak 
megállapítására, hogy a meghatározott 
helyszín alkalmas-e a projekt számára) 
annak érdekében, hogy a konkrét 
megvalósítható megoldások értékelése 
már a nyilvános konzultáció szakaszában 
lehetővé váljon.

Or. en

Módosítás 485
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A projektgazda gondoskodik arról, 
hogy a kérelem teljes és megfelelő legyen, 
és a kérelem benyújtását megelőző eljárás 
során a lehető legkorábban kikéri e 
kérdésben a hatáskörrel rendelkező hatóság 
véleményét. A projektgazda a határidők 
betartása és az (5) bekezdés b) pontjában 
említett közös ütemtervnek való megfelelés 
érdekében mindenben együttműködik a 
hatáskörrel rendelkező hatósággal.

(6) A projektgazda gondoskodik arról, 
hogy a kérelem teljes és megfelelő legyen, 
és a kérelem benyújtását megelőző eljárás 
során a lehető legkorábban kikéri e 
kérdésben a hatáskörrel rendelkező hatóság 
véleményét. A projektgazda a határidők 
betartása és az (5) bekezdés b) pontjában 
említett közös ütemtervnek való megfelelés 
érdekében mindenben együttműködik a 
hatáskörrel rendelkező hatósággal. 
Ugyanakkor a projektgazda számára 
lehetővé kell tenni, hogy hozzáférjen a 
szükséges jelentések, különösen a 
környezeti jelentések elkészítéséhez 
szükséges adatokhoz és információkhoz. E 
tekintetben a tagállam vagy a hatáskörrel 
rendelkező hatóság meghatároz egy 
szervet/szervezetet, amely a projektgazda 
kapcsolattartó pontjaként működik az 
összes szükséges adat megszerzéséhez. Ha 
ez a szervezet igazolja, hogy a kért 
információk egy része nem áll 
rendelkezésre, a projektgazdának 
mentesülnie kell az adatok megadása alól.

Or. en

Módosítás 486
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az e cikkben foglalt határidők nem 
érintik a nemzetközi és uniós jogból fakadó 
kötelezettségeket, és nincsenek a 
közigazgatási fellebbezési eljárások és a 
bírósági vagy törvényszéki jogorvoslati 
lehetőségek sérelmére.

(8) Az e cikkben foglalt határidők nem 
érintik a nemzetközi és uniós jogból fakadó 
kötelezettségeket, és nincsenek a 
közigazgatási fellebbezési eljárások és a 
bírósági vagy törvényszéki jogorvoslati 
lehetőségek sérelmére, de kizárják az 
állami felelősséget, amennyiben az e 
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rendeletben megállapított rendelkezések 
ellentétesek a tagállamok meglévő 
kötelezettségeivel.

Or. sl

Módosítás 487
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) [2022. november 16]-ig a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
(villamosenergia-piaci ENTSO), illetve a 
Földgázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
(földgázpiaci ENTSO) közzéteszi és a 
tagállamok, a Bizottság és az Ügynökség 
elé terjeszti saját, a II. melléklet 1. 
pontjának a), b), c) és (e) alpontjában és 
3. pontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projektekre vonatkozóan az 
energiarendszer egészére kiterjedő, uniós 
szinten harmonizált költség-haszon 
elemzés alapjául szolgáló, többek között 
hálózati és piaci modellezésre is kiterjedő 
módszertanukat.

(1) [2022. november 16]-ig az 
Energiainfrastruktúra-ügyi Tanács (EIC) 
közzétesz és a tagállamok, a Bizottság és az 
Ügynökség elé terjeszt egy, a II. 
mellékletben említett kategóriákba tartozó 
közös és kölcsönös érdekű projektekre 
vonatkozóan az energiarendszer egészére 
kiterjedő, uniós szinten harmonizált 
költség-haszon elemzés alapjául szolgáló, 
többek között hálózati, piaci és tágabb 
társadalmi-gazdasági modellezésre is 
kiterjedő konzisztens és összefüggő 
módszertant.

Or. en

Módosítás 488
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Niels 
Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) [2022. november 16]-ig a (1) [2022. november 16]-ig ], az 
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Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
(villamosenergia-piaci ENTSO), illetve a 
Földgázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
(földgázpiaci ENTSO) közzéteszi és a 
tagállamok, a Bizottság és az Ügynökség 
elé terjeszti saját, a II. melléklet 1. 
pontjának a), b), c) és (e) alpontjában és 3. 
pontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projektekre vonatkozóan az 
energiarendszer egészére kiterjedő, uniós 
szinten harmonizált költség-haszon 
elemzés alapjául szolgáló, többek között 
hálózati és piaci modellezésre is kiterjedő 
módszertanukat.

Ügynökség a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózatával (villamosenergia-piaci 
ENTSO), illetve a Földgázpiaci 
Szállításirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózatával (földgázpiaci ENTSO) 
együttműködve közzéteszi és a tagállamok, 
a Bizottság elé terjeszti saját, a II. melléklet 
1. pontjának a), b), c) és (e) alpontjában és 
3. pontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projektekre vonatkozóan az 
energiarendszer egészére kiterjedő, uniós 
szinten harmonizált költség-haszon 
elemzés alapjául szolgáló, többek között 
hálózati és piaci modellezésre is kiterjedő 
integrált módszertanukat.

Or. en

Módosítás 489
Christophe Grudler, Valérie Hayer, Klemen Grošelj

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) [2022. november 16]-ig a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
(villamosenergia-piaci ENTSO), illetve a 
Földgázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
(földgázpiaci ENTSO) közzéteszi és a 
tagállamok, a Bizottság és az Ügynökség 
elé terjeszti saját, a II. melléklet 1. 
pontjának a), b), c) és e) alpontjában és 3. 
pontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projektekre vonatkozóan az 
energiarendszer egészére kiterjedő, uniós 
szinten harmonizált költség-haszon 
elemzés alapjául szolgáló, többek között 
hálózati és piaci modellezésre is kiterjedő 
módszertanukat.

(1) [2022. november 16]-ig a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
(villamosenergia-piaci ENTSO), illetve a 
Földgázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
(földgázpiaci ENTSO) közzéteszi és a 
tagállamok, a Bizottság és az Ügynökség 
elé terjeszti saját, a II. melléklet 1. 
pontjának a), c), d) és e) alpontjában és 3. 
pontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projektekre vonatkozóan az 
energiarendszer egészére kiterjedő, uniós 
szinten harmonizált költség-haszon 
elemzés alapjául szolgáló, többek között 
hálózati és piaci modellezésre is kiterjedő 
módszertanukat.

Or. en
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Indokolás

Az új (különösen a digitalizációból fakadó) rugalmassági forrásokat ugyanazon a szinten kell 
elhelyezni, mint a hagyományosabb infrastruktúrát.

Módosítás 490
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Ivan Štefanec, 
Markus Pieper, Tomas Tobé, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu 
Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) [2022. november 16]-ig a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
(villamosenergia-piaci ENTSO), illetve a 
Földgázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
(földgázpiaci ENTSO) közzéteszi és a 
tagállamok, a Bizottság és az Ügynökség 
elé terjeszti saját, a II. melléklet 1. 
pontjának a), b), c) és e) alpontjában és 3. 
pontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projektekre vonatkozóan az 
energiarendszer egészére kiterjedő, uniós 
szinten harmonizált költség-haszon 
elemzés alapjául szolgáló, többek között 
hálózati és piaci modellezésre is kiterjedő 
módszertanukat.

(1) [2022. november 16]-ig a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
(villamosenergia-piaci ENTSO), illetve a 
Földgázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
(földgázpiaci ENTSO) közzéteszi és a 
tagállamok, a Bizottság és az Ügynökség 
elé terjeszti saját, a II. melléklet 1. 
pontjának a), c) és e) alpontjában és 3. 
pontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projektekre vonatkozóan az 
energiarendszer egészére kiterjedő, uniós 
szinten harmonizált költség-haszon 
elemzés alapjául szolgáló, többek között 
hálózati és piaci modellezésre is kiterjedő 
módszertanukat.

Or. en

Módosítás 491
Morten Petersen, Iskra Mihaylova

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) [2022. november 16]-ig a (1) [2022. november 16]-ig a 
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Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
(villamosenergia-piaci ENTSO), illetve a 
Földgázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
(földgázpiaci ENTSO) közzéteszi és a 
tagállamok, a Bizottság és az Ügynökség 
elé terjeszti saját, a II. melléklet 1. 
pontjának a), b), c) és e) alpontjában és 3. 
pontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projektekre vonatkozóan az 
energiarendszer egészére kiterjedő, uniós 
szinten harmonizált költség-haszon 
elemzés alapjául szolgáló, többek között 
hálózati és piaci modellezésre is kiterjedő 
módszertanukat.

Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
(villamosenergia-piaci ENTSO), illetve a 
Földgázpiaci Szállításirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
(földgázpiaci ENTSO) közzéteszi és a 
tagállamok, a Bizottság és az Ügynökség 
elé terjeszti saját, a II. melléklet 1. 
pontjának a), c) és e) alpontjában és 3. 
pontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projektekre vonatkozóan az 
energiarendszer egészére kiterjedő, uniós 
szinten harmonizált költség-haszon 
elemzés alapjául szolgáló, többek között 
hálózati és piaci modellezésre is kiterjedő 
módszertanukat.

Or. en

Módosítás 492
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E módszertanokat kell alkalmazni a 
715/2009/EK rendelet 8. cikke, illetve az 
(EU) 2019/943 rendelet 30. cikke alapján 
a villamosenergia-, illetve a földgázpiaci 
ENTSO által kidolgozandó későbbi uniós 
tízéves hálózatfejlesztési tervek 
elkészítésére. Az említett módszertanokat 
az V. mellékletben megállapított elvekkel 
összhangban kell kidolgozni, a IV. 
mellékletben meghatározott szabályoknak 
és mutatóknak megfelelően.

A költség-haszon elemzést az EIC hajtja 
végre az V. mellékletnek megfelelően.

Or. en

Módosítás 493
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Niels Fuglsang
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E módszertanokat kell alkalmazni a 
715/2009/EK rendelet 8. cikke, illetve az 
(EU) 2019/943 rendelet 30. cikke alapján 
a villamosenergia-, illetve a földgázpiaci 
ENTSO által kidolgozandó későbbi uniós 
tízéves hálózatfejlesztési tervek 
elkészítésére. Az említett módszertanokat 
az V. mellékletben megállapított elvekkel 
összhangban kell kidolgozni, a IV. 
mellékletben meghatározott szabályoknak 
és mutatóknak megfelelően.

E módszertanokat kell alkalmazni az 
Ügynökség által kidolgozandó későbbi 
uniós tízéves hálózatfejlesztési tervek 
elkészítésére. Az említett módszertanokat 
az V. mellékletben megállapított elvekkel 
összhangban kell kidolgozni, a IV. 
mellékletben meghatározott szabályoknak 
és mutatóknak megfelelően.

Or. en

Módosítás 494
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Saját módszertana benyújtása előtt a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO kiterjedt 
konzultációs eljárást folytat le, bevonva 
legalább az összes érintett érdekelt felet 
képviselő szervezeteket, beleértve az 
elosztórendszer-üzemeltetők uniós 
szervezetét (a továbbiakban: EU DSO), az 
összes hidrogénnel foglalkozó érdekelt 
felet, és szükség szerint a nemzeti 
szabályozó hatóságokat és más nemzeti 
hatóságokat.

törölve

Or. en

Módosítás 495
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás González 
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Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Saját módszertana benyújtása előtt a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO kiterjedt konzultációs 
eljárást folytat le, bevonva legalább az 
összes érintett érdekelt felet képviselő 
szervezeteket, beleértve az 
elosztórendszer-üzemeltetők uniós 
szervezetét (a továbbiakban: EU DSO), az 
összes hidrogénnel foglalkozó érdekelt 
felet, és szükség szerint a nemzeti 
szabályozó hatóságokat és más nemzeti 
hatóságokat.

Saját módszertana benyújtása előtt az 
Ügynökség kiterjedt konzultációs eljárást 
folytat le, bevonva a villamosenergia-piaci 
ENTSO-t és a földgázpiaci ENTSO-t és 
legalább az összes érintett érdekelt felet 
képviselő szervezeteket, beleértve az 
elosztórendszer-üzemeltetők uniós 
szervezetét (a továbbiakban: EU DSO), az 
összes hidrogénnel foglalkozó érdekelt 
felet, és szükség szerint a nemzeti 
szabályozó hatóságokat és más nemzeti 
hatóságokat.

Or. en

Módosítás 496
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Saját módszertana benyújtása előtt a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO kiterjedt konzultációs 
eljárást folytat le, bevonva legalább az 
összes érintett érdekelt felet képviselő 
szervezeteket, beleértve az 
elosztórendszer-üzemeltetők uniós 
szervezetét (a továbbiakban: EU DSO), az 
összes hidrogénnel foglalkozó érdekelt 
felet, és szükség szerint a nemzeti 
szabályozó hatóságokat és más nemzeti 
hatóságokat.

Saját módszertana benyújtása előtt a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO kiterjedt konzultációs 
eljárást folytat le, bevonva az összes 
érintett érdekelt felet képviselő 
szervezeteket, beleértve az 
elosztórendszer-üzemeltetők uniós 
szervezetét (a továbbiakban: EU DSO), az 
összes hidrogénnel foglalkozó érdekelt 
felet, a nemzeti szabályozó hatóságokat és 
más nemzeti hatóságokat.

Or. pt
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Módosítás 497
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A villamosenergia-piaci ENTSO, a 
földgázpiaci ENTSO és az összes többi 
gazdasági szereplő minden szükséges 
adatot az EIC rendelkezésére bocsát a 
költség-haszon elemzés elvégzéséhez.

Or. en

Módosítás 498
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség – a konzultációs 
folyamat során beérkezett információkkal 
és az ezek figyelembevételéről szóló 
jelentéssel együtt – a módszertanok 
kézhezvételének napjától számított három 
hónapon belül véleményt terjeszt a 
villamosenergia-piaci ENTSO, a 
földgázpiaci ENTSO, a tagállamok és a 
Bizottság elé, és azt közzéteszi az 
Ügynökség internetes oldalán.

(2) Az Ügynökség a módszertan 
kézhezvételének napjától számított három 
hónapon belül véleményt terjeszt az EIC 
elé, és azt közzéteszi az Ügynökség 
internetes oldalán.

Or. en

Módosítás 499
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség – a konzultációs 
folyamat során beérkezett információkkal 
és az ezek figyelembevételéről szóló 
jelentéssel együtt – a módszertanok 
kézhezvételének napjától számított három 
hónapon belül véleményt terjeszt a 
villamosenergia-piaci ENTSO, a 
földgázpiaci ENTSO, a tagállamok és a 
Bizottság elé, és azt közzéteszi az 
Ügynökség internetes oldalán.

(2) A módszertanok kézhezvételének 
napjától számított három hónapon belül a 
Bizottság, a tagállamok és az ENTSO-k 
elkészíthetik a módszertanokkal 
kapcsolatos véleményüket. A 
véleményeket az Ügynökséghez kell 
benyújtani, és nyilvánosan 
hozzáférhetőknek kell lenniük.

Or. en

Módosítás 500
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség – a konzultációs 
folyamat során beérkezett információkkal 
és az ezek figyelembevételéről szóló 
jelentéssel együtt – a módszertanok 
kézhezvételének napjától számított három 
hónapon belül véleményt terjeszt a 
villamosenergia-piaci ENTSO, a 
földgázpiaci ENTSO, a tagállamok és a 
Bizottság elé, és azt közzéteszi az 
Ügynökség internetes oldalán.

(2) Az Ügynökség – a konzultációs 
folyamat során beérkezett információkkal 
és az ezek figyelembevételéről szóló 
jelentéssel együtt – a módszertanok 
kézhezvételének napjától számított három 
hónapon belül kiterjedt konzultációt 
folytat a benyújtott módszertan-
tervezetről.

Or. en

Módosítás 501
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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a) A módszertanok kézhezvételétől 
számított három hónapon belül a 
Bizottság és a tagállamok elkészíthetik a 
módszertanokkal kapcsolatos 
véleményüket. A véleményeket megküldik 
az Ügynökségnek, a villamosenergia-
piaci, illetve a földgázpiaci ENTSO-nak.

Or. en

Módosítás 502
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Jerzy 
Buzek, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, Aldo Patriciello, 
Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A módszertanok kézhezvételétől 
számított három hónapon belül a 
Bizottság és a tagállamok elkészíthetik a 
módszertanokkal kapcsolatos 
véleményüket. A véleményeket megküldik 
az Ügynökségnek, a villamosenergia-
piaci, illetve a földgázpiaci ENTSO-nak.

Or. en

Módosítás 503
Morten Petersen, Iskra Mihaylova

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség (2) 
bekezdésben említett véleményének 
megfelelő figyelembevételével aktualizálja 
módszertanát, amelyet benyújt 

törölve
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véleményezésre a Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 504
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség (2) 
bekezdésben említett véleményének 
megfelelő figyelembevételével aktualizálja 
módszertanát, amelyet benyújt 
véleményezésre a Bizottsághoz.

törölve

Or. en

Módosítás 505
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség (2) 
bekezdésben említett véleményének 
megfelelő figyelembevételével aktualizálja 
módszertanát, amelyet benyújt 
véleményezésre a Bizottsághoz.

törölve

Or. en

Módosítás 506
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség (2) 
bekezdésben említett véleményének 
megfelelő figyelembevételével aktualizálja 
módszertanát, amelyet benyújt 
véleményezésre a Bizottsághoz.

(3) Az EIC az Ügynökség (2) 
bekezdésben említett véleményének 
megfelelő figyelembevételével aktualizálja 
a módszertanát, amelyet benyújt 
véleményezésre a Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 507
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A frissített módszertanok 
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül a Bizottság benyújtja véleményét a 
villamosenergia-piaci, illetve a 
földgázpiaci ENTSO-hoz.

törölve

Or. en

Módosítás 508
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A frissített módszertanok 
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül a Bizottság benyújtja véleményét a 
villamosenergia-piaci, illetve a 
földgázpiaci ENTSO-hoz.

törölve
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Or. en

Módosítás 509
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A frissített módszertanok 
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül a Bizottság benyújtja véleményét a 
villamosenergia-piaci, illetve a 
földgázpiaci ENTSO-hoz.

(4) A frissített módszertan 
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül a Bizottság benyújtja véleményét az 
EIC számára.

Or. en

Módosítás 510
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A frissített módszertanok 
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül a Bizottság benyújtja véleményét a 
villamosenergia-piaci, illetve a 
földgázpiaci ENTSO-hoz.

(4) Az Ügynökség véleményétől 
számított három hónapon belül a Bizottság 
benyújtja véleményét a villamosenergia-
piaci, illetve a földgázpiaci ENTSO-hoz.

Or. en

Módosítás 511
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdésben említett (5) A (3) bekezdésben említett 
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bizottsági vélemény kézhezvételének 
napjától számított legfeljebb három 
hónapon belül a villamosenergia-piaci 
ENTSO és a földgázpiaci ENTSO a 
Bizottság véleményének megfelelő 
figyelembevételével átdolgozza 
módszertanát, amelyet benyújt 
jóváhagyásra a Bizottsághoz.

bizottsági vélemény kézhezvételének 
napjától számított legfeljebb hat hónapon 
belül a villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO a Bizottság 
véleményének és az Ügynökség 
véleményének megfelelő 
figyelembevételével átdolgozza 
módszertanát, amelyet benyújt 
jóváhagyásra a Bizottsághoz. A Bizottság a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO benyújtásától 
számított két hónapon belül meghozza 
határozatát.

Or. en

Módosítás 512
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdésben említett 
bizottsági vélemény kézhezvételének 
napjától számított legfeljebb három 
hónapon belül a villamosenergia-piaci 
ENTSO és a földgázpiaci ENTSO a 
Bizottság véleményének megfelelő 
figyelembevételével átdolgozza 
módszertanát, amelyet benyújt 
jóváhagyásra a Bizottsághoz.

(5) A módszertervezetek kézhezvételét 
követően legfeljebb hat hónappal az 
Ügynökség határozatot fogad el az egyes 
módszertanokra vonatkozóan, hogy 
jóváhagyja-e vagy módosítja-e azokat, 
illetve azok módosítását kéri, és azt 
közzéteszi az Ügynökség internetes 
oldalán.

Or. en

Módosítás 513
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(5) A (4) bekezdésben említett 
bizottsági vélemény kézhezvételének 
napjától számított legfeljebb három 
hónapon belül a villamosenergia-piaci 
ENTSO és a földgázpiaci ENTSO a 
Bizottság véleményének megfelelő 
figyelembevételével átdolgozza 
módszertanát, amelyet benyújt 
jóváhagyásra a Bizottsághoz.

(5) A (4) bekezdésben említett 
bizottsági vélemény kézhezvételének 
napjától számított legfeljebb három 
hónapon belül az Ügynökség a Bizottság 
véleményének megfelelő 
figyelembevételével – illetve annak 
mellőzése esetén megfelelő indokolással 
alátámasztva – átdolgozza módszertanát, 
amelyet benyújt jóváhagyásra a 
Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 514
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdésben említett 
bizottsági vélemény kézhezvételének 
napjától számított legfeljebb három 
hónapon belül a villamosenergia-piaci 
ENTSO és a földgázpiaci ENTSO a 
Bizottság véleményének megfelelő 
figyelembevételével átdolgozza 
módszertanát, amelyet benyújt 
jóváhagyásra a Bizottsághoz.

(5) A (4) bekezdésben említett 
bizottsági vélemény kézhezvételének 
napjától számított legfeljebb három 
hónapon belül az EIC a Bizottság 
véleményének megfelelő 
figyelembevételével átdolgozza 
módszertanát, amelyet benyújt 
jóváhagyásra a Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 515
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az Ügynökség módosítási 
kérelmében meghatározott határidőn 
belül a villamosenergia-piaci ENTSO 
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vagy a földgázpiaci ENTSO jóváhagyásra 
benyújtja az Ügynökség számára a 
módosított költség-haszon elemzési 
módszertant.

Or. en

Módosítás 516
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a módszertani 
változások fokozatos jellegűnek 
tekinthetők, és nem érintik az előnyök, a 
költségek, valamint az egyéb releváns 
költség-haszon paraméterek 
meghatározását, ahogyan azt a Bizottság 
által jóváhagyott legújabb, az 
energiarendszer egészére kiterjedő 
költség-haszon elemzési módszertan 
meghatározza, a villamosenergia-piaci 
ENTSO és a földgázpiaci ENTSO az 
Ügynökség (2) bekezdésben említett 
véleményének megfelelő 
figyelembevételével átdolgozza 
módszertanát, amelyet benyújt 
jóváhagyásra az Ügynökséghez.

törölve

Or. en

Módosítás 517
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a módszertani 
változások fokozatos jellegűnek 
tekinthetők, és nem érintik az előnyök, a 

törölve
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költségek, valamint az egyéb releváns 
költség-haszon paraméterek 
meghatározását, ahogyan azt a Bizottság 
által jóváhagyott legújabb, az 
energiarendszer egészére kiterjedő 
költség-haszon elemzési módszertan 
meghatározza, a villamosenergia-piaci 
ENTSO és a földgázpiaci ENTSO az 
Ügynökség (2) bekezdésben említett 
véleményének megfelelő 
figyelembevételével átdolgozza 
módszertanát, amelyet benyújt 
jóváhagyásra az Ügynökséghez.

Or. en

Módosítás 518
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a módszertani 
változások fokozatos jellegűnek 
tekinthetők, és nem érintik az előnyök, a 
költségek, valamint az egyéb releváns 
költség-haszon paraméterek 
meghatározását, ahogyan azt a Bizottság 
által jóváhagyott legújabb, az 
energiarendszer egészére kiterjedő 
költség-haszon elemzési módszertan 
meghatározza, a villamosenergia-piaci 
ENTSO és a földgázpiaci ENTSO az 
Ügynökség (2) bekezdésben említett 
véleményének megfelelő 
figyelembevételével átdolgozza 
módszertanát, amelyet benyújt 
jóváhagyásra az Ügynökséghez.

törölve

Or. en

Módosítás 519
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Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a módszertani 
változások fokozatos jellegűnek 
tekinthetők, és nem érintik az előnyök, a 
költségek, valamint az egyéb releváns 
költség-haszon paraméterek 
meghatározását, ahogyan azt a Bizottság 
által jóváhagyott legújabb, az 
energiarendszer egészére kiterjedő 
költség-haszon elemzési módszertan 
meghatározza, a villamosenergia-piaci 
ENTSO és a földgázpiaci ENTSO az 
Ügynökség (2) bekezdésben említett 
véleményének megfelelő 
figyelembevételével átdolgozza 
módszertanát, amelyet benyújt 
jóváhagyásra az Ügynökséghez.

törölve

Or. en

Módosítás 520
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Ivan Štefanec, 
Markus Pieper, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a módszertani 
változások fokozatos jellegűnek 
tekinthetők, és nem érintik az előnyök, a 
költségek, valamint az egyéb releváns 
költség-haszon paraméterek 
meghatározását, ahogyan azt a Bizottság 
által jóváhagyott legújabb, az 
energiarendszer egészére kiterjedő költség-
haszon elemzési módszertan meghatározza, 

(6) Amennyiben a módszertani 
változások fokozatos jellegűnek 
tekinthetők, és nem érintik az előnyök, a 
költségek, valamint az egyéb releváns 
költség-haszon paraméterek 
meghatározását, ahogyan azt a Bizottság 
által jóváhagyott legújabb, az 
energiarendszer egészére kiterjedő költség-
haszon elemzési módszertan meghatározza, 
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a villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO az Ügynökség (2) 
bekezdésben említett véleményének 
megfelelő figyelembevételével átdolgozza 
módszertanát, amelyet benyújt 
jóváhagyásra az Ügynökséghez.

a villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO az Ügynökség (2) 
bekezdésben említett véleményének 
megfelelő figyelembevételével átdolgozza 
módszertanát, amelyet benyújt 
jóváhagyásra az Ügynökséghez. Abban az 
esetben, ha a földgázpiaci ENTSO-nak és 
az ACER-nek eltér a véleménye a 
fokozatos változásokról, a kérdést a 
Bizottság elé terjesztik, hogy végleges 
döntést hozzon.

Or. en

Módosítás 521
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Jerzy 
Buzek, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Aldo Patriciello, Angelika 
Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezzel párhuzamosan a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO benyújt a 
Bizottsághoz egy dokumentumot, 
amelyben megindokolja a javasolt 
frissítéseket és azt, hogy miért tekinti 
ezeket a frissítéseket fokozatos 
jellegűeknek. Amennyiben a Bizottság úgy 
ítéli meg, hogy e frissítések nem fokozatos 
jellegűek, írásban felkéri a 
villamosenergia-piaci ENTSO-t és a 
földgázpiaci ENTSO-t, hogy nyújtsa be 
részére a módszertanát. Ebben az esetben 
a (2)–(5) bekezdésben leírt eljárást kell 
alkalmazni.

törölve

Or. en

Módosítás 522
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Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezzel párhuzamosan a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO benyújt a 
Bizottsághoz egy dokumentumot, 
amelyben megindokolja a javasolt 
frissítéseket és azt, hogy miért tekinti 
ezeket a frissítéseket fokozatos 
jellegűeknek. Amennyiben a Bizottság úgy 
ítéli meg, hogy e frissítések nem fokozatos 
jellegűek, írásban felkéri a 
villamosenergia-piaci ENTSO-t és a 
földgázpiaci ENTSO-t, hogy nyújtsa be 
részére a módszertanát. Ebben az esetben 
a (2)–(5) bekezdésben leírt eljárást kell 
alkalmazni.

törölve

Or. en

Módosítás 523
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezzel párhuzamosan a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO benyújt a 
Bizottsághoz egy dokumentumot, 
amelyben megindokolja a javasolt 
frissítéseket és azt, hogy miért tekinti 
ezeket a frissítéseket fokozatos 
jellegűeknek. Amennyiben a Bizottság úgy 
ítéli meg, hogy e frissítések nem fokozatos 
jellegűek, írásban felkéri a 
villamosenergia-piaci ENTSO-t és a 
földgázpiaci ENTSO-t, hogy nyújtsa be 
részére a módszertanát. Ebben az esetben 

törölve
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a (2)–(5) bekezdésben leírt eljárást kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 524
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezzel párhuzamosan a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO benyújt a 
Bizottsághoz egy dokumentumot, 
amelyben megindokolja a javasolt 
frissítéseket és azt, hogy miért tekinti 
ezeket a frissítéseket fokozatos 
jellegűeknek. Amennyiben a Bizottság úgy 
ítéli meg, hogy e frissítések nem fokozatos 
jellegűek, írásban felkéri a 
villamosenergia-piaci ENTSO-t és a 
földgázpiaci ENTSO-t, hogy nyújtsa be 
részére a módszertanát. Ebben az esetben 
a (2)–(5) bekezdésben leírt eljárást kell 
alkalmazni.

törölve

Or. en

Módosítás 525
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezzel párhuzamosan a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO benyújt a 
Bizottsághoz egy dokumentumot, 
amelyben megindokolja a javasolt 

törölve
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frissítéseket és azt, hogy miért tekinti 
ezeket a frissítéseket fokozatos 
jellegűeknek. Amennyiben a Bizottság úgy 
ítéli meg, hogy e frissítések nem fokozatos 
jellegűek, írásban felkéri a 
villamosenergia-piaci ENTSO-t és a 
földgázpiaci ENTSO-t, hogy nyújtsa be 
részére a módszertanát. Ebben az esetben 
a (2)–(5) bekezdésben leírt eljárást kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 526
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség és a 
Bizottság (5) és (6) bekezdés szerinti 
jóváhagyásától számított két héten belül 
internetes oldalán közzéteszi módszertanát. 
A hozzászólásokra vonatkozó megfelelő 
adatokat és egyéb releváns hálózati, 
energiaáramlási és piaci adatokat kellően 
pontos formában átadják a nemzeti joggal 
és az alkalmazandó titoktartási 
megállapodásokkal összhangban.

