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Módosítás 741
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A kölcsönös érdekű projektek a 
közös érdekű projektekkel azonosnak 
tekintendők, ezért jogosultak uniós 
pénzügyi támogatásra. Kizárólag az Unió 
területén található, a kölcsönös érdekű 
projekt részét képező beruházások 
jogosultak uniós pénzügyi a kivitelezési 
munkákhoz nyújtott vissza nem térítendő 
támogatások formájában nyújtott uniós 
pénzügyi támogatásra, ha megfelelnek az e 
cikk (2) bekezdésében foglalt 
kritériumoknak, és amennyiben a (2) 
bekezdés b) pontjában említett tagállamok 
közötti költségmegosztási határozat 
legalább két tagállam esetében a költségek 
jelentős hányadát osztja meg a határokon 
átnyúló módon.

(5) A kölcsönös érdekű projektek a 
közös érdekű projektekkel azonosnak 
tekintendők, ezért jogosultak uniós 
pénzügyi támogatásra. A kölcsönös érdekű 
projektek részét képező beruházások 
jogosultak uniós pénzügyi a kivitelezési 
munkákhoz nyújtott vissza nem térítendő 
támogatások formájában nyújtott uniós 
pénzügyi támogatásra, ha megfelelnek az e 
cikk (2) bekezdésében foglalt 
kritériumoknak, és amennyiben a (2) 
bekezdés b) pontjában említett tagállamok 
közötti költségmegosztási határozat egy 
vagy több tagállam esetében megosztja a 
költségeket határokon átnyúló módon.

Or. en

Indokolás

A kölcsönös érdeklődésre számot tartó projektek finanszírozásának csak az EU területén 
található projektekre való korlátozása akadályokat jelenthet a projektek életképessége 
szempontjából, és akár magát a projektet is veszélyeztetheti abban az esetben, ha harmadik 
országok nem rendelkeznek megfelelő pénzügyi forrásokkal. Ezenkívül a két tagállamra 
vonatkozó követelménye is gondot okozhat az infrastruktúra harmadik országokkal való 
fejlesztése szempontjából, különösen az EU perifériáján.

Módosítás 742
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Alessandra Moretti

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A kölcsönös érdekű projektek a 
közös érdekű projektekkel azonosnak 

(5) A kölcsönös érdekű projektek a 
közös érdekű projektekkel azonosnak 
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tekintendők, ezért jogosultak uniós 
pénzügyi támogatásra. Kizárólag az Unió 
területén található, a kölcsönös érdekű 
projekt részét képező beruházások 
jogosultak uniós pénzügyi a kivitelezési 
munkákhoz nyújtott vissza nem térítendő 
támogatások formájában nyújtott uniós 
pénzügyi támogatásra, ha megfelelnek az e 
cikk (2) bekezdésében foglalt 
kritériumoknak, és amennyiben a (2) 
bekezdés b) pontjában említett tagállamok 
közötti költségmegosztási határozat 
legalább két tagállam esetében a költségek 
jelentős hányadát osztja meg a határokon 
átnyúló módon.

tekintendők, ezért jogosultak uniós 
pénzügyi támogatásra. A kölcsönös érdekű 
projektek részét képező beruházások 
jogosultak uniós pénzügyi a kivitelezési 
munkákhoz nyújtott vissza nem térítendő 
támogatások formájában nyújtott uniós 
pénzügyi támogatásra, ha megfelelnek az e 
cikk (2) bekezdésében foglalt 
kritériumoknak, és amennyiben a (2) 
bekezdés b) pontjában említett tagállamok 
közötti költségmegosztási határozat egy 
vagy több tagállam esetében megosztja a 
költségeket határokon átnyúló módon.

Or. en

Módosítás 743
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A kölcsönös érdekű projektek a 
közös érdekű projektekkel azonosnak 
tekintendők, ezért jogosultak uniós 
pénzügyi támogatásra. Kizárólag az Unió 
területén található, a kölcsönös érdekű 
projekt részét képező beruházások 
jogosultak uniós pénzügyi a kivitelezési 
munkákhoz nyújtott vissza nem térítendő 
támogatások formájában nyújtott uniós 
pénzügyi támogatásra, ha megfelelnek az e 
cikk (2) bekezdésében foglalt 
kritériumoknak, és amennyiben a (2) 
bekezdés b) pontjában említett tagállamok 
közötti költségmegosztási határozat 
legalább két tagállam esetében a költségek 
jelentős hányadát osztja meg a határokon 
átnyúló módon.

(5) A kölcsönös érdekű projektek a 
közös érdekű projektekkel azonosnak 
tekintendők, ezért jogosultak uniós 
pénzügyi támogatásra. A kölcsönös érdekű 
projektek részét képező beruházások 
jogosultak uniós pénzügyi a kivitelezési 
munkákhoz nyújtott vissza nem térítendő 
támogatások formájában nyújtott uniós 
pénzügyi támogatásra, ha megfelelnek az e 
cikk (2) bekezdésében foglalt 
kritériumoknak, és amennyiben a (2) 
bekezdés b) pontjában említett tagállamok 
közötti költségmegosztási határozat egy 
vagy több tagállam esetében megosztja a 
költségeket határokon átnyúló módon.

Or. en
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Módosítás 744
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az érdekelt felek 
szerepvállalásának a független EIC-ben 
betöltött szerepük teljesítése érdekében 
történő segítése uniós pénzügyi 
támogatásra jogosult a kapacitásépítés, a 
készségfejlesztés és a képzés vissza nem 
térítendő támogatása formájában.

Or. en

Módosítás 745
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk (3) bekezdésében foglalt egyedi 
kritériumok és a 4. cikk (5) bekezdésében 
foglalt paraméterek alkalmazandóak az 
uniós pénzügyi támogatások odaítélési 
kritériumainak [az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásáról szóló, a COM(2018)438 
javaslat szerinti] (EU) … rendelettel 
összhangban történő megállapítása 
céljából.

A 4. cikk (3) bekezdésében foglalt egyedi 
kritériumokat és a 4. cikk (5) bekezdésében 
foglalt paramétereket figyelembe kell 
venni az uniós pénzügyi támogatások 
odaítélési kritériumainak [az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásáról szóló, a COM(2018)438 
javaslat szerinti] (EU) … rendelettel 
összhangban történő megállapítása 
céljából.

Or. en

Módosítás 746
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 3. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 
[2022. január 1]-jét követő hétéves 
időtartamra szól. A Bizottság legkésőbb 
kilenc hónappal a négyéves időszak vége 
előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A 
hatáskör-átruházás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra, amennyiben az Európai 
Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a 
meghosszabbítást legkésőbb három 
hónappal minden egyes időtartam letelte 
előtt.

(2) A Bizottság 3. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 
[2022. január 1]-jét követő hétéves 
időtartamra szól. A Bizottság legkésőbb 
kilenc hónappal a négyéves időszak vége 
előtt jelentést készít a felhatalmazásról.

Or. en

Módosítás 747
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2027-ig jelentést 
tesz közzé a közös érdekű projektek 
végrehajtásáról, és azt megküldi az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. E 
jelentésnek értékelést kell tartalmaznia a 
következőkről:

A Bizottság legkésőbb 2026. december 31-
ig jelentést tesz közzé a közös érdekű 
projektek végrehajtásáról, és azt megküldi 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. E 
jelentésnek értékelést kell tartalmaznia a 
következőkről:

Or. en

Módosítás 748
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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22 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 3. cikk értelmében kiválasztott 
közös érdekű projektek tervezése, 
fejlesztése, kivitelezése és üzembe 
helyezése terén elért haladás, valamint 
adott esetben a végrehajtási késedelmek és 
más felmerült nehézségek;

a) a 3. cikk értelmében kiválasztott 
közös érdekű projektek tervezése, 
fejlesztése, létrehozása és üzembe 
helyezése terén elért haladás, valamint 
adott esetben a végrehajtási késedelmek és 
más felmerült nehézségek;

Or. en

Módosítás 749
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 3. cikk értelmében kiválasztott 
közös érdekű projektek tervezése, 
fejlesztése, kivitelezése és üzembe 
helyezése révén a megújuló 
energiaforrások integrációja és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése terén elért haladás;

c) a 3. cikk értelmében kiválasztott 
közös érdekű projektek tervezése, 
fejlesztése, létrehozása és üzembe 
helyezése révén a megújuló 
energiaforrások integrációja és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése, valamint a IV. melléklet 
szerinti fenntarthatóság terén elért 
haladás;

Or. en

Módosítás 750
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a villamosenergia- és 
hidrogénszektorban a tagállamok közötti 

e) a villamosenergia-szektorban a 
tagállamok közötti összekapcsolódás 
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összekapcsolódás szintjének alakulása és 
az energiaárak ehhez kapcsolódó 
változásai, valamint a hálózati 
rendszerhibák előfordulásának számát, 
azok okai és gazdasági költségei;

szintjének alakulása vagy az elért 
rugalmasság szintje és az energiaárak 
ehhez kapcsolódó változásai, valamint a 
hálózati rendszerhibák előfordulásának 
száma, azok okai és gazdasági költségei; és 
az energiarendszer integrálásának 
hozzájárulása; 

Or. en

Módosítás 751
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a hidrogénszektor esetében a 
kapcsolódás szintjének alakulása az 
elektrolizátoroktól az ipari és 
multimodális közlekedési klaszterekig;

Or. en

Módosítás 752
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) az elektrolizátorok esetében a 
megújulóenergia-kapacitásokkal való 
kapcsolódási szintjük, valamint a generált 
megújuló hidrogén mennyisége, az 
elkerült korlátozások és torlódások, 
valamint az energiarendszer átmeneti 
tárolás révén biztosított rugalmasságának 
szintje;

Or. en
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Módosítás 753
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – e c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ec) a tárolásnál az energiarendszer 
rugalmasságának szintje;

Or. en

Módosítás 754
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – e d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ed) a fűtő- és hűtőhálózatok esetében 
az integrált megújuló források és 
megosztott források szintje, az 
elkerülhetetlen hulladékhő hasznosított 
mennyisége és az energiarendszer 
integrációja és a rugalmasság érdekében 
elősegített hőtárolás.