(8) Az Ügynökség a Bizottság (5) 
bekezdés szerinti jóváhagyásától számított 
két héten belül internetes oldalán 
közzéteszi módszertanát. Az Ügynökség a 
hozzászólásokra vonatkozó megfelelő 
adatokat és egyéb releváns hálózati, 
energiaáramlási és piaci adatokat kellően 
pontos formában átadja a nemzeti joggal 
és az alkalmazandó titoktartási 
megállapodásokkal összhangban.

Or. en

Módosítás 527
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(8) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség és a 
Bizottság (5) és (6) bekezdés szerinti 
jóváhagyásától számított két héten belül 
internetes oldalán közzéteszi módszertanát. 
A hozzászólásokra vonatkozó megfelelő 
adatokat és egyéb releváns hálózati, 
energiaáramlási és piaci adatokat kellően 
pontos formában átadják a nemzeti joggal 
és az alkalmazandó titoktartási 
megállapodásokkal összhangban.

(8) Az EIC az Ügynökség és a 
Bizottság (5) bekezdés szerinti 
jóváhagyásától számított két héten belül 
internetes oldalán közzéteszi módszertanát. 
A hozzászólásokra vonatkozó megfelelő 
adatokat és egyéb releváns hálózati, 
energiaáramlási és piaci adatokat – kellően 
pontos formában ahhoz, hogy egy 
harmadik fél reprodukálhassa az 
eredményeket – átadják a nemzeti joggal 
és az alkalmazandó titoktartási 
megállapodásokkal összhangban.

Or. en

Módosítás 528
Morten Petersen, Iskra Mihaylova

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség és a 
Bizottság (5) és (6) bekezdés szerinti 
jóváhagyásától számított két héten belül 
internetes oldalán közzéteszi módszertanát. 
A hozzászólásokra vonatkozó megfelelő 
adatokat és egyéb releváns hálózati, 
energiaáramlási és piaci adatokat kellően 
pontos formában átadják a nemzeti joggal 
és az alkalmazandó titoktartási 
megállapodásokkal összhangban.

(8) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség (5) 
bekezdés szerinti jóváhagyásától számított 
két héten belül internetes oldalán 
közzéteszi módszertanát. A 
hozzászólásokra vonatkozó megfelelő 
adatokat és egyéb releváns hálózati, 
energiaáramlási és piaci adatokat kellően 
pontos formában átadják a nemzeti joggal 
és az alkalmazandó titoktartási 
megállapodásokkal összhangban.

Or. en

Módosítás 529
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(8) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség és a 
Bizottság (5) és (6) bekezdés szerinti 
jóváhagyásától számított két héten belül 
internetes oldalán közzéteszi módszertanát. 
A hozzászólásokra vonatkozó megfelelő 
adatokat és egyéb releváns hálózati, 
energiaáramlási és piaci adatokat kellően 
pontos formában átadják a nemzeti joggal 
és az alkalmazandó titoktartási 
megállapodásokkal összhangban.

(8) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség (4) 
és (5) bekezdés szerinti jóváhagyásától 
számított két héten belül internetes oldalán 
közzéteszi módszertanát. A 
hozzászólásokra vonatkozó megfelelő 
adatokat és egyéb releváns hálózati, 
energiaáramlási és piaci adatokat kellően 
pontos formában átadják a nemzeti joggal 
és az alkalmazandó titoktartási 
megállapodásokkal összhangban.

Or. en

Módosítás 530
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Ivan Štefanec, 
Markus Pieper, Tomas Tobé, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu 
Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség és a 
Bizottság (5) és (6) bekezdés szerinti 
jóváhagyásától számított két héten belül 
internetes oldalán közzéteszi módszertanát. 
A hozzászólásokra vonatkozó megfelelő 
adatokat és egyéb releváns hálózati, 
energiaáramlási és piaci adatokat kellően 
pontos formában átadják a nemzeti joggal 
és az alkalmazandó titoktartási 
megállapodásokkal összhangban.

(8) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO az Ügynökség (5) 
és (6) bekezdés szerinti jóváhagyásától 
számított két héten belül internetes oldalán 
közzéteszi módszertanát. A 
hozzászólásokra vonatkozó megfelelő 
adatokat és egyéb releváns hálózati, 
energiaáramlási és piaci adatokat kellően 
pontos formában átadják a nemzeti joggal 
és az alkalmazandó titoktartási 
megállapodásokkal összhangban.

Or. en

Módosítás 531
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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11 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A módszertanokat az (1)–(6) 
bekezdésben ismertetett eljárással 
összhangban rendszeresen aktualizálni és 
tökéletesíteni kell. Az Ügynökség saját 
kezdeményezésére vagy egy nemzeti 
szabályozó hatóság, illetve érdekelt fél 
megfelelően megindokolt kérésére, a 
valamennyi érdekeltet képviselő 
szervezetekkel és a Bizottsággal folytatott 
hivatalos konzultációt követően, megfelelő 
indokolás és időterv alapján kérheti, hogy a 
módszertant aktualizálják és tökéletesítsék. 
Az Ügynökség közzéteszi a nemzeti 
szabályozó hatóságoktól vagy érdekelt 
felektől érkező azon kéréseket és üzleti 
szempontból nem érzékeny 
dokumentumokat, amelyek alapján az 
aktualizálást vagy tökéletesítést kérte.

(9) A módszertant az (1)–(5) 
bekezdésben ismertetett eljárással 
összhangban rendszeresen aktualizálni és 
tökéletesíteni kell. Az Ügynökség saját 
kezdeményezésére vagy egy nemzeti 
szabályozó hatóság, illetve érdekelt fél 
megfelelően megindokolt kérésére, a 
valamennyi érdekeltet képviselő 
szervezetekkel és a Bizottsággal folytatott 
hivatalos konzultációt követően, megfelelő 
indokolás és időterv alapján kérheti, hogy a 
módszertant aktualizálják és tökéletesítsék. 
Az Ügynökség közzéteszi a nemzeti 
szabályozó hatóságoktól vagy érdekelt 
felektől érkező azon kéréseket és üzleti 
szempontból nem érzékeny 
dokumentumokat, amelyek alapján az 
aktualizálást vagy tökéletesítést kérte.

Or. en

Módosítás 532
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Niels 
Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A módszertanokat az (1)–(6) 
bekezdésben ismertetett eljárással 
összhangban rendszeresen aktualizálni és 
tökéletesíteni kell. Az Ügynökség saját 
kezdeményezésére vagy egy nemzeti 
szabályozó hatóság, illetve érdekelt fél 
megfelelően megindokolt kérésére, a 
valamennyi érdekeltet képviselő 
szervezetekkel és a Bizottsággal folytatott 
hivatalos konzultációt követően, megfelelő 
indokolás és időterv alapján kérheti, hogy a 
módszertant aktualizálják és tökéletesítsék. 
Az Ügynökség közzéteszi a nemzeti 

(9) A módszertanokat az e cikkben 
ismertetett eljárással összhangban 
rendszeresen aktualizálni és tökéletesíteni 
kell. Az Ügynökség saját 
kezdeményezésére vagy egy nemzeti 
szabályozó hatóság, illetve érdekelt fél 
megfelelően megindokolt kérésére, a 
valamennyi érdekeltet képviselő 
szervezetekkel és a Bizottsággal folytatott 
hivatalos konzultációt követően, megfelelő 
indokolás és időterv alapján kérheti, hogy a 
módszertant aktualizálják és tökéletesítsék. 
Az Ügynökség közzéteszi a nemzeti 



PE691.400v01-00 74/191 AM\1229550HU.docx

HU

szabályozó hatóságoktól vagy érdekelt 
felektől érkező azon kéréseket és üzleti 
szempontból nem érzékeny 
dokumentumokat, amelyek alapján az 
aktualizálást vagy tökéletesítést kérte.

szabályozó hatóságoktól vagy érdekelt 
felektől érkező azon kéréseket és üzleti 
szempontból nem érzékeny 
dokumentumokat, amelyek alapján az 
aktualizálást vagy tökéletesítést kérte.

Or. en

Módosítás 533
Morten Petersen, Iskra Mihaylova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A II. melléklet 1b., 1d., 2. és 4. 
pontjában felsorolt kategóriákba tartozó 
közös érdekű projektek esetében ki kell 
dolgozni az energiarendszer egészére 
kiterjedő, uniós szintű harmonizált 
költség-haszon elemzés módszertanát. Az 
Európai Bizottság kijelöli a felelősségeket 
e módszertanok kidolgozásáért, amely 
módszertanoknak a monetáris előnyök és 
költségek tekintetében kompatibiliseknek 
kell lenniük a villamosenergia-piaci 
ENTSO és a földgázpiaci ENTSO által 
kifejlesztett módszertanokkal. Az 
Ügynökség a nemzeti szabályozó 
hatóságok támogatásával elősegíti e 
módszertanok összhangját a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO által kifejlesztett 
módszertanokkal. A módszertanokat 
átlátható módon kell kidolgozni, ideértve 
a tagállamokkal és az összes érintett 
szereplővel folytatott széles körű 
konzultációt.

Or. en

Módosítás 534
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
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Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Ivan Štefanec, 
Markus Pieper, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az Európai Bizottság kijelöli a 
felelősségeket a II. melléklet (1b), (1d), (2) 
és (4) bekezdésében felsorolt kategóriákba 
tartozó projektek módszertanának 
kidolgozásáért, amely módszertanoknak a 
monetáris előnyök és költségek 
tekintetében kompatibiliseknek kell 
lenniük a villamosenergia-piaci ENTSO 
és a földgázpiaci ENTSO által kifejlesztett 
módszertanokkal. Az Ügynökség a 
nemzeti szabályozó hatóságok 
támogatásával elősegíti e módszertanok 
összhangját a villamosenergia-piaci 
ENTSO és a földgázpiaci ENTSO által 
kifejlesztett módszertanokkal. A 
módszertanokat átlátható módon kell 
kidolgozni, ideértve a tagállamokkal és az 
összes érintett szereplővel folytatott széles 
körű konzultációt.

Or. en

Módosítás 535
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Ügynökség háromévente 
meghatározza és nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi azon mutatók és az 
ezeknek megfelelő referenciaértékek 
együttesét, amelyek alapján a II. melléklet 
1. és 3. pontjában felsorolt infrastruktúra-
kategóriákba tartozó összehasonlítható 
projektek fajlagos beruházási költségei 
összehasonlíthatók. Ezeket a 

(10) Az Ügynökség négyévente 
meghatározza és nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi azon mutatók és az 
ezeknek megfelelő referenciaértékek 
együttesét, amelyek alapján a II. melléklet 
1., 2. és 3. pontjában felsorolt 
infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
összehasonlítható projektek fajlagos 
beruházási költségei összehasonlíthatók. 
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referenciaértékeket a villamosenergia-piaci 
és a földgázpiaci ENTSO felhasználhatja a 
következő uniós tízéves hálózatfejlesztési 
tervekhez készítendő költség-haszon 
elemzések során. Az első ilyen mutatót 
[2022. november 1]-ig közzé kell tenni.

Ezeket a referenciaértékeket a 
villamosenergia-piaci és a földgázpiaci 
ENTSO felhasználhatja a következő uniós 
tízéves hálózatfejlesztési tervekhez 
készítendő költség-haszon elemzések 
során. Az első ilyen mutatót [2023. 
november 1]-ig közzé kell tenni. Az 
infrastruktúra-tulajdonosok, a 
rendszerüzemeltetők és a harmadik félnek 
minősülő projektgazdák kötelesek átadni 
a kért adatokat a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak és az Ügynökségnek.

Or. en

Módosítás 536
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Niels 
Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Ügynökség háromévente 
meghatározza és nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi azon mutatók és az 
ezeknek megfelelő referenciaértékek 
együttesét, amelyek alapján a II. melléklet 
1. és 3. pontjában felsorolt infrastruktúra-
kategóriákba tartozó összehasonlítható 
projektek fajlagos beruházási költségei 
összehasonlíthatók. Ezeket a 
referenciaértékeket a villamosenergia-
piaci és a földgázpiaci ENTSO 
felhasználhatja a következő uniós tízéves 
hálózatfejlesztési tervekhez készítendő 
költség-haszon elemzések során. Az első 
ilyen mutatót [2022. november 1]-ig közzé 
kell tenni.

(10) Az Ügynökség háromévente 
meghatározza és nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi azon mutatók és az 
ezeknek megfelelő referenciaértékek 
együttesét, amelyek alapján a II. melléklet 
1. és 3. pontjában felsorolt infrastruktúra-
kategóriákba tartozó összehasonlítható 
projektek fajlagos beruházási költségei 
összehasonlíthatók. Az első ilyen mutatót 
[2022. november 1]-ig közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 537
Tom Berendsen



AM\1229550HU.docx 77/191 PE691.400v01-00

HU

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

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Ügynökség háromévente 
meghatározza és nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi azon mutatók és az 
ezeknek megfelelő referenciaértékek 
együttesét, amelyek alapján a II. melléklet 
1. és 3. pontjában felsorolt infrastruktúra-
kategóriákba tartozó összehasonlítható 
projektek fajlagos beruházási költségei 
összehasonlíthatók. Ezeket a 
referenciaértékeket a villamosenergia-piaci 
és a földgázpiaci ENTSO felhasználhatja a 
következő uniós tízéves hálózatfejlesztési 
tervekhez készítendő költség-haszon 
elemzések során. Az első ilyen mutatót 
[2022. november 1]-ig közzé kell tenni.

(10) Az Ügynökség háromévente 
meghatározza és nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi azon mutatók és az 
ezeknek megfelelő referenciaértékek 
együttesét, amelyek alapján a II. melléklet 
1. és 3. pontjában felsorolt infrastruktúra-
kategóriákba tartozó összehasonlítható 
projektek fajlagos beruházási költségei 
összehasonlíthatók. Ezeket a 
referenciaértékeket a villamosenergia-piaci 
és a földgázpiaci ENTSO felhasználhatja a 
következő uniós tízéves hálózatfejlesztési 
tervekhez készítendő költség-haszon 
elemzések során. Az első ilyen mutatót 
[2022. november 1]-ig közzé kell tenni. Az 
infrastruktúra-tulajdonosok, a 
rendszerüzemeltetők és a harmadik félnek 
minősülő projektgazdák kötelesek átadni 
a vonatkozó adatokat a nemzeti 
szabályozó hatóságoknak és az 
Ügynökségnek.

Or. en

Módosítás 538
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Ügynökség háromévente 
meghatározza és nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi azon mutatók és az 
ezeknek megfelelő referenciaértékek 

(10) Az Ügynökség kétévente 
meghatározza és nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi azon mutatók és az 
ezeknek megfelelő referenciaértékek 
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együttesét, amelyek alapján a II. melléklet 
1. és 3. pontjában felsorolt infrastruktúra-
kategóriákba tartozó összehasonlítható 
projektek fajlagos beruházási költségei 
összehasonlíthatók. Ezeket a 
referenciaértékeket a villamosenergia-
piaci és a földgázpiaci ENTSO 
felhasználhatja a következő uniós tízéves 
hálózatfejlesztési tervekhez készítendő 
költség-haszon elemzések során. Az első 
ilyen mutatót [2022. november 1]-ig közzé 
kell tenni.

együttesét, amelyek alapján a II. 
mellékletben felsorolt infrastruktúra-
kategóriák üvegházhatásúgáz-csökkentési 
lehetőségein alapuló összehasonlítható 
projektek, valamint a kereslet oldali 
irányítási és rugalmassági intézkedések, 
továbbá az energetikai rendszerek 
integrációs projektek fajlagos beruházási 
költségei összehasonlíthatók. Ezeket a 
referenciaértékeket az EIC felhasználhatja 
a következő uniós tízéves hálózatfejlesztési 
tervekhez készítendő költség-haszon 
elemzések során. Az első ilyen mutatót 
[2022. november 1]-ig közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 539
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Ügynökség háromévente 
meghatározza és nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi azon mutatók és az 
ezeknek megfelelő referenciaértékek 
együttesét, amelyek alapján a II. melléklet 
1. és 3. pontjában felsorolt infrastruktúra-
kategóriákba tartozó összehasonlítható 
projektek fajlagos beruházási költségei 
összehasonlíthatók. Ezeket a 
referenciaértékeket a villamosenergia-piaci 
és a földgázpiaci ENTSO felhasználhatja a 
következő uniós tízéves hálózatfejlesztési 
tervekhez készítendő költség-haszon 
elemzések során. Az első ilyen mutatót 
[2022. november 1]-ig közzé kell tenni.

(10) Az Ügynökség négyévente 
meghatározza és nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi azon mutatók és az 
ezeknek megfelelő referenciaértékek 
együttesét, amelyek alapján a II. melléklet 
1. és 3. pontjában felsorolt infrastruktúra-
kategóriákba tartozó összehasonlítható 
projektek fajlagos beruházási költségei 
összehasonlíthatók. Ezeket a 
referenciaértékeket a villamosenergia-piaci 
és a földgázpiaci ENTSO felhasználhatja a 
következő uniós tízéves hálózatfejlesztési 
tervekhez készítendő költség-haszon 
elemzések során. Az első ilyen mutatót 
[2023. november 1]-ig közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 540
Marie Toussaint
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO [2023. december 
31]-ig közösen egy következetes és 
összekapcsolt energia- és hálózati modellt 
terjesztenek a Bizottság és az Ügynökség 
elé, amely egyaránt magában foglalja a 
villamosenergia-, földgáz- és 
hidrogénátviteli infrastruktúrát, illetve -
tárolást, valamint az LNG-létesítményeket 
és elektrolizátorokat, és amely a kiemelt 
energia-infrastruktúra-folyosókra és -
területekre kiterjedően, az V. mellékletben 
foglalt alapelvek szerint kerül 
kidolgozásra.

törölve

Or. en

Módosítás 541
Christophe Grudler, Bart Groothuis, Morten Petersen, Valérie Hayer, Klemen Grošelj

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO [2023. december 
31]-ig közösen egy következetes és 
összekapcsolt energia- és hálózati modellt 
terjesztenek a Bizottság és az Ügynökség 
elé, amely egyaránt magában foglalja a 
villamosenergia-, földgáz- és 
hidrogénátviteli infrastruktúrát, illetve -
tárolást, valamint az LNG-létesítményeket 
és elektrolizátorokat, és amely a kiemelt 
energia-infrastruktúra-folyosókra és -
területekre kiterjedően, az V. mellékletben 
foglalt alapelvek szerint kerül 
kidolgozásra.

(11) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO [2023. december 
31]-ig közösen egy következetes és 
összekapcsolt energia- és hálózati modellt 
terjesztenek a Bizottság és az Ügynökség 
elé, amely egyaránt magában foglalja a 
villamosenergia-, földgáz-, hő- és 
hidrogénátviteli infrastruktúrát, illetve -
tárolást, erőműveket, valamint az LNG-
létesítményeket és elektrolizátorokat, és 
amely a kiemelt energia-infrastruktúra-
folyosókra és -területekre kiterjedően, az 
V. mellékletben foglalt alapelvek szerint 
kerül kidolgozásra. Adott esetben a 
modellnek figyelembe kell vennie az 
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elosztási infrastruktúrát.

Or. en

Indokolás

A közös tízéves hálózatfejlesztési terv 2022 már figyelembe veszi az elosztási infrastruktúrát. 
Az energiainfrastruktúráról szóló 2020-as koppenhágai fórum következtetései szintén 
hangsúlyozták az elosztóhálózatok fontosságát, adott esetben.

Módosítás 542
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Ivan Štefanec, 
Markus Pieper, Tomas Tobé, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu 
Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO [2023. december 
31]-ig közösen egy következetes és 
összekapcsolt energia- és hálózati modellt 
terjesztenek a Bizottság és az Ügynökség 
elé, amely egyaránt magában foglalja a 
villamosenergia-, földgáz- és 
hidrogénátviteli infrastruktúrát, illetve -
tárolást, valamint az LNG-létesítményeket 
és elektrolizátorokat, és amely a kiemelt 
energia-infrastruktúra-folyosókra és -
területekre kiterjedően, az V. mellékletben 
foglalt alapelvek szerint kerül 
kidolgozásra.

(11) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO [2023. december 
31]-ig közösen egy következetes és 
összekapcsolt energia- és hálózati modellt 
terjesztenek a Bizottság és az Ügynökség 
elé, amely egyaránt magában foglalja a 
villamosenergia-, földgáz-, hő- és 
hidrogénátviteli infrastruktúrát, illetve -
tárolást, valamint az LNG-létesítményeket 
és elektrolizátorokat, és amely a kiemelt 
energia-infrastruktúra-folyosókra és -
területekre kiterjedően, az V. mellékletben 
foglalt alapelvek szerint kerül 
kidolgozásra. Adott esetben a modellnek 
figyelembe kell vennie az elosztási 
infrastruktúrát is.

Or. en

Módosítás 543
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO [2023. december 
31]-ig közösen egy következetes és 
összekapcsolt energia- és hálózati modellt 
terjesztenek a Bizottság és az Ügynökség 
elé, amely egyaránt magában foglalja a 
villamosenergia-, földgáz- és 
hidrogénátviteli infrastruktúrát, illetve -
tárolást, valamint az LNG-létesítményeket 
és elektrolizátorokat, és amely a kiemelt 
energia-infrastruktúra-folyosókra és -
területekre kiterjedően, az V. mellékletben 
foglalt alapelvek szerint kerül 
kidolgozásra.

(11) Az Ügynökség [2023. december 
31]-ig egy következetes és összekapcsolt 
energia- és hálózati modellt terjeszt a 
Bizottság és a tagállamok elé, amely 
egyaránt magában foglalja a 
villamosenergia-, földgáz- és 
hidrogénátviteli infrastruktúrát, illetve -
tárolást, valamint a hő- és 
elektrolizátorokat, és amely a kiemelt 
energia-infrastruktúra-folyosókra és -
területekre kiterjedően, az V. mellékletben 
foglalt alapelvek szerint kerül 
kidolgozásra.

Or. en

Módosítás 544
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A (11) bekezdésben említett 
konzisztens és összekapcsolt modellnek ki 
kell terjednie legalább az adott ágazat 
összekapcsolódási pontjaira az 
infrastruktúra-tervezés minden 
szakaszában, konkrétan a 
forgatókönyvekre, az infrastrukturális 
hiányosságok azonosítására, különös 
tekintettel a határokon átnyúló 
kapacitásokra és a projektek értékelésére.

(12) Az (1) bekezdésben említett 
konzisztens és összekapcsolt modellezés a 
következőkből áll:

a) egy nyílt forráskódú informatikai 
szimulációs eszköz, amely lefedi a 
villamosenergia, a hidrogén, a fűtési és 
hűtési, valamint a gázhálózatok és a 
piacok összekapcsolódási pontjait, és 
amelyet minden benyújtott közös és 
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kölcsönös érdekű projekt értékeléséhez és 
az infrastrukturális hiányosságok 
azonosításához használni kell;
b) a modellezés teljes és átlátható leírását 
tartalmazó dokumentum, amely 
tartalmazza az összes egyenletet, a 
bemeneti adatok leírását és az elvégzett 
számításokat.

Or. en

Módosítás 545
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Miután a Bizottság az (1)–(6) 
bekezdésben meghatározott eljárással 
összhangban jóváhagyta a (11) 
bekezdésben említett konzisztens és 
összekapcsolt modellt, azt bele kell 
foglalni az (1) bekezdésben említett 
módszerekbe.

(13) Miután a Bizottság az (1)–(5) 
bekezdésben meghatározott eljárással 
összhangban jóváhagyta a (1) bekezdésben 
említett konzisztens és összekapcsolt 
modellt, azt bele kell foglalni az (1) 
bekezdésben említett módszerekbe.

Or. en

Módosítás 546
Morten Petersen, Iskra Mihaylova

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Miután a Bizottság az (1)–(6) 
bekezdésben meghatározott eljárással 
összhangban jóváhagyta a (11) 
bekezdésben említett konzisztens és 
összekapcsolt modellt, azt bele kell 
foglalni az (1) bekezdésben említett 

(13) Miután az Ügynökség az (1)–(5) 
bekezdésben meghatározott eljárással 
összhangban jóváhagyta a (11) 
bekezdésben említett konzisztens és 
összekapcsolt modellt, azt bele kell 
foglalni az (1) bekezdésben említett 
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módszerekbe. módszerekbe.

Or. en

Módosítás 547
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 13 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az összekapcsolt modellt a (13) 
bekezdés szerinti jóváhagyásától számítva 
négyévente frissíteni kell a (11)–(13) 
bekezdésben leírt eljárásnak megfelelően.

Or. en

Módosítás 548
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
A [hatálybalépés]-ig a Bizottság 
létrehozza az Energiainfrastruktúra-ügyi 
Tanácsot (EIC). A Bizottság 
kiegyensúlyozott tagságot javasol az e 
cikkben említett érdekelt felek, a 2. és 12. 
cikkben említett tevékenységek listája 
alapján, és javaslatot tesz a döntéshozatal 
belső irányítási szabályaira. Az EIC 
független szakértőkből áll, ideértve a 
tudományos körök és legalább az alábbiak 
képviselőit: a Villamosenergia-piaci 
Átvitelirendszer-üzemeltetők Európai 
Hálózata (villamosenergia-piaci ENTSO), 
az EU DSO szervezete, az elektromobilitás 
és a villamosenergia-tárolás üzemeltetői, a 
villamosenergia-piaci szereplők, a 



PE691.400v01-00 84/191 AM\1229550HU.docx

HU

villamosenergia-fogyasztók, a független 
aggregátorok, a keresletoldali 
válaszintézkedések szolgáltatói, a 
villamosenergia-termelők (a 2019/944 
irányelvben meghatározott valamennyi 
szereplő), a hidrogéntermeléssel, -
szállítással, -elosztással, -tárolással és -
fogyasztással foglalkozó szervezetek, a 
fűtés és a hűtés előállításával, 
üzemeltetésével, továbbításával, 
elosztásával és felhasználásával 
foglalkozó szervezetek, a fűtés- és 
hűtésfogyasztók, az energiahatékonysági 
megoldásokban és az épületfelújításban 
részt vevő szervezetek, az 
energiaközösségek, a helyi hatóságok és a 
civil társadalmi szervezetek. A 
képviseletnek kiegyensúlyozottnak kell 
lennie, és a résztvevőknek egyenlő 
jogokkal kell rendelkezniük a 
döntéshozatalban.
(Ennek a cikknek a 11. cikk előtt kell 
lennie.)

Or. en

Módosítás 549
Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Az energetikai infrastruktúra tervezésével 

foglalkozó bizottság
2022. március 1-ig a Bizottság létrehozza 
az energetikai infrastruktúra tervezésével 
foglalkozó bizottságot. Az CPEI független 
szakértőkből áll, ideértve a tudományos 
körök és legalább az alábbiak képviselőit: 
a Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózata 
(villamosenergia-piaci ENTSO), az EU 
DSO szervezete, az elektromobilitás és a 
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villamosenergia-tárolás üzemeltetői, a 
villamosenergia-piaci szereplők, a 
villamosenergia-fogyasztók, a független 
aggregátorok, a keresletoldali 
válaszintézkedések szolgáltatói, a 
villamosenergia-termelők (a 2019/944 
irányelvben meghatározott valamennyi 
szereplő), a hidrogéntermeléssel, -
szállítással, -elosztással, -tárolással és -
fogyasztással foglalkozó szervezetek, a 
fűtés és a hűtés előállításával, 
üzemeltetésével, továbbításával, 
elosztásával és felhasználásával 
foglalkozó szervezetek, a fűtés- és 
hűtésfogyasztók, az energiahatékonysági 
megoldásokban és az épületfelújításban 
részt vevő szervezetek, a helyi hatóságok, 
a szakszervezetek és a civil társadalmi 
szervezetek. A képviseletnek 
kiegyensúlyozottnak kell lennie, és a 
résztvevőknek egyenlő jogokkal kell 
rendelkezniük a döntéshozatalban.

Or. en

Módosítás 550
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Ivan Štefanec, 
Markus Pieper, Tomas Tobé, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu 
Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azt követően, hogy a Bizottság és 
legalább az összes érdekelt felet képviselő 
szervezetek (ideértve a villamosenergia-
piaci, illetve a földgázpiaci ENTSO-t, az 
uniós elosztórendszer-üzemeltetők 
szervezetét és a hidrogénágazat releváns 
érdekelt feleit) bevonásával széleskörű 
konzultációs folyamatot folytatott, az 
Ügynökség [2022. július 31]-ig közzéteszi 
a villamosenergia-piaci ENTSO és a 

törölve
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földgázpiaci ENTSO által kidolgozandó 
közös forgatókönyvekre vonatkozó 
keretjellegű iránymutatásokat. Ezeket az 
iránymutatásokat szükség szerint 
rendszeresen frissíteni kell.
Az iránymutatásokba bele kell foglalni az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvét, és azoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO által elkészített 
mögöttes forgatókönyvek teljes mértékben 
összhangban legyenek az Európai Unió 
legújabb közép- és hosszú távú 
dekarbonizációs célkitűzéseivel és a 
rendelkezésre álló legfrissebb bizottsági 
forgatókönyvekkel.

Or. en

Módosítás 551
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azt követően, hogy a Bizottság és 
legalább az összes érdekelt felet képviselő 
szervezetek (ideértve a villamosenergia-
piaci, illetve a földgázpiaci ENTSO-t, az 
uniós elosztórendszer-üzemeltetők 
szervezetét és a hidrogénágazat releváns 
érdekelt feleit) bevonásával széleskörű 
konzultációs folyamatot folytatott, az 
Ügynökség [2022. július 31]-ig közzéteszi 
a villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO által kidolgozandó 
közös forgatókönyvekre vonatkozó 
keretjellegű iránymutatásokat. Ezeket az 
iránymutatásokat szükség szerint 
rendszeresen frissíteni kell.