Or. en

Módosítás 755
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – f pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az engedélyezési eljárás és a projekt 
végrehajtása során az érdekelt felek 

iii. az engedélyezési eljárás és a projekt 
végrehajtása során az érdekelt felek 



PE691.401v01-00 10/195 AM\1229551HU.docx

HU

bevonásával és a környezeti hatás 
csökkentésével kapcsolatos bevált és 
innovatív gyakorlatok áttekintése, ideértve 
az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást;

bevonásával és a környezeti hatás 
csökkentésével kapcsolatos bevált és 
innovatív gyakorlatok áttekintése, ideértve 
az alternatív útvonalakat és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást;

Or. en

Módosítás 756
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) e rendelet hatékonysága a 
tekintetben, hogy mennyiben járult hozzá a 
2030-ig kitűzött éghajlat- és 
energiapolitikai célok eléréséhez, és – 
hosszabb távon – mennyiben segítette elő 
a klímasemlegesség 2050-ig történő 
elérését.

h) e rendelet hatékonysága a 
tekintetben, hogy mennyiben járult hozzá a 
2030-ig kitűzött éghajlat- és 
energiapolitikai célok eléréséhez, és 
különösen mennyire áll összhangban a 
klímasemlegesség lehető leghamarabb, de 
legkésőbb 2050-ig történő elérésével.

Or. en

Módosítás 757
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. cikk
Felülvizsgálat

A Bizottság 2027. június 30-ig 
felülvizsgálja ezt a rendeletet a 22. cikk 
szerinti jelentéstétel és értékelés, valamint 
a(z) [CEF-rendelet] végrehajtási és 
értékelési jelentései alapján.



AM\1229551HU.docx 11/195 PE691.401v01-00

HU

Or. en

Módosítás 758
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) annak részletes leírása, hogy a 
projekt hogyan járul hozzá rövid, közép- 
és hosszú távon a klímasemlegességi 
célkitűzéshez

Or. en

Módosítás 759
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a projektek várható fő előnyei és 
költségei, kivéve az üzleti szempontból 
érzékeny információkat;

c) a projektek várható fő előnyei – 
különös tekintettel az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás teljes életciklus alatt történő 
csökkentésére – és költségei, kivéve az 
üzleti szempontból érzékeny 
információkat;

Or. en

Módosítás 760
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Ez a rendelet nem érinti a Bizottság által az 
1316/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet47 alapján odaítélt pénzügyi 
támogatások nyújtását, folyamatos 
biztosítását vagy módosítását.

Ez a rendelet nem érinti a Bizottság által az 
1316/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet47 alapján odaítélt pénzügyi 
támogatások nyújtását, folyamatos 
biztosítását vagy módosítását.

A III. fejezet rendelkezései nem 
alkalmazandók az engedélyezési 
eljárásban részt vevő azon közös érdekű 
projektekre, amelyekre egy projektgazda 
2013. november 16-át megelőzően nyújtott 
be kérelmet.

_________________ _________________
47 Az Európai Parlament és a Tanács 
1316/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU 
rendelet módosításáról, valamint a 
680/2007/EK rendelet és a 67/2010/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
348., 2013.12.20., 129 o.).

47 Az Európai Parlament és a Tanács 
1316/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU 
rendelet módosításáról, valamint a 
680/2007/EK rendelet és a 67/2010/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
348., 2013.12.20., 129. o.).

Or. en

Módosítás 761
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Othmar Karas, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, 
Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet nem érinti a Bizottság által az 
1316/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet47 alapján odaítélt pénzügyi 
támogatások nyújtását, folyamatos 
biztosítását vagy módosítását.

Ez a rendelet nem érinti azokat a 
projekteket, amelyek a 347/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
alapján korábban megkapták a közös 
érdekű projekt státuszát.
Ez a rendelet nem érinti a Bizottság által az 
1316/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet47 alapján odaítélt pénzügyi 
támogatások nyújtását, folyamatos 
biztosítását vagy módosítását.
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_________________ _________________
47 Az Európai Parlament és a Tanács 
1316/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU 
rendelet módosításáról, valamint a 
680/2007/EK rendelet és a 67/2010/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
348., 2013.12.20., 129 o.).

47 Az Európai Parlament és a Tanács 
1316/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU 
rendelet módosításáról, valamint a 
680/2007/EK rendelet és a 67/2010/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
348., 2013.12.20., 129. o.).

Or. en

Módosítás 762
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet nem érinti a Bizottság által az 
1316/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet47 alapján odaítélt pénzügyi 
támogatások nyújtását, folyamatos 
biztosítását vagy módosítását.

Ez a rendelet nem érinti:

i. egy projektnek a közös érdekű projektek 
5. listáján közös érdekű projektként 
történő megtartását, a 4. cikk 
(3) bekezdésének g) pontjában 
meghatározott egyedi kritériumok 
teljesülése esetén;
ii. a Bizottság által az 1316/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet47 
alapján odaítélt pénzügyi támogatások 
nyújtását, folyamatos biztosítását vagy 
módosítását.

_________________ _________________
47 Az Európai Parlament és a Tanács 
1316/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU 
rendelet módosításáról, valamint a 
680/2007/EK rendelet és a 67/2010/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 

47 Az Európai Parlament és a Tanács 
1316/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU 
rendelet módosításáról, valamint a 
680/2007/EK rendelet és a 67/2010/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
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348., 2013.12.20., 129 o.). 348., 2013.12.20., 129 o.).

Or. en

Módosítás 763
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés
715/2009/EK rendelet
8 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A földgázpiaci ENTSO kétévente a (3) 
bekezdés b) pontja szerinti, az Unió 
egészére kiterjedő hálózatfejlesztési tervet 
fogad el és tesz közzé. Az Unió egészére 
kiterjedő hálózatfejlesztési tervben be kell 
mutatni az integrált (hidrogénhálózatokat 
is magába foglaló) hálózat modelljét, az 
igények alakulását, az európai ellátás 
megfelelőségére vonatkozó előrejelzést és 
a rendszer rugalmasságának értékelését.

A földgázpiaci ENTSO kétévente 
rendelkezésre bocsát minden releváns 
adatot az EIC és a (3) bekezdés b) pontja 
szerinti, az Unió egészére kiterjedő 
integrált hálózatfejlesztési terv számára. 
Az EIC által létrehozott, az Unió egészére 
kiterjedő integrált hálózatfejlesztési 
tervben be kell mutatni az integrált hálózat 
modelljét, az igények alakulását, az európai 
ellátás megfelelőségére vonatkozó 
előrejelzést és a rendszer rugalmasságának 
értékelését. A tervet továbbá össze kell 
hangolni a klímasemlegesség felé vezető 
hosszú távú forgatókönyvekkel is.

Or. en

Módosítás 764
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A 715/2009/EK rendelet a 8. cikk 
alábbi (13) bekezdésével egészül ki:
„(13) Az Ügynökség 2023. március 31-ig 
iránymutatásokat tesz közzé, amelyeket a 
Földgázpiaci Szállításirendszer-
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üzemeltetők Európai Hálózatának be kell 
tartania, a (3) bekezdés b) pontjában 
említett uniós szintű hálózatfejlesztési terv 
tervezetének kidolgozása céljából. Az 
iránymutatásokat szükség szerint 
rendszeresen frissíteni kell. Az Ügynökség 
jogosult lesz kötelező erejű módosítási 
kérelmeket benyújtani a (3) bekezdés 
b) pontjában említett, az egész Unióra 
kiterjedő hálózatfejlesztési terv 
tervezetéhez.”

Or. en

Módosítás 765
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés
2009/73/EK irányelv
41 cikk – 1 bekezdés – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v) eleget tesz a [COM(2020)824 
javaslat szerinti transzeurópai energetikai 
infrastruktúráról szóló rendelet] 3. 
cikkében, 5. cikke (7) bekezdésében, 14., 
15., 16. és 17. cikkében meghatározott 
kötelezettségeknek;”

v) az Energiainfrastruktúra-ügyi 
Tanács felügyelete alatt eleget tesz a 
[COM(2020)824 javaslat szerinti 
transzeurópai energetikai infrastruktúráról 
szóló rendelet] 3. cikkében, 5. cikke (7) 
bekezdésében, 14., 15., 16. és 17. cikkében 
meghatározott kötelezettségeknek;”

Or. en

Módosítás 766
Morten Petersen, Iskra Mihaylova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2009/73/EK irányelv 22. cikkének 
(1) bekezdése helyébe a következő szöveg 
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lép:
„(1) A tagállamok valamennyi 
szállításirendszer-üzemeltetője – 
szétválasztási rendszerétől függetlenül – 
egy minden érintett féllel folytatott 
konzultációt követően kétévente tízéves 
hálózatfejlesztési tervet nyújt be a 
szabályozó hatóságnak, a fennálló és az 
előre jelzett kereslet és kínálat alapján. E 
hálózatfejlesztési tervnek hatékony 
intézkedéseket kell tartalmaznia a 
rendszer megfelelőségének, valamint az 
ellátás biztonságának szavatolása 
érdekében. Az átvitelirendszer-üzemeltető 
köteles honlapján is közzétenni a tízéves 
hálózatfejlesztési tervet. A szabályozó 
hatóság köteles ellenőrizni a tízéves 
hálózatfejlesztési terv tervezetét, és 
jóváhagyni azt. A hatóság a 
jóváhagyáshoz megkövetelheti az 
átvitelirendszer-üzemeltetőtől a tízéves 
hálózatfejlesztési terv módosítását, 
ideértve a beruházási tételek felvételét 
vagy törlését is.”
A 2009/73/EK irányelv 22. cikkének (2) 
bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(2) A tízéves hálózatfejlesztési terv 
különösen:
a) jelzi a piaci résztvevők számára azt a fő 
átviteli infrastruktúrát, amelyet a 
következő tíz évben meg kell építeni vagy 
fejleszteni kell;
b) tartalmazza az összes olyan beruházást, 
amelyről már döntés született, és 
meghatározza azokat az új beruházásokat, 
amelyeket a következő három évben kell 
megvalósítani;
c) tartalmazza a következő 10 évben 
tervezett összes beruházást; valamint
d) időkeretet ír elő valamennyi beruházási 
projekt tekintetében.”