(1) Azt követően, hogy a Bizottság és 
az EIC bevonásával széleskörű 
konzultációs folyamatot folytatott, az 
Ügynökség [2022. július 31]-ig közzéteszi 
az EIC által kidolgozandó integrált 
forgatókönyvekre vonatkozó keretjellegű 
iránymutatásokat. Ezeket az 
iránymutatásokat szükség szerint 
rendszeresen frissíteni kell.

Or. en
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Módosítás 552
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Jens Geier, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azt követően, hogy a Bizottság és 
legalább az összes érdekelt felet képviselő 
szervezetek (ideértve a villamosenergia-
piaci, illetve a földgázpiaci ENTSO-t, az 
uniós elosztórendszer-üzemeltetők 
szervezetét és a hidrogénágazat releváns 
érdekelt feleit) bevonásával széleskörű 
konzultációs folyamatot folytatott, az 
Ügynökség [2022. július 31]-ig közzéteszi 
a villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO által kidolgozandó 
közös forgatókönyvekre vonatkozó 
keretjellegű iránymutatásokat. Ezeket az 
iránymutatásokat szükség szerint 
rendszeresen frissíteni kell.

(1) Azt követően, hogy a Bizottság és 
legalább az összes érdekelt felet képviselő 
szervezetek (ideértve a villamosenergia-
piaci, illetve a földgázpiaci ENTSO-t, az 
uniós elosztórendszer-üzemeltetők 
szervezetét, a hidrogénágazat, a megújuló 
forrásokra épülő energiatermelési ágazat, 
a rugalmassági szolgáltatók és a civil 
társadalom képviselőit) bevonásával 
széleskörű konzultációs folyamatot 
folytatott, az Ügynökség [2022. július 31]-
ig közzéteszi az Ügynökség által 
kidolgozandó közös forgatókönyvekre 
vonatkozó keretjellegű iránymutatásokat. 
Ezeket az iránymutatásokat szükség szerint 
rendszeresen frissíteni kell.

Or. en

Módosítás 553
Sandra Pereira

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azt követően, hogy a Bizottság és 
legalább az összes érdekelt felet képviselő 
szervezetek (ideértve a villamosenergia-
piaci, illetve a földgázpiaci ENTSO-t, az 
uniós elosztórendszer-üzemeltetők 
szervezetét és a hidrogénágazat releváns 
érdekelt feleit) bevonásával széleskörű 
konzultációs folyamatot folytatott, az 
Ügynökség [2022. július 31]-ig közzéteszi 

(1) Azt követően, hogy a Bizottság és 
az összes érdekelt felet képviselő 
szervezetek (ideértve a villamosenergia-
piaci, illetve a földgázpiaci ENTSO-t, az 
uniós elosztórendszer-üzemeltetők 
szervezetét, a hidrogénágazat releváns 
érdekelt feleit, a nemzeti szabályozó 
hatóságokat és más nemzeti hatóságokat) 
bevonásával széleskörű konzultációs 
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a villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO által kidolgozandó 
közös forgatókönyvekre vonatkozó 
keretjellegű iránymutatásokat. Ezeket az 
iránymutatásokat szükség szerint 
rendszeresen frissíteni kell.

folyamatot folytatott, az Ügynökség [2022. 
július 31]-ig közzéteszi a villamosenergia-
piaci ENTSO és a földgázpiaci ENTSO 
által kidolgozandó közös forgatókönyvekre 
vonatkozó keretjellegű iránymutatásokat. 
Ezeket az iránymutatásokat rendszeresen 
frissíteni kell.

Or. pt

Módosítás 554
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azt követően, hogy a Bizottság és 
legalább az összes érdekelt felet képviselő 
szervezetek (ideértve a villamosenergia-
piaci, illetve a földgázpiaci ENTSO-t, az 
uniós elosztórendszer-üzemeltetők 
szervezetét és a hidrogénágazat releváns 
érdekelt feleit) bevonásával széleskörű 
konzultációs folyamatot folytatott, az 
Ügynökség [2022. július 31]-ig közzéteszi 
a villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO által kidolgozandó 
közös forgatókönyvekre vonatkozó 
keretjellegű iránymutatásokat. Ezeket az 
iránymutatásokat szükség szerint 
rendszeresen frissíteni kell.

(1) Azt követően, hogy a Bizottság, a 
tagállamok és legalább az összes érdekelt 
felet képviselő szervezetek (ideértve a 
villamosenergia-piaci, illetve a 
földgázpiaci ENTSO-t, az uniós 
elosztórendszer-üzemeltetők szervezetét, a 
földgázpiaci elosztórendszer-üzemeltetők 
szervezetét és a hidrogénágazat releváns 
érdekelt feleit) bevonásával széleskörű 
konzultációs folyamatot folytatott, az 
Ügynökség [2022. július 31]-ig közzéteszi 
a villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO által kidolgozandó 
közös forgatókönyvekre vonatkozó 
keretjellegű iránymutatásokat. Ezeket az 
iránymutatásokat szükség szerint 
rendszeresen frissíteni kell.

Or. en

Módosítás 555
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Ivan Štefanec, 
Markus Pieper, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
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12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az iránymutatásokba bele kell foglalni az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvét, és azoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO által elkészített 
mögöttes forgatókönyvek teljes mértékben 
összhangban legyenek az Európai Unió 
legújabb közép- és hosszú távú 
dekarbonizációs célkitűzéseivel és a 
rendelkezésre álló legfrissebb bizottsági 
forgatókönyvekkel.

törölve

Or. en

Módosítás 556
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az iránymutatásokba bele kell foglalni az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvét, és azoknak biztosítaniuk kell, hogy 
a villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO által elkészített 
mögöttes forgatókönyvek teljes mértékben 
összhangban legyenek az Európai Unió 
legújabb közép- és hosszú távú 
dekarbonizációs célkitűzéseivel és a 
rendelkezésre álló legfrissebb bizottsági 
forgatókönyvekkel.

Az iránymutatások megvalósítják az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvét, és biztosítják, hogy a mögöttes 
forgatókönyvek teljes mértékben 
összhangban legyenek az Unió legújabb 
közép- és hosszú távú éghajlat- és 
energiapolitikai célkitűzéseivel, a 
rendelkezésre álló legfrissebb bizottsági 
forgatókönyvekkel – összhangban a 
klímasemlegesség mielőbbi és legkésőbb 
2050-ig történő megvalósításának uniós 
politikai céljával –, valamint a Párizsi 
Megállapodásnak megfelelő, 100 %-ban 
megújuló energiarendszerhez vezető 
forgatókönyvvel.
A villamosenergia-piaci ENTSO, a 
földgázpiaci ENTSO és az összes többi 
érdekelt fél minden szükséges adatot az 
EIC rendelkezésére bocsát az integrált 
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forgatókönyvek elkészítéséhez.

Or. en

Módosítás 557
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az iránymutatásokba bele kell foglalni az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvét, és azoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO által elkészített 
mögöttes forgatókönyvek teljes mértékben 
összhangban legyenek az Európai Unió 
legújabb közép- és hosszú távú 
dekarbonizációs célkitűzéseivel és a 
rendelkezésre álló legfrissebb bizottsági 
forgatókönyvekkel.

Az iránymutatások meghatározzák a 
forgatókönyvek átlátható, 
megkülönböztetésmentes és határozott 
kidolgozásának szabványait, figyelembe 
véve a hálózatfejlesztési tervezés terén 
bevált gyakorlatokat. Továbbá azoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a villamosenergia-
piaci ENTSO és a földgázpiaci ENTSO 
által elkészített mögöttes forgatókönyvek 
kompatibilisek legyenek az Európai Unió 
legújabb közép- és hosszú távú 
dekarbonizációs célkitűzéseivel és a 
rendelkezésre álló legfrissebb bizottsági 
forgatókönyvekkel, valamint hogy 
tükrözzék a tagállamok éghajlat- és 
energiapolitikáját és stratégiáit, valamint 
az uniós energiainfrastruktúra-
fejlesztések műszaki és gazdasági igényeit.

Or. en

Módosítás 558
Morten Petersen, Iskra Mihaylova

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az iránymutatásokba bele kell foglalni az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvét, és azoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 

Az iránymutatások meghatározzák a 
forgatókönyvek átlátható, 
megkülönböztetésmentes és határozott 
kidolgozásának szabványait, figyelembe 
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földgázpiaci ENTSO által elkészített 
mögöttes forgatókönyvek teljes mértékben 
összhangban legyenek az Európai Unió 
legújabb közép- és hosszú távú 
dekarbonizációs célkitűzéseivel és a 
rendelkezésre álló legfrissebb bizottsági 
forgatókönyvekkel.

véve a hálózatfejlesztési tervezés terén 
bevált gyakorlatokat. Az 
iránymutatásokba, különös tekintettel, bele 
kell foglalni az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvét. Továbbá azoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a villamosenergia-
piaci ENTSO és a földgázpiaci ENTSO 
által elkészített mögöttes forgatókönyvek 
következetesek legyenek az Európai Unió 
legújabb közép- és hosszú távú 
dekarbonizációs célkitűzéseivel és a 
rendelkezésre álló legfrissebb bizottsági 
forgatókönyvekkel.

Or. en

Módosítás 559
Christophe Grudler, Bart Groothuis, Valérie Hayer, Klemen Grošelj

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az iránymutatásokba bele kell foglalni az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvét, és azoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO által elkészített 
mögöttes forgatókönyvek teljes mértékben 
összhangban legyenek az Európai Unió 
legújabb közép- és hosszú távú 
dekarbonizációs célkitűzéseivel és a 
rendelkezésre álló legfrissebb bizottsági 
forgatókönyvekkel.

Az iránymutatások meghatározzák a 
forgatókönyvek átlátható, 
megkülönböztetésmentes és határozott 
kidolgozásának szabványait, figyelembe 
véve a hálózatfejlesztési tervezés terén 
bevált gyakorlatokat. Az 
iránymutatásokba, különös tekintettel, bele 
kell foglalni az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvét, és azoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a villamosenergia-
piaci ENTSO és a földgázpiaci ENTSO 
által elkészített mögöttes forgatókönyvek 
teljes mértékben összhangban legyenek az 
Európai Unió legújabb közép- és hosszú 
távú dekarbonizációs célkitűzéseivel és a 
rendelkezésre álló legfrissebb bizottsági 
forgatókönyvekkel.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság és a semlegesség az Ügynökség munkájának fő alapelvei, amelyeket a 
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rendeletben fel kell idézni. A tízéves hálózatfejlesztési terv kidolgozása során alapvető 
fontosságú, hogy az ENTSO-k is betartsák ezeket az elveket.

Módosítás 560
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az iránymutatásokba bele kell foglalni az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvét, és azoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO által elkészített 
mögöttes forgatókönyvek teljes mértékben 
összhangban legyenek az Európai Unió 
legújabb közép- és hosszú távú 
dekarbonizációs célkitűzéseivel és a 
rendelkezésre álló legfrissebb bizottsági 
forgatókönyvekkel.

Az iránymutatásoknak az 
energiahatékonyság elsődleges elvét kell 
megvalósítaniuk a beruházások 
energiahatékonyságának és 
költséghatékonyságának átfogó, 
energiahálózati szempontból történő 
értékelésére szolgáló mutatók – szakértői 
háttérrel együtt történő – kidolgozása 
révén, és biztosítaniuk kell, hogy az ACER 
által elkészített mögöttes forgatókönyvek 
teljes mértékben összhangban legyenek az 
Európai Unió legújabb közép- és hosszú 
távú dekarbonizációs célkitűzéseivel és a 
rendelkezésre álló legfrissebb bizottsági 
forgatókönyvekkel.

Or. en

Módosítás 561
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Ivan Štefanec, 
Markus Pieper, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO kidolgozza az Unió 
egészére kiterjedő, tízéves 
hálózatfejlesztési tervhez alkalmazandó 
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közös forgatókönyveket, figyelembe véve 
az (új) Va. mellékletben meghatározott 
iránymutatásokat.

Or. en

Módosítás 562
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO az uniós tízéves 
hálózatfejlesztési tervek összeállításához 
használandó közös forgatókönyvek 
kidolgozása során követik az Ügynökség 
keretjellegű iránymutatásait.

törölve

Or. en

Módosítás 563
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Ivan Štefanec, 
Markus Pieper, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO az uniós tízéves 
hálózatfejlesztési tervek összeállításához 
használandó közös forgatókönyvek 
kidolgozása során követik az Ügynökség 
keretjellegű iránymutatásait.

törölve

Or. en
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Módosítás 564
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO az uniós tízéves 
hálózatfejlesztési tervek összeállításához 
használandó közös forgatókönyvek 
kidolgozása során követik az Ügynökség 
keretjellegű iránymutatásait.

(2) Az EIC az uniós tízéves 
hálózatfejlesztési terv összeállításához 
használandó integrált forgatókönyvek 
kidolgozása során követi az Ügynökség 
keretjellegű iránymutatásait.

Or. en

Módosítás 565
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Ivan Štefanec, 
Markus Pieper, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO konzultáció 
céljából létrehoz egy érdekképviseleti 
csoportot a forgatókönyvek kidolgozási 
folyamatának részeként, amelyben az 
érintett érdekelt feleket képviselő 
valamennyi szervezet képviselteti magát, 
beleértve az EU DSO szervezetét és a 
hidrogénnel foglalkozó érdekelt feleket.

Or. en

Módosítás 566
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO felkérik az összes 
érintett érdekelt felet képviselő 
szervezeteket, beleértve az elosztórendszer-
üzemeltetők uniós szervezetét és az összes 
hidrogénnel foglalkozó érdekelt felet is, 
hogy vegyenek részt a forgatókönyvek 
kidolgozásában.

törölve

Or. en

Módosítás 567
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Ivan Štefanec, 
Markus Pieper, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO felkérik az összes 
érintett érdekelt felet képviselő 
szervezeteket, beleértve az elosztórendszer-
üzemeltetők uniós szervezetét és az összes 
hidrogénnel foglalkozó érdekelt felet is, 
hogy vegyenek részt a forgatókönyvek 
kidolgozásában.

törölve

Or. en

Módosítás 568
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, 
Nicolás González Casares, Niels Fuglsang

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

(3) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO felkérik az összes 
érintett érdekelt felet képviselő 
szervezeteket, beleértve az elosztórendszer-
üzemeltetők uniós szervezetét és az összes 
hidrogénnel foglalkozó érdekelt felet is, 
hogy vegyenek részt a forgatókönyvek 
kidolgozásában.

(3) Az integrált energiarendszer 
megvalósítása érdekében az Ügynökség 
forgatókönyveinek kidolgozása során az 
összes klímasemleges energetikai 
megoldásra kiterjedő, kiegyensúlyozott 
szakértelemre van szükség, a kereslettől a 
leszállításon át a kínálati oldalig. Az 
Ügynökség felkéri a megfelelő műszaki 
szakértelemmel rendelkező szervezeteket, 
beleértve a villamosenergia-piaci ENTSO-t 
és a földgázpiaci ENTSO-t, az 
elosztórendszer-üzemeltetők uniós 
szervezetét és a hidrogénágazat, a 
megújuló villamosenergia-ágazat, a 
rugalmas szolgáltatásokat nyújtó ágazat 
és a civil társadalom valamennyi érintett 
képviselőjét, hogy vegyenek részt a 
forgatókönyvek kidolgozásában. Az ACER 
jelentést tesz arról, hogy a feltételezések 
hogyan járulnak hozzá a 
klímasemlegesség felé vezető következetes 
pályához.

Or. en

Módosítás 569
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO közzéteszik a közös 
forgatókönyvekről szóló jelentés 
tervezetét, és azt benyújtják 
véleményezésre az Ügynökséghez és a 
Bizottsághoz.

(4) Az Ügynökség közzéteszi a közös 
forgatókönyvekről szóló jelentés 
tervezetét, és azt benyújtják 
véleményezésre a Bizottsághoz.

Or. en
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Módosítás 570
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO közzéteszik a közös 
forgatókönyvekről szóló jelentés 
tervezetét, és azt benyújtják 
véleményezésre az Ügynökséghez és a 
Bizottsághoz.

(4) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO közzéteszik a közös 
forgatókönyvekről szóló jelentés 
tervezetét, és azt benyújtják 
véleményezésre az Ügynökséghez és 
jóváhagyásra a Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 571
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO közzéteszik a közös 
forgatókönyvekről szóló jelentés 
tervezetét, és azt benyújtják 
véleményezésre az Ügynökséghez és a 
Bizottsághoz.

(4) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO közzéteszik a közös 
forgatókönyvekről szóló jelentés 
tervezetét, és azt benyújtják 
véleményezésre az Ügynökséghez és 
jóváhagyásra a Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 572
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Ivan Štefanec, 
Markus Pieper, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(4) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO közzéteszik a közös 
forgatókönyvekről szóló jelentés 
tervezetét, és azt benyújtják 
véleményezésre az Ügynökséghez és a 
Bizottsághoz.

(4) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO közzéteszik a közös 
forgatókönyvekről szóló jelentés 
tervezetét, és azt benyújtják 
véleményezésre az Ügynökséghez és 
jóváhagyásra a Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 573
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO közzéteszik a közös 
forgatókönyvekről szóló jelentés 
tervezetét, és azt benyújtják 
véleményezésre az Ügynökséghez és a 
Bizottsághoz.

(4) Az EIC közzéteszi az integrált 
forgatókönyvekről szóló jelentés 
tervezetét, és azt benyújtja véleményezésre 
az Ügynökséghez és a Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 574
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Ügynökség – a konzultációs 
folyamat során beérkezett információkkal 
és az ezek figyelembevételéről szóló 
jelentéssel együtt – a közös 
forgatókönyvekről szóló jelentés tervezete 
kézhezvételének napjától számított három 
hónapon belül véleményt terjeszt a 
villamosenergia-piaci ENTSO, a 
földgázpiaci ENTSO és a Bizottság elé.

törölve
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Or. en

Módosítás 575
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Ügynökség – a konzultációs 
folyamat során beérkezett információkkal 
és az ezek figyelembevételéről szóló 
jelentéssel együtt – a közös 
forgatókönyvekről szóló jelentés tervezete 
kézhezvételének napjától számított három 
hónapon belül véleményt terjeszt a 
villamosenergia-piaci ENTSO, a 
földgázpiaci ENTSO és a Bizottság elé.

(5) Az Ügynökség a forgatókönyvekről 
szóló jelentés tervezete kézhezvételének 
napjától számított három hónapon belül 
véleményt terjeszt az EIC és a Bizottság 
elé.

Or. en

Módosítás 576
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Ügynökség – a konzultációs 
folyamat során beérkezett információkkal 
és az ezek figyelembevételéről szóló 
jelentéssel együtt – a közös 
forgatókönyvekről szóló jelentés tervezete 
kézhezvételének napjától számított három 
hónapon belül véleményt terjeszt a 
villamosenergia-piaci ENTSO, a 
földgázpiaci ENTSO és a Bizottság elé.

(5) Az Ügynökség – a konzultációs 
folyamat során beérkezett információkkal 
és az ezek figyelembevételéről szóló 
jelentéssel együtt – a közös 
forgatókönyvekről szóló jelentés tervezete 
kézhezvételének napjától számított három 
hónapon belül módosításokra vonatkozó 
javaslatokat tartalmazó véleményt terjeszt 
a villamosenergia-piaci ENTSO, a 
földgázpiaci ENTSO és a Bizottság elé.

Or. en
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Módosítás 577
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Ügynökség (5) bekezdésben 
meghatározott véleményének kellő 
figyelembevételével a Bizottság benyújtja 
véleményét a villamosenergia-piaci, illetve 
a földgázpiaci ENTSO-hoz.

törölve

Or. en

Módosítás 578
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Ügynökség (5) bekezdésben 
meghatározott véleményének kellő 
figyelembevételével a Bizottság benyújtja 
véleményét a villamosenergia-piaci, illetve 
a földgázpiaci ENTSO-hoz.

törölve

Or. en

Módosítás 579
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Ivan Štefanec, 
Markus Pieper, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Ügynökség (5) bekezdésben 
meghatározott véleményének kellő 

törölve
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figyelembevételével a Bizottság benyújtja 
véleményét a villamosenergia-piaci, illetve 
a földgázpiaci ENTSO-hoz.

Or. en

Módosítás 580
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Ügynökség (5) bekezdésben 
meghatározott véleményének kellő 
figyelembevételével a Bizottság benyújtja 
véleményét a villamosenergia-piaci, illetve 
a földgázpiaci ENTSO-hoz.

(6) A Bizottság benyújtja véleményét 
az Ügynökséghez.

Or. en

Módosítás 581
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Ügynökség (5) bekezdésben 
meghatározott véleményének kellő 
figyelembevételével a Bizottság benyújtja 
véleményét a villamosenergia-piaci, illetve 
a földgázpiaci ENTSO-hoz.

(6) Az Ügynökség (5) bekezdésben 
meghatározott véleményének kellő 
figyelembevételével a Bizottság benyújtja 
véleményét az EIC számára.

Or. en

Módosítás 582
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Ügynökség véleményének kellő 
figyelembevételével és a Bizottság 
véleményével összhangban a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO elfogadják a közös 
forgatókönyvekről szóló jelentést, és az 
aktualizált jelentést benyújtják 
jóváhagyásra a Bizottsághoz.

(7) Az Ügynökség a Bizottság 
véleményével összhangban módosítja a 
közös forgatókönyvekről szóló jelentést, és 
az aktualizált jelentést benyújtja 
jóváhagyásra a Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 583
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Ügynökség véleményének kellő 
figyelembevételével és a Bizottság 
véleményével összhangban a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO elfogadják a közös 
forgatókönyvekről szóló jelentést, és az 
aktualizált jelentést benyújtják 
jóváhagyásra a Bizottsághoz.

(7) Az Ügynökség (5) bekezdésben 
említett véleményének kellő 
figyelembevételével a Bizottság 
jóváhagyja vagy módosítja a közös 
forgatókönyvekről szóló jelentést, vagy 
módosításokat kér.

Or. en

Módosítás 584
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Ivan Štefanec, 
Markus Pieper, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Ügynökség véleményének kellő 
figyelembevételével és a Bizottság 
véleményével összhangban a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO elfogadják a közös 
forgatókönyvekről szóló jelentést, és az 
aktualizált jelentést benyújtják 
jóváhagyásra a Bizottsághoz.

(7) Az Ügynökség véleményének kellő 
figyelembevételével a Bizottság 
jóváhagyja vagy módosítja a közös 
forgatókönyvekről szóló jelentést, vagy 
módosításokat kér a villamosenergia-piaci 
ENTSO-tól és a földgázpiaci ENTSO-tól.

Or. en

Módosítás 585
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Ügynökség véleményének kellő 
figyelembevételével és a Bizottság 
véleményével összhangban a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO elfogadják a közös 
forgatókönyvekről szóló jelentést, és az 
aktualizált jelentést benyújtják 
jóváhagyásra a Bizottsághoz.

(7) Az Ügynökség véleményének kellő 
figyelembevételével és a Bizottság 
véleményével összhangban az EIC 
módosítja a forgatókönyvekről szóló 
jelentést, és az aktualizált jelentést 
benyújtja jóváhagyásra a Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 586
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO a módosított 
forgatókönyveket benyújtják jóváhagyásra 
a Bizottságnak, a Bizottság módosítási 
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kérelmében meghatározott határidőn 
belül.

Or. en

Módosítás 587
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO a közös 
forgatókönyvekről szóló jelentésnek a (7) 
bekezdéssel összhangban történő bizottsági 
jóváhagyásától számított két héten belül 
internetes oldalukon közzéteszik a közös 
forgatókönyvekről szóló jelentést. A 
hozzászólásokra vonatkozó és az ennek 
eredményeként keletkező, kapcsolódó 
adatokat kellően pontos formában 
nyilvánosságra hozzák, megfelelően 
figyelembe véve a nemzeti jogot és az 
alkalmazandó titoktartási 
megállapodásokat.

(8) Az Ügynökség, a 
forgatókönyvekről szóló jelentésnek a (7) 
bekezdéssel összhangban történő bizottsági 
jóváhagyásától számított két héten belül, 
internetes oldalán közzéteszi a 
forgatókönyvekről szóló jelentését. A 
hozzászólásokra vonatkozó és az ennek 
eredményeként keletkező, kapcsolódó 
adatokat kellően pontos formában 
nyilvánosságra hozza, megfelelően 
figyelembe véve a nemzeti jogot és az 
alkalmazandó titoktartási 
megállapodásokat.

Or. en

Módosítás 588
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO a közös 
forgatókönyvekről szóló jelentésnek a (7) 
bekezdéssel összhangban történő bizottsági 
jóváhagyásától számított két héten belül 

(8) Az EIC, a forgatókönyvekről szóló 
jelentésnek a (7) bekezdéssel összhangban 
történő bizottsági jóváhagyásától számított 
két héten belül, internetes oldalán 
közzéteszi az integrált forgatókönyvekről 
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internetes oldalukon közzéteszik a közös 
forgatókönyvekről szóló jelentést. A 
hozzászólásokra vonatkozó és az ennek 
eredményeként keletkező, kapcsolódó 
adatokat kellően pontos formában 
nyilvánosságra hozzák, megfelelően 
figyelembe véve a nemzeti jogot és az 
alkalmazandó titoktartási 
megállapodásokat.

szóló jelentést. A hozzászólásokra 
vonatkozó és az ennek eredményeként 
keletkező, kapcsolódó adatokat – kellően 
pontos formában ahhoz, hogy egy 
harmadik fél reprodukálhassa az 
eredményeket – nyilvánosságra hozzák, 
megfelelően figyelembe véve a nemzeti 
jogot és az alkalmazandó titoktartási 
megállapodásokat.

Or. en

Módosítás 589
Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Hosszú távú forgatókönyvek

 (1) Miután kiterjedt konzultációs 
folyamatot folytattak a Bizottság és az 
összes érdekelt felet képviselő szervezet 
bevonásával, mindezt átlátható, átfogó, 
pontos és tudományos alapú módszertan 
alapján, a CPEI, a 2050-ig tartó tervezési 
időszakra vonatkozó uniós 
klímasemlegességi célkitűzéssel 
összhangban, átfogó, hosszú távú 
forgatókönyveket dolgoz ki. 
 (2) A hosszú távú forgatókönyveknek a 
2030-ig megvalósítandó felülvizsgált 
uniós energia- és éghajlat-politikai 
célokat kell kiindulási alapként venniük, 
és ki kell jelölniük a klímasemlegességi 
célkitűzés mielőbbi eléréséhez szükséges 
infrastrukturális forgatókönyvek útját, 
összhangban a globális hőmérséklet-
növekedés 1,5 °C-ra történő 
korlátozásának szükségességével, és 
figyelembe véve a Bizottság legújabb 
elérhető forgatókönyveit is. Ezek a 
tagállamok energiahatékonyságán és 
megújuló energiában rejlő potenciálján 
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alapulnak, és összekapcsolódnak nemzeti 
energia- és klímaterveikkel, valamint az e 
rendelet 14. cikke szerinti offshore 
energiahálózatok tervezésével. Biztosítják, 
hogy véget ér az erőforrások 
fenntarthatatlan kiaknázása és a 
szolgáltatóktól való függőség, valamint 
megszűnnek a nem megtérülő eszközök. 
 (3) A forgatókönyvek kötelező érvényű 
hálózatfejlesztési mérföldköveket és 
közbenső lépéseket határoznak meg, 
amelyeket az UNFCCC szigorítási 
mechanizmusához igazított ciklusban 
ötévente kell elérni. 
(4) A hosszú távú forgatókönyveket a 12. 
cikkben ismertetett tízéves 
hálózatfejlesztési tervvel összhangban kell 
kidolgozni és frissíteni. A hozzászólásokra 
vonatkozó és az ennek eredményeként 
keletkező, kapcsolódó adatokkal együtt 
kellően pontos formában nyilvánosságra 
kell hozni őket, lehetővé téve az 
átláthatóságot és megfelelően figyelembe 
véve az alkalmazandó jogi 
követelményeket, ideértve a titoktartást is. 

Or. en

Módosítás 590
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Hosszú távú forgatókönyvek

(1) Miután kiterjedt konzultációs 
folyamatot folytatott a Bizottság és 
legalább az összes érdekelt felet képviselő 
szervezetek bevonásával, az EIC a 2050-ig 
tartó tervezési időszakra vonatkozó uniós 
klímasemlegességi célkitűzéssel 
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összhangban átfogó hosszú távú 
forgatókönyveket dolgoz ki.
(2) A hosszú távú forgatókönyveknek a 
2030-ig megvalósítandó felülvizsgált 
uniós energia- és éghajlat-politikai 
célokat kell kiindulási alapként venniük, 
és ki kell jelölniük a klímasemlegességi 
célkitűzés mielőbbi eléréséhez szükséges 
infrastrukturális forgatókönyvek útját, 
összhangban a globális hőmérséklet-
növekedés 1,5 °C-ra történő 
korlátozásának szükségességével, és 
figyelembe véve a Bizottság legújabb 
elérhető forgatókönyveit is. Ezek a 
tagállamok energiahatékonyságán és 
megújuló energiában rejlő potenciálján 
alapulnak, és összekapcsolódnak nemzeti 
energia- és klímaterveikkel, valamint az e 
rendelet 14. cikke szerinti offshore 
energiahálózatok tervezésével.
(3) A forgatókönyvek kötelező érvényű 
hálózatfejlesztési mérföldköveket és 
közbenső lépéseket határoznak meg, 
amelyeket az UNFCCC szigorítási 
mechanizmusához igazított ciklusban 
ötévente kell elérni.
(4) A hosszú távú forgatókönyveket a 12. 
cikkben ismertetett tízéves 
hálózatfejlesztési tervvel összhangban kell 
kidolgozni és frissíteni. A hozzászólásokra 
vonatkozó és az ennek eredményeként 
keletkező, kapcsolódó adatokkal együtt 
kellően pontos formában nyilvánosságra 
kell hozni őket, lehetővé téve az 
átláthatóságot és megfelelően figyelembe 
véve az alkalmazandó jogi 
követelményeket, ideértve a titoktartást is.