Or. en
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Módosítás 767
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés
(EU) 2019/944 irányelv
59 cikk – 1 bekezdés – z z pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

zz) eleget tesz a [COM(2020)824 
javaslat szerinti transzeurópai energetikai 
infrastruktúráról szóló rendelet] 3. 
cikkében, 5. cikke (7) bekezdésében, 14., 
15., 16. és 17. cikkében meghatározott 
kötelezettségeknek;”

zz) az Energiainfrastruktúra-ügyi 
Tanács felügyelete alatt, a 
klímasemlegesség felé vezető hosszú távú 
forgatókönyvekkel összehangolt módon 
eleget tesz a [COM(2020)824 javaslat 
szerinti transzeurópai energetikai 
infrastruktúráról szóló rendelet] 3. 
cikkében, 5. cikke (7) bekezdésében, 14., 
15., 16. és 17. cikkében meghatározott 
kötelezettségeknek;

Or. en

Módosítás 768
Morten Petersen, Iskra Mihaylova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (EU) 2019/944 irányelv 51. cikkének 
(1) bekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:
„(1) A tagállamok valamennyi 
átvitelirendszer-üzemeltetője – a fenti 1., 
2. és 3. szakaszban meghatározott 
szétválasztási rendszerétől függetlenül – 
egy minden érintett féllel folytatott 
konzultációt követően kétévente közösen 
egy tízéves hálózatfejlesztési tervet nyújt 
be a szabályozó hatóságnak, a fennálló és 
az előre jelzett kereslet és kínálat alapján. 
E hálózatfejlesztési tervnek hatékony 
intézkedéseket kell tartalmaznia a 
rendszer megfelelőségének, valamint az 
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ellátás biztonságának szavatolása 
érdekében. Az átvitelirendszer-üzemeltető 
köteles honlapján is közzétenni a tízéves 
hálózatfejlesztési tervet. A szabályozó 
hatóság köteles ellenőrizni a tízéves 
hálózatfejlesztési terv tervezetét, és 
jóváhagyni azt. A hatóság a 
jóváhagyáshoz megkövetelheti az 
átvitelirendszer-üzemeltetőtől a tízéves 
hálózatfejlesztési terv módosítását.”
Az 51. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(2) A tízéves hálózatfejlesztési terv 
különösen:
a) jelzi a piaci résztvevők számára azt a fő 
átviteli infrastruktúrát, amelyet a 
következő tíz évben meg kell építeni vagy 
fejleszteni kell;
b) tartalmazza az összes olyan beruházást, 
amelyről már döntés született, és 
meghatározza azokat az új beruházásokat, 
amelyeket a következő három évben kell 
megvalósítani;
c) tartalmazza a következő 10 évben 
tervezett összes beruházást; valamint
d) időkeretet ír elő valamennyi beruházási 
projekt tekintetében.”

Or. en

Módosítás 769
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés
(EU) 2019/943 rendelet
48 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 30. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett, az Unió egészére kiterjedő 
hálózatfejlesztési tervben ismertetni kell az 

A 30. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett, az Unió egészére kiterjedő 
integrált hálózatfejlesztési tervben 
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integrált hálózat modelljét, beleértve 
forgatókönyvek kidolgozását és a rendszer 
rezilienciájának értékelését is. Ennek teljes 
mértékben összhangban kell lennie a 23. 
cikk szerint kidolgozott európai szintű 
erőforrás-megfelelőségi értékeléssel.

ismertetni kell az integrált hálózat 
modelljét, beleértve forgatókönyvek 
kidolgozását és a rendszer rezilienciájának 
értékelését is. Ennek teljes mértékben 
összhangban kell lennie a 23. cikk szerint 
kidolgozott európai szintű erőforrás-
megfelelőségi értékeléssel. A tervet 
továbbá össze kell hangolni a 
klímasemlegesség felé vezető hosszú távú 
forgatókönyvekkel is.”

Or. en

Módosítás 770
Morten Petersen, Iskra Mihaylova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (EU) 2019/943 rendelet 48. cikke 
(1) bekezdésének c) pontja helyébe az 
alábbi szöveg lép:
„c) a határokon átnyúló kapacitás 
tekintetében különösen meg kell jelölni a 
beruházási hiányterületeket, az 
ajánlattételi övezetek határainál az átviteli 
kapacitásra vonatkozó, MW-ban megadott 
célértékek elemzésével.”
Az (EU) 2019/943 rendelet a 48. cikk 
alábbi (3) bekezdésével egészül ki:
„(3) Az ACER 2023. március 31-ig 
iránymutatásokat tesz közzé, amelyeket a 
Villamosenergia-piaci Átvitelirendszer-
üzemeltetők Európai Hálózatának be kell 
tartania az (EU) 2019/943 rendelet 
30. cikkének (1) bekezdésében említett 
uniós szintű hálózatfejlesztési terv 
tervezetének kidolgozása céljából. Az 
iránymutatásokat szükség szerint 
rendszeresen frissíteni kell. Az ACER 
jogosult lesz kötelező erejű módosítási 
kérelmeket benyújtani az az 
(EU) 2019/943 rendelet 30. cikkének 
(1) bekezdésében említett, az egész Unióra 
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kiterjedő hálózatfejlesztési terv 
tervezetéhez.”

Or. en

Módosítás 771
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés
(EU) 2019/942
11 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) határozatot hoz a költség-haszon 
elemzés módszertanának a 11. cikk (6) 
bekezdésével összhangban történő, 
fokozatos módosításainak jóváhagyásáról, 
valamint a tagállamok közötti 
költségmegosztás magukban foglaló 
beruházási kérelmekről a [transzeurópai 
energetikai infrastruktúráról szóló, a 
COM(2020)824 javaslat szerinti rendelet] 
16. cikke (6) bekezdésének megfelelően.

d) az Energiainfrastruktúra-ügyi 
Tanács rendelkezésére bocsát egy 
véleményt a költség-haszon elemzés 
módszertanának a 11. cikkel összhangban 
történő, fokozatos módosításairól, valamint 
a tagállamok közötti költségmegosztás 
magukban foglaló beruházási kérelmekről 
a [transzeurópai energetikai 
infrastruktúráról szóló, a COM(2020)824 
javaslat szerinti rendelet] 16. cikke (6) 
bekezdésének megfelelően.

Or. en

Módosítás 772
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 1. KIEMELT JELENTŐSÉGŰ 
VILLAMOSENERGIA-FOLYOSÓ (1) A 
villamos energia szárazföldi és tengeri 
hálózatainak összeköttetései Európában: 
összeköttetések a tagállamok között, 
tengeri villamosenergia-hálózat fejlesztése 
és belső hálózati infrastruktúrák a 
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megújuló energiaforrásokból származó 
villamos energia integrálása és a piaci 
integráció előmozdítása érdekében. 
Érintett tagállamok: minden tagállam;

Or. en

Módosítás 773
Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Észak-déli irányú villamosenergia-
hálózati összekapcsolódások Nyugat-
Európában: a régió tagállamai közötti és a 
földközi-tengeri térséggel – ideértve az 
Ibériai-félszigetet – létesített hálózati 
összekapcsolódások, elsősorban a 
megújuló forrásból származó energia 
integrálására és a régión belüli piaci 
integráció előmozdítása érdekében a belső 
hálózati infrastruktúra megerősítésére.

1. Észak-déli irányú villamosenergia-
hálózati összekapcsolódások Nyugat-
Európában: a régió tagállamai közötti és a 
földközi-tengeri térséggel – ideértve az 
Ibériai-félszigetet – létesített 
összeköttetések, elsősorban a megújuló és 
fosszilis tüzelőanyagoktól mentes forrásból 
származó energia integrálására és a régión 
belüli piaci integráció előmozdítása 
érdekében a belső hálózati infrastruktúra 
megerősítésére.

Or. en

Módosítás 774
Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Észak-déli irányú villamosenergia-
hálózati összekapcsolódások Középkelet- 
és Délkelet-Európában: észak-déli és kelet-
nyugati irányú összekapcsolódások és 
belső vezetékek, amelyek célja a belső piac 
teljes körű megvalósítása és a megújuló 
forrásból származó energiatermelés 
integrálása.

2. Észak-déli irányú villamosenergia-
hálózati összekapcsolódások Középkelet- 
és Délkelet-Európában: észak-déli és kelet-
nyugati irányú összekapcsolódások és 
belső vezetékek, amelyek célja a belső piac 
teljes körű megvalósítása és a megújuló és 
fosszilis tüzelőanyagoktól mentes forrásból 
származó energiatermelés integrálása.
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Or. en

Módosítás 775
Sara Skyttedal

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A balti energiapiacok 
összekapcsolási terve a villamos energia 
területén (BEMIP – villamos energia): a 
balti régió tagállamai közötti 
összekapcsolódások és belső vezetékek a 
piaci integráció előmozdítása céljából, 
növekvő részarányú megújuló energia 
integrálása mellett a régióban.

3. A balti energiapiacok 
összekapcsolási terve a villamos energia 
területén (BEMIP – villamos energia): a 
balti régió tagállamai közötti 
összekapcsolódások és belső vezetékek a 
piaci integráció előmozdítása céljából, 
növekvő részarányú megújuló és fosszilis 
tüzelőanyagoktól mentes energia 
integrálása mellett a régióban.

Or. en

Módosítás 776
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Gheorghe Falcă, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, François-Xavier Bellamy, 
Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas 
Tobé, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A balti energiapiacok 
összekapcsolási terve a villamos energia 
területén (BEMIP – villamos energia): a 
balti régió tagállamai közötti 
összekapcsolódások és belső vezetékek a 
piaci integráció előmozdítása céljából, 
növekvő részarányú megújuló energia 
integrálása mellett a régióban.

3. A balti energiapiacok 
összekapcsolási terve a villamos energia 
területén (BEMIP – villamos energia): a 
balti régió tagállamai közötti 
összekapcsolódások és belső vezetékek a 
piaci integráció előmozdítása céljából, 
növekvő részarányú megújuló és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású energia 
integrálása mellett a régióban.