Or. en

Módosítás 591
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

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

(1) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO kétévente 
közzéteszi az uniós tízéves 
hálózatfejlesztési tervek keretében 
kidolgozott infrastrukturális 
hiányosságokról szóló jelentéseket, és 
azokat benyújtja az Ügynökséghez és a 
Bizottsághoz.

(1) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO kétévente 
közzéteszi az uniós tízéves 
hálózatfejlesztési tervek keretében 
kidolgozott infrastrukturális 
hiányosságokról szóló jelentéseket.

Or. en

Módosítás 592
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO kétévente 
közzéteszi az uniós tízéves 
hálózatfejlesztési tervek keretében 
kidolgozott infrastrukturális 
hiányosságokról szóló jelentéseket, és 
azokat benyújtja az Ügynökséghez és a 
Bizottsághoz.

(1) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO kétévente 
közzéteszi az uniós tízéves 
hálózatfejlesztési tervek keretében 
kidolgozott infrastrukturális 
hiányosságokról szóló jelentéseket.

Or. en

Módosítás 593
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO kétévente 
közzéteszi az uniós tízéves 

(1) Az EIC kétévente közzéteszi az 
uniós tízéves hálózatfejlesztési terv 
keretében kidolgozott infrastrukturális 
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hálózatfejlesztési tervek keretében 
kidolgozott infrastrukturális 
hiányosságokról szóló jelentéseket, és 
azokat benyújtja az Ügynökséghez és a 
Bizottsághoz.

hiányosságokról szóló jelentést, és azt 
benyújtja az Ügynökséghez és a 
Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 594
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az infrastrukturális hiányosságok 
értékelése során a villamosenergia-piaci 
ENTSO és a földgázpiaci ENTSO 
tekintettel van az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvére, és prioritásként 
mérlegel minden releváns, nem 
infrastruktúrával kapcsolatos megoldást az 
azonosított hiányosságok kezelése 
érdekében.

Az infrastrukturális hiányosságok 
értékelése során az EIC-nek meg kell 
valósítania az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvét, értékelnie kell 
minden releváns, nem infrastruktúrával 
kapcsolatos megoldást (többek között a 
keresletoldali gazdálkodást, a 
piacrendezési megoldásokat, a digitális 
megoldások megvalósítását, az épületek 
felújítását) az azonosított hiányosságok 
kezelése érdekében és javasolnia kell a 
megvalósításukat, mint kiemelt megoldást, 
minden olyan esetben, amikor 
költséghatékonyabbak az egész rendszerre 
nézve, mint egy új kínálatoldali 
infrastruktúra kiépítése. A jelentésben 
külön figyelmet kell fordítani azokra az 
infrastrukturális hiányosságokra, amelyek 
potenciálisan befolyásolhatják az Unió 
közép- és hosszú távú éghajlati 
célkitűzéseinek teljesítését.

Or. en

Módosítás 595
Manuel Bompard

Rendeletre irányuló javaslat
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13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az infrastrukturális hiányosságok 
értékelése során a villamosenergia-piaci 
ENTSO és a földgázpiaci ENTSO 
tekintettel van az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvére, és prioritásként 
mérlegel minden releváns, nem 
infrastruktúrával kapcsolatos megoldást az 
azonosított hiányosságok kezelése 
érdekében.

Az infrastrukturális hiányosságok 
értékelése során a CPEI-nek meg kell 
valósítania az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvét, értékelnie kell 
minden releváns, nem infrastruktúrával 
kapcsolatos megoldást (többek között a 
keresletoldali gazdálkodást, a 
piacrendezési megoldásokat, a digitális 
megoldások megvalósítását, az épületek 
felújítását) az azonosított hiányosságok 
kezelése érdekében és javasolnia kell a 
megvalósításukat, mint kiemelt megoldást, 
minden olyan esetben, amikor 
költséghatékonyabbak az egész rendszerre 
nézve, mint egy új kínálatoldali 
infrastruktúra kiépítése. A jelentésben 
külön figyelmet kell fordítani azokra az 
infrastrukturális hiányosságokra, amelyek 
potenciálisan befolyásolhatják az Unió 
közép- és hosszú távú éghajlati 
célkitűzéseinek teljesítését.

Or. en

Módosítás 596
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az infrastrukturális hiányosságok 
értékelése során a villamosenergia-piaci 
ENTSO és a földgázpiaci ENTSO 
tekintettel van az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvére, és prioritásként 
mérlegel minden releváns, nem 
infrastruktúrával kapcsolatos megoldást az 
azonosított hiányosságok kezelése 
érdekében.

Az infrastrukturális hiányosságok 
értékelése során a villamosenergia-piaci 
ENTSO és a földgázpiaci ENTSO 
tekintettel van az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvére, és prioritásként 
mérlegel minden releváns, nem 
infrastruktúrával kapcsolatos megoldást az 
azonosított hiányosságok kezelése 
érdekében. Annak érdekében biztosítása 
érdekében, hogy az energiahatékonyság 
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elsődlegességének elve végrehajtásra 
kerül, az ENTSO-k a) biztosítják a 
földrajzi helyen rendelkezésre álló és a 
projekt alapjául szolgáló tüzelőanyagok 
iránti kereslet becslésének átláthatóságát; 
b) ütemtervet készítenek az azonosított 
hiányosságok kezelésére felhasználható, 
nem infrastruktúrával kapcsolatos 
megoldásokról.

Or. en

Módosítás 597
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az infrastrukturális hiányosságok 
értékelése során a villamosenergia-piaci 
ENTSO és a földgázpiaci ENTSO 
tekintettel van az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvére, és prioritásként 
mérlegel minden releváns, nem 
infrastruktúrával kapcsolatos megoldást 
az azonosított hiányosságok kezelése 
érdekében.

Az infrastrukturális hiányosságok 
értékelése során a villamosenergia-piaci 
ENTSO és a földgázpiaci ENTSO a 12. 
cikkben meghatározott forgatókönyvekre 
alapozza az elemzését, tekintettel van az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvére, és prioritásként mérlegel minden 
olyan megoldást, ami nem igényel új 
infrastruktúrát az azonosított 
hiányosságok kezeléséhez. Az új 
infrastrukturális megoldások 
mérlegelésekor, az infrastruktúra 
hiányosságainak értékelése során 
figyelembe kell venni az összes vonatkozó 
költséget, beleértve a hálózatok 
megerősítésének költségeit is.

Or. en

Módosítás 598
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Ivan Štefanec, 
Markus Pieper, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az infrastrukturális hiányosságok 
értékelése során a villamosenergia-piaci 
ENTSO és a földgázpiaci ENTSO 
tekintettel van az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvére, és prioritásként 
mérlegel minden releváns, nem 
infrastruktúrával kapcsolatos megoldást 
az azonosított hiányosságok kezelése 
érdekében.

Az infrastrukturális hiányosságok 
értékelése során a villamosenergia-piaci 
ENTSO és a földgázpiaci ENTSO a 12. 
cikkben meghatározott forgatókönyvekre 
alapozza az elemzését, tekintettel van az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvére, és prioritásként mérlegel minden 
olyan releváns megoldást, ami nem 
igényel új infrastruktúrát az azonosított 
hiányosságok kezeléséhez.

Or. en

Módosítás 599
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az infrastrukturális hiányosságok 
értékelése során a villamosenergia-piaci 
ENTSO és a földgázpiaci ENTSO 
tekintettel van az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvére, és prioritásként 
mérlegel minden releváns, nem 
infrastruktúrával kapcsolatos megoldást az 
azonosított hiányosságok kezelése 
érdekében.

Az infrastrukturális hiányosságok 
értékelése során a villamosenergia-piaci 
ENTSO és a földgázpiaci ENTSO 
maximális mértékben tekintettel van az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvére, és prioritásként mérlegel minden 
releváns, nem infrastruktúrával kapcsolatos 
megoldást az azonosított hiányosságok 
kezelése érdekében.

Or. en

Módosítás 600
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Saját jelentése benyújtása előtt a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO kiterjedt 
konzultációs eljárást folytat le, bevonva az 
összes érintett érdekelt felet, beleértve az 
elosztórendszer-üzemeltetők uniós 
szervezetét is, az összes hidrogénnel 
foglalkozó érdekelt felet, valamint az I. 
mellékletben meghatározott kiemelt 
jelentőségű folyosók részét képező összes 
tagállam képviselőit.

törölve

Or. en

Módosítás 601
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Jens Geier, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Saját jelentése benyújtása előtt a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO kiterjedt konzultációs 
eljárást folytat le, bevonva az összes 
érintett érdekelt felet, beleértve az 
elosztórendszer-üzemeltetők uniós 
szervezetét is, az összes hidrogénnel 
foglalkozó érdekelt felet, valamint az I. 
mellékletben meghatározott kiemelt 
jelentőségű folyosók részét képező összes 
tagállam képviselőit.

Saját jelentése benyújtása előtt a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO kiterjedt konzultációs 
eljárást folytat le, bevonva az összes 
érintett érdekelt felet a keresleti és kínálati 
oldalról egyaránt, beleértve az 
elosztórendszer-üzemeltetők uniós 
szervezetét, a hidrogénágazat, a megújuló 
villamosenergia-ágazat, a rugalmas 
szolgáltatásokat nyújtó ágazat és a civil 
társadalom képviselőit, valamint az I. 
mellékletben meghatározott kiemelt 
jelentőségű folyosók részét képező összes 
tagállam képviselőit.

Or. en

Módosítás 602
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
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Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Ivan Štefanec, 
Markus Pieper, Tomas Tobé, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu 
Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Saját jelentése benyújtása előtt a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO kiterjedt konzultációs 
eljárást folytat le, bevonva az összes 
érintett érdekelt felet, beleértve az 
elosztórendszer-üzemeltetők uniós 
szervezetét is, az összes hidrogénnel 
foglalkozó érdekelt felet, valamint az I. 
mellékletben meghatározott kiemelt 
jelentőségű folyosók részét képező összes 
tagállam képviselőit.

Saját jelentése benyújtása előtt a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO kiterjedt konzultációs 
eljárást folytat le, bevonva az összes 
érintett érdekelt felet, beleértve az 
elosztórendszer-üzemeltetők uniós 
szervezetét is, az összes hidrogénnel 
foglalkozó érdekelt felet, az érdekelt 
hálózati technológiával foglalkozó 
szervezeteket, valamint az I. mellékletben 
meghatározott kiemelt jelentőségű 
folyosók részét képező összes tagállam 
képviselőit.

Or. en

Módosítás 603
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO benyújtja 
véleményezésre az infrastrukturális 
hiányosságokról szóló jelentése tervezetét 
az Ügynökséghez és a Bizottsághoz.

törölve

Or. en

Módosítás 604
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
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13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO benyújtja 
véleményezésre az infrastrukturális 
hiányosságokról szóló jelentése tervezetét 
az Ügynökséghez és a Bizottsághoz.

(2) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO benyújtja 
véleményezésre az infrastrukturális 
hiányosságokról szóló jelentéseinek 
tervezetét az Ügynökséghez, az (EU) 
2019/942 rendelet 4. cikke (3) 
bekezdésének b) pontjában említettek 
szerint.

Or. en

Módosítás 605
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO benyújtja 
véleményezésre az infrastrukturális 
hiányosságokról szóló jelentése tervezetét 
az Ügynökséghez és a Bizottsághoz.

(2) Az EIC benyújtja véleményezésre 
az infrastrukturális hiányosságokról szóló 
jelentése tervezetét az Ügynökséghez és a 
Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 606
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Ügynökség – a konzultációs 
folyamat során beérkezett információkkal 
és az ezek figyelembevételéről szóló 
jelentéssel együtt – az infrastrukturális 
hiányosságokról szóló jelentés 

törölve
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kézhezvételének napjától számított három 
hónapon belül véleményt terjeszt a 
villamosenergia-piaci ENTSO vagy a 
földgázpiaci ENTSO és a Bizottság elé.

Or. en

Módosítás 607
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Ügynökség – a konzultációs 
folyamat során beérkezett információkkal 
és az ezek figyelembevételéről szóló 
jelentéssel együtt – az infrastrukturális 
hiányosságokról szóló jelentés 
kézhezvételének napjától számított három 
hónapon belül véleményt terjeszt a 
villamosenergia-piaci ENTSO vagy a 
földgázpiaci ENTSO és a Bizottság elé.

törölve

Or. en

Módosítás 608
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Ügynökség – a konzultációs 
folyamat során beérkezett információkkal 
és az ezek figyelembevételéről szóló 
jelentéssel együtt – az infrastrukturális 
hiányosságokról szóló jelentés 
kézhezvételének napjától számított három 
hónapon belül véleményt terjeszt a 
villamosenergia-piaci ENTSO vagy a 
földgázpiaci ENTSO és a Bizottság elé.

(3) Az Ügynökség az infrastrukturális 
hiányosságokról szóló jelentés 
kézhezvételének napjától számított három 
hónapon belül véleményt terjeszt az EIC és 
a Bizottság elé.
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Or. en

Módosítás 609
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Jens Geier, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Marek 
Paweł Balt, Nicolás González Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Ügynökség – a konzultációs 
folyamat során beérkezett információkkal 
és az ezek figyelembevételéről szóló 
jelentéssel együtt – az infrastrukturális 
hiányosságokról szóló jelentés 
kézhezvételének napjától számított három 
hónapon belül véleményt terjeszt a 
villamosenergia-piaci ENTSO vagy a 
földgázpiaci ENTSO és a Bizottság elé.

(3) Az Ügynökség – a konzultációs 
folyamat során beérkezett információkkal 
és az ezek figyelembevételéről szóló 
jelentéssel együtt – az infrastrukturális 
hiányosságokról szóló jelentés 
kézhezvételének napjától számított három 
hónapon belül véleményt terjeszt a 
villamosenergia-piaci ENTSO vagy a 
földgázpiaci ENTSO és a Bizottság elé, és 
azt nyilvánosságra hozza.

Or. en

Módosítás 610
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Ügynökség (3) bekezdésben 
meghatározott véleményének 
figyelembevételével a Bizottság elkészíti és 
benyújtja véleményét a villamosenergia-
piaci, illetve a földgázpiaci ENTSO-hoz.

törölve

Or. en

Módosítás 611
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Ügynökség (3) bekezdésben 
meghatározott véleményének 
figyelembevételével a Bizottság elkészíti és 
benyújtja véleményét a villamosenergia-
piaci, illetve a földgázpiaci ENTSO-hoz.

törölve

Or. en

Módosítás 612
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Ügynökség (3) bekezdésben 
meghatározott véleményének 
figyelembevételével a Bizottság elkészíti 
és benyújtja véleményét a 
villamosenergia-piaci, illetve a 
földgázpiaci ENTSO-hoz.

(4) Az érdekeltekkel folytatott 
konzultációt követően és az Ügynökség (3) 
bekezdésben meghatározott véleményének 
figyelembevételével a Bizottság elkészíti 
és benyújtja véleményét az EIC számára.

Or. en

Módosítás 613
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Ügynökség véleményének kellő 
figyelembevételével és a Bizottság 
véleményével összhangban a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO módosítja az 
infrastrukturális hiányosságokról szóló 

törölve
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jelentését, a végleges infrastrukturális 
hiányosságokról szóló jelentések 
közzététele előtt.

Or. en

Módosítás 614
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Ügynökség véleményének kellő 
figyelembevételével és a Bizottság 
véleményével összhangban a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO módosítja az 
infrastrukturális hiányosságokról szóló 
jelentését, a végleges infrastrukturális 
hiányosságokról szóló jelentések 
közzététele előtt.

törölve

Or. en

Indokolás

Az új transzeurópai energiahálózatok új hatáskörökkel ruházzák fel a Bizottságot a közös 
érdekű projektek azonosításának folyamatában. Ezek az új hatáskörök korlátozhatják a 
tagállamok szerepét a kiemelt jelentőségűnek vagy stratégiai jellegűnek ítélt energetikai 
infrastruktúra azonosítása terén.

Módosítás 615
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Jens Geier, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Ügynökség véleményének kellő 
figyelembevételével és a Bizottság 
véleményével összhangban a 

(5) Az Ügynökség véleményének 
megfelelően és a Bizottság véleményével 
összhangban a villamosenergia-piaci 
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villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO módosítja az 
infrastrukturális hiányosságokról szóló 
jelentését, a végleges infrastrukturális 
hiányosságokról szóló jelentések 
közzététele előtt.

ENTSO és a földgázpiaci ENTSO 
módosítja az infrastrukturális 
hiányosságokról szóló jelentését. 
Indoklásra szorul, ha ezeket a 
véleményeket nem építik be a végleges 
infrastrukturális hiányosságokról szóló 
jelentésekbe.

Or. en

Módosítás 616
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Ügynökség véleményének kellő 
figyelembevételével és a Bizottság 
véleményével összhangban a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO módosítja az 
infrastrukturális hiányosságokról szóló 
jelentését, a végleges infrastrukturális 
hiányosságokról szóló jelentések 
közzététele előtt.

(5) Az Ügynökség véleményének kellő 
figyelembevételével és megfelelően 
figyelembe véve a Bizottság véleményét, az 
EIC módosítja az infrastrukturális 
hiányosságokról szóló jelentését, a 
végleges infrastrukturális hiányosságokról 
szóló jelentés közzététele előtt.

Or. en

Módosítás 617
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO benyújtja 
jóváhagyásra az infrastrukturális 
hiányosságokról szóló módosított 
jelentéseket a Bizottsághoz.
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Or. en

Módosítás 618
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a Bizottság 
támogatásával, az I. melléklet 2. pontjában 
meghatározott, az offshore hálózatok 
esetében kiemelt jelentőségű folyosóikon 
belül, az egyes régiók sajátosságait és 
fejlődését figyelembe véve [2022. július 
31]-ig közösen meghatározzák és 
megállapodnak abban, hogy 
együttműködnek az egyes tengeri 
medencékben 2050-ig telepítendő offshore 
megújuló energiatermelés mennyiségében, 
a 2030-ban és 2040-ben megteendő 
közbenső lépésekkel együtt, figyelembe 
véve a saját nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveiket, az offshore megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
tekintetében az egyes tengeri medencékben 
rejlő potenciált, a környezeti hatásokat, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a 
tengerek egyéb hasznosítási módjait, 
valamint az Unió dekarbonizációs céljait. 
Ezt a megállapodást írásban kell megkötni 
az Unió területéhez kapcsolódó minden 
egyes tengeri medence vonatkozásában.

(1) A tagállamok a Bizottság 
támogatásával, az I. melléklet 2. pontjában 
meghatározott, az offshore hálózatok 
esetében kiemelt jelentőségű folyosóikon 
belül, az egyes régiók sajátosságait és 
fejlődését figyelembe véve [2022. július 
31]-ig közösen meghatározzák és 
megállapodnak abban, hogy 
együttműködnek az egyes tengeri 
medencékben 2050-ig telepítendő offshore 
megújuló energiatermelés számszerűsített 
mennyiségében, a legalább 300 GW-os 
célkitűzéssel összhangban, a 2030-ban és 
2040-ben megteendő közbenső lépésekkel 
együtt, figyelembe véve a saját nemzeti 
energia- és éghajlat-politikai terveiket, az 
offshore megújuló energiaforrásokból 
előállított energia tekintetében az egyes 
tengeri medencékben rejlő potenciált, a 
környezeti hatásokat, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a 
tengerek egyéb hasznosítási módjait, 
valamint az Unió klímasemlegességi 
céljait. Ezt a megállapodást írásban kell 
megkötni az Unió területéhez kapcsolódó 
minden egyes tengeri medence 
vonatkozásában.

A tagállamok a Bizottság támogatásával, 
az I. melléklet 2. pontjában 
meghatározott, az offshore hálózatok 
esetében kiemelt jelentőségű folyosóikon 
belül, az egyes régiók sajátosságait és 
fejlődését figyelembe véve [2022. július 
31]-ig kidolgozzák az egyes tengeri 
medencékben folytatott további nemzeti 
projektekre vonatkozó forgatókönyveiket, 
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a 2030-ban és 2040-ben megteendő 
közbenső lépésekkel együtt, figyelembe 
véve a saját nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveiket, az offshore megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
tekintetében az egyes tengeri 
medencékben rejlő potenciált, a 
környezeti hatásokat, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, 
a tengerek egyéb hasznosítási módjait, 
valamint az Unió klímasemlegességi 
céljait.

Or. en

Módosítás 619
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a Bizottság 
támogatásával, az I. melléklet 2. pontjában 
meghatározott, az offshore hálózatok 
esetében kiemelt jelentőségű folyosóikon 
belül, az egyes régiók sajátosságait és 
fejlődését figyelembe véve [2022. július 
31]-ig közösen meghatározzák és 
megállapodnak abban, hogy 
együttműködnek az egyes tengeri 
medencékben 2050-ig telepítendő offshore 
megújuló energiatermelés mennyiségében, 
a 2030-ban és 2040-ben megteendő 
közbenső lépésekkel együtt, figyelembe 
véve a saját nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveiket, az offshore megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
tekintetében az egyes tengeri medencékben 
rejlő potenciált, a környezeti hatásokat, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a 
tengerek egyéb hasznosítási módjait, 
valamint az Unió dekarbonizációs céljait. 
Ezt a megállapodást írásban kell megkötni 
az Unió területéhez kapcsolódó minden 

(1) A tagállamok a Bizottság 
támogatásával, az I. melléklet 2. pontjában 
meghatározott, az offshore hálózatok 
esetében kiemelt jelentőségű folyosóikon 
belül, az egyes régiók sajátosságait és 
fejlődését figyelembe véve [2023. július 
31]-ig közösen meghatározzák és 
megállapodnak abban, hogy 
együttműködnek – nem érintve az ezt 
követő környezeti hatásvizsgálatot – az 
egyes tengeri medencékben 2050-ig 
telepítendő offshore megújuló 
energiatermelés mennyiségében, a 2030-
ban és 2040-ben megteendő közbenső 
lépésekkel együtt, figyelembe véve a saját 
nemzeti energia- és éghajlat-politikai 
terveiket, az offshore megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
tekintetében az egyes tengeri medencékben 
rejlő potenciált, a környezeti hatásokat, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a 
tengerek egyéb hasznosítási módjait, 
valamint az Unió dekarbonizációs céljait. 
Az egyes tengeri medencékben a megújuló 
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egyes tengeri medence vonatkozásában. energiatermelésben rejlő lehetőségeket a 
Bizottság által, a tagállamokkal és más 
érdekelt felekkel folytatott konzultációt 
követően, az adott folyosóra vonatkozó 
közös offshore hálózati terv határideje 
előtt hat hónappal készített jelentésekben 
kell meghatározni. Ezt a kötelező érvényű 
megállapodást írásban kell megkötni az 
Unió területéhez kapcsolódó minden egyes 
tengeri medence vonatkozásában.

Or. sl

Módosítás 620
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a Bizottság 
támogatásával, az I. melléklet 2. pontjában 
meghatározott, az offshore hálózatok 
esetében kiemelt jelentőségű folyosóikon 
belül, az egyes régiók sajátosságait és 
fejlődését figyelembe véve [2022. július 
31]-ig közösen meghatározzák és 
megállapodnak abban, hogy 
együttműködnek az egyes tengeri 
medencékben 2050-ig telepítendő offshore 
megújuló energiatermelés mennyiségében, 
a 2030-ban és 2040-ben megteendő 
közbenső lépésekkel együtt, figyelembe 
véve a saját nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveiket, az offshore megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
tekintetében az egyes tengeri medencékben 
rejlő potenciált, a környezeti hatásokat, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a 
tengerek egyéb hasznosítási módjait, 
valamint az Unió dekarbonizációs céljait. 
Ezt a megállapodást írásban kell megkötni 
az Unió területéhez kapcsolódó minden 
egyes tengeri medence vonatkozásában.

(1) A tagállamok a Bizottság, és a 
villamos energia belső piacára vonatkozó 
közös szabályokról szóló (EU) 2019/944 
irányelv 44. cikkével összhangban 
létrehozott európai független 
rendszerüzemeltető (EISO) támogatásával, 
az I. melléklet 2. pontjában meghatározott, 
az offshore hálózatok esetében kiemelt 
jelentőségű folyosóikon belül, az egyes 
régiók sajátosságait és fejlődését 
figyelembe véve [2022. július 31]-ig 
közösen meghatározzák és megállapodnak 
abban, hogy együttműködnek az egyes 
tengeri medencékben 2050-ig telepítendő 
offshore megújuló energiatermelés 
mennyiségében, a 2030-ban és 2040-ben 
megteendő közbenső lépésekkel együtt, 
figyelembe véve a saját nemzeti energia- és 
éghajlat-politikai terveiket, az offshore 
megújuló energiaforrásokból előállított 
energia tekintetében az egyes tengeri 
medencékben rejlő potenciált, a környezeti 
hatásokat, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást, a tengerek egyéb 
hasznosítási módjait, valamint az Unió 
dekarbonizációs céljait. Ezt a 
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megállapodást írásban kell megkötni az 
Unió területéhez kapcsolódó minden egyes 
tengeri medence vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 621
Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a Bizottság 
támogatásával, az I. melléklet 2. pontjában 
meghatározott, az offshore hálózatok 
esetében kiemelt jelentőségű folyosóikon 
belül, az egyes régiók sajátosságait és 
fejlődését figyelembe véve [2022. július 
31]-ig közösen meghatározzák és 
megállapodnak abban, hogy 
együttműködnek az egyes tengeri 
medencékben 2050-ig telepítendő offshore 
megújuló energiatermelés mennyiségében, 
a 2030-ban és 2040-ben megteendő 
közbenső lépésekkel együtt, figyelembe 
véve a saját nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveiket, az offshore megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
tekintetében az egyes tengeri medencékben 
rejlő potenciált, a környezeti hatásokat, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a 
tengerek egyéb hasznosítási módjait, 
valamint az Unió dekarbonizációs céljait. 
Ezt a megállapodást írásban kell megkötni 
az Unió területéhez kapcsolódó minden 
egyes tengeri medence vonatkozásában.

(1) A tagállamok a Bizottság 
támogatásával, az I. melléklet 2. pontjában 
meghatározott, az offshore hálózatok 
esetében kiemelt jelentőségű folyosóikon 
belül, az egyes régiók sajátosságait és 
fejlődését figyelembe véve [2022. július 
31]-ig közösen meghatározzák és 
megállapodnak abban, hogy 
együttműködnek az egyes tengeri 
medencékben 2050-ig telepíthető offshore 
megújuló energiatermelés mennyiségében, 
a 2030-ban és 2040-ben megteendő 
közbenső lépésekkel együtt, figyelembe 
véve a saját nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveiket, az offshore megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
tekintetében az egyes tengeri medencékben 
rejlő potenciált, a környezeti hatásokat, a 
tájkép védelmét, az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodást, a tengerek egyéb 
hasznosítási módjait, valamint az Unió 
dekarbonizációs céljait.

Or. en

Módosítás 622
Mauri Pekkarinen

Rendeletre irányuló javaslat
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14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a Bizottság 
támogatásával, az I. melléklet 2. pontjában 
meghatározott, az offshore hálózatok 
esetében kiemelt jelentőségű folyosóikon 
belül, az egyes régiók sajátosságait és 
fejlődését figyelembe véve [2022. július 
31]-ig közösen meghatározzák és 
megállapodnak abban, hogy 
együttműködnek az egyes tengeri 
medencékben 2050-ig telepítendő offshore 
megújuló energiatermelés mennyiségében, 
a 2030-ban és 2040-ben megteendő 
közbenső lépésekkel együtt, figyelembe 
véve a saját nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveiket, az offshore megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
tekintetében az egyes tengeri medencékben 
rejlő potenciált, a környezeti hatásokat, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a 
tengerek egyéb hasznosítási módjait, 
valamint az Unió dekarbonizációs céljait. 
Ezt a megállapodást írásban kell megkötni 
az Unió területéhez kapcsolódó minden 
egyes tengeri medence vonatkozásában.