Or. en



AM\1229551HU.docx 23/195 PE691.401v01-00

HU

Módosítás 777
Emma Wiesner, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Bart Groothuis, 
Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 rész – 3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Érintett tagállamok: Dánia, Észtország, 
Finnország, Lengyelország, Lettország, 
Litvánia, Németország és Svédország.

Érintett tagállamok: Dánia, Észtország, 
Finnország, Hollandia, Lengyelország, 
Lettország, Litvánia, Németország és 
Svédország.

Or. en

Indokolás

A tengeri megújuló energia balti-tengeri régióban történő integrációja és az északi 
villamosenergia-piac a Hollandiával való összeköttetésektől, pl. a NorNedtől függ.

Módosítás 778
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. 4. Északi-tengeri szélerőmű-
hálózat (NSOG): az integrált tengeri 
villamosenergia-hálózat fejlesztése és a 
kapcsolódó rendszerösszekötők az Északi-
tengeren, az Ír-tengeren, a La Manche 
csatornán és a szomszédos vizeken, 
amelyek célja a megújuló tengeri 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia fogyasztói és tárolóközpontokba 
történő szállítása, valamint a határokon 
átnyúló villamosenergia-kereskedelem 
növelése.

törölve

Érintett tagállamok: Belgium, Dánia, 
Franciaország, Hollandia, Írország, 
Luxemburg, Németország és Svédország;
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5. A balti energiapiac összekapcsolásának 
terve az offshore hálózat területén 
(„BEMIP offshore”): az integrált tengeri 
villamosenergia-hálózat fejlesztése és a 
kapcsolódó rendszerösszekötők a Balti-
tengeren és a szomszédos vizeken, 
amelyek célja a megújuló tengeri 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia fogyasztói és tárolóközpontokba 
történő szállítása, valamint a határokon 
átnyúló villamosenergia-kereskedelem 
növelése.
Érintett tagállamok: Dánia, Észtország, 
Finnország, Lengyelország, Lettország, 
Litvánia, Németország és Svédország;
6. Déli és keleti offshore hálózat: az 
integrált tengeri villamosenergia-hálózat 
fejlesztése és a kapcsolódó 
rendszerösszekötők a Földközi-tengeren, a 
Fekete-tengeren és a szomszédos vizeken, 
amelyek célja a megújuló tengeri 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia fogyasztói és tárolóközpontokba 
történő szállítása, valamint a határokon 
átnyúló villamosenergia-kereskedelem 
növelése.
Érintett tagállamok: Bulgária, Ciprus, 
Franciaország, Görögország, 
Horvátország, Málta, Olaszország, 
Románia, Spanyolország és Szlovénia;
7. Délnyugat-Európai offshore hálózat: az 
integrált tengeri villamosenergia-hálózat 
fejlesztése és a kapcsolódó 
rendszerösszekötők az Atlanti-óceán 
északi részének vizein, amelyek célja a 
megújuló tengeri energiaforrásokból 
előállított villamos energia fogyasztói és 
tárolóközpontokba történő szállítása, 
valamint a határokon átnyúló 
villamosenergia-kereskedelem növelése.
Érintett tagállamok: Franciaország, 
Írország, Portugália és Spanyolország.

Or. en
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Módosítás 779
Bart Groothuis, Emma Wiesner, Morten Petersen, Christophe Grudler, Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Északi-tengeri szélerőmű-hálózat 
(NSOG): az integrált tengeri 
villamosenergia-hálózat fejlesztése és a 
kapcsolódó rendszerösszekötők az Északi-
tengeren, az Ír-tengeren, a La Manche 
csatornán és a szomszédos vizeken, 
amelyek célja a megújuló tengeri 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia fogyasztói és tárolóközpontokba 
történő szállítása, valamint a határokon 
átnyúló villamosenergia-kereskedelem 
növelése.

4. Északi-tengeri szélerőmű-hálózatok 
(NSOG): az integrált tengeri 
villamosenergia- és hidrogénhálózat 
fejlesztése és a kapcsolódó 
rendszerösszekötők az Északi-tengeren, az 
Ír-tengeren, a La Manche csatornán és a 
szomszédos vizeken, amelyek célja a 
megújuló tengeri energiaforrásokból 
előállított villamos energia és hidrogén 
fogyasztói és tárolóközpontokba történő 
szállítása, valamint a határokon átnyúló 
megújulóenergia-kereskedelem növelése.

Or. en

Módosítás 780
Bart Groothuis, Emma Wiesner, Morten Petersen, Christophe Grudler, Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A balti energiapiac 
összekapcsolásának terve az offshore 
hálózat területén („BEMIP offshore”): az 
integrált tengeri villamosenergia-hálózat 
fejlesztése és a kapcsolódó 
rendszerösszekötők a Balti-tengeren és a 
szomszédos vizeken, amelyek célja a 
megújuló tengeri energiaforrásokból 
előállított villamos energia fogyasztói és 
tárolóközpontokba történő szállítása, 
valamint a határokon átnyúló 
villamosenergia-kereskedelem növelése.

5. A balti energiapiac 
összekapcsolásának terve az offshore 
hálózatok területén („BEMIP offshore”): 
az integrált tengeri villamosenergia- és 
hidrogénhálózatok fejlesztése és a 
kapcsolódó rendszerösszekötők a Balti-
tengeren és a szomszédos vizeken, 
amelyek célja a megújuló tengeri 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia és hidrogén fogyasztói és 
tárolóközpontokba történő szállítása, 
valamint a határokon átnyúló 
megújulóenergia-kereskedelem növelése.

Or. en
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Módosítás 781
Bart Groothuis, Emma Wiesner, Morten Petersen, Christophe Grudler, Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 6 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Déli és keleti offshore hálózat: az 
integrált tengeri villamosenergia-hálózat 
fejlesztése és a kapcsolódó 
rendszerösszekötők a Földközi-tengeren, a 
Fekete-tengeren és a szomszédos vizeken, 
amelyek célja a megújuló tengeri 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia fogyasztói és tárolóközpontokba 
történő szállítása, valamint a határokon 
átnyúló villamosenergia-kereskedelem 
növelése.

6. Déli és keleti offshore hálózatok: 
az integrált tengeri villamosenergia- és 
hidrogénhálózat fejlesztése és a 
kapcsolódó rendszerösszekötők a Földközi-
tengeren, a Fekete-tengeren és a 
szomszédos vizeken, amelyek célja a 
megújuló tengeri energiaforrásokból 
előállított villamos energia és hidrogén 
fogyasztói és tárolóközpontokba történő 
szállítása, valamint a határokon átnyúló 
megújulóenergia-kereskedelem növelése.

Or. en

Módosítás 782
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 6 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Déli és keleti offshore hálózat: az 
integrált tengeri villamosenergia-hálózat 
fejlesztése és a kapcsolódó 
rendszerösszekötők a Földközi-tengeren, a 
Fekete-tengeren és a szomszédos vizeken, 
amelyek célja a megújuló tengeri 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia fogyasztói és tárolóközpontokba 
történő szállítása, valamint a határokon 
átnyúló villamosenergia-kereskedelem 
növelése.

6. Déli és nyugati offshore hálózat: az 
integrált tengeri villamosenergia-hálózat 
fejlesztése és a kapcsolódó 
rendszerösszekötők a Földközi-tengeren és 
a szomszédos vizeken, amelyek célja a 
megújuló tengeri energiaforrásokból 
előállított villamos energia fogyasztói és 
tárolóközpontokba történő szállítása, 
valamint a határokon átnyúló 
villamosenergia-kereskedelem növelése.

Or. sl
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Módosítás 783
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 6 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Érintett tagállamok: Bulgária, Ciprus, 
Franciaország, Görögország, 
Horvátország, Málta, Olaszország, 
Románia, Spanyolország és Szlovénia.

Érintett tagállamok: Franciaország, 
Görögország, Málta, Olaszország, 
Portugália és Spanyolország.

Or. sl

Módosítás 784
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 7 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Délnyugat-Európai offshore 
hálózat: az integrált tengeri 
villamosenergia-hálózat fejlesztése és a 
kapcsolódó rendszerösszekötők az Atlanti-
óceán északi részének vizein, amelyek 
célja a megújuló tengeri 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia fogyasztói és tárolóközpontokba 
történő szállítása, valamint a határokon 
átnyúló villamosenergia-kereskedelem 
növelése.

7. Déli és keleti offshore hálózat 
Délnyugat-Európában: az integrált tengeri 
villamosenergia-hálózat fejlesztése és a 
kapcsolódó rendszerösszekötők a 
Földközi-tengeren, a Fekete-tengeren és a 
szomszédos vizeken, amelyek célja a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia fogyasztói és 
tárolóközpontokba történő szállítása, 
valamint a határokon átnyúló 
villamosenergia-kereskedelem növelése.

Or. sl

Módosítás 785
Bart Groothuis, Emma Wiesner, Morten Petersen, Christophe Grudler, Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 7 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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7. Délnyugat-Európai offshore 
hálózat: az integrált tengeri 
villamosenergia-hálózat fejlesztése és a 
kapcsolódó rendszerösszekötők az Atlanti-
óceán északi részének vizein, amelyek 
célja a megújuló tengeri energiaforrásokból 
előállított villamos energia fogyasztói és 
tárolóközpontokba történő szállítása, 
valamint a határokon átnyúló 
villamosenergia-kereskedelem növelése.

7. Délnyugat-Európai offshore 
hálózatok: az integrált tengeri 
villamosenergia- és hidrogénhálózat 
fejlesztése és a kapcsolódó 
rendszerösszekötők az Atlanti-óceán északi 
részének vizein, amelyek célja a megújuló 
tengeri energiaforrásokból előállított 
villamos energia és hidrogén fogyasztói és 
tárolóközpontokba történő szállítása, 
valamint a határokon átnyúló 
megújulóenergia-kereskedelem növelése.

Or. en

Módosítás 786
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 7 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Érintett tagállamok: Franciaország, 
Írország, Portugália és Spanyolország.

Érintett tagállamok: Bulgária, Ciprus, 
Görögország, Horvátország, Olaszország, 
Románia és Szlovénia.