(1) A tagállamok a Bizottság 
támogatásával, az I. melléklet 2. pontjában 
meghatározott, az offshore hálózatok 
esetében kiemelt jelentőségű folyosóikon 
belül, az egyes régiók sajátosságait és 
fejlődését figyelembe véve [2022. július 
31]-ig közösen meghatározzák és 
megállapodnak abban, hogy 
együttműködnek az egyes tengeri 
medencékben 2050-ig telepítendő offshore 
megújuló energiatermelés mennyiségében, 
a 2030-ban és 2040-ben megteendő 
közbenső lépésekkel együtt, figyelembe 
véve a saját nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveiket, az offshore megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
tekintetében az egyes tengeri medencékben 
rejlő potenciált, a környezeti hatásokat, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a 
tengerek egyéb hasznosítási módjait, 
valamint az Unió dekarbonizációs céljait. 
Ezt a szándéknyilatkozatot írásban kell 
megkötni az Unió területéhez kapcsolódó 
minden egyes tengeri medence 
vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 623
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
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
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a Bizottság 
támogatásával, az I. melléklet 2. pontjában 
meghatározott, az offshore hálózatok 

(1) A tagállamok a Bizottság 
támogatásával, az I. melléklet 2. pontjában 
meghatározott, az offshore hálózatok 
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esetében kiemelt jelentőségű folyosóikon 
belül, az egyes régiók sajátosságait és 
fejlődését figyelembe véve [2022. július 
31]-ig közösen meghatározzák és 
megállapodnak abban, hogy 
együttműködnek az egyes tengeri 
medencékben 2050-ig telepítendő offshore 
megújuló energiatermelés mennyiségében, 
a 2030-ban és 2040-ben megteendő 
közbenső lépésekkel együtt, figyelembe 
véve a saját nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveiket, az offshore megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
tekintetében az egyes tengeri medencékben 
rejlő potenciált, a környezeti hatásokat, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a 
tengerek egyéb hasznosítási módjait, 
valamint az Unió dekarbonizációs céljait. 
Ezt a megállapodást írásban kell megkötni 
az Unió területéhez kapcsolódó minden 
egyes tengeri medence vonatkozásában.

esetében kiemelt jelentőségű folyosóikon 
belül, az egyes régiók sajátosságait és 
fejlődését figyelembe véve [2022. július 
31]-ig közösen meghatározzák és 
megállapodnak abban, hogy 
együttműködnek az egyes tengeri 
medencékben 2050-ig telepítendő offshore 
megújuló energiatermelés mennyiségében, 
a 2030-ban és 2040-ben megteendő 
közbenső lépésekkel együtt, figyelembe 
véve a saját nemzeti energia- és éghajlat-
politikai terveiket, az offshore megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
tekintetében az egyes tengeri medencékben 
rejlő potenciált, a környezeti hatásokat, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a 
tengerek egyéb hasznosítási módjait, 
valamint az Unió dekarbonizációs céljait. 
Ezt a nyilatkozatot írásban kell megkötni 
az Unió területéhez kapcsolódó minden 
egyes tengeri medence vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 624
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság telepítési ütemterveket 
javasolhat, kiemelt jelentőségű tengeri 
hálózati folyosónként számszerűsített 
összegekkel, és biztosítja, hogy a közösen 
megállapított kiépítési célok teljesüljenek, 
a tengeri medencék regionális 
csoportjaival egyeztetve.

Or. en

Módosítás 625
Marie Toussaint
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A villamosenergia-piaci ENTSO – 
az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők, a 
nemzeti szabályozó hatóságok és a 
Bizottság bevonásával és az (1) 
bekezdésben említett megállapodással 
összhangban – [2023. július 31]-ig minden 
egyes tengeri medence számára kidolgozza 
és közzéteszi az integrált offshore 
hálózatok fejlesztési terveit a 2050-re 
vonatkozó célkitűzésekből, valamint a 
2030-ra és 2040-re vonatkozó közbenső 
lépésekből kiindulva, összhangban az I. 
mellékletben említett, az offshore 
hálózatok esetében kiemelt jelentőségű 
folyosókkal, figyelembe véve a 
környezetvédelmet és a tengerek egyéb 
hasznosítási módjait. Ezeket az integrált 
offshore hálózat fejlesztésére irányuló 
terveket ezt követően háromévente 
frissíteni kell.

(2) Az EIC – a villamosenergia-piaci 
ENTSO, az érintett átvitelirendszer-
üzemeltetők, a nemzeti szabályozó 
hatóságok, más érdekelt felek és a 
Bizottság bevonásával és az (1) 
bekezdésben említett megállapodással 
összhangban – [2023. július 31]-ig minden 
egyes tengeri medence számára kidolgozza 
és közzéteszi az integrált offshore 
hálózatok fejlesztési terveit, beleértve a II. 
mellékletben említett rendszerösszekötőket 
és hibrid projekteket, valamint adott 
esetben a többi megújuló energiahordozó 
– például a hidrogén – offshore 
infrastruktúráját, a 2050-re vonatkozó 
célkitűzésekből, valamint a 2030-ra és 
2040-re vonatkozó közbenső lépésekből 
kiindulva, összhangban az I. mellékletben 
említett, az offshore hálózatok esetében 
kiemelt jelentőségű folyosókkal, 
figyelembe véve a környezetvédelmet és a 
tengerek egyéb hasznosítási módjait. 
Ezeket az integrált offshore hálózat 
fejlesztésére irányuló terveket ezt követően 
kétévente frissíteni kell, tekintettel a 
további nemzeti projektekre, és 
összhangba kell hozni a 12. cikkben leírt 
uniós szintű tízéves hálózatfejlesztési 
tervekkel.

Or. en

Módosítás 626
Hildegard Bentele

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2) A villamosenergia-piaci ENTSO – 
az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők, a 
nemzeti szabályozó hatóságok és a 
Bizottság bevonásával és az (1) 
bekezdésben említett megállapodással 
összhangban – [2023. július 31]-ig minden 
egyes tengeri medence számára kidolgozza 
és közzéteszi az integrált offshore 
hálózatok fejlesztési terveit a 2050-re 
vonatkozó célkitűzésekből, valamint a 
2030-ra és 2040-re vonatkozó közbenső 
lépésekből kiindulva, összhangban az I. 
mellékletben említett, az offshore 
hálózatok esetében kiemelt jelentőségű 
folyosókkal, figyelembe véve a 
környezetvédelmet és a tengerek egyéb 
hasznosítási módjait. Ezeket az integrált 
offshore hálózat fejlesztésére irányuló 
terveket ezt követően háromévente 
frissíteni kell.

(2) A villamosenergia-piaci ENTSO – 
az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők, a 
nemzeti szabályozó hatóságok és a 
Bizottság bevonásával és az (1) 
bekezdésben említett megállapodással 
összhangban – [2023. július 31]-ig minden 
egyes tengeri medence számára kidolgozza 
és közzéteszi a stratégiai integrált offshore 
hálózatok fejlesztési terveit a 2050-re 
vonatkozó célkitűzésekből, valamint a 
2030-ra és 2040-re vonatkozó közbenső 
lépésekből kiindulva, összhangban az I. 
mellékletben említett, az offshore 
hálózatok esetében kiemelt jelentőségű 
folyosókkal, figyelembe véve a 
környezetvédelmet és a tengerek egyéb 
hasznosítási módjait. Ezeknek a stratégiai 
integrált offshore hálózat fejlesztésére 
irányuló terveknek meg kell fogalmazniuk 
az offshore termelési kapacitás 
potenciáljára, valamint az offshore 
hálózat összekapcsolása tekintetében a 
kapacitás kapcsán felmerülő igényekre és 
korlátokra vonatkozó általános 
kilátásokat, és ezt követően azokat 
négyévente frissíteni kell.

Or. en

Módosítás 627
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Riho Terras, 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
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A villamosenergia-piaci ENTSO – 
az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők, a 
nemzeti szabályozó hatóságok és a 
Bizottság bevonásával és az (1) 
bekezdésben említett megállapodással 
összhangban – [2023. július 31]-ig minden 

(2) Az érintett ENTSO – az érintett 
átvitelirendszer-üzemeltetők, a nemzeti 
szabályozó hatóságok és a Bizottság 
bevonásával és az (1) bekezdésben említett 
megállapodással összhangban – [2023. 
július 31]-ig minden egyes tengeri 
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egyes tengeri medence számára kidolgozza 
és közzéteszi az integrált offshore 
hálózatok fejlesztési terveit a 2050-re 
vonatkozó célkitűzésekből, valamint a 
2030-ra és 2040-re vonatkozó közbenső 
lépésekből kiindulva, összhangban az I. 
mellékletben említett, az offshore 
hálózatok esetében kiemelt jelentőségű 
folyosókkal, figyelembe véve a 
környezetvédelmet és a tengerek egyéb 
hasznosítási módjait. Ezeket az integrált 
offshore hálózat fejlesztésére irányuló 
terveket ezt követően háromévente 
frissíteni kell.

medence számára kidolgozza és közzéteszi 
az integrált offshore hálózatok fejlesztési 
terveit, figyelembe véve a hibrid offshore 
hálózatokban rejlő lehetőségeket a 
csatlakozási költségek csökkentése és a 
megújuló energiatermelés tengeri 
telepítése során jelentkező természeti 
hatások mérséklése terén, a 2050-re 
vonatkozó célkitűzésekből, valamint a 
2030-ra és 2040-re vonatkozó közbenső 
lépésekből kiindulva, összhangban az I. 
mellékletben említett, az offshore 
hálózatok esetében kiemelt jelentőségű 
folyosókkal, figyelembe véve a 
környezetvédelmet és a tengerek egyéb 
hasznosítási módjait. Ezeket az integrált 
offshore hálózat fejlesztésére irányuló 
terveket ezt követően háromévente 
frissíteni kell.

Or. en

Módosítás 628
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Nicolás González Casares

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A villamosenergia-piaci ENTSO – 
az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők, a 
nemzeti szabályozó hatóságok és a 
Bizottság bevonásával és az (1) 
bekezdésben említett megállapodással 
összhangban – [2023. július 31]-ig minden 
egyes tengeri medence számára kidolgozza 
és közzéteszi a stratégiai offshore 
hálózatok fejlesztési terveit a 2050-re 
vonatkozó célkitűzésekből, valamint a 
2030-ra és 2040-re vonatkozó közbenső 
lépésekből kiindulva, összhangban az I. 
mellékletben említett, az offshore 
hálózatok esetében kiemelt jelentőségű 
folyosókkal, figyelembe véve a 
környezetvédelmet és a tengerek egyéb 
hasznosítási módjait. Ezeket az integrált 

(2) A villamosenergia-piaci ENTSO – 
az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők, a 
nemzeti szabályozó hatóságok és a 
Bizottság bevonásával és az (1) 
bekezdésben említett megállapodással 
összhangban – [2023. március 31]-ig 
minden egyes tengeri medence számára 
kidolgozza és közzéteszi a stratégiai 
offshore hálózatok fejlesztési terveit a 
2050-re vonatkozó célkitűzésekből, 
valamint a 2030-ra és 2040-re vonatkozó 
közbenső lépésekből kiindulva, 
összhangban az I. mellékletben említett, az 
offshore hálózatok esetében kiemelt 
jelentőségű folyosókkal, figyelembe véve a 
tengermedencékre vonatkozó terveket 
tükröző előzetes beruházások 
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offshore hálózat fejlesztésére irányuló 
terveket ezt követően háromévente 
frissíteni kell.

szükségességét, és a 300 GW-os tengeri 
szélenergia-kapacitást célzó ambíciókat, a 
környezetvédelmet és a tengerek egyéb 
hasznosítási módjait. Ezeket az integrált 
offshore hálózat fejlesztésére irányuló 
terveket ezt követően kétévente frissíteni 
kell.

Or. en

Indokolás

Az első uniós listát – 3. cikk (4) bekezdés – 2023. november 30-ig fogadják el.

Az átviteli hálózatok tervezésének a jövőben nemcsak a termelési eszközök már megerősített 
kiépítésein kell alapulnia, hanem az 5, 10, 20 éves időtávon tervezett kiépítéseken is.

Módosítás 629
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A villamosenergia-piaci ENTSO – 
az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők, a 
nemzeti szabályozó hatóságok és a 
Bizottság bevonásával és az (1) 
bekezdésben említett megállapodással 
összhangban – [2023. július 31]-ig minden 
egyes tengeri medence számára kidolgozza 
és közzéteszi az integrált offshore 
hálózatok fejlesztési terveit a 2050-re 
vonatkozó célkitűzésekből, valamint a 
2030-ra és 2040-re vonatkozó közbenső 
lépésekből kiindulva, összhangban az I. 
mellékletben említett, az offshore 
hálózatok esetében kiemelt jelentőségű 
folyosókkal, figyelembe véve a 
környezetvédelmet és a tengerek egyéb 
hasznosítási módjait. Ezeket az integrált 
offshore hálózat fejlesztésére irányuló 
terveket ezt követően háromévente 
frissíteni kell.

(2) A villamosenergia-piaci ENTSO – 
az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők, a 
nemzeti szabályozó hatóságok és a 
Bizottság bevonásával és az (1) 
bekezdésben említett megállapodással 
összhangban – minden egyes tengeri 
medence számára kidolgozza és beépíti, a 
villamosenergia-piaci ENTSO által az 
(EU) 2019/943 rendelet 30. cikke 
értelmében kidolgozott uniós tízéves 
villamosenergiahálózat-fejlesztési tervbe, 
annak 2014-es kiadásától kezdődően az 
offshore hálózatok fejlesztési terveit, a 
2050-re vonatkozó célkitűzésekből, 
valamint a 2030-ra és 2040-re vonatkozó 
közbenső lépésekből kiindulva, 
összhangban az I. mellékletben említett, az 
offshore hálózatok esetében kiemelt 
jelentőségű folyosókkal, figyelembe véve a 
környezetvédelmet és a tengerek egyéb 
hasznosítási módjait.
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Or. en

Módosítás 630
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A villamosenergia-piaci ENTSO – 
az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők, a 
nemzeti szabályozó hatóságok és a 
Bizottság bevonásával és az (1) 
bekezdésben említett megállapodással 
összhangban – [2023. július 31]-ig minden 
egyes tengeri medence számára kidolgozza 
és közzéteszi az integrált offshore 
hálózatok fejlesztési terveit a 2050-re 
vonatkozó célkitűzésekből, valamint a 
2030-ra és 2040-re vonatkozó közbenső 
lépésekből kiindulva, összhangban az I. 
mellékletben említett, az offshore 
hálózatok esetében kiemelt jelentőségű 
folyosókkal, figyelembe véve a 
környezetvédelmet és a tengerek egyéb 
hasznosítási módjait. Ezeket az integrált 
offshore hálózat fejlesztésére irányuló 
terveket ezt követően háromévente 
frissíteni kell.

(2) A villamosenergia-piaci ENTSO – 
az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők, a 
nemzeti szabályozó hatóságok és a 
Bizottság bevonásával és az (1) 
bekezdésben említett megállapodással 
összhangban – minden egyes tengeri 
medence számára kidolgozza és beépíti, a 
villamosenergia-piaci ENTSO által az 
(EU) 2019/943 rendelet 30. cikke 
értelmében kidolgozott uniós tízéves 
villamosenergiahálózat-fejlesztési tervbe, 
annak 2014-es kiadásától kezdődően az 
offshore hálózatok fejlesztési terveit, a 
2050-re vonatkozó célkitűzésekből, 
valamint a 2030-ra és 2040-re vonatkozó 
közbenső lépésekből kiindulva, 
összhangban az I. mellékletben említett, az 
offshore hálózatok esetében kiemelt 
jelentőségű folyosókkal, figyelembe véve a 
környezetvédelmet és a tengerek egyéb 
hasznosítási módjait.

Or. en

Módosítás 631
Claudia Gamon, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Klemen Grošelj, 
Christophe Grudler, Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A villamosenergia-piaci ENTSO – 
az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők, a 

(2) A villamosenergia-piaci ENTSO – 
az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők, a 
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nemzeti szabályozó hatóságok és a 
Bizottság bevonásával és az (1) 
bekezdésben említett megállapodással 
összhangban – [2023. július 31]-ig minden 
egyes tengeri medence számára kidolgozza 
és közzéteszi az integrált offshore 
hálózatok fejlesztési terveit a 2050-re 
vonatkozó célkitűzésekből, valamint a 
2030-ra és 2040-re vonatkozó közbenső 
lépésekből kiindulva, összhangban az I. 
mellékletben említett, az offshore 
hálózatok esetében kiemelt jelentőségű 
folyosókkal, figyelembe véve a 
környezetvédelmet és a tengerek egyéb 
hasznosítási módjait. Ezeket az integrált 
offshore hálózat fejlesztésére irányuló 
terveket ezt követően háromévente 
frissíteni kell.

nemzeti szabályozó hatóságok és a 
Bizottság bevonásával és az (1) 
bekezdésben említett megállapodással 
összhangban – [2023. július 31]-ig minden 
egyes tengeri medence számára kidolgozza 
és közzéteszi az integrált offshore 
hálózatok fejlesztési terveit a 2050-re 
vonatkozó célkitűzésekből, valamint a 
2030-ra és 2040-re vonatkozó közbenső 
lépésekből kiindulva, összhangban az I. 
mellékletben említett, az offshore 
hálózatok esetében kiemelt jelentőségű 
folyosókkal, figyelembe véve a 
környezetvédelmet és a tengerek egyéb 
hasznosítási módjait. Ezeket az integrált 
offshore hálózat fejlesztésére irányuló 
terveket ezt követően kétévente frissíteni 
kell.

Or. en

Indokolás

Továbbá, elengedhetetlen a szárazföldi és tengeri hálózatok fejlesztési terveinek kidolgozása 
terén a következetesség fenntartása. A tízéves hálózatfejlesztési tervet minden második évben 
értékelik, míg a villamosenergia-piaci ENTSO háromévente frissíti az egyes 
tengermedencékre vonatkozó hálózatfejlesztési terveket. Az egységességnek ez a hiánya 
hatással lehet a hálózattervezés uniós szintű összhangjára.

Módosítás 632
Claudia Gamon, Martina Dlabajová, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Morten 
Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az integrált offshore hálózat 
fejlesztésére irányuló terveknek 
összeegyeztethetőnek kell lenniük a 
legújabb uniós tízéves hálózat-fejlesztési 
tervekkel annak érdekében, hogy 
biztosítsák a szárazföldi és az offshore 
hálózat tervezésének koherens fejlesztését.

(3) Az integrált offshore hálózat 
fejlesztésére irányuló terveknek 
összeegyeztethetőnek kell lenniük a 
legújabb uniós tízéves hálózat-fejlesztési 
tervekkel annak érdekében, hogy 
biztosítsák a szárazföldi és az offshore 
hálózat tervezésének koherens fejlesztését, 
amelynek révén megfelelő és megbízható 
átviteli hálózat jön létre a villamos 
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energia szárazföldi, valamint a part menti 
régiók, a tengertől távolabbi területek és a 
tengerparttal nem rendelkező tagállamok 
közötti átviteléhez, továbbá, hogy stabil 
villamosenergia-ellátást biztosítsanak a 
fogyasztási központok vagy energiatároló 
létesítmények számára.

Or. en

Módosítás 633
Morten Petersen, Iskra Mihaylova

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az integrált offshore hálózat 
fejlesztésére irányuló terveknek 
összeegyeztethetőnek kell lenniük a 
legújabb uniós tízéves hálózat-fejlesztési 
tervekkel annak érdekében, hogy 
biztosítsák a szárazföldi és az offshore 
hálózat tervezésének koherens fejlesztését.

(3) Az offshore hálózat fejlesztésére 
irányuló tervezésnek összhangban kell 
lennie az (EU) 2019/943 rendelet 34. 
cikke alapján kidolgozott regionális 
beruházási tervekkel annak érdekében, 
hogy biztosítsák a szárazföldi és az 
offshore hálózat tervezésének további 
koherens fejlesztését.

Or. en

Módosítás 634
Hildegard Bentele

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az integrált offshore hálózat 
fejlesztésére irányuló terveknek 
összeegyeztethetőnek kell lenniük a 
legújabb uniós tízéves hálózat-fejlesztési 
tervekkel annak érdekében, hogy 
biztosítsák a szárazföldi és az offshore 
hálózat tervezésének koherens fejlesztését.

(3) A stratégiai integrált offshore 
hálózat fejlesztésére irányuló terveket 
alapul kell venni a legújabb uniós tízéves 
hálózat-fejlesztési tervekhez annak 
érdekében, hogy biztosítsák a szárazföldi 
és az offshore hálózat tervezésének 
koherens fejlesztését.
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Or. en

Módosítás 635
Christophe Grudler, Morten Petersen, Valérie Hayer, Klemen Grošelj

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az integrált offshore hálózat 
fejlesztésére irányuló terveknek 
összeegyeztethetőnek kell lenniük a 
legújabb uniós tízéves hálózat-fejlesztési 
tervekkel annak érdekében, hogy 
biztosítsák a szárazföldi és az offshore 
hálózat tervezésének koherens fejlesztését.

(3) Az integrált offshore hálózat 
fejlesztésére irányuló terveket a legújabb 
uniós tízéves hálózat-fejlesztési tervekkel 
együtt kell közzétenni, annak érdekében, 
hogy biztosítsák a szárazföldi és az 
offshore hálózat tervezésének koherens 
fejlesztését.

Or. en

Indokolás

A két hálózat-fejlesztési tervet teljes szinkronban kell kidolgozni és közzétenni.

Módosítás 636
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
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az integrált offshore hálózat 
fejlesztésére irányuló terveknek 
összeegyeztethetőnek kell lenniük a 
legújabb uniós tízéves hálózat-fejlesztési 
tervekkel annak érdekében, hogy 
biztosítsák a szárazföldi és az offshore 
hálózat tervezésének koherens fejlesztését.

(3) Az integrált offshore hálózat 
fejlesztésére irányuló terveket be kell 
építeni a legújabb uniós tízéves hálózat-
fejlesztési tervekbe annak érdekében, hogy 
biztosítsák a szárazföldi és az offshore 
hálózat tervezésének koherens fejlesztését.

Or. en
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Módosítás 637
Christophe Grudler, Morten Petersen, Valérie Hayer, Klemen Grošelj

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Mielőtt benyújtaná az integrált 
offshore hálózat fejlesztésére irányuló 
terveket a Bizottsághoz, a 
villamosenergia-piaci ENTSO kiterjedt 
konzultációs eljárást folytat le a 
villamosenergia-ágazatban érdekelt felek 
teljes körű bevonásával, beleértve az 
elosztórendszer-üzemeltető szervezetet, az 
offshore ágazatban érdekelt feleket, 
valamint az I. mellékletben 
meghatározott, az offshore hálózatok 
esetében kiemelt jelentőségű folyosókban 
érintett tagállamokat is.

Or. en

Indokolás

Az összes érdekelt féllel folytatott konzultáció biztosítása a tízéves hálózatfejlesztési terv 
minden egyes szakaszában garantálja, hogy az összhangban van a dekarbonizációs 
célkitűzésekkel, és figyelembe vesz minden olyan infrastruktúrát és megoldást, ami segítheti a 
célok elérését anélkül, hogy egy adott infrastruktúrát előnyben részesítene.

Módosítás 638
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A villamosenergia-piaci ENTSO az 
integrált offshore hálózat fejlesztésére 
irányuló terveket véleményezés céljából 
benyújtja a Bizottsághoz.

törölve

Or. en
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Módosítás 639
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A villamosenergia-piaci ENTSO az 
integrált offshore hálózat fejlesztésére 
irányuló terveket véleményezés céljából 
benyújtja a Bizottsághoz.

törölve

Or. en

Módosítás 640
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A villamosenergia-piaci ENTSO az 
integrált offshore hálózat fejlesztésére 
irányuló terveket véleményezés céljából 
benyújtja a Bizottsághoz.

(4) Az európai független 
rendszerüzemeltető (EISO) az integrált 
offshore hálózat fejlesztésére irányuló 
terveket véleményezés céljából benyújtja a 
Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 641
Hildegard Bentele

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A villamosenergia-piaci ENTSO az 
integrált offshore hálózat fejlesztésére 
irányuló terveket véleményezés céljából 
benyújtja a Bizottsághoz.

(4) A villamosenergia-piaci ENTSO a 
stratégiai integrált offshore hálózat 
fejlesztésére irányuló terveket 
véleményezés céljából benyújtja a 
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Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 642
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
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
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A villamosenergia-piaci ENTSO az 
integrált offshore hálózat fejlesztésére 
irányuló terveket véleményezés céljából 
benyújtja a Bizottsághoz.

(4) Az érintett ENTSO az integrált 
offshore hálózat fejlesztésére irányuló 
terveket véleményezés céljából benyújtja a 
Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 643
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A villamosenergia-piaci ENTSO az 
integrált offshore hálózat fejlesztésére 
irányuló terveket véleményezés céljából 
benyújtja a Bizottsághoz.

(4) Az EIC az integrált offshore hálózat 
fejlesztésére irányuló terveket 
véleményezés céljából benyújtja az 
Ügynökséghez.

Or. en

Módosítás 644
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
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14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A villamosenergia-piaci ENTSO a 
végleges jelentések közzététele előtt, a 
Bizottság véleményének kellő 
figyelembevételével, kiigazítja az integrált 
offshore hálózatok fejlesztési terveit, és 
benyújtja azokat az I. mellékletben 
meghatározott, az offshore hálózatok 
esetében kiemelt jelentőségű folyosókhoz.

törölve

Or. en

Módosítás 645
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A villamosenergia-piaci ENTSO a 
végleges jelentések közzététele előtt, a 
Bizottság véleményének kellő 
figyelembevételével, kiigazítja az integrált 
offshore hálózatok fejlesztési terveit, és 
benyújtja azokat az I. mellékletben 
meghatározott, az offshore hálózatok 
esetében kiemelt jelentőségű folyosókhoz.

törölve

Or. en

Módosítás 646
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A villamosenergia-piaci ENTSO a 
végleges jelentések közzététele előtt, a 

(5) Az EIC a végleges jelentések 
közzététele előtt, az Ügynökség és a 
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Bizottság véleményének kellő 
figyelembevételével, kiigazítja az integrált 
offshore hálózatok fejlesztési terveit, és 
benyújtja azokat az I. mellékletben 
meghatározott, az offshore hálózatok 
esetében kiemelt jelentőségű folyosókhoz.

Bizottság véleményének kellő 
figyelembevételével, kiigazítja az integrált 
offshore hálózatok fejlesztési terveit, és 
beépíti azokat a legújabb uniós tízéves 
hálózat-fejlesztési tervekbe majd benyújtja 
azokat az I. mellékletben meghatározott, az 
offshore hálózatok esetében kiemelt 
jelentőségű folyosókhoz.

Or. en

Módosítás 647
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A villamosenergia-piaci ENTSO a 
végleges jelentések közzététele előtt, a 
Bizottság véleményének kellő 
figyelembevételével, kiigazítja az integrált 
offshore hálózatok fejlesztési terveit, és 
benyújtja azokat az I. mellékletben 
meghatározott, az offshore hálózatok 
esetében kiemelt jelentőségű folyosókhoz.

(5) Az európai független 
rendszerüzemeltető (EISO) a végleges 
jelentések közzététele előtt, a Bizottság 
véleményének kellő figyelembevételével, 
kiigazítja az integrált offshore hálózatok 
fejlesztési terveit, és benyújtja azokat az I. 
mellékletben meghatározott, az offshore 
hálózatok esetében kiemelt jelentőségű 
folyosókhoz.

Or. en

Módosítás 648
Hildegard Bentele

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A villamosenergia-piaci ENTSO a 
végleges jelentések közzététele előtt, a 
Bizottság véleményének kellő 
figyelembevételével, kiigazítja az integrált 
offshore hálózatok fejlesztési terveit, és 
benyújtja azokat az I. mellékletben 

(5) A villamosenergia-piaci ENTSO a 
végleges jelentések közzététele előtt, a 
Bizottság véleményének kellő 
figyelembevételével, kiigazítja a stratégiai 
integrált offshore hálózatok fejlesztési 
terveit, és benyújtja azokat az I. 
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meghatározott, az offshore hálózatok 
esetében kiemelt jelentőségű folyosókhoz.

mellékletben meghatározott, az offshore 
hálózatok esetében kiemelt jelentőségű 
folyosókhoz.

Or. en

Módosítás 649
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
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A villamosenergia-piaci ENTSO a 
végleges jelentések közzététele előtt, a 
Bizottság véleményének kellő 
figyelembevételével, kiigazítja az integrált 
offshore hálózatok fejlesztési terveit, és 
benyújtja azokat az I. mellékletben 
meghatározott, az offshore hálózatok 
esetében kiemelt jelentőségű folyosókhoz.

(5) Az érintett ENTSO a végleges 
jelentések közzététele előtt, a Bizottság 
véleményének kellő figyelembevételével, 
kiigazítja az integrált offshore hálózatok 
fejlesztési terveit, és benyújtja azokat az I. 
mellékletben meghatározott, az offshore 
hálózatok esetében kiemelt jelentőségű 
folyosókhoz.

Or. en

Módosítás 650
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az offshore megújulóenergia-
hálózatok időben történő fejlesztésének 
biztosítása érdekében, ha a 
villamosenergia-piaci ENTSO nem 
dolgozza ki időben az integrált offshore 
hálózatok (2) bekezdésben említett 
fejlesztési terveit, a Bizottság szakértői 
vélemények alapján, tengeri 

törölve
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medencénként kidolgozza az integrált 
offshore hálózatok fejlesztési terveit az I. 
mellékletben meghatározott minden egyes 
kiemelt jelentőségű offshore hálózati 
folyosóra vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 651
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az offshore megújulóenergia-
hálózatok időben történő fejlesztésének 
biztosítása érdekében, ha a 
villamosenergia-piaci ENTSO nem 
dolgozza ki időben az integrált offshore 
hálózatok (2) bekezdésben említett 
fejlesztési terveit, a Bizottság szakértői 
vélemények alapján, tengeri 
medencénként kidolgozza az integrált 
offshore hálózatok fejlesztési terveit az I. 
mellékletben meghatározott minden egyes 
kiemelt jelentőségű offshore hálózati 
folyosóra vonatkozóan.

törölve

Or. en

Módosítás 652
Hildegard Bentele

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az offshore megújulóenergia-
hálózatok időben történő fejlesztésének 
biztosítása érdekében, ha a 
villamosenergia-piaci ENTSO nem 
dolgozza ki időben az integrált offshore 

törölve
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hálózatok (2) bekezdésben említett 
fejlesztési terveit, a Bizottság szakértői 
vélemények alapján, tengeri 
medencénként kidolgozza az integrált 
offshore hálózatok fejlesztési terveit az I. 
mellékletben meghatározott minden egyes 
kiemelt jelentőségű offshore hálózati 
folyosóra vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 653
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az offshore megújulóenergia-
hálózatok időben történő fejlesztésének 
biztosítása érdekében, ha a 
villamosenergia-piaci ENTSO nem 
dolgozza ki időben az integrált offshore 
hálózatok (2) bekezdésben említett 
fejlesztési terveit, a Bizottság szakértői 
vélemények alapján, tengeri 
medencénként kidolgozza az integrált 
offshore hálózatok fejlesztési terveit az I. 
mellékletben meghatározott minden egyes 
kiemelt jelentőségű offshore hálózati 
folyosóra vonatkozóan.

törölve

Or. sl

Módosítás 654
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, 
Aldo Patriciello, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

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

(6) Az offshore megújulóenergia-
hálózatok időben történő fejlesztésének 
biztosítása érdekében, ha a 
villamosenergia-piaci ENTSO nem 
dolgozza ki időben az integrált offshore 
hálózatok (2) bekezdésben említett 
fejlesztési terveit, a Bizottság szakértői 
vélemények alapján, tengeri 
medencénként kidolgozza az integrált 
offshore hálózatok fejlesztési terveit az I. 
mellékletben meghatározott minden egyes 
kiemelt jelentőségű offshore hálózati 
folyosóra vonatkozóan.