Or. sl

Módosítás 787
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 rész – 7 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Atlanti-óceáni offshore hálózat: az 
integrált tengeri villamosenergia-hálózat 
fejlesztése és a kapcsolódó 
rendszerösszekötők az Atlanti-óceán 
északi részének vizein, amelyek célja a 
megújuló tengeri energiaforrásokból 
előállított villamos energia fogyasztói és 
tárolóközpontokba történő szállítása, 
valamint a határokon átnyúló 
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villamosenergia-kereskedelem növelése.
Érintett tagállamok: Franciaország, 
Írország, Portugália és Spanyolország.

Or. sl

Módosítás 788
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. 3. KIEMELT JELENTŐSÉGŰ 
VILLAMOSENERGIA-FOLYOSÓ (8) A 
villamos energia szárazföldi és tengeri 
hálózatainak összeköttetései Európában: 
összeköttetések a tagállamok között, 
tengeri villamosenergia-hálózat fejlesztése 
és belső hálózati infrastruktúrák a 
megújuló energiaforrásokból származó 
villamos energia integrálása és a piaci 
integráció előmozdítása érdekében. 
Érintett tagállamok: minden tagállam.

Or. en

Módosítás 789
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 8 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Hidrogénellátási összeköttetések 
Nyugat-Európában („HI West”): olyan 
hidrogén-infrastruktúra, amely lehetővé 
teszi a térség országait összekötő, integrált 
hidrogénellátási gerinc kialakulását, és 
kielégíti a hidrogén iránti sajátos 
infrastrukturális igényeiket, támogatva egy 
uniós szintű hidrogénszállítási hálózat 

8. Hidrogénellátási összeköttetések 
Nyugat-Európában („HI West”): olyan 
hidrogén felhasználására felkészült 
infrastruktúra, valamint e meglévő földgáz-
infrastruktúra olyan átalakítása, amely 
lehetővé teszi a térség országait összekötő, 
integrált hidrogénellátási gerinc 
kialakulását, és kielégíti a hidrogén iránti 
sajátos infrastrukturális igényeiket, 
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kialakulását. támogatva egy uniós szintű 
hidrogénszállítási hálózat kialakulását.

Or. en

Módosítás 790
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Othmar Karas, Maria da Graça Carvalho, Gheorghe Falcă, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus 
Pieper, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 8 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Hidrogénellátási összeköttetések 
Nyugat-Európában („HI West”): olyan 
hidrogén-infrastruktúra, amely lehetővé 
teszi a térség országait összekötő, integrált 
hidrogénellátási gerinc kialakulását, és 
kielégíti a hidrogén iránti sajátos 
infrastrukturális igényeiket, támogatva egy 
uniós szintű hidrogénszállítási hálózat 
kialakulását.

8. Hidrogénellátási összeköttetések 
Nyugat-Európában („HI West”): olyan 
hidrogén-infrastruktúra, valamint e 
meglévő földgáz-infrastruktúra olyan 
átalakítása, amely lehetővé teszi a térség 
országait összekötő, integrált 
hidrogénellátási gerinc kialakulását, és 
kielégíti a hidrogén iránti sajátos 
infrastrukturális igényeiket, támogatva egy 
uniós szintű hidrogénszállítási hálózat 
kialakulását.

Or. en

Módosítás 791
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 8 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Hidrogénellátási összeköttetések 
Nyugat-Európában („HI West”): olyan 
hidrogén-infrastruktúra, amely lehetővé 
teszi a térség országait összekötő, integrált 
hidrogénellátási gerinc kialakulását, és 

8. Hidrogénellátási infrastruktúra 
Nyugat-Európában („HI West”): olyan 
hidrogén-infrastruktúra, amely lehetővé 
teszi a térség országainak a hidrogén iránti 
sajátos infrastrukturális igényeit kielégítő 
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kielégíti a hidrogén iránti sajátos 
infrastrukturális igényeiket, támogatva egy 
uniós szintű hidrogénszállítási hálózat 
kialakulását.

integrált energiarendszer kialakulását az 
ipari klaszterek és a multimodális 
közlekedési csomópontok összekapcsolása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 792
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 8 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Elektrolizátorok: az üvegházhatású gázok 
csökkentésének lehetővé tétele, valamint a 
biztonságos, hatékony és megbízható 
rendszerműködtetés és az intelligens 
energiarendszer-integráció elősegítése 
érdekében a villamos energiát gázzá 
alakító („power-to-gas”) technológiák 
telepítésének támogatása. Érintett 
tagállamok: Ausztria, Belgium, Dánia, 
Franciaország, Hollandia, Írország, 
Luxemburg, Málta, Németország, 
Olaszország, Portugália és Spanyolország;

Elektrolizátorok: az üvegházhatású gázok 
csökkentésének lehetővé tétele, valamint a 
biztonságos, hatékony és megbízható 
rendszerműködtetés és az intelligens 
energiarendszer-integráció elősegítése 
érdekében a megújulóenergia-alapú 
hidrogéntechnológiák telepítésének 
támogatása. Érintett tagállamok: Ausztria, 
Belgium, Dánia, Franciaország, Hollandia, 
Írország, Luxemburg, Málta, Németország, 
Olaszország, Portugália és Spanyolország;

Or. en

Módosítás 793
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 9 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Hidrogénellátási összeköttetések 
Kelet-Közép- és Délkelet-Európában („HI 
East”): olyan hidrogén-infrastruktúra, 
amely lehetővé teszi a térség országait 
összekötő, integrált hidrogénellátási gerinc 
kialakulását, és kielégíti a hidrogén iránti 

9. Hidrogénellátási összeköttetések 
Kelet-Közép- és Délkelet-Európában („HI 
East”): olyan hidrogén-infrastruktúra, 
valamint e meglévő földgáz-infrastruktúra 
olyan átalakítása, amely lehetővé teszi a 
térség országait összekötő, integrált 
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sajátos infrastrukturális igényeiket, 
támogatva egy uniós szintű 
hidrogénszállítási hálózat kialakulását.

hidrogénellátási gerinc kialakulását, és 
kielégíti a hidrogén iránti sajátos 
infrastrukturális igényeiket, támogatva egy 
uniós szintű hidrogénszállítási hálózat 
kialakulását és lehetővé téve valamennyi 
ágazatban a végfelhasználói fogyasztást.

Or. en

Módosítás 794
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Othmar Karas, Gheorghe Falcă, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy 
Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Hildegard 
Bentele, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 9 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Hidrogénellátási összeköttetések 
Kelet-Közép- és Délkelet-Európában („HI 
East”): olyan hidrogén-infrastruktúra, 
amely lehetővé teszi a térség országait 
összekötő, integrált hidrogénellátási gerinc 
kialakulását, és kielégíti a hidrogén iránti 
sajátos infrastrukturális igényeiket, 
támogatva egy uniós szintű 
hidrogénszállítási hálózat kialakulását.

9. Hidrogénellátási összeköttetések 
Kelet-Közép- és Délkelet-Európában („HI 
East”): olyan hidrogén-infrastruktúra, 
valamint e meglévő földgáz-infrastruktúra 
olyan átalakítása, amely lehetővé teszi a 
térség országait összekötő, integrált 
hidrogénellátási gerinc kialakulását, és 
kielégíti a hidrogén iránti sajátos 
infrastrukturális igényeiket, támogatva egy 
uniós szintű hidrogénszállítási hálózat 
kialakulását.

Or. en

Módosítás 795
Ivo Hristov

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 9 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Hidrogénellátási összeköttetések 
Kelet-Közép- és Délkelet-Európában („HI 

9. Hidrogénellátási összeköttetések 
Kelet-Közép- és Délkelet-Európában („HI 
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East”): olyan hidrogén-infrastruktúra, 
amely lehetővé teszi a térség országait 
összekötő, integrált hidrogénellátási gerinc 
kialakulását, és kielégíti a hidrogén iránti 
sajátos infrastrukturális igényeiket, 
támogatva egy uniós szintű 
hidrogénszállítási hálózat kialakulását.

East”): olyan hidrogén-infrastruktúra, 
amely lehetővé teszi a térség országait 
összekötő, integrált hidrogénellátási gerinc 
kialakulását, és kielégíti a meglévő 
földgáz-infrastruktúra hidrogén 
felhasználása céljából történő átalakítása 
iránti sajátos infrastrukturális igényeiket, 
támogatva egy uniós szintű 
hidrogénszállítási hálózat kialakulását.

Or. en

Módosítás 796
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 9 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Hidrogénellátási összeköttetések 
Kelet-Közép- és Délkelet-Európában („HI 
East”): olyan hidrogén-infrastruktúra, 
amely lehetővé teszi a térség országait 
összekötő, integrált hidrogénellátási 
gerinc kialakulását, és kielégíti a hidrogén 
iránti sajátos infrastrukturális igényeiket, 
támogatva egy uniós szintű 
hidrogénszállítási hálózat kialakulását.

9. Hidrogénellátási infrastruktúrák 
Kelet-Közép- és Délkelet-Európában („HI 
East”): olyan hidrogén-infrastruktúra, 
amely lehetővé teszi a térség országait 
összekötő, integrált energiarendszer 
kialakulását, és kielégíti a térség 
országainak a hidrogén iránti sajátos 
infrastrukturális igényeit az ipari 
klaszterek és a multimodális közlekedési 
csomópontok összekapcsolása érdekében.

Or. en

Módosítás 797
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 9 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Hidrogénellátási összeköttetések 
Kelet-Közép- és Délkelet-Európában („HI 
East”): olyan hidrogén-infrastruktúra, 

9. Hidrogénellátási összeköttetések 
Kelet-Közép- és Délkelet-Európában („HI 
East”): olyan hidrogén felhasználására 
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amely lehetővé teszi a térség országait 
összekötő, integrált hidrogénellátási gerinc 
kialakulását, és kielégíti a hidrogén iránti 
sajátos infrastrukturális igényeiket, 
támogatva egy uniós szintű 
hidrogénszállítási hálózat kialakulását.

felkészült infrastruktúra, amely lehetővé 
teszi a térség országait összekötő, integrált 
hidrogénellátási gerinc kialakulását, és 
kielégíti a hidrogén iránti sajátos 
infrastrukturális igényeiket, támogatva egy 
uniós szintű hidrogénszállítási hálózat 
kialakulását.