(6) Az offshore megújulóenergia-
hálózatok időben történő fejlesztésének 
biztosítása érdekében az érintett ENTSO 
időben kidolgozza az integrált offshore 
hálózatok (2) bekezdésben említett 
fejlesztési terveit.

Or. en

Módosítás 655
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az offshore megújulóenergia-
hálózatok időben történő fejlesztésének 
biztosítása érdekében, ha a 
villamosenergia-piaci ENTSO nem 
dolgozza ki időben az integrált offshore 
hálózatok (2) bekezdésben említett 
fejlesztési terveit, a Bizottság szakértői 
vélemények alapján, tengeri medencénként 
kidolgozza az integrált offshore hálózatok 
fejlesztési terveit az I. mellékletben 
meghatározott minden egyes kiemelt 
jelentőségű offshore hálózati folyosóra 
vonatkozóan.

(6) Az offshore megújulóenergia-
hálózatok időben történő fejlesztésének 
biztosítása érdekében, ha az európai 
független rendszerüzemeltető (EISO) nem 
dolgozza ki időben az integrált offshore 
hálózatok (2) bekezdésben említett 
fejlesztési terveit, a Bizottság szakértői 
vélemények alapján, tengeri medencénként 
kidolgozza az integrált offshore hálózatok 
fejlesztési terveit az I. mellékletben 
meghatározott minden egyes kiemelt 
jelentőségű offshore hálózati folyosóra 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 656
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az offshore megújulóenergia-
hálózatok időben történő fejlesztésének 
biztosítása érdekében, ha a 
villamosenergia-piaci ENTSO nem 
dolgozza ki időben az integrált offshore 
hálózatok (2) bekezdésben említett 
fejlesztési terveit, a Bizottság szakértői 
vélemények alapján, tengeri medencénként 
kidolgozza az integrált offshore hálózatok 
fejlesztési terveit az I. mellékletben 
meghatározott minden egyes kiemelt 
jelentőségű offshore hálózati folyosóra 
vonatkozóan.

(6) Az offshore megújulóenergia-
hálózatok időben történő fejlesztésének 
biztosítása érdekében, ha az EIC nem 
dolgozza ki időben az integrált offshore 
hálózatok (2) bekezdésben említett 
fejlesztési terveit, a Bizottság szakértői 
vélemények alapján, tengeri medencénként 
kidolgozza az integrált offshore hálózatok 
fejlesztési terveit az I. mellékletben 
meghatározott minden egyes kiemelt 
jelentőségű offshore hálózati folyosóra 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 657
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján kidolgozza a 14. cikk (2) 
bekezdésében említett integrált offshore 
hálózatok fejlesztési tervének 
megvalósításához szükséges egyedi 
költség-haszon elemzési és 
költségmegosztási módszertan alapelveit a 
14. cikk (1) bekezdésében említett 
megállapodással összhangban és a 16. cikk 
(10) bekezdésében említett iránymutatások 
részeként. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 21. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó-bizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

(1) A Bizottság, az Ügynökség 
véleményének kellő figyelembevételével, 
végrehajtási jogi aktusok útján kidolgozza 
a 14. cikk (2) bekezdésében említett 
integrált offshore hálózatok fejlesztési 
tervének megvalósításához szükséges 
egyedi költség-haszon elemzési és 
költségmegosztási módszertan alapelveit a 
14. cikk (1) bekezdésében említett 
megállapodással összhangban és a 16. cikk 
(10) bekezdésében említett iránymutatások 
részeként. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 21. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó-bizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.
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Or. en

Módosítás 658
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján kidolgozza a 14. cikk (2) 
bekezdésében említett integrált offshore 
hálózatok fejlesztési tervének 
megvalósításához szükséges egyedi 
költség-haszon elemzési és 
költségmegosztási módszertan alapelveit a 
14. cikk (1) bekezdésében említett 
megállapodással összhangban és a 16. cikk 
(10) bekezdésében említett iránymutatások 
részeként. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 21. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó-bizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

(1) Az Ügynökség [2024. Március 1]-
ig kidolgozza a 14. cikk (2) bekezdésében 
említett offshore hálózatok fejlesztési 
tervének megvalósításához igazított 
költségmegosztási módszertan alapelveire 
vonatkozó ajánlását, a 14. cikk (1) 
bekezdésében említett megállapodással 
összhangban. Az Ügynökség adott esetben 
aktualizálja ajánlását, figyelembe véve az 
elvek alkalmazásával kapcsolatos 
eredményeket.

Or. en

Módosítás 659
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Gheorghe Falcă, 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
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusok útján kidolgozza a 14. cikk (2) 
bekezdésében említett integrált offshore 
hálózatok fejlesztési tervének 
megvalósításához szükséges egyedi 

(1) Az Ügynökség [2024. Március 1]-
ig kidolgozza a 14. cikk (2) bekezdésében 
említett integrált offshore hálózatok 
fejlesztési tervének megvalósításához 
igazított költségmegosztási módszertan 
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költség-haszon elemzési és 
költségmegosztási módszertan alapelveit a 
14. cikk (1) bekezdésében említett 
megállapodással összhangban és a 16. cikk 
(10) bekezdésében említett iránymutatások 
részeként. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 21. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó-bizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

alapelveire vonatkozó ajánlását, a 14. cikk 
(1) bekezdésében említett megállapodással 
összhangban. Az Ügynökség adott esetben 
aktualizálja ajánlását, figyelembe véve az 
elvek alkalmazásával kapcsolatos 
eredményeket.

Or. en

Módosítás 660
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett elvek 
közzétételétől számított 12 hónapon belül a 
villamosenergia-piaci ENTSO – az érintett 
átvitelirendszer-üzemeltetők, a nemzeti 
szabályozó hatóságok és a Bizottság 
bevonásával – ismerteti a költség-haszon 
elemzési és költségmegosztási 
módszertannak az offshore hálózatok 
esetében kiemelt jelentőségű folyosókra 
való alkalmazásának eredményeit.

(2) Az (1) bekezdésben említett elvek 
közzétételétől számított 12 hónapon belül a 
villamosenergia-piaci ENTSO és más 
érdekelt felek – az érintett átvitelirendszer-
üzemeltetők, a nemzeti szabályozó 
hatóságok és a Bizottság bevonásával – 
ismertetik a költség-haszon elemzési és 
költségmegosztási módszertannak az 
offshore hálózatok esetében kiemelt 
jelentőségű folyosókra való 
alkalmazásának eredményeit.

Or. en

Módosítás 661
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett elvek 
közzétételétől számított 12 hónapon belül a 

(2) Az (1) bekezdésben említett elvek 
közzétételétől számított 12 hónapon belül 
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villamosenergia-piaci ENTSO – az érintett 
átvitelirendszer-üzemeltetők, a nemzeti 
szabályozó hatóságok és a Bizottság 
bevonásával – ismerteti a költség-haszon 
elemzési és költségmegosztási 
módszertannak az offshore hálózatok 
esetében kiemelt jelentőségű folyosókra 
való alkalmazásának eredményeit.

az európai független rendszerüzemeltető 
(EISO) – az ACER és az érintett 
átvitelirendszer-üzemeltetők, a nemzeti 
szabályozó hatóságok és a Bizottság 
bevonásával – ismerteti a költség-haszon 
elemzési és költségmegosztási 
módszertannak az offshore hálózatok 
esetében kiemelt jelentőségű folyosókra 
való alkalmazásának eredményeit.

Or. en

Módosítás 662
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
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett elvek 
közzétételétől számított 12 hónapon belül a 
villamosenergia-piaci ENTSO – az érintett 
átvitelirendszer-üzemeltetők, a nemzeti 
szabályozó hatóságok és a Bizottság 
bevonásával – ismerteti a költség-haszon 
elemzési és költségmegosztási 
módszertannak az offshore hálózatok 
esetében kiemelt jelentőségű folyosókra 
való alkalmazásának eredményeit.

(2) Az (1) bekezdésben említett elvek 
közzétételétől számított 12 hónapon belül 
az érintett ENTSO – az érintett 
átvitelirendszer-üzemeltetők, a nemzeti 
szabályozó hatóságok és a Bizottság 
bevonásával – ismerteti a költség-haszon 
elemzési és költségmegosztási 
módszertannak az offshore hálózatok 
esetében kiemelt jelentőségű folyosókra 
való alkalmazásának eredményeit.

Or. en

Módosítás 663
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2) Az (1) bekezdésben említett elvek 
közzétételétől számított 12 hónapon belül a 
villamosenergia-piaci ENTSO – az érintett 
átvitelirendszer-üzemeltetők, a nemzeti 
szabályozó hatóságok és a Bizottság 
bevonásával – ismerteti a költség-haszon 
elemzési és költségmegosztási 
módszertannak az offshore hálózatok 
esetében kiemelt jelentőségű folyosókra 
való alkalmazásának eredményeit.

(2) Az (1) bekezdésben említett elvek 
közzétételétől számított 12 hónapon belül a 
villamosenergia-piaci ENTSO – az érintett 
átvitelirendszer-üzemeltetők, a nemzeti 
szabályozó hatóságok és a Bizottság 
bevonásával – ismerteti a 
költségmegosztási módszertannak az 
offshore hálózatok esetében kiemelt 
jelentőségű folyosókra való 
alkalmazásának eredményeit.

Or. en

Módosítás 664
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (2) bekezdésben említett 
eredmények ismertetésétől számított hat 
hónapon belül az érintett tagállamok 
frissítik a 14. cikk (1) bekezdésében 
említett írásbeli megállapodásukat, 
amelyben szerepelnek a 2050-ig az egyes 
tengeri medencékben közösen telepítendő 
offshore megújuló energiatermelés 
mennyiségére és a 2030-ban és 2040-ben 
megvalósítandó közbenső lépésekre 
vonatkozó, frissített adatok, valamint a 
szóban forgó mennyiség elérése 
érdekében történő együttműködésre 
vonatkozó megállapodás.

törölve

Or. sl

Módosítás 665
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés



AM\1229550HU.docx 149/191 PE691.400v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (2) bekezdésben említett 
eredmények ismertetésétől számított hat 
hónapon belül az érintett tagállamok 
frissítik a 14. cikk (1) bekezdésében 
említett írásbeli megállapodásukat, 
amelyben szerepelnek a 2050-ig az egyes 
tengeri medencékben közösen telepítendő 
offshore megújuló energiatermelés 
mennyiségére és a 2030-ban és 2040-ben 
megvalósítandó közbenső lépésekre 
vonatkozó, frissített adatok, valamint a 
szóban forgó mennyiség elérése érdekében 
történő együttműködésre vonatkozó 
megállapodás.

(3) Az (2) bekezdésben említett 
eredmények ismertetésétől számított hat 
hónapon belül az érintett tagállamok 
csatolják a határokon átnyúló 
költségmegosztásra vonatkozó végleges 
rendelkezéseket a 14. cikk (1) 
bekezdésében említett írásbeli 
megállapodásukhoz, amelyben 
szerepelnek a 2050-ig az egyes tengeri 
medencékben közösen telepítendő offshore 
megújuló energiatermelés mennyiségére és 
a 2030-ban és 2040-ben megvalósítandó 
közbenső lépésekre vonatkozó, adatok, 
valamint a szóban forgó mennyiség elérése 
érdekében történő együttműködésre 
vonatkozó megállapodás.

Or. en

Módosítás 666
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
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
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (2) bekezdésben említett 
eredmények ismertetésétől számított hat 
hónapon belül az érintett tagállamok 
frissítik a 14. cikk (1) bekezdésében 
említett írásbeli megállapodásukat, 
amelyben szerepelnek a 2050-ig az egyes 
tengeri medencékben közösen telepítendő 
offshore megújuló energiatermelés 
mennyiségére és a 2030-ban és 2040-ben 
megvalósítandó közbenső lépésekre 
vonatkozó, frissített adatok, valamint a 
szóban forgó mennyiség elérése érdekében 
történő együttműködésre vonatkozó 
megállapodás.

(3) Az (2) bekezdésben említett 
eredmények ismertetésétől számított hat 
hónapon belül az érintett tagállamok 
frissítik a 14. cikk (1) bekezdésében 
említett írásbeli megállapodásukat, 
amelyben szerepelnek a 2050-ig az egyes 
tengeri medencékben közösen telepítendő 
offshore megújuló energiatermelés 
előirányzott, nem kötelező érvényű 
céljaira és a 2030-ban és 2040-ben 
megvalósítandó közbenső lépésekre 
vonatkozó, frissített adatok, valamint a 
szóban forgó mennyiség elérése érdekében 
történő együttműködésre vonatkozó 
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megállapodás.

Or. en

Módosítás 667
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (2) bekezdésben említett 
eredmények ismertetésétől számított hat 
hónapon belül az érintett tagállamok 
frissítik a 14. cikk (1) bekezdésében 
említett írásbeli megállapodásukat, 
amelyben szerepelnek a 2050-ig az egyes 
tengeri medencékben közösen telepítendő 
offshore megújuló energiatermelés 
mennyiségére és a 2030-ban és 2040-ben 
megvalósítandó közbenső lépésekre 
vonatkozó, frissített adatok, valamint a 
szóban forgó mennyiség elérése érdekében 
történő együttműködésre vonatkozó 
megállapodás.

(3) Az érintett tagállamok [2024. július 
31-ig, majd azt követően kétévenként] 
frissítik a 14. cikk (1) bekezdésében 
említett írásbeli megállapodásukat, 
amelyben szerepelnek a 2050-ig az egyes 
tengeri medencékben közösen telepítendő 
offshore megújuló energiatermelés 
mennyiségére és a 2030-ban és 2040-ben 
megvalósítandó közbenső lépésekre 
vonatkozó, frissített adatok, valamint a 
szóban forgó mennyiség elérése érdekében 
történő együttműködésre vonatkozó 
megállapodás.

Or. en

Módosítás 668
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (2) bekezdésben említett 
eredmények ismertetésétől számított hat 
hónapon belül az érintett tagállamok 
frissítik a 14. cikk (1) bekezdésében 
említett írásbeli megállapodásukat, 
amelyben szerepelnek a 2050-ig az egyes 
tengeri medencékben közösen telepítendő 
offshore megújuló energiatermelés 

(3) Az érintett tagállamok [2024. július 
31-ig, majd azt követően kétévenként] 
frissítik a 14. cikk (1) bekezdésében 
említett írásbeli megállapodásukat, 
amelyben szerepelnek a 2050-ig az egyes 
tengeri medencékben közösen telepítendő 
offshore megújuló energiatermelés 
mennyiségére és a 2030-ban és 2040-ben 



AM\1229550HU.docx 151/191 PE691.400v01-00

HU

mennyiségére és a 2030-ban és 2040-ben 
megvalósítandó közbenső lépésekre 
vonatkozó, frissített adatok, valamint a 
szóban forgó mennyiség elérése érdekében 
történő együttműködésre vonatkozó 
megállapodás.

megvalósítandó közbenső lépésekre 
vonatkozó, frissített adatok, valamint a 
szóban forgó mennyiség elérése érdekében 
történő együttműködésre vonatkozó 
megállapodás.

Or. en

Módosítás 669
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdésben említett, 
frissített írásbeli megállapodásoktól 
számított hat hónapon belül a 
villamosenergia-piaci ENTSO az egyes 
tengeri medencékre vonatkozóan, a 14. 
cikk (2)–(5) bekezdésében meghatározott 
eljárásnak megfelelően frissíti az integrált 
offshore hálózatok fejlesztési terveit. A 14. 
cikk (6) bekezdésében leírt eljárás 
alkalmazandó.

törölve

Or. en

Módosítás 670
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdésben említett, 
frissített írásbeli megállapodásoktól 
számított hat hónapon belül a 
villamosenergia-piaci ENTSO az egyes 
tengeri medencékre vonatkozóan, a 14. 
cikk (2)–(5) bekezdésében meghatározott 

(4) A (3) bekezdésben említett, 
frissített írásbeli megállapodást követően a 
villamosenergia-piaci ENTSO az egyes 
tengeri medencékre vonatkozóan frissíti a 
legújabb uniós tízéves hálózatfejlesztési 
terveket.
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eljárásnak megfelelően frissíti az integrált 
offshore hálózatok fejlesztési terveit. A 14. 
cikk (6) bekezdésében leírt eljárás 
alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 671
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdésben említett, 
frissített írásbeli megállapodásoktól 
számított hat hónapon belül a 
villamosenergia-piaci ENTSO az egyes 
tengeri medencékre vonatkozóan, a 14. 
cikk (2)–(5) bekezdésében meghatározott 
eljárásnak megfelelően frissíti az integrált 
offshore hálózatok fejlesztési terveit. A 14. 
cikk (6) bekezdésében leírt eljárás 
alkalmazandó.

(4) A (3) bekezdésben említett, 
frissített írásbeli megállapodást követően a 
villamosenergia-piaci ENTSO az egyes 
tengeri medencékre vonatkozóan frissíti a 
legújabb uniós tízéves hálózatfejlesztési 
terveket.

Or. en

Módosítás 672
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdésben említett, 
frissített írásbeli megállapodásoktól 
számított hat hónapon belül a 
villamosenergia-piaci ENTSO az egyes 
tengeri medencékre vonatkozóan, a 14. 
cikk (2)–(5) bekezdésében meghatározott 
eljárásnak megfelelően frissíti az integrált 
offshore hálózatok fejlesztési terveit. A 14. 
cikk (6) bekezdésében leírt eljárás 

(4) A (3) bekezdésben említett, 
frissített írásbeli megállapodásoktól 
számított hat hónapon belül az európai 
független rendszerüzemeltető (EISO) az 
egyes tengeri medencékre vonatkozóan, a 
14. cikk (2)–(5) bekezdésében 
meghatározott eljárásnak megfelelően 
frissíti az integrált offshore hálózatok 
fejlesztési terveit. A 14. cikk (6) 
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alkalmazandó. bekezdésében leírt eljárás alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 673
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
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdésben említett, 
frissített írásbeli megállapodásoktól 
számított hat hónapon belül a 
villamosenergia-piaci ENTSO az egyes 
tengeri medencékre vonatkozóan, a 14. 
cikk (2)–(5) bekezdésében meghatározott 
eljárásnak megfelelően frissíti az integrált 
offshore hálózatok fejlesztési terveit. A 14. 
cikk (6) bekezdésében leírt eljárás 
alkalmazandó.

(4) A (3) bekezdésben említett, 
frissített írásbeli megállapodásoktól 
számított hat hónapon belül az érintett 
ENTSO az egyes tengeri medencékre 
vonatkozóan, a 14. cikk (2)–(5) 
bekezdésében meghatározott eljárásnak 
megfelelően frissíti az integrált offshore 
hálózatok fejlesztési terveit. A 14. cikk (6) 
bekezdésében leírt eljárás alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 674
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Jens Geier, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Niels 
Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben azok nemzeti 
szabályozó hatóság hatáskörébe tartoznak, 
a II. melléklet 1. pontjának a), b), c) és e) 
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projekt, valamint a II. 
melléklet 3. pontjában említett kategóriába 
tartozó közös érdekű projektek tényleges – 

(1) Amennyiben azok nemzeti 
szabályozó hatóság hatáskörébe tartoznak, 
a II. melléklet 1. pontjának a), b), c), d) és 
e) alpontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projekt, valamint a II. 
melléklet 3. Pontjában és a IV. melléklet 1. 
pontjának c) alpontjában említett 
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karbantartási költségeket nem tartalmazó – 
beruházási költségeit azon tagállamok 
érintett átvitelirendszer-üzemeltetői vagy 
átviteli infrastruktúra projektgazdái viselik, 
amelyekben a projekt nettó hatása kedvező, 
és – a túlterhelési és egyéb díjak által nem 
fedezett rész tekintetében – azokat a 
hálózat-hozzáférési díjakon keresztül a 
rendszerhasználókkal megfizettetik ebben 
vagy ezekben a tagállamokban.

kategóriába tartozó közös érdekű projektek 
tényleges – karbantartási költségeket nem 
tartalmazó – beruházási költségeit azon 
tagállamok érintett hálózatüzemeltetői 
vagy átviteli/elosztói infrastruktúra 
projektgazdái viselik, amelyekben a projekt 
nettó hatása kedvező, és – a túlterhelési és 
egyéb díjak által nem fedezett rész 
tekintetében – azokat a hálózat-hozzáférési 
díjakon keresztül a rendszerhasználókkal 
megfizettetik ebben vagy ezekben a 
tagállamokban.

Or. en

Módosítás 675
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben azok nemzeti 
szabályozó hatóság hatáskörébe tartoznak, 
a II. melléklet 1. pontjának a), b), c) és e) 
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projekt, valamint a II. 
melléklet 2. és 3. pontjában említett 
kategóriába tartozó közös érdekű projektek 
tényleges – karbantartási költségeket nem 
tartalmazó – beruházási költségeit azon 
tagállamok érintett átvitelirendszer-
üzemeltetői, elosztórendszer-üzemeltetői 
vagy átviteli infrastruktúra projektgazdái 
viselik, amelyekben a projekt nettó hatása 
kedvező, és – a túlterhelési és egyéb díjak 
által nem fedezett rész tekintetében – 
azokat a hálózat-hozzáférési díjakon 
keresztül a rendszerhasználókkal 
megfizettetik ebben vagy ezekben a 
tagállamokban.

(1) Amennyiben azok nemzeti 
szabályozó hatóság hatáskörébe tartoznak, 
a II. melléklet 1. pontjának a), b) és c) 
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projekt, valamint a II. 
melléklet 2. és 3. pontjában említett 
kategóriába tartozó közös érdekű projektek 
tényleges – karbantartási költségeket nem 
tartalmazó – beruházási költségeit azon 
tagállamok érintett átvitelirendszer-
üzemeltetői, elosztórendszer-üzemeltetői, 
érdekelt befektetők vagy átviteli 
infrastruktúra projektgazdái viselik, 
amelyekben a projekt nettó hatása kedvező, 
és – a túlterhelési és egyéb díjak által nem 
fedezett rész tekintetében – azokat a 
hálózat-hozzáférési díjakon keresztül az 
érdekelt befektetőkkel és a 
rendszerhasználókkal megfizettetik ebben 
vagy ezekben a tagállamokban.

Or. sl
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Módosítás 676
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Morten Petersen, Iskra Mihaylova

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben azok nemzeti 
szabályozó hatóság hatáskörébe tartoznak, 
a II. melléklet 1. pontjának a), b), c) és e) 
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projekt, valamint a II. 
melléklet 3. pontjában említett kategóriába 
tartozó közös érdekű projektek tényleges – 
karbantartási költségeket nem tartalmazó – 
beruházási költségeit azon tagállamok 
érintett átvitelirendszer-üzemeltetői vagy 
átviteli infrastruktúra projektgazdái viselik, 
amelyekben a projekt nettó hatása kedvező, 
és – a túlterhelési és egyéb díjak által nem 
fedezett rész tekintetében – azokat a 
hálózat-hozzáférési díjakon keresztül a 
rendszerhasználókkal megfizettetik ebben 
vagy ezekben a tagállamokban.

(1) Amennyiben azok minden érintett 
tagállam esetében a nemzeti szabályozó 
hatóság hatáskörébe tartoznak, a II. 
melléklet 1. pontjának a), b), c) és e) 
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projekt, valamint a II. 
melléklet 3. pontjában említett kategóriába 
tartozó közös érdekű projektek tényleges – 
karbantartási költségeket nem tartalmazó – 
beruházási költségeit azon tagállamok 
érintett átvitelirendszer-üzemeltetői vagy 
átviteli infrastruktúra projektgazdái viselik, 
amelyekben a projekt nettó hatása kedvező, 
és – a túlterhelési és egyéb díjak által nem 
fedezett rész tekintetében – azokat a 
hálózat-hozzáférési díjakon keresztül a 
rendszerhasználókkal megfizettetik ebben 
vagy ezekben a tagállamokban.

Or. en

Módosítás 677
Christophe Grudler, Morten Petersen, Valérie Hayer, Klemen Grošelj

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben azok nemzeti 
szabályozó hatóság hatáskörébe tartoznak, 
a II. melléklet 1. pontjának a), b), c) és e) 
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projekt, valamint a II. 
melléklet 3. pontjában említett kategóriába 
tartozó közös érdekű projektek tényleges – 
karbantartási költségeket nem tartalmazó – 

(1) Amennyiben azok nemzeti 
szabályozó hatóság hatáskörébe tartoznak, 
a II. melléklet 1. pontjának a), b), c) és e) 
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projekt, valamint a II. 
melléklet 3. pontjában említett kategóriába 
tartozó közös érdekű projektek tényleges – 
karbantartási költségeket nem tartalmazó – 
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beruházási költségeit azon tagállamok 
érintett átvitelirendszer-üzemeltetői vagy 
átviteli infrastruktúra projektgazdái viselik, 
amelyekben a projekt nettó hatása kedvező, 
és – a túlterhelési és egyéb díjak által nem 
fedezett rész tekintetében – azokat a 
hálózat-hozzáférési díjakon keresztül a 
rendszerhasználókkal megfizettetik ebben 
vagy ezekben a tagállamokban.

beruházási költségeit azon tagállamok 
érintett hálózatüzemeltetői vagy 
átviteli/elosztói infrastruktúra 
projektgazdái viselik, amelyekben a projekt 
nettó hatása kedvező, és – a túlterhelési és 
egyéb díjak által nem fedezett rész 
tekintetében – azokat a hálózat-hozzáférési 
díjakon keresztül a rendszerhasználókkal 
megfizettetik ebben vagy ezekben a 
tagállamokban.

Or. en

Módosítás 678
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben azok nemzeti 
szabályozó hatóság hatáskörébe tartoznak, 
a II. melléklet 1. pontjának a), b), c) és e) 
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projekt, valamint a II. 
melléklet 3. pontjában említett kategóriába 
tartozó közös érdekű projektek tényleges – 
karbantartási költségeket nem tartalmazó – 
beruházási költségeit azon tagállamok 
érintett átvitelirendszer-üzemeltetői vagy 
átviteli infrastruktúra projektgazdái viselik, 
amelyekben a projekt nettó hatása kedvező, 
és – a túlterhelési és egyéb díjak által nem 
fedezett rész tekintetében – azokat a 
hálózat-hozzáférési díjakon keresztül a 
rendszerhasználókkal megfizettetik ebben 
vagy ezekben a tagállamokban.

(1) Amennyiben azok nemzeti 
szabályozó hatóság hatáskörébe tartoznak, 
a II. melléklet 1. pontjának a), b), c) és e) 
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projekt, valamint a II. 
melléklet 2. és 3. pontjában említett 
kategóriába tartozó közös érdekű projektek 
tényleges – karbantartási költségeket nem 
tartalmazó – beruházási költségeit azon 
tagállamok érintett átvitelirendszer-
üzemeltetői, DSO-ivagy átviteli 
infrastruktúra projektgazdái viselik, 
amelyekben a projekt nettó hatása kedvező, 
és – a túlterhelési és egyéb díjak által nem 
fedezett rész tekintetében – azokat a 
hálózat-hozzáférési díjakon keresztül a 
rendszerhasználókkal megfizettetik ebben 
vagy ezekben a tagállamokban.

Or. en

Módosítás 679
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E cikk rendelkezései a II. melléklet 
1. pontjának a), b), c) és e) alpontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projekt esetében csak akkor 
alkalmazandók, ha legalább egy 
projektgazda kéri a hatáskörrel rendelkező 
nemzeti hatóságoktól a projekt költségei 
tekintetében azok alkalmazását. Ezenkívül 
adott esetben a II. melléklet 3. pontjában 
említett kategóriába tartozó közös érdekű 
projekt esetében e cikk rendelkezései csak 
akkor alkalmazandók, ha már elvégezték 
a piaci kereslet felmérését és ennek 
alapján nem várható, hogy a tényleges 
beruházási költségekre a díjak fedezetet 
nyújtanak.

(2) E cikk rendelkezései a II. melléklet 
1. pontjának a), b), c) és e) alpontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projekt esetében csak akkor 
alkalmazandók, ha legalább egy 
projektgazda kéri a hatáskörrel rendelkező 
nemzeti hatóságoktól a projekt költségei 
tekintetében azok alkalmazását.

Or. en

Módosítás 680
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E cikk rendelkezései a II. melléklet 
1. pontjának a), b), c) és e) alpontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projekt esetében csak akkor 
alkalmazandók, ha legalább egy 
projektgazda kéri a hatáskörrel rendelkező 
nemzeti hatóságoktól a projekt költségei 
tekintetében azok alkalmazását. Ezenkívül 
adott esetben a II. melléklet 3. pontjában 
említett kategóriába tartozó közös érdekű 
projekt esetében e cikk rendelkezései csak 
akkor alkalmazandók, ha már elvégezték a 
piaci kereslet felmérését és ennek alapján 
nem várható, hogy a tényleges beruházási 

(2) E cikk rendelkezései a II. melléklet 
1. pontjának a), b), c), d) és e) alpontjában 
és a IV. melléklet 1. pontjának c) 
alpontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projekt esetében csak akkor 
alkalmazandók, ha legalább egy 
projektgazda kéri a hatáskörrel rendelkező 
nemzeti hatóságoktól a projekt költségei 
tekintetében azok alkalmazását. Ezenkívül 
adott esetben a II. melléklet 2. és 3. 
pontjában említett kategóriába tartozó 
közös érdekű projekt esetében e cikk 
rendelkezései csak akkor alkalmazandók, 
ha már elvégezték a piaci kereslet 
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költségekre a díjak fedezetet nyújtanak. felmérését és ennek alapján nem várható, 
hogy a tényleges beruházási költségekre a 
díjak fedezetet nyújtanak.

Or. en

Módosítás 681
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E cikk rendelkezései a II. melléklet 
1. pontjának a), b), c) és e) alpontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projekt esetében csak akkor 
alkalmazandók, ha legalább egy 
projektgazda kéri a hatáskörrel rendelkező 
nemzeti hatóságoktól a projekt költségei 
tekintetében azok alkalmazását. Ezenkívül 
adott esetben a II. melléklet 3. pontjában 
említett kategóriába tartozó közös érdekű 
projekt esetében e cikk rendelkezései csak 
akkor alkalmazandók, ha már elvégezték a 
piaci kereslet felmérését és ennek alapján 
nem várható, hogy a tényleges beruházási 
költségekre a díjak fedezetet nyújtanak.

(2) E cikk rendelkezései a II. melléklet 
1. pontjának a), b), c) és e) alpontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projekt esetében csak akkor 
alkalmazandók, ha legalább egy 
projektgazda kéri a hatáskörrel rendelkező 
nemzeti hatóságoktól a projekt költségei 
tekintetében azok alkalmazását. Ezenkívül 
adott esetben a II. melléklet 2. és 3. 
pontjában említett kategóriába tartozó 
közös érdekű projekt esetében e cikk 
rendelkezései csak akkor alkalmazandók, 
ha már elvégezték a piaci kereslet 
felmérését és ennek alapján nem várható, 
hogy a tényleges beruházási költségekre a 
díjak fedezetet nyújtanak.

Or. en

Módosítás 682
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amint egy ilyen közös érdekű projekt 
megvalósítása kellően előrehaladt és a 
becslések szerint az elkövetkező 36 

Amint egy ilyen közös érdekű projekt 
megvalósítása kellően előrehaladt és a 
becslések szerint az elkövetkező 36 
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hónapon belül készen fog állni a 
kivitelezési szakasz megkezdésére, a 
projektgazdák, miután konzultáltak azon 
tagállamok átvitelirendszer-üzemeltetőivel, 
amelyek számára a projekt jelentős nettó 
pozitív hatással jár, beruházási kérelmet 
nyújtanak be. Ez a tagállamok közötti 
költségmegosztást is magában foglaló 
beruházási kérelem valamennyi érintett 
nemzeti szabályozó hatósághoz 
benyújtandó, a következő mellékletekkel 
együtt:

hónapon belül készen fog állni a 
kivitelezési szakasz megkezdésére, a 
projektgazdák, miután konzultáltak azon 
tagállamok átvitelirendszer-üzemeltetőivel, 
amelyek számára a projekt jelentős nettó 
pozitív hatással jár, beruházási kérelmet 
nyújtanak be. Ez a beruházási kérelem 
valamennyi érintett nemzeti szabályozó 
hatósághoz benyújtandó, a következő 
mellékletekkel együtt:

Or. en

Módosítás 683
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
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
16 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 11. cikknek megfelelően 
kidolgozott módszertannal összhangban 
levő projektspecifikus költség-haszon 
elemzés, mely figyelembe veszi azon 
tagállamok határain túl jelentkező 
haszonelemeket is, amelyek területén a 
projekt található, ugyanazon forgatókönyv 
alkalmazásával, mint amelyet a 
kiválasztási folyamat során azon uniós 
lista összeállításához használtak, 
amelyben a közös érdekű projekt szerepel;

a) a 11. cikknek megfelelően 
kidolgozott módszertannal összhangban 
levő projektspecifikus költség-haszon 
elemzés, mely figyelembe veszi azon 
tagállamok határain túl jelentkező 
haszonelemeket is, amelyek területén a 
projekt található, a 12. cikkel 
összhangban, figyelembe véve a 
hálózatfejlesztési tervezés közös 
forgatókönyveit;

Or. en

Módosítás 684
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 11. cikknek megfelelően 
kidolgozott módszertannal összhangban 
levő projektspecifikus költség-haszon 
elemzés, mely figyelembe veszi azon 
tagállamok határain túl jelentkező 
haszonelemeket is, amelyek területén a 
projekt található, ugyanazon forgatókönyv 
alkalmazásával, mint amelyet a 
kiválasztási folyamat során azon uniós 
lista összeállításához használtak, 
amelyben a közös érdekű projekt szerepel;

a) a 11. cikknek megfelelően 
kidolgozott módszertannal összhangban 
levő projektspecifikus költség-haszon 
elemzés, mely figyelembe veszi azon 
tagállamok határain túl jelentkező 
haszonelemeket is, amelyek területén a 
projekt található, a 12. cikkel 
összhangban, legalább a hálózatfejlesztési 
tervezés közös forgatókönyveinek 
figyelembevételével;

Or. en

Módosítás 685
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 11. cikknek megfelelően 
kidolgozott módszertannal összhangban 
levő projektspecifikus költség-haszon 
elemzés, mely figyelembe veszi azon 
tagállamok határain túl jelentkező 
haszonelemeket is, amelyek területén a 
projekt található, ugyanazon forgatókönyv 
alkalmazásával, mint amelyet a 
kiválasztási folyamat során azon uniós 
lista összeállításához használtak, 
amelyben a közös érdekű projekt szerepel;

a) a 11. cikknek megfelelően 
kidolgozott módszertannal összhangban 
levő projektspecifikus költség-haszon 
elemzés, mely figyelembe veszi azon 
tagállamok határain túl jelentkező 
haszonelemeket is, amelyek területén a 
projekt található, a 12. cikkel 
összhangban, legalább a hálózatfejlesztési 
tervezés közös forgatókönyveinek 
figyelembevételével;

Or. en

Módosítás 686
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Antonio Tajani, 
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François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus 
Pieper, Tomas Tobé, Aldo Patriciello, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-
Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságokhoz legutoljára benyújtott 
kérelem időpontjától számított hat hónapon 
belül az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságok az érintett projektgazdákkal 
folytatott konzultációt követően közös 
koordinált határozatokat hoznak a javasolt 
projekttel kapcsolatban az egyes 
rendszerüzemeltetők által viselendő 
beruházási költségek elosztásáról, valamint 
ezeknek a díjszabásba való beépítéséről. A 
nemzeti szabályozó hatóságok beépítik a 
díjszabásba az összes ténylegesen 
felmerülő beruházási költséget a projekttel 
kapcsolatban az egyes rendszerüzemeltetők 
által viselendő beruházási költségekkel 
összhangban. A nemzeti szabályozó 
hatóságok ezt követően adott esetben 
értékelik, hogy felmerülhetnek-e 
megfizethetőséggel kapcsolatos problémák 
a beruházási költségeknek a díjszabásba 
történő beépítése miatt.

(4) Az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságokhoz legutoljára benyújtott 
kérelem időpontjától számított hat hónapon 
belül az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságok az érintett projektgazdákkal 
folytatott konzultációt követően közös 
koordinált határozatokat hoznak a javasolt 
projekttel kapcsolatban az egyes 
rendszerüzemeltetők által viselendő 
beruházási költségek elosztásáról, valamint 
ezeknek a díjszabásba való beépítéséről, 
vagy a kérelem, vagy annak egy részének 
elutasításáról, amennyiben a nemzeti 
szabályozó hatóságok közös elemzése nem 
igazol jelentős, uniós szintű nettó 
előnyöket. A nemzeti szabályozó 
hatóságok beépítik a díjszabásba a 
relevánsan felmerülő beruházási 
költségeket a projekttel kapcsolatban az 
egyes rendszerüzemeltetők által viselendő 
beruházási költségekkel összhangban. A 
nemzeti szabályozó hatóságok ezt 
követően adott esetben értékelik, hogy 
felmerülhetnek-e megfizethetőséggel 
kapcsolatos problémák a beruházási 
költségeknek a díjszabásba történő 
beépítése miatt.

Or. en

Módosítás 687
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(4) Az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságokhoz legutoljára benyújtott 
kérelem időpontjától számított hat hónapon 
belül az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságok az érintett projektgazdákkal 
folytatott konzultációt követően közös 
koordinált határozatokat hoznak a javasolt 
projekttel kapcsolatban az egyes 
rendszerüzemeltetők által viselendő 
beruházási költségek elosztásáról, valamint 
ezeknek a díjszabásba való beépítéséről. A 
nemzeti szabályozó hatóságok beépítik a 
díjszabásba az összes ténylegesen 
felmerülő beruházási költséget a projekttel 
kapcsolatban az egyes rendszerüzemeltetők 
által viselendő beruházási költségekkel 
összhangban. A nemzeti szabályozó 
hatóságok ezt követően adott esetben 
értékelik, hogy felmerülhetnek-e 
megfizethetőséggel kapcsolatos problémák 
a beruházási költségeknek a díjszabásba 
történő beépítése miatt.

(4) Az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságokhoz legutoljára benyújtott 
kérelem időpontjától számított hat hónapon 
belül az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságok az érintett projektgazdákkal 
folytatott konzultációt követően közös 
koordinált határozatokat hoznak a javasolt 
projekttel kapcsolatban az egyes 
rendszerüzemeltetők vagy érdekelt 
befektetők által viselendő beruházási 
költségek elosztásáról, valamint ezeknek a 
díjszabásba való beépítéséről. A nemzeti 
szabályozó hatóságok ezért beépítik a 
díjszabásba az alapvető, ténylegesen 
felmerülő beruházási költséget a projekttel 
kapcsolatban az egyes rendszerüzemeltetők 
által viselendő beruházási költségekkel 
összhangban. A nemzeti szabályozó 
hatóságok ezt követően adott esetben 
értékelik, hogy felmerülhetnek-e 
energiaszegénységhez vezető 
megfizethetőséggel kapcsolatos problémák 
a beruházási költségeknek a díjszabásba 
történő beépítése miatt.

Or. sl

Módosítás 688
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságokhoz legutoljára benyújtott 
kérelem időpontjától számított hat hónapon 
belül az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságok az érintett projektgazdákkal 
folytatott konzultációt követően közös 
koordinált határozatokat hoznak a javasolt 
projekttel kapcsolatban az egyes 
rendszerüzemeltetők által viselendő 
beruházási költségek elosztásáról, valamint 
ezeknek a díjszabásba való beépítéséről. A 
nemzeti szabályozó hatóságok beépítik a 

(4) Az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságokhoz legutoljára benyújtott 
kérelem időpontjától számított hat hónapon 
belül az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságok az érintett projektgazdákkal 
folytatott konzultációt követően közös 
koordinált határozatokat hoznak a javasolt 
projekttel kapcsolatban az egyes 
rendszerüzemeltetők által viselendő, 
ténylegesen felmerült beruházási költségek 
elosztásáról, valamint ezeknek a 
díjszabásba való beépítéséről, vagy a 
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díjszabásba az összes ténylegesen 
felmerülő beruházási költséget a projekttel 
kapcsolatban az egyes rendszerüzemeltetők 
által viselendő beruházási költségekkel 
összhangban. A nemzeti szabályozó 
hatóságok ezt követően adott esetben 
értékelik, hogy felmerülhetnek-e 
megfizethetőséggel kapcsolatos problémák 
a beruházási költségeknek a díjszabásba 
történő beépítése miatt.

beruházási kérelem, vagy a projekt egy 
részének elutasításáról, amennyiben a 
nemzeti szabályozó hatóságok közös 
elemzése azt állapítja meg, hogy a projekt, 
vagy annak egy része nem jár jelentős, 
uniós szintű nettó előnnyel. A nemzeti 
szabályozó hatóságok beépítik a 
díjszabásba a releváns, ténylegesen 
felmerülő beruházási költséget a projekttel 
kapcsolatban az egyes rendszerüzemeltetők 
által viselendő beruházási költségekkel 
összhangban.

Or. en

Módosítás 689
Christophe Grudler, Valérie Hayer, Klemen Grošelj

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségek határokon átnyúló elosztása 
során az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságok az érintett átvitelirendszer-
üzemeltetőkkel egyeztetve kölcsönös 
megállapodásra törekednek, amely a (3) 
bekezdés a) és b) pontjában foglalt 
információkra épül, de nem korlátozódik 
azokra. Ezek értékelésének ugyanazon 
forgatókönyvön kell alapulnia, mint 
amelyet a kiválasztási folyamat során 
azon uniós lista összeállításához 
használtak, amelyben a közös érdekű 
projekt szerepel.

A költségek határokon átnyúló elosztása 
során az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságok az érintett 
hálózatüzemeltetőkkel egyeztetve 
kölcsönös megállapodásra törekednek, 
amely a (3) bekezdés a) és b) pontjában 
foglalt információkra épül, de nem 
korlátozódik azokra. Ezek értékelésének 
során figyelembe kell venni a 12. cikk 
alapján létrehozott összes releváns 
forgatókönyvet, és a hálózatfejlesztési 
tervezés egyéb forgatókönyveit, lehetővé 
téve a közös érdekű projekt uniós 
energiapolitikai célkitűzésekhez való 
hozzájárulásának elemzését a 
dekarbonizáció, a piaci integráció, a 
verseny, a fenntarthatóság és az ellátás 
biztonságának területén.

Or. en

Módosítás 690
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Morten Petersen, Iskra Mihaylova

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségek határokon átnyúló elosztása 
során az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságok az érintett átvitelirendszer-
üzemeltetőkkel egyeztetve kölcsönös 
megállapodásra törekednek, amely a (3) 
bekezdés a) és b) pontjában foglalt 
információkra épül, de nem korlátozódik 
azokra. Ezek értékelésének ugyanazon 
forgatókönyvön kell alapulnia, mint 
amelyet a kiválasztási folyamat során 
azon uniós lista összeállításához 
használtak, amelyben a közös érdekű 
projekt szerepel.

A költségek határokon átnyúló elosztása 
során az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságok az érintett átvitelirendszer-
üzemeltetőkkel egyeztetve kölcsönös 
megállapodásra törekednek, amely a (3) 
bekezdés a) és b) pontjában foglalt 
információkra épül, de nem korlátozódik 
azokra. Ezek értékelésének során 
figyelembe kell venni a 12. cikk alapján 
létrehozott összes releváns forgatókönyvet, 
és a hálózatfejlesztési tervezés egyéb 
forgatókönyveit, lehetővé téve a közös 
érdekű projekt uniós energiapolitikai 
célkitűzésekhez való hozzájárulásának 
elemzését a dekarbonizáció, a piaci 
integráció, a verseny, a fenntarthatóság és 
az ellátás biztonságának területén.

Or. en

Módosítás 691
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségek határokon átnyúló elosztása 
során az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságok az érintett átvitelirendszer-
üzemeltetőkkel egyeztetve kölcsönös 
megállapodásra törekednek, amely a (3) 
bekezdés a) és b) pontjában foglalt 
információkra épül, de nem korlátozódik 
azokra. Ezek értékelésének ugyanazon 
forgatókönyvön kell alapulnia, mint 
amelyet a kiválasztási folyamat során 
azon uniós lista összeállításához 
használtak, amelyben a közös érdekű 

A költségek határokon átnyúló elosztása 
során az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságok az érintett átvitelirendszer-
üzemeltetőkkel egyeztetve kölcsönös 
megállapodásra törekednek, amely a (3) 
bekezdés a) és b) pontjában foglalt 
információkra épül, de nem korlátozódik 
azokra. Ezek értékelésének során 
figyelembe kell venni a 12. cikk alapján 
létrehozott összes releváns forgatókönyvet, 
és a hálózatfejlesztési tervezés egyéb 
forgatókönyveit, lehetővé téve a közös 
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projekt szerepel. érdekű projekt uniós energiapolitikai 
célkitűzésekhez való hozzájárulásának 
elemzését a dekarbonizáció, a piaci 
integráció, a verseny, a fenntarthatóság és 
az ellátás biztonságának területén.

Or. en

Módosítás 692
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, 
Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségek határokon átnyúló elosztása 
során az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságok az érintett átvitelirendszer-
üzemeltetőkkel egyeztetve kölcsönös 
megállapodásra törekednek, amely a (3) 
bekezdés a) és b) pontjában foglalt 
információkra épül, de nem korlátozódik 
azokra. Ezek értékelésének ugyanazon 
forgatókönyvön kell alapulnia, mint 
amelyet a kiválasztási folyamat során 
azon uniós lista összeállításához 
használtak, amelyben a közös érdekű 
projekt szerepel.

A költségek határokon átnyúló elosztása 
során az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságok az érintett átvitelirendszer-
üzemeltetőkkel egyeztetve kölcsönös 
megállapodásra törekednek, amely a (3) 
bekezdés a) és b) pontjában foglalt 
információkra épül, de nem korlátozódik 
azokra. Ezek értékelésének során 
figyelembe kell venni a 12. cikk alapján 
létrehozott összes releváns forgatókönyvet, 
lehetővé téve a projekt uniós 
energiapolitikai célkitűzésekhez való 
hozzájárulásának mélyreható elemzését a 
dekarbonizáció, a piaci integráció, a 
verseny, a fenntarthatóság és az ellátás 
biztonságának területén.

Or. en

Módosítás 693
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségek határokon átnyúló elosztása 
során az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságok az érintett átvitelirendszer-
üzemeltetőkkel egyeztetve kölcsönös 
megállapodásra törekednek, amely a (3) 
bekezdés a) és b) pontjában foglalt 
információkra épül, de nem korlátozódik 
azokra. Ezek értékelésének ugyanazon 
forgatókönyvön kell alapulnia, mint 
amelyet a kiválasztási folyamat során azon 
uniós lista összeállításához használtak, 
amelyben a közös érdekű projekt szerepel.

A költségek határokon átnyúló elosztása 
során az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságok az érintett 
hálózatüzemeltetőkkel egyeztetve 
kölcsönös megállapodásra törekednek, 
amely a (3) bekezdés a) és b) pontjában 
foglalt információkra épül, de nem 
korlátozódik azokra. Ezek értékelésének 
ugyanazon forgatókönyvön kell alapulnia, 
mint amelyet a kiválasztási folyamat során 
azon uniós lista összeállításához 
használtak, amelyben a közös érdekű 
projekt szerepel.

Or. en

Módosítás 694
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy közös érdekű projekt 
enyhít bizonyos negatív külső hatásokat – 
pl. hurokáramlásokat –, és e közös érdekű 
projektet abban a tagállamban hajtják 
végre, ahonnan a negatív külső hatás ered, 
az ilyen enyhítő hatás nem tekintendő 
határokon átnyúló előnynek, és így nem 
nyújthat alapot arra, hogy e negatív külső 
hatások által érintett tagállamok 
átvitelirendszer-üzemeltetőjére hárítsanak 
költségeket.

Amennyiben egy közös érdekű projekt 
enyhít bizonyos negatív külső hatásokat – 
pl. hurokáramlásokat –, és e közös érdekű 
projektet abban a tagállamban hajtják 
végre, ahonnan a negatív külső hatás ered, 
az ilyen enyhítő hatás nem tekintendő 
határokon átnyúló előnynek, és így nem 
nyújthat alapot arra, hogy e negatív külső 
hatások által érintett tagállamok 
hálózatüzemeltetőjére hárítsanak 
költségeket.

Or. en

Módosítás 695
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat



AM\1229550HU.docx 167/191 PE691.400v01-00

HU

16 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a projekt eredményeképpen várható 
regionális vagy uniós szintű pozitív 
externáliák, mint például az ellátás 
biztonsága, a rendszer rugalmassága, a 
szolidaritás vagy az innováció;

c) a projekt eredményeképpen várható 
regionális vagy uniós szintű pozitív 
externáliák, mint például az ellátás 
biztonsága, a dekarbonizáció, a 
fenntarthatóság, az elkerült 
infrastruktúra, a rendszer rugalmassága, a 
szolidaritás vagy az innováció;

Or. en

Módosítás 696
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ilyen esetben, illetve legalább egy érintett 
nemzeti szabályozó hatóság kérésére az 
Ügynökség az ügy hozzá történő 
továbbítását követő három hónapon belül 
meghozza a (3) bekezdésben említett 
tagállamok közötti költségmegosztást, 
valamint a tagállamok között megosztott 
beruházási költségek egészének 
díjszabásba beépítésének szükségességét 
magában foglaló beruházási kérelemre 
vonatkozó határozatot.

Ilyen esetben, illetve az érintett nemzeti 
szabályozó hatóságok együttes kérésére az 
Ügynökség az ügy hozzá történő 
továbbítását követő három hónapon belül 
meghozza a (3) bekezdésben említett 
tagállamok közötti költségmegosztást 
magában foglaló beruházási kérelemre 
vonatkozó határozatot.

Or. en

Módosítás 697
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, Angelika 
Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ilyen esetben, illetve legalább egy érintett 
nemzeti szabályozó hatóság kérésére az 
Ügynökség az ügy hozzá történő 
továbbítását követő három hónapon belül 
meghozza a (3) bekezdésben említett 
tagállamok közötti költségmegosztást, 
valamint a tagállamok között megosztott 
beruházási költségek egészének 
díjszabásba beépítésének szükségességét 
magában foglaló beruházási kérelemre 
vonatkozó határozatot.

Ilyen esetben, illetve az érintett nemzeti 
szabályozó hatóságok együttes kérésére az 
Ügynökség az ügy hozzá történő 
továbbítását követő három hónapon belül 
meghozza a (3) bekezdésben említett 
tagállamok közötti költségmegosztást, 
valamint a tagállamok között megosztott 
beruházási költségek díjszabásba 
beépítésének szükségességét magában 
foglaló beruházási kérelemre vonatkozó 
határozatot.

Or. en

Módosítás 698
Morten Petersen, Iskra Mihaylova

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség értékelésének ugyanazon 
forgatókönyvön kell alapulnia, mint 
amelyet a kiválasztási folyamat során 
azon uniós lista összeállításához 
használtak, amelyben a közös érdekű 
projekt szerepel.

Az Ügynökség értékelésének során 
figyelembe kell venni a 12. cikk alapján 
létrehozott összes releváns forgatókönyvet, 
és a hálózatfejlesztési tervezés egyéb 
forgatókönyveit, lehetővé téve a közös 
érdekű projekt uniós energiapolitikai 
célkitűzésekhez való hozzájárulásának 
megbízható elemzését a dekarbonizáció, a 
piaci integráció, a verseny, a 
fenntarthatóság és az ellátás 
biztonságának területén.

Or. en

Módosítás 699
Christophe Grudler, Valérie Hayer, Klemen Grošelj

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

Az Ügynökség értékelésének ugyanazon 
forgatókönyvön kell alapulnia, mint 
amelyet a kiválasztási folyamat során 
azon uniós lista összeállításához 
használtak, amelyben a közös érdekű 
projekt szerepel.

Az Ügynökség értékelésének során 
figyelembe kell venni a 12. cikk alapján 
létrehozott összes releváns forgatókönyvet, 
és a hálózatfejlesztési tervezés egyéb 
forgatókönyveit, lehetővé téve a közös 
érdekű projekt uniós energiapolitikai 
célkitűzésekhez való hozzájárulásának 
elemzését a dekarbonizáció, a piaci 
integráció, a verseny, a fenntarthatóság és 
az ellátás biztonságának területén.

Or. en

Módosítás 700
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség értékelésének ugyanazon 
forgatókönyvön kell alapulnia, mint 
amelyet a kiválasztási folyamat során 
azon uniós lista összeállításához 
használtak, amelyben a közös érdekű 
projekt szerepel.

Az Ügynökség értékelésének során 
figyelembe kell venni a 12. cikk alapján 
létrehozott összes releváns forgatókönyvet, 
és a hálózatfejlesztési tervezés egyéb 
forgatókönyveit, lehetővé téve a közös 
érdekű projekt uniós energetikai 
célkitűzésekhez való hozzájárulásának 
megbízható elemzését a dekarbonizáció, a 
piaci integráció, a verseny, a 
fenntarthatóság és az ellátás 
biztonságának területén.

Or. en

Módosítás 701
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
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16 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Ügynökség értékelésének ugyanazon 
forgatókönyvön kell alapulnia, mint 
amelyet a kiválasztási folyamat során 
azon uniós lista összeállításához 
használtak, amelyben a közös érdekű 
projekt szerepel.

Az Ügynökség értékelésének során 
figyelembe kell venni a 12. cikk alapján 
létrehozott összes releváns forgatókönyvet, 
és egyéb forgatókönyveket, lehetővé téve a 
projekt uniós energiapolitikai 
célkitűzésekhez való hozzájárulásának 
mélyreható elemzését a dekarbonizáció, a 
piaci integráció, a verseny, a 
fenntarthatóság és az ellátás 
biztonságának területén.

Or. en

Módosítás 702
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság [2022. december 31]-ig 
végrehajtási jogi aktusokat fogad el, 
amelyek kötelező iránymutatásokat 
tartalmaznak e cikk és a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett, offshore 
megújulóenergia-hálózatokkal kapcsolatos 
tagállamok közötti költségmegosztás 
végrehajtására vonatkozó egységes 
feltételek biztosítása érdekében. Az 
iránymutatások foglalkoznak az offshore 
megújulóenergia-hálózatokkal 
kapcsolatos közös érdekű projektek 
speciális helyzetével is, azáltal, hogy 
szerepeltetnek arra vonatkozó elveket, 
hogy a tagállamok közötti 
költségmegosztást hogyan kell 
összehangolni a hozzájuk kapcsolódó 
offshore energiatermelő helyekre 
vonatkozó finanszírozási, piaci és 
szakpolitikai intézkedésekkel. Az 
iránymutatások elfogadása, illetve 
módosítása alkalmával a Bizottság 

(10) Az Ügynökség [2022. december 
31]-ig ajánlást fogad el, a közös érdekű 
projektek beruházási kérelmeinek 
kezelésére vonatkozó bevált gyakorlatok 
azonosítására. Az ajánlást szükség szerint 
rendszeresen aktualizálni kell, és 
összhangba kell hozni a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett, offshore 
megújulóenergia-hálózatokkal kapcsolatos 
tagállamok közötti költségmegosztásra 
vonatkozó ajánlásokkal. Az ajánlás 
elfogadása, illetve módosítása alkalmával 
az Ügynökség átfogó konzultációt folytat 
le, amelyben valamennyi érintett érdekelt 
fél részt vesz.
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konzultál az ACER-rel, a villamosenergia-
piaci, illetve a földgázpiaci ENTSO-val, és 
adott esetben más érdekelt felekkel. Ezeket 
a végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó-
bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 703
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság [2022. december 31]-ig 
végrehajtási jogi aktusokat fogad el, 
amelyek kötelező iránymutatásokat 
tartalmaznak e cikk és a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett, offshore 
megújulóenergia-hálózatokkal kapcsolatos 
tagállamok közötti költségmegosztás 
végrehajtására vonatkozó egységes 
feltételek biztosítása érdekében. Az 
iránymutatások foglalkoznak az offshore 
megújulóenergia-hálózatokkal 
kapcsolatos közös érdekű projektek 
speciális helyzetével is, azáltal, hogy 
szerepeltetnek arra vonatkozó elveket, 
hogy a tagállamok közötti 
költségmegosztást hogyan kell 
összehangolni a hozzájuk kapcsolódó 
offshore energiatermelő helyekre 
vonatkozó finanszírozási, piaci és 
szakpolitikai intézkedésekkel. Az 
iránymutatások elfogadása, illetve 
módosítása alkalmával a Bizottság 
konzultál az ACER-rel, a villamosenergia-
piaci, illetve a földgázpiaci ENTSO-val, és 
adott esetben más érdekelt felekkel. Ezeket 
a végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó-
bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(10) Az Ügynökség [2022. december 
31]-ig ajánlást fogad el, a közös érdekű 
projektek beruházási kérelmeinek 
kezelésére vonatkozó bevált gyakorlatok 
azonosítására. Az ajánlást szükség szerint 
rendszeresen aktualizálni kell, és 
összhangba kell hozni a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett, offshore 
megújulóenergia-hálózatokkal kapcsolatos 
tagállamok közötti költségmegosztásra 
vonatkozó ajánlásokkal. Az ajánlás 
elfogadása, illetve módosítása alkalmával 
az Ügynökség átfogó konzultációt folytat 
le, amelyben valamennyi érintett érdekelt 
fél részt vesz.

Or. en
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Módosítás 704
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, 
Antonio Tajani, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, Aldo Patriciello, Angelika Winzig, Ioan-Rareş 
Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság [2022. december 31]-ig 
végrehajtási jogi aktusokat fogad el, 
amelyek kötelező iránymutatásokat 
tartalmaznak e cikk és a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett, offshore 
megújulóenergia-hálózatokkal kapcsolatos 
tagállamok közötti költségmegosztás 
végrehajtására vonatkozó egységes 
feltételek biztosítása érdekében. Az 
iránymutatások foglalkoznak az offshore 
megújulóenergia-hálózatokkal 
kapcsolatos közös érdekű projektek 
speciális helyzetével is, azáltal, hogy 
szerepeltetnek arra vonatkozó elveket, 
hogy a tagállamok közötti 
költségmegosztást hogyan kell 
összehangolni a hozzájuk kapcsolódó 
offshore energiatermelő helyekre 
vonatkozó finanszírozási, piaci és 
szakpolitikai intézkedésekkel. Az 
iránymutatások elfogadása, illetve 
módosítása alkalmával a Bizottság 
konzultál az ACER-rel, a villamosenergia-
piaci, illetve a földgázpiaci ENTSO-val, és 
adott esetben más érdekelt felekkel. Ezeket 
a végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó-
bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(10) Az Ügynökség [2022. december 
31]-ig ajánlást fogad el, a közös érdekű 
projektek beruházási kérelmeinek 
kezelésére vonatkozó bevált gyakorlatok 
azonosítására. Az ajánlást szükség szerint 
rendszeresen aktualizálni kell, és 
összhangba kell hozni a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett, offshore 
megújulóenergia-hálózatokkal kapcsolatos 
tagállamok közötti költségmegosztásra 
vonatkozó ajánlásokkal. Az ajánlás 
elfogadása, illetve módosítása alkalmával 
az Ügynökség átfogó konzultációt folytat 
le, amelyben valamennyi érintett érdekelt 
fél részt vesz.