Or. en

Módosítás 798
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 9 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Elektrolizátorok: az üvegházhatású gázok 
csökkentésének lehetővé tétele, valamint a 
biztonságos, hatékony és megbízható 
rendszerműködtetés és az intelligens 
energiarendszer-integráció elősegítése 
érdekében a villamos energiát gázzá 
alakító („power-to-gas”) technológiák 
telepítésének támogatása. Érintett 
tagállamok: Ausztria, Bulgária, Ciprus, a 
Cseh Köztársaság, Görögország, 
Horvátország, Lengyelország, 
Magyarország, Németország, Olaszország, 
Románia, Szlovákia és Szlovénia;

Elektrolizátorok: az üvegházhatású gázok 
csökkentésének lehetővé tétele, valamint a 
biztonságos, hatékony és megbízható 
rendszerműködtetés és az intelligens 
energiarendszer-integráció elősegítése 
érdekében a megújuló energia alapú 
hidrogén telepítésének támogatása. Érintett 
tagállamok: Ausztria, Bulgária, Ciprus, a 
Cseh Köztársaság, Görögország, 
Horvátország, Lengyelország, 
Magyarország, Németország, Olaszország, 
Románia, Szlovákia és Szlovénia;

Or. en

Módosítás 799
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 10 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. A balti energiapiac 
összekapcsolásának terve a hidrogénellátás 

10. A balti energiapiac 
összekapcsolásának terve a hidrogénellátás 
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területén („BEMIP Hydrogen”): olyan 
hidrogén-infrastruktúra, amely lehetővé 
teszi a térség országait összekötő, integrált 
hidrogénellátási gerinc kialakulását, és 
kielégíti a hidrogén iránti sajátos 
infrastrukturális igényeiket, támogatva egy 
uniós szintű hidrogénszállítási hálózat 
kialakulását.

területén („BEMIP Hydrogen”): olyan 
hidrogén felhasználására felkészült 
infrastruktúra, valamint e meglévő földgáz-
infrastruktúra olyan átalakítása, amely 
lehetővé teszi a térség országait összekötő, 
integrált hidrogénellátási gerinc 
kialakulását, és kielégíti a hidrogén iránti 
sajátos infrastrukturális igényeiket, 
támogatva egy uniós szintű 
hidrogénszállítási hálózat és olyan 
multimodális szállítási csomópontok 
kialakulását, amelyek tartalmazzák mind a 
csővezetékeket, mind a kikötők tengeri 
termináljait, valamint a kapcsolódó 
szabad hozzáférésű infrastruktúrát és 
létesítményeket az export, az import, az 
átalakítás, a sűrítés, a tárolás, valamint a 
szállítás és az elosztás más módokon, 
például hajókkal történő biztosítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 800
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Othmar Karas, Gheorghe Falcă, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy 
Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Hildegard 
Bentele, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 10 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. A balti energiapiac 
összekapcsolásának terve a hidrogénellátás 
területén („BEMIP Hydrogen”): olyan 
hidrogén-infrastruktúra, amely lehetővé 
teszi a térség országait összekötő, integrált 
hidrogénellátási gerinc kialakulását, és 
kielégíti a hidrogén iránti sajátos 
infrastrukturális igényeiket, támogatva egy 
uniós szintű hidrogénszállítási hálózat 
kialakulását.

10. A balti energiapiac 
összekapcsolásának terve a hidrogénellátás 
területén („BEMIP Hydrogen”): olyan 
hidrogén-infrastruktúra, valamint e 
meglévő földgáz-infrastruktúra olyan 
átalakítása, amely lehetővé teszi a térség 
országait összekötő, integrált 
hidrogénellátási gerinc kialakulását, és 
kielégíti a hidrogén iránti sajátos 
infrastrukturális igényeiket, támogatva egy 
uniós szintű hidrogénszállítási hálózat 
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kialakulását.

Or. en

Módosítás 801
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 10 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. A balti energiapiac 
összekapcsolásának terve a 
hidrogénellátás területén („BEMIP 
Hydrogen”): olyan hidrogén-
infrastruktúra, amely lehetővé teszi a térség 
országait összekötő, integrált 
hidrogénellátási gerinc kialakulását, és 
kielégíti a hidrogén iránti sajátos 
infrastrukturális igényeiket, támogatva egy 
uniós szintű hidrogénszállítási hálózat 
kialakulását.

10. Hidrogéninfrastruktúra a balti 
energiapiacon: olyan hidrogén-
infrastruktúra, amely lehetővé teszi a térség 
országainak a hidrogén iránti sajátos 
infrastrukturális igényeit kielégítő integrált 
energiarendszer kialakulását az ipari 
klaszterek és a multimodális közlekedési 
csomópontok összekapcsolása érdekében.

Or. en

Módosítás 802
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 10 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Elektrolizátorok: az üvegházhatású gázok 
csökkentésének lehetővé tétele, valamint a 
biztonságos, hatékony és megbízható 
rendszerműködtetés és az intelligens 
energiarendszer-integráció elősegítése 
érdekében a villamos energiát gázzá alakító 
(„power-to-gas”) technológiák 
telepítésének támogatása. Érintett 
tagállamok: Dánia, Észtország, Finnország, 

Elektrolizátorok: az üvegházhatású gázok 
csökkentésének lehetővé tétele, valamint a 
biztonságos, hatékony és megbízható 
rendszerműködtetés és az intelligens 
energiarendszer-integráció elősegítése 
érdekében a villamos energiát gázzá alakító 
(„power-to-gas”) technológiák 
telepítésének támogatása. Érintett 
tagállamok: Dánia, Észtország, Finnország, 
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Lengyelország, Lettország, Litvánia, 
Németország és Svédország.

Lengyelország, Lettország, Litvánia, 
Németország és Svédország.

Or. en

Módosítás 803
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 11 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Intelligens villamosenergia-
hálózatok telepítése: intelligens hálózati 
technológiák bevezetése az Unió egész 
területén a villamosenergia-hálózathoz 
csatlakozó valamennyi felhasználó 
magatartásának és intézkedéseinek 
hatékony integrálása érdekében, különös 
tekintettel a megújuló vagy hálózatra 
termelt nagy mennyiségű villamosenergia-
termelésre és a fogyasztók keresletoldali 
válaszintézkedéseire.

11. Intelligens villamosenergia-
hálózatok telepítése: intelligens hálózati 
technológiák bevezetése az Unió egész 
területén a villamosenergia-hálózathoz 
csatlakozó valamennyi felhasználó 
magatartásának és intézkedéseinek 
hatékony integrálása érdekében, különös 
tekintettel a hálózatra termelt nagy 
mennyiségű megújuló villamos energia 
termelésére, a keresletoldali 
válaszintézkedésekre, az energiatárolásra, 
az elektromos járművekre és valamennyi 
elérhető rugalmassági forrásra.

Or. en

Módosítás 804
Christophe Grudler, Bart Groothuis, Morten Petersen, Valérie Hayer, Klemen Grošelj

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 11 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Intelligens villamosenergia-
hálózatok telepítése: intelligens hálózati 
technológiák bevezetése az Unió egész 
területén a villamosenergia-hálózathoz 
csatlakozó valamennyi felhasználó 
magatartásának és intézkedéseinek 
hatékony integrálása érdekében, különös 

11. Intelligens villamosenergia-
hálózatok telepítése: intelligens hálózati 
technológiák bevezetése az Unió egész 
területén a villamosenergia-hálózathoz 
csatlakozó valamennyi felhasználó 
magatartásának és intézkedéseinek 
hatékony integrálása érdekében, különös 
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tekintettel a megújuló vagy hálózatra 
termelt nagy mennyiségű villamosenergia-
termelésre és a fogyasztók keresletoldali 
válaszintézkedéseire.

tekintettel a megújuló vagy hálózatra 
termelt nagy mennyiségű villamosenergia-
termelésre, a fogyasztók keresletoldali 
válaszintézkedéseire, az energiatárolásra 
és más rugalmassági forrásokra.

Or. en

Módosítás 805
Claudia Gamon, Martina Dlabajová, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bart Groothuis, Susana Solís 
Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 11 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Intelligens villamosenergia-
hálózatok telepítése: intelligens hálózati 
technológiák bevezetése az Unió egész 
területén a villamosenergia-hálózathoz 
csatlakozó valamennyi felhasználó 
magatartásának és intézkedéseinek 
hatékony integrálása érdekében, különös 
tekintettel a megújuló vagy hálózatra 
termelt nagy mennyiségű villamosenergia-
termelésre és a fogyasztók keresletoldali 
válaszintézkedéseire.

11. Intelligens villamosenergia-
hálózatok telepítése: intelligens hálózati 
technológiák bevezetése az Unió egész 
területén a villamosenergia-hálózathoz 
csatlakozó valamennyi felhasználó 
magatartásának és intézkedéseinek 
hatékony integrálása érdekében, különös 
tekintettel a megújuló vagy hálózatra 
termelt nagy mennyiségű villamosenergia-
termelésre és a fogyasztók keresletoldali 
válaszintézkedéseire, valamint az 
energiatárolásra.

Or. en

Indokolás

Az energiatárolás szerepét hangsúlyozni kell, tekintettel annak egyre növekvő fontosságára a 
dekarbonizált energiaszerkezet szempontjából.

Módosítás 806
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Othmar Karas, Sara Skyttedal, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, 
Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, Angelika 
Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 11 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Intelligens villamosenergia-
hálózatok telepítése: intelligens hálózati 
technológiák bevezetése az Unió egész 
területén a villamosenergia-hálózathoz 
csatlakozó valamennyi felhasználó 
magatartásának és intézkedéseinek 
hatékony integrálása érdekében, különös 
tekintettel a megújuló vagy hálózatra 
termelt nagy mennyiségű villamosenergia-
termelésre és a fogyasztók keresletoldali 
válaszintézkedéseire.

11. Intelligens villamosenergia-
hálózatok telepítése: intelligens hálózati 
technológiák bevezetése az Unió egész 
területén a villamosenergia-hálózathoz 
csatlakozó valamennyi felhasználó 
magatartásának és intézkedéseinek 
hatékony integrálása érdekében, különös 
tekintettel a megújuló vagy hálózatra 
termelt nagy mennyiségű villamosenergia-
termelésre és a fogyasztók keresletoldali 
válaszintézkedéseire, valamint az 
energiatárolásra.