Or. en

Módosítás 705
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Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság [2022. december 31]-ig 
végrehajtási jogi aktusokat fogad el, 
amelyek kötelező iránymutatásokat 
tartalmaznak e cikk és a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett, offshore 
megújulóenergia-hálózatokkal 
kapcsolatos tagállamok közötti 
költségmegosztás végrehajtására 
vonatkozó egységes feltételek biztosítása 
érdekében. Az iránymutatások 
foglalkoznak az offshore megújulóenergia-
hálózatokkal kapcsolatos közös érdekű 
projektek speciális helyzetével is, azáltal, 
hogy szerepeltetnek arra vonatkozó 
elveket, hogy a tagállamok közötti 
költségmegosztást hogyan kell 
összehangolni a hozzájuk kapcsolódó 
offshore energiatermelő helyekre 
vonatkozó finanszírozási, piaci és 
szakpolitikai intézkedésekkel. Az 
iránymutatások elfogadása, illetve 
módosítása alkalmával a Bizottság 
konzultál az ACER-rel, a villamosenergia-
piaci, illetve a földgázpiaci ENTSO-val, és 
adott esetben más érdekelt felekkel.  
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 21. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó-
bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(10) A Bizottság [2022. december 31]-ig 
végrehajtási jogi aktusokat fogad el, 
amelyek kötelező iránymutatásokat 
tartalmaznak e cikk végrehajtására 
vonatkozó egységes feltételek biztosítása 
érdekében, a 15. cikk (1) bekezdésében 
említett, offshore megújulóenergia-
hálózatokkal kapcsolatos tagállamok 
közötti költségmegosztás tekintetében. Az 
iránymutatások foglalkoznak az offshore 
megújulóenergia-hálózatokkal kapcsolatos 
közös érdekű projektek speciális 
helyzetével is, azáltal, hogy szerepeltetnek 
arra vonatkozó elveket, hogy a tagállamok 
közötti költségmegosztást hogyan kell 
összehangolni a hozzájuk kapcsolódó 
offshore energiatermelő helyekre 
vonatkozó finanszírozási, piaci és 
szakpolitikai intézkedésekkel. Az 
iránymutatások elfogadása, illetve 
módosítása alkalmával a Bizottság 
konzultál az ACER-rel, a villamosenergia-
piaci, illetve a földgázpiaci ENTSO-val, és 
adott esetben más érdekelt felekkel. Ezeket 
a végrehajtási jogi aktusokat a 21. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó-bizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

Or. sl

Módosítás 706
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 10 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A kölcsönös érdekű projektek a 
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közös érdekű projektekkel azonosnak 
tekintendők, ezért jogosultak a tagállamok 
közötti költségmegosztásra, a beruházási 
költségek azon részére vonatkozóan, 
amely az Unió, vagy olyan országok 
területén merülnek fel, melyek 
alkalmazzák az uniós vívmányokat, és az 
Unióval megegyezést kötöttek.

Or. en

Módosítás 707
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Morten Petersen, Iskra Mihaylova

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 708
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve
(Ez a módosítás törli az egész 17. cikket)

Or. en

Módosítás 709
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
ösztönzők biztosítására vonatkozó 
határozatukban a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak figyelembe kell vennie a 11. 
cikk értelmében kidolgozott módszertan 
alkalmazásával készített költség-haszon 
elemzés eredményeit, és különösen a 
projekt által eredményezett regionális vagy 
uniós szintű pozitív externáliákat. A 
nemzeti szabályozó hatóságoknak 
ezenkívül elemezniük kell a projektgazdák 
által vállalt konkrét kockázatokat, a 
meghozott kockázatcsökkentési 
intézkedéseket, valamint a kockázati profil 
indokoltságát, amely utóbbit a projektnek 
az alacsonyabb kockázattal járó alternatív 
megoldáshoz viszonyított kedvező nettó 
hatása támasztja alá. Támogatható 
kockázatok különösen az új, tengeri és 
szárazföldi átviteli technológiákhoz és a 
költségek nem megfelelő megtérüléséhez 
kapcsolódó kockázatok, valamint a 
fejlesztési kockázatok.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
ösztönzők biztosítására vonatkozó 
határozatukban a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak figyelembe kell vennie a 11. 
cikk értelmében kidolgozott módszertan 
alkalmazásával készített költség-haszon 
elemzés eredményeit, és különösen a 
projekt által eredményezett regionális vagy 
uniós szintű pozitív externáliákat. A 
nemzeti szabályozó hatóságoknak 
ezenkívül elemezniük kell a projektgazdák 
által vállalt konkrét kockázatokat, a 
meghozott kockázatcsökkentési 
intézkedéseket, valamint a kockázati profil 
indokoltságát, amely utóbbit a projektnek 
az alacsonyabb kockázattal járó alternatív 
megoldáshoz viszonyított kedvező nettó 
hatása támasztja alá. Támogatható 
kockázatok különösen az új, tengeri és 
szárazföldi szállítási/átviteli és elosztási 
technológiákhoz és a költségek nem 
megfelelő megtérüléséhez kapcsolódó 
kockázatok, valamint a fejlesztési 
kockázatok.

Or. en

Módosítás 710
Christophe Grudler, Bart Groothuis, Morten Petersen, Valérie Hayer, Klemen Grošelj

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
ösztönzők biztosítására vonatkozó 
határozatukban a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak figyelembe kell vennie a 11. 
cikk értelmében kidolgozott módszertan 
alkalmazásával készített költség-haszon 
elemzés eredményeit, és különösen a 

(2) Az (1) bekezdésben említett 
ösztönzők biztosítására vonatkozó 
határozatukban a nemzeti szabályozó 
hatóságoknak figyelembe kell vennie a 11. 
cikk értelmében kidolgozott módszertan 
alkalmazásával készített költség-haszon 
elemzés eredményeit, és különösen a 
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projekt által eredményezett regionális vagy 
uniós szintű pozitív externáliákat. A 
nemzeti szabályozó hatóságoknak 
ezenkívül elemezniük kell a projektgazdák 
által vállalt konkrét kockázatokat, a 
meghozott kockázatcsökkentési 
intézkedéseket, valamint a kockázati profil 
indokoltságát, amely utóbbit a projektnek 
az alacsonyabb kockázattal járó alternatív 
megoldáshoz viszonyított kedvező nettó 
hatása támasztja alá. Támogatható 
kockázatok különösen az új, tengeri és 
szárazföldi átviteli technológiákhoz és a 
költségek nem megfelelő megtérüléséhez 
kapcsolódó kockázatok, valamint a 
fejlesztési kockázatok.

projekt által eredményezett regionális vagy 
uniós szintű pozitív externáliákat. A 
nemzeti szabályozó hatóságoknak 
ezenkívül elemezniük kell a projektgazdák 
által vállalt konkrét kockázatokat, a 
meghozott kockázatcsökkentési 
intézkedéseket, valamint a kockázati profil 
indokoltságát, amely utóbbit a projektnek 
az alacsonyabb kockázattal járó alternatív 
megoldáshoz viszonyított kedvező nettó 
hatása támasztja alá. Támogatható 
kockázatok különösen az új, tengeri és 
szárazföldi szállítási/átviteli és elosztási 
technológiákhoz és a költségek nem 
megfelelő megtérüléséhez kapcsolódó 
kockázatok, valamint a fejlesztési 
kockázatok.

Or. en

Módosítás 711
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Niels 
Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A határozatnak figyelembe kell 
vennie a felmerült kockázat sajátos 
jellegét, és többek között a következő 
intézkedésekre kiterjedő ösztönzőket 
biztosíthat:

(3) Az ösztönzőket odaítélő 
határozatnak figyelembe kell vennie az 
adott projekt során felmerült kockázat 
sajátos jellegét, és többek között a 
következő, egy vagy több intézkedésre 
kiterjedő ösztönzőket kell biztosítania:

Or. en

Módosítás 712
Aldo Patriciello

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

(3) A határozatnak figyelembe kell 
vennie a felmerült kockázat sajátos 
jellegét, és többek között a következő 
intézkedésekre kiterjedő ösztönzőket 
biztosíthat:

(3) Az ösztönzőket odaítélő 
határozatnak figyelembe kell vennie az 
adott projekt sajátos jellegét, és a projekt 
során felmerült kockázatot, és többek 
között a következő, egy vagy több 
intézkedésre kiterjedő ösztönzőket kell 
biztosítania:

Or. en

Módosítás 713
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az előzetes beruházásra vonatkozó 
szabályokat;

a) az előzetes beruházásra vonatkozó 
szabályokat; vagy

Or. en

Módosítás 714
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az előzetes beruházásra vonatkozó 
szabályokat;

a) az előzetes beruházásra vonatkozó 
szabályokat; vagy

Or. en

Módosítás 715
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a projekt üzembe helyezése előtt 
ténylegesen felmerülő költségek 
elismerésére vonatkozó szabályokat;

b) a projekt üzembe helyezése előtt 
ténylegesen felmerülő költségek 
elismerésére vonatkozó szabályokat; 
továbbá

Or. en

Módosítás 716
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a projekthez köthető tőkeberuházás 
további megtérülésének biztosítására 
vonatkozó szabályokat;

c) a projektgazda számára a 
projekthez köthető tőkeberuházás nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően jóváhagyott, 
szabályozott nyereségességi arányon 
felüli, bizonyos százalékban történő 
további megtérülésének biztosítására 
vonatkozó szabályokat; vagy

Or. en

Módosítás 717
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a projekthez köthető tőkeberuházás 
további megtérülésének biztosítására 
vonatkozó szabályokat;

c) a projektgazda számára a 
tőkeberuházás nemzeti jogszabályoknak 
megfelelően jóváhagyott, szabályozott 
nyereségességi arányon felüli, bizonyos 
százalékban történő további 
megtérülésének biztosítására vonatkozó 
szabályokat;

Or. en
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Módosítás 718
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) valamennyi egyéb, szükségesnek és 
helyénvalónak tekinthető intézkedés.

d) Intelligens bónusz az innovatív, 
digitális rezilienciát és a megújuló 
energiaforrások integrációját támogató 
megoldásokért.
A költségek elszámolásának szabályai 
(tőkekiadások és működési költségek), 
amelyek a következőket tartalmazzák:
1. a jövőbeni törvényes értékcsökkenésére 
vonatkozó támogatás a projekttel 
kapcsolatos eszközök jelentős 
karbantartása, javítása vagy helyettesítése 
miatt felmerülő tőkeköltségekkel 
kapcsolatban, valamint
2. a projekttel kapcsolatos eszközök 
működési költségeinek haladéktalan, 
teljes körű elszámolása, és a projektek 
mentesítése a hatékonysági célok, és a 
kapcsolódó nemzeti jogszabályok szerinti 
levonások alól.

Or. en

Módosítás 719
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) valamennyi egyéb, szükségesnek és 
helyénvalónak tekinthető intézkedést.

d) a költségek elszámolásának 
szabályai (tőkekiadások és működési 
költségek), amelyek a következőket 
tartalmazzák:

Or. en
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Módosítás 720
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – d pont - 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a jövőbeni törvényes 
értékcsökkenésére vonatkozó támogatás a 
projekttel kapcsolatos bármely eszköz 
jelentős karbantartása, javítása vagy 
helyettesítése miatt felmerülő 
tőkeköltségekkel kapcsolatban; továbbá

Or. en

Módosítás 721
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – d pont - 2 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. a projekttel kapcsolatos eszközök 
működési költségeinek haladéktalan, 
teljes körű elszámolása, és a projektek 
mentesítése a hatékonysági célok, és a 
kapcsolódó nemzeti jogszabályok szerinti 
levonások alól;

Or. en

Módosítás 722
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – d pont - 3 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. intelligens bónusz az innovatív 
digitális és megújuló integrációs 
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megoldásokhoz, beleértve a Horizont 
Európa program keretében kidolgozott 
megoldásokat is;

Or. en

Módosítás 723
Seán Kelly

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A hálózattechnológiai innováció 
területeinek azonosítása, valamint uniós 
kutatási és innovációs pályázatokra és 
egyéb kezdeményezésekre vonatkozó 
javaslatok, a jelenleg rendelkezésre álló 
technológia, és a dekarbonizált hálózatok, 
valamint az Unió technológiai vezető 
szerepének eléréséhez szükséges 
technológiák közti űr betöltése érdekében.

Or. en

Módosítás 724
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Amennyiben az (5) és (6) 
bekezdésben említett intézkedések nem 
elegendőek a közös érdekű projektek 
időben történő végrehajtásának 
biztosításához, a Bizottság 
iránymutatásokat adhat ki az ebben a 
cikkben meghatározott ösztönzőkkel 
kapcsolatban.

(7) Amennyiben az (5) és (6) 
bekezdésben említett intézkedések nem 
elegendőek a közös érdekű projektek 
időben történő végrehajtásának 
biztosításához, a Bizottság 
iránymutatásokat ad ki az e cikk 3. 
pontjában meghatározott ösztönzőkkel 
kapcsolatban. c) vagy d)

Or. en
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Módosítás 725
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A II. melléklet 1. pontjának a), b), 
c) és e) alpontjában, valamint a II. 
melléklet 3. pontjában meghatározott 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek – a vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projektek 
kivételével – szintén jogosultak kivitelezési 
munkákra vonatkozó támogatások 
formájában nyújtott uniós pénzügyi 
támogatásra, ha megfelelnek a következő 
kritériumoknak:

(2) A II. melléklet 1. pontjának a), b), 
c) és e) alpontjában, valamint a II. 
melléklet 3. pontjában meghatározott 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek szintén jogosultak kivitelezési 
munkákra vonatkozó támogatások 
formájában nyújtott uniós pénzügyi 
támogatásra, ha megfelelnek a következő 
kritériumoknak:

Or. sl

Módosítás 726
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Riho Terras, 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
18 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A II. melléklet 1. pontjának a), b), 
c) és e) alpontjában, valamint a II. 
melléklet 3. pontjában meghatározott 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek – a vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projektek 
kivételével – szintén jogosultak kivitelezési 
munkákra vonatkozó támogatások 
formájában nyújtott uniós pénzügyi 
támogatásra, ha megfelelnek a következő 
kritériumoknak:

(2) A II. melléklet 1. pontjának a), b), 
c) és e) alpontjában, valamint a II. 
melléklet 3. pontjában meghatározott 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek szintén jogosultak kivitelezési 
munkákra vonatkozó támogatások 
formájában nyújtott uniós pénzügyi 
támogatásra, ha megfelelnek a következő 
kritériumoknak:
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Or. en

Módosítás 727
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A II. melléklet 1. pontjának a), b), 
c) és e) alpontjában, valamint a II. 
melléklet 3. pontjában meghatározott 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek – a vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projektek 
kivételével – szintén jogosultak kivitelezési 
munkákra vonatkozó támogatások 
formájában nyújtott uniós pénzügyi 
támogatásra, ha megfelelnek a következő 
kritériumoknak:

(2) A II. melléklet 1. pontjának a), b), 
c), d) és e) alpontjában, valamint a II. 
melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek – a vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projektek 
kivételével – szintén jogosultak kivitelezési 
munkákra vonatkozó támogatások 
formájában nyújtott uniós pénzügyi 
támogatásra, ha megfelelnek a következő 
kritériumoknak:

Or. en

Módosítás 728
Beata Szydło

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A II. melléklet 1. pontjának a), b), 
c) és e) alpontjában, valamint a II. 
melléklet 3. pontjában meghatározott 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek – a vízszivattyúval működtetett 
villamosenergia-tárolási projektek 
kivételével – szintén jogosultak kivitelezési 
munkákra vonatkozó támogatások 
formájában nyújtott uniós pénzügyi 
támogatásra, ha megfelelnek a következő 
kritériumoknak:

(2) A II. melléklet 1. pontjának a), b), 
c) és e) alpontjában, valamint a II. 
melléklet 3. és új 6.pontjában 
meghatározott kategóriákba tartozó közös 
érdekű projektek – a vízszivattyúval 
működtetett villamosenergia-tárolási 
projektek kivételével – szintén jogosultak 
kivitelezési munkákra vonatkozó 
támogatások formájában nyújtott uniós 
pénzügyi támogatásra, ha megfelelnek a 
következő kritériumoknak:
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Or. en

Indokolás

A javaslat kizárja annak lehetőségét, hogy a gázágazatban működő projektek megkapják a 
közös érdekű projekt státuszt, beleértve azokat is, melyek a negyedik közös érdekű projekt 
listán kiemeltként szerepelnek. A gázipari közös érdekű projektek nagymértékben 
hozzájárultak a biztonságos, versenyképes és összekapcsolt piac biztosításához. A földgáz 
továbbra is fontos szerepet fog játszani az uniós tagállamok dekarbonizációjában. Ezért létre 
kell hozni a szükséges gázinfrastruktúrát azokban a régiókban, ahol a jelenlegi gázhálózat 
nem teszi lehetővé megfelelő mennyiségű gáz tüzelőanyag szállítását a meglévő és az új 
fogyasztók számára.

Módosítás 729
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projektre vonatkozó, a 16. cikk 
(3) bekezdésének a) pontja szerinti 
költség-haszon elemzés olyan jelentős 
pozitív externáliák meglétét támasztja alá, 
mint az ellátás biztonsága, a rendszer 
rugalmassága, a szolidaritás vagy az 
innováció;

a) a 11. cikkben leírt költség-haszon 
elemzési módszertan szerinti projekt 
specifikus költség-haszon elemzés olyan 
jelentős pozitív externáliák meglétét 
támasztja alá, mint az ellátás biztonsága, a 
rendszer rugalmassága, a szolidaritás, a 
fenntarthatóság vagy az innováció;

Or. en

Módosítás 730
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projektre vonatkozó, a 16. cikk 
(3) bekezdésének a) pontja szerinti költség-
haszon elemzés olyan jelentős pozitív 
externáliák meglétét támasztja alá, mint az 
ellátás biztonsága, a rendszer 
rugalmassága, a szolidaritás vagy az 

a) a projektre vonatkozó, a 16. cikk 
(3) bekezdésének a) pontja szerinti költség-
haszon elemzés olyan jelentős pozitív 
externáliák meglétét támasztja alá, mint az 
ellátás biztonsága, a rendszer 
rugalmassága, a szolidaritás vagy az 
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innováció; innováció és a fenntarthatósági 
szempontok, amelyek túlmutatnak a IV. 
mellékleten;

Or. en

Módosítás 731
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
18 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a projektre vonatkozó, a 16. cikk 
(3) bekezdésének a) pontja szerinti költség-
haszon elemzés olyan jelentős pozitív 
externáliák meglétét támasztja alá, mint az 
ellátás biztonsága, a rendszer 
rugalmassága, a szolidaritás vagy az 
innováció;

a) a projektre vonatkozó, a 16. cikk 
(3) bekezdésének a) pontja szerinti költség-
haszon elemzés olyan jelentős pozitív 
externáliák meglétét támasztja alá, mint az 
ellátás biztonsága, a rendszer 
rugalmassága, a szolidaritás, az innováció 
vagy a fenntarthatóság;

Or. en

Módosítás 732
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 16. cikk értelmében tagállamok 
közötti költségmegosztásról szóló 
határozatot hoztak a projekttel 
kapcsolatban; vagy a II. melléklet 3. 
pontjában meghatározott kategóriába 
tartozó közös érdekű projektek esetében, 
amennyiben azok nem tartoznak a nemzeti 
szabályozó hatóságok hatáskörébe, és így 
azokkal kapcsolatban értelemszerűen nem 

b) a 16. cikk értelmében tagállamok 
közötti költségmegosztásról szóló 
határozatot hoztak a projekttel 
kapcsolatban; vagy a II. melléklet 3. 
pontjában meghatározott kategóriába 
tartozó közös érdekű projektek esetében, 
amennyiben azok nem tartoznak a nemzeti 
szabályozó hatóságok hatáskörébe, és így 
azokkal kapcsolatban értelemszerűen nem 
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hoztak tagállamok közötti 
költségmegosztásról szóló határozatot, a 
projekt célja a határokon átnyúló 
szolgáltatásnyújtás, a technológiai 
innováció megvalósítása és a határokon 
átívelő hálózat biztonságos működésének 
biztosítása;

hoztak tagállamok közötti 
költségmegosztásról szóló határozatot, a 
projekt célja a határokon átnyúló 
szolgáltatásnyújtás, a technológiai 
innováció megvalósítása és a határokon 
átívelő hálózat biztonságos működésének 
biztosítása. Azokban az esetekben, mikor a 
projekteket fogadó tagállamok 
megállapodásra jutnak a projekt 
költségeinek felosztásáról, a b) pont 
szerinti kritérium nem vonatkozik a II. 
melléklet 1. a) pontjában meghatározott 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektekre;

Or. en

Indokolás

Amennyiben a fogadó országok tagállamai között megállapodás jön létre a projekt 
költségeinek felosztásáról, a tagállamok közötti költségmegosztást érintő határozatra irányuló 
kötelező előírás nem alkalmazandó.

Módosítás 733
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 16. cikk értelmében tagállamok 
közötti költségmegosztásról szóló 
határozatot hoztak a projekttel 
kapcsolatban; vagy a II. melléklet 3. 
pontjában meghatározott kategóriába 
tartozó közös érdekű projektek esetében, 
amennyiben azok nem tartoznak a nemzeti 
szabályozó hatóságok hatáskörébe, és így 
azokkal kapcsolatban értelemszerűen nem 
hoztak tagállamok közötti 
költségmegosztásról szóló határozatot, a 
projekt célja a határokon átnyúló 
szolgáltatásnyújtás, a technológiai 
innováció megvalósítása és a határokon 
átívelő hálózat biztonságos működésének 
biztosítása;

b) az a) pontban felsorolt 
bizonyítékokat az érintett nemzeti 
szabályozó hatóságok közösen 
azonosították, amennyiben a projekt a 
hatáskörükbe tartozik, beleértve a 16. cikk 
értelmében (amennyiben azt elfogadták) a 
tagállamok közötti költségmegosztásról 
szóló határozat révén; vagy a II. melléklet 
3. pontjában meghatározott kategóriába 
tartozó közös érdekű projektek esetében, 
amennyiben azok nem tartoznak a nemzeti 
szabályozó hatóságok hatáskörébe, a 
projekt célja a határokon átnyúló 
szolgáltatásnyújtás, a technológiai 
innováció megvalósítása és a határokon 
átívelő hálózat biztonságos működésének 
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biztosítása;

Or. en

Módosítás 734
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a projekt az üzleti terv és más, 
különösen a potenciális befektetők vagy 
hitelezők, vagy a nemzeti szabályozó 
hatóság által végzett értékelések szerint 
gazdaságilag nem életképes. A projekt 
gazdasági életképességének vizsgálatakor 
figyelembe veszik az ösztönzőkre 
vonatkozó határozatot és annak a 17. cikk 
(2) bekezdésében említett indokolását.

törölve

Or. en

Módosítás 735
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a projekt végrehajtása során 
megfizethetőséggel kapcsolatos kérdések 
jelentkezhetnek, különösen a nemzeti 
szabályozó hatóság által elvégzett 
értékelések alapján.

Or. en

Módosítás 736
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Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A II. melléklet 1. pontjának d) 
alpontjában, valamint 2. és 5. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek szintén jogosultak kivitelezési 
munkákhoz nyújtott támogatások 
formájában biztosított uniós pénzügyi 
támogatásra, ha az érintett projektgazdák 
egyértelműen bizonyítani tudják, hogy a 
projekt jelentős pozitív externáliákat 
eredményez, és hogy az üzleti terv és más, 
elsősorban a potenciális befektetők vagy 
hitelezők, vagy – adott esetben – a nemzeti 
szabályozó hatóság által végzett 
értékelések szerint gazdaságilag nem 
életképes.

törölve

Or. en

Módosítás 737
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A II. melléklet 1. pontjának d) 
alpontjában, valamint 2. és 5. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek szintén jogosultak kivitelezési 
munkákhoz nyújtott támogatások 
formájában biztosított uniós pénzügyi 
támogatásra, ha az érintett projektgazdák 
egyértelműen bizonyítani tudják, hogy a 
projekt olyan jelentős pozitív externáliákat 
eredményez, és hogy az üzleti terv és más, 
elsősorban a potenciális befektetők vagy 
hitelezők, vagy – adott esetben – a nemzeti 
szabályozó hatóság által végzett 

(4) A II. melléklet 1. pontjának d) 
alpontjában, valamint 2. és 5. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek szintén jogosultak kivitelezési 
munkákhoz nyújtott támogatások 
formájában biztosított uniós pénzügyi 
támogatásra, ha az érintett projektgazdák 
egyértelműen bizonyítani tudják, hogy a 
projekt olyan jelentős pozitív externáliákat 
eredményez, mint az ellátás biztonsága, a 
rendszer rugalmassága, a szolidaritás, a 
fenntarthatóság vagy az innováció, vagy 
amennyiben a projekt megfizethetőségével 
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értékelések szerint gazdaságilag nem 
életképes.

kapcsolatban kérdések merülnek fel a 
nemzeti szabályozó hatóság által végzett 
értékelések szerint.

Or. en

Módosítás 738
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
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A II. melléklet 1. pontjának d) 
alpontjában, valamint 2. és 5. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek szintén jogosultak kivitelezési 
munkákhoz nyújtott támogatások 
formájában biztosított uniós pénzügyi 
támogatásra, ha az érintett projektgazdák 
egyértelműen bizonyítani tudják, hogy a 
projekt jelentős pozitív externáliákat 
eredményez, és hogy az üzleti terv és más, 
elsősorban a potenciális befektetők vagy 
hitelezők, vagy – adott esetben – a nemzeti 
szabályozó hatóság által végzett 
értékelések szerint gazdaságilag nem 
életképes.

(4) A II. melléklet 1. pontjának d) 
alpontjában, valamint 2., 3., 4. és 5. 
pontjában említett kategóriákba tartozó 
közös érdekű projektek szintén jogosultak 
kivitelezési munkákhoz nyújtott 
támogatások formájában biztosított uniós 
pénzügyi támogatásra, ha az érintett 
projektgazdák egyértelműen bizonyítani 
tudják, hogy a projekt jelentős pozitív 
externáliákat eredményez, mint az ellátás 
biztonsága, a rendszer rugalmassága, a 
szolidaritás, vagy az innováció, és hogy az 
üzleti terv és más, elsősorban a potenciális 
befektetők vagy hitelezők, vagy – adott 
esetben – a nemzeti szabályozó hatóság 
által végzett értékelések szerint 
gazdaságilag nem életképes.

Or. en

Módosítás 739
Andris Ameriks

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A II. melléklet 1. pontjának d) 
alpontjában, valamint 2. és 5. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek szintén jogosultak kivitelezési 
munkákhoz nyújtott támogatások 
formájában biztosított uniós pénzügyi 
támogatásra, ha az érintett projektgazdák 
egyértelműen bizonyítani tudják, hogy a 
projekt jelentős pozitív externáliákat 
eredményez, és hogy az üzleti terv és más, 
elsősorban a potenciális befektetők vagy 
hitelezők, vagy – adott esetben – a nemzeti 
szabályozó hatóság által végzett 
értékelések szerint gazdaságilag nem 
életképes.

(4) A II. melléklet 1. pontjának d) 
alpontjában, valamint 2. és 5. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek szintén jogosultak kivitelezési 
munkákhoz nyújtott támogatások 
formájában biztosított uniós pénzügyi 
támogatásra, ha az érintett projektgazdák 
bizonyítani tudják, hogy a projekt olyan 
pozitív externáliákat eredményez, mint az 
ellátás biztonsága, a rendszer 
rugalmassága, a szolidaritás, vagy az 
innováció, és hogy az üzleti terv és más, 
elsősorban a potenciális befektetők vagy 
hitelezők, vagy – adott esetben – a nemzeti 
szabályozó hatóság által végzett 
értékelések szerint gazdaságilag nem 
életképes.

Or. en

Módosítás 740
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A szigetek területén megvalósuló 
közös érdekű projektek, melyek esetében a 
földrajzi helyzetből adódóan nem tudják 
bizonyítani a határokon átnyúló fizikai 
hatást, szintén jogosultak uniós pénzügyi 
támogatásra, kivitelezési munkákhoz 
nyújtott támogatások formájában, 
amennyiben az érintett projektgazdák az 
illetékes nemzeti hatóság, vagy adott 
esetben a nemzeti szabályozó hatóság által 
elvégzett értékelés során egyértelműen 
bizonyítani tudják, hogy a projekt jelentős 
pozitív externáliákat generál, mint például 
az ellátás fenntarthatóságának 
biztosításához, a rendszer 
rugalmasságához vagy az innovációhoz 
való hatékony hozzájárulás, és egyértelmű 
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bizonyítékot szolgáltatnak a projekt 
kereskedelmi életképességének hiányára, 
a projekt költség-haszon elemzésével, az 
üzleti tervvel és különösen a potenciális 
befektetők vagy hitelezők által elvégzett 
értékelésekkel összhangban.

Or. en