Or. en

Módosítás 807
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 12 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. Határokon átnyúló szén-dioxid-
szállítási hálózat: a tagállamok közötti és 
a szomszédos harmadik országokba vezető 
szén-dioxid-szállítási infrastruktúra 
kifejlesztése a szén-dioxid-leválasztás és -
tárolás fejlesztése céljából.

12. Fűtő- és hűtőhálózatok: a 
megújuló energián alapuló fűtő- és 
hűtőlétesítményekhez, többek között a 
geotermikus fűtéshez, a 
termikusnapenergia-létesítményekhez, a 
hőszivattyú-létesítményekhez és az olyan 
innovatív fűtő- és hűtőtechnológiákhoz 
kapcsolódó fűtő- és hűtőhálózatok 
kiépítése, bővítése vagy felújítása, mint 
például a tengervizes légkondicionálás, 
valamint az elkerülhetetlen hulladékhőt és 
hulladék hűtőenergiát hasznosító 
technológiák, továbbá a hőtároláshoz 
kapcsolódó infrastruktúrák kiépítése, 
bővítése vagy felújítása, ideértve a helyi 
hő- vagy hűtőenergia- /jégtárolókat, 
valamint az átalakító létesítményeket és a 
hozzájuk kapcsolódó berendezéseket.



PE691.401v01-00 40/195 AM\1229551HU.docx

HU

Or. en

Módosítás 808
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 12 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. Határokon átnyúló szén-dioxid-
szállítási hálózat: a tagállamok közötti és a 
szomszédos harmadik országokba vezető 
szén-dioxid-szállítási infrastruktúra 
kifejlesztése a szén-dioxid-leválasztás és -
tárolás fejlesztése céljából.

12. Határokon átnyúló szén-dioxid-
szállítási hálózat: a tagállamok közötti és a 
szomszédos harmadik országokba vezető 
szén-dioxid-leválasztási, a CO2-szállítás 
megfelelő módszerével, többek között 
csővezetékkel és hajóval üzemeltetett szén-
dioxid-szállítási, valamint szén-dioxid-
felhasználási vagy -tárolási infrastruktúra 
kifejlesztése a szén-dioxid-leválasztás és -
tárolás vagy -felhasználás fejlesztése 
céljából.

Or. en

Módosítás 809
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Othmar Karas, Sara Skyttedal, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus 
Pieper, Tomas Tobé, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 12 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. Határokon átnyúló szén-dioxid-
szállítási hálózat: a tagállamok közötti és a 
szomszédos harmadik országokba vezető 
szén-dioxid-szállítási infrastruktúra 
kifejlesztése a szén-dioxid-leválasztás és -
tárolás fejlesztése céljából.

12. Határokon átnyúló szén-dioxid-
szállítási hálózat: a tagállamok közötti és a 
szomszédos harmadik országokba vezető 
szén-dioxid-szállítási és -tárolási 
infrastruktúra kifejlesztése a szén-dioxid-
leválasztás és -tárolás fejlesztése céljából.

Or. en



AM\1229551HU.docx 41/195 PE691.401v01-00

HU

Módosítás 810
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 12 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. Határokon átnyúló szén-dioxid-
szállítási hálózat: a tagállamok közötti és a 
szomszédos harmadik országokba vezető 
szén-dioxid-szállítási infrastruktúra 
kifejlesztése a szén-dioxid-leválasztás és -
tárolás fejlesztése céljából.

12. Határokon átnyúló szén-dioxid-
szállítási hálózat: a tagállamok közötti és a 
szomszédos harmadik országokba vezető 
szén-dioxid-szállítási és -tárolási 
infrastruktúra kifejlesztése a szén-dioxid-
leválasztás és -tárolás fejlesztése céljából.

Or. en

Módosítás 811
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. Intelligens gázhálózatok: 
Intelligens gázhálózati technológiák 
bevezetése az egész Unióban többféle 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázforrás gázhálózatba 
történő hatékony integrálása, az innovatív 
hálózatkezelési megoldások elterjedésének 
támogatása, valamint az intelligens 
energiaágazati integráció és a 
felhasználóoldali válasz megkönnyítése 
érdekében.

törölve

Érintett tagállamok: minden tagállam.

Or. en

Módosítás 812
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 13 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. Intelligens gázhálózatok: 
Intelligens gázhálózati technológiák 
bevezetése az egész Unióban többféle 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázforrás gázhálózatba történő 
hatékony integrálása, az innovatív 
hálózatkezelési megoldások elterjedésének 
támogatása, valamint az intelligens 
energiaágazati integráció és a 
felhasználóoldali válasz megkönnyítése 
érdekében.

13. Intelligens gázhálózatok: 
Intelligens gázhálózati technológiák 
bevezetése az egész Unióban többféle 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázforrás gázhálózatba történő 
hatékony integrálása, azok metánnal 
alkotott keverékei révén is, a technológiai, 
gépészeti vagy mérnöki területeken az – 
adott esetben digitális eszközökkel 
támogatott – innovatív hálózatkezelési 
megoldások elterjedésének támogatása, 
valamint az intelligens energiaágazati 
integráció és a felhasználóoldali válasz 
megkönnyítése érdekében.

Or. en

Módosítás 813
Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 13 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. Intelligens gázhálózatok: 
Intelligens gázhálózati technológiák 
bevezetése az egész Unióban többféle 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázforrás gázhálózatba történő 
hatékony integrálása, az innovatív 
hálózatkezelési megoldások elterjedésének 
támogatása, valamint az intelligens 
energiaágazati integráció és a 
felhasználóoldali válasz megkönnyítése 
érdekében.

13. Intelligens gázhálózatok: 
Intelligens gázhálózati technológiák 
bevezetése az egész Unióban többféle 
megújuló gázforrás gázhálózatba történő 
hatékony integrálása, az innovatív 
hálózatkezelési megoldások elterjedésének 
támogatása, valamint az intelligens 
energiaágazati integráció és a 
felhasználóoldali válasz megkönnyítése 
érdekében.

Or. en
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Módosítás 814
Erik Bergkvist, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 13 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. Intelligens gázhálózatok: 
Intelligens gázhálózati technológiák 
bevezetése az egész Unióban többféle 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázforrás gázhálózatba történő 
hatékony integrálása, az innovatív 
hálózatkezelési megoldások elterjedésének 
támogatása, valamint az intelligens 
energiaágazati integráció és a 
felhasználóoldali válasz megkönnyítése 
érdekében.

13. Intelligens gázhálózatok: 
Intelligens gázhálózati technológiák 
bevezetése az egész Unióban többféle 
megújuló gázforrás gázhálózatba történő 
hatékony integrálása, az innovatív 
hálózatkezelési megoldások elterjedésének 
támogatása, valamint az intelligens 
energiaágazati integráció és a 
felhasználóoldali válasz megkönnyítése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 815
Beata Szydło

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 13 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. Gázinfrastruktúra: a 
gázinfrastruktúra fejlesztése a gázellátási 
források, útvonalak és partnerek 
diverzifikálása, a piaci integráció 
előmozdítása és az EU éghajlati 
célkitűzéseinek megvalósításához való 
hozzájárulás érdekében. Érintett 
tagállamok: minden tagállam

Or. en

Indokolás

A javaslat kizárja a közös érdekű projekt státuszának a földgázipari projektek számára 
történő biztosítását, beleértve azokat is, amelyeket a közös érdekű projektek 4. listáján 
prioritásként kezelnek. A közös érdekű gázprojektek nagyban hozzájárultak a biztonságos, 
versenyképes és összekapcsolt piac biztosításához. A földgáz továbbra is fontos szerepet 
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játszik az uniós tagállamok szén-dioxid-mentesítésében. Ebből a célból meg kell teremteni a 
szükséges gázinfrastruktúrát azokban a régiókban, ahol a jelenlegi gázhálózat nem teszi 
lehetővé a megfelelő mennyiségű gázüzemanyag meglévő és új ügyfelek számára történő 
eljuttatását.

Módosítás 816
Claudia Gamon, Martina Dlabajová, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, 
Dragoș Pîslaru, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 13 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. Távfűtés és -hűtés: A távfűtési és -
hűtési hálózatok korszerűsítése és 
megszilárdítása a szén-dioxid-mentes hő- 
és hűtésellátás biztosítása és ezen 
ágazatok bővítése érdekében, valamint az 
energiahatékonyság elsődlegessége 
elvének és az ágazati integrációnak a 
hulladékhő felhasználásával történő 
alkalmazása révén, valamint az 
energiarendszer rugalmasságának a 
villamos energia hővé alakítása révén 
történő növelése.
Érintett tagállamok: minden tagállam

Or. en

Indokolás

A távfűtés és -hűtés költséghatékony dekarbonizációs technológia, az ágazati integráció 
tökéletes példája és jól bevált energiatárolási lehetőség. Pozitív hatással van a teljes 
villamosenergia-rendszerre.

Módosítás 817
Ivo Hristov

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 13 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. Földgáz-infrastruktúra
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A felülvizsgált TEN-E rendelet 
hatálybalépésekor érvényes jegyzékben 
eleve szereplő közös érdekű 
földgázprojektek számára átmeneti 
időszakot kell biztosítani, mivel azok 
kialakítása fontos szerepet játszik a piaci 
integrációban, az ellátás biztonságában és 
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
energiarendszerre való átállásban.
Érintett tagállamok: minden tagállam

Or. en

Módosítás 818
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, 
Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, Angelika 
Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 13 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. Intelligens ágazati integráció: a 
közös energia határokon átnyúló 
fejlesztése, ideértve a hidrogén-
összeköttetéseket, a digitális és a 
közlekedési projekteket, az I. melléklet 1. 
pontjában felsorolt kiemelt folyosók 
szerint.
Érintett tagállamok: minden tagállam;

Or. en

Módosítás 819
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Maria da Graça Carvalho, Gheorghe Falcă, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, 
Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Angelika 
Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
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I melléklet – 4 rész – 13 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13b. Földgáz-infrastruktúra a 
347/2013/EU rendelet alapján összeállított 
negyedik vagy ötödik uniós listán 
szereplő, a piaci integráció, az 
ellátásbiztonság és a verseny fokozását 
célzó, a fenntarthatósághoz hozzájáruló 
gázinfrastruktúra-projektek befejezése.
Érintett tagállamok: minden tagállam

Or. en

Módosítás 820
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
II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legalább 220 kV feszültségre 
tervezett, villamos energia átvitelére 
szolgáló nagyfeszültségű légvezetékek, 
valamint legalább 150 kV feszültség 
átvitelére tervezett föld alatti és tenger 
alatti vezetékek;

a) a legalább 220 kV feszültségre 
tervezett, villamos energia átvitelére 
szolgáló nagyfeszültségű légvezetékek, 
beleértve minden olyan fizikai 
berendezést, amely lehetővé teszi a 
villamos energia magas és rendkívül 
magas feszültségen történő szállítását, 
ideértve a nagyfeszültségű 
felsővezetékeket is, figyelembe véve a 
tagállamok belső vezetékeit (a szigetek 
közötti, a szigetek és szárazföld közötti, 
valamint a tagállamok közötti 
összeköttetéseket), valamint legalább 150 
kV feszültség átvitelére tervezett föld alatti 
és tenger alatti vezetékek;

Or. en
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Módosítás 821
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legalább 220 kV feszültségre 
tervezett, villamos energia átvitelére 
szolgáló nagyfeszültségű légvezetékek, 
valamint legalább 150 kV feszültség 
átvitelére tervezett föld alatti és tenger 
alatti vezetékek;

a) a legalább 220 kV feszültségre 
tervezett, villamos energia átvitelére 
szolgáló nagyfeszültségű és rendkívül 
magas feszültségű légvezetékek, valamint 
legalább 110 kV feszültség átvitelére 
tervezett föld alatti és tenger alatti 
vezetékek;

Or. en

Módosítás 822
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legalább 220 kV feszültségre 
tervezett, villamos energia átvitelére 
szolgáló nagyfeszültségű légvezetékek, 
valamint legalább 150 kV feszültség 
átvitelére tervezett föld alatti és tenger 
alatti vezetékek;

a) a legalább 220 kV feszültségre 
tervezett, villamos energia átvitelére 
szolgáló nagyfeszültségű és rendkívül 
magas feszültségű légvezetékek, valamint 
legalább 110 kV feszültség átvitelére 
tervezett föld alatti és tenger alatti 
vezetékek;

Or. en

Módosítás 823
Christophe Grudler, Klemen Grošelj

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legalább 220 kV feszültségre a) a legalább 110 kV feszültségre 
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tervezett, villamos energia átvitelére 
szolgáló nagyfeszültségű légvezetékek, 
valamint legalább 150 kV feszültség 
átvitelére tervezett föld alatti és tenger 
alatti vezetékek;

tervezett, villamos energia átvitelére és 
elosztására szolgáló nagyfeszültségű 
légvezetékek, valamint legalább 110 kV 
feszültség átvitelére tervezett föld alatti és 
tenger alatti vezetékek;

Or. en

Indokolás

Ezeket a küszöbértékeket össze kell hangolni a tízéves hálózatfejlesztési tervbe történő felvétel 
küszöbértékeivel.

Módosítás 824
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legalább 220 kV feszültségre 
tervezett, villamos energia átvitelére 
szolgáló nagyfeszültségű légvezetékek, 
valamint legalább 150 kV feszültség 
átvitelére tervezett föld alatti és tenger 
alatti vezetékek;

a) a legalább 220 kV feszültségre 
tervezett, villamos energia átvitelére 
szolgáló nagyfeszültségű légvezetékek, 
valamint legalább 110 kV feszültség 
átvitelére tervezett föld alatti és tenger 
alatti vezetékek;

Or. en

Módosítás 825
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a legalább 220 kV feszültségre 
tervezett, villamos energia átvitelére 
szolgáló nagyfeszültségű légvezetékek, 
valamint legalább 150 kV feszültség 
átvitelére tervezett föld alatti és tenger 
alatti vezetékek;

a) a legalább 220 kV feszültségre 
tervezett, villamos energia átvitelére 
szolgáló nagyfeszültségű légvezetékek, 
valamint legalább 100 kV feszültség 
átvitelére tervezett föld alatti és tenger 
alatti vezetékek;
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Or. en

Módosítás 826
Claudia Gamon, Martina Dlabajová, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés– 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) villamosenergia-tároló 
létesítmények villamos energia állandó 
vagy ideiglenes, felszíni vagy föld alatti 
létesítményekben vagy geológiai tárolásra 
alkalmas helyszíneken történő tárolására, 
feltéve, hogy ezek közvetlenül legalább 
110 kV feszültség átvitelére tervezett 
nagyfeszültségű vezetékekkel 
kapcsolódnak össze;

b) energiatároló létesítmények 
energia állandó vagy ideiglenes, felszíni 
vagy föld alatti létesítményekben vagy 
geológiai tárolásra alkalmas helyszíneken 
történő tárolására, feltéve, hogy ezek 
közvetlenül legalább 110 kV feszültség 
átvitelére tervezett nagyfeszültségű 
vezetékekkel kapcsolódnak össze; a 
villamos energia felhasználásának 
elhalasztása a termelésnél későbbi 
időpontra, vagy átalakítása tárolható 
formájú energiává, az ilyen energia 
tárolása, valamint az ilyen energia ezt 
követő, villamos energiává történő 
visszaalakítása vagy más 
energiahordozóként történő használata.

Or. en

Indokolás

Az (EU) 2019/944 irányelvnek megfelelő kiigazítás.

Módosítás 827
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
II melléklet – 1 bekezdés– 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás



PE691.401v01-00 50/195 AM\1229551HU.docx

HU

b) villamosenergia-tároló 
létesítmények villamos energia állandó 
vagy ideiglenes, felszíni vagy föld alatti 
létesítményekben vagy geológiai tárolásra 
alkalmas helyszíneken történő tárolására, 
feltéve, hogy ezek közvetlenül legalább 
110 kV feszültség átvitelére tervezett 
nagyfeszültségű vezetékekkel 
kapcsolódnak össze;

b) villamosenergia-tároló 
létesítmények a villamosenergia-rendszer 
rugalmasságának biztosítása céljából, 
többek között aggregált formában állandó 
vagy ideiglenes, felszíni vagy föld alatti 
létesítményekben vagy geológiai tárolásra 
alkalmas helyszíneken történő, feltéve, 
hogy ezek közvetlenül legalább 110 kV 
feszültség átvitelére tervezett 
nagyfeszültségű vezetékekkel 
kapcsolódnak össze;

Or. en

Módosítás 828
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés– 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) villamosenergia-tároló 
létesítmények villamos energia állandó 
vagy ideiglenes, felszíni vagy föld alatti 
létesítményekben vagy geológiai tárolásra 
alkalmas helyszíneken történő tárolására, 
feltéve, hogy ezek közvetlenül legalább 
110 kV feszültség átvitelére tervezett 
nagyfeszültségű vezetékekkel 
kapcsolódnak össze;

b) villamosenergia-tároló 
létesítmények villamos energia ideiglenes, 
felszíni vagy föld alatti létesítményekben 
vagy geológiai tárolásra alkalmas 
helyszíneken történő tárolására, feltéve, 
hogy ezek legalább 50 MW tárolási 
kapacitással rendelkeznek;

Or. en

Módosítás 829
Claudia Gamon, Martina Dlabajová, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Christophe Grudler, Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – b a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) töltőinfrastruktúra elektromos 
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járművekhez;

Or. en

Indokolás

A töltőinfrastruktúra lehetővé teszi az ágazat integrációját, hozzájárul a hálózat 
stabilitásához azáltal, hogy elektromos járművek akkumulátoraiban biztosít tárolási 
kapacitást, és a mobilitás jellege miatt egyértelműen határokon átnyúló hatással bír. Mivel 
nyilvánvalóan hozzájárul a közúti közlekedés dekarbonizálásához, egyértelműen megfelel a 
közös érdekű projektként történő minősítés kritériumainak.

Módosítás 830
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) olyan rendszerek és 
rendszerelemek, amelyek operatív digitális 
platformokon, vezérlőrendszereken és 
érzékelő technológiákon keresztül mind az 
átviteli, mind pedig középfeszültségű 
elosztási szinten alkalmaznak információs 
és kommunikációs technológiákat, egy 
hatékonyabb és intelligensebb 
villamosenergia-átviteli és -elosztási 
hálózat megteremtése, az új 
energiatermelési, -tárolási és -fogyasztási 
formák integrálása képességének javítása, 
valamint új üzleti modellek és piaci 
struktúrák alkalmazása érdekében;

d) olyan rendszerek és 
rendszerelemek, amelyek operatív digitális 
platformokon, vezérlőrendszereken és 
érzékelő technológiákon keresztül mind az 
átviteli, mind pedig elosztási szinten 
alkalmaznak információs és 
kommunikációs technológiákat, egy 
hatékonyabb és intelligensebb 
villamosenergia-átviteli és -elosztási 
hálózat megteremtése, a megújuló, 
decentralizált energiatermelés, az 
energiatárolás, a keresletoldali 
válaszintézkedések, az elektromos 
járművek és az összes rendelkezésre álló 
rugalmassági forrás integrálása 
képességének javítása, valamint új üzleti 
modellek és piaci struktúrák alkalmazása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 831
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) olyan rendszerek és 
rendszerelemek, amelyek operatív digitális 
platformokon, vezérlőrendszereken és 
érzékelő technológiákon keresztül mind az 
átviteli, mind pedig középfeszültségű 
elosztási szinten alkalmaznak információs 
és kommunikációs technológiákat, egy 
hatékonyabb és intelligensebb 
villamosenergia-átviteli és -elosztási 
hálózat megteremtése, az új 
energiatermelési, -tárolási és -fogyasztási 
formák integrálása képességének javítása, 
valamint új üzleti modellek és piaci 
struktúrák alkalmazása érdekében;

d) d) olyan rendszerek és 
rendszerelemek, amelyek operatív digitális 
platformokon, vezérlőrendszereken és 
érzékelő technológiákon keresztül mind az 
átviteli, mind pedig középfeszültségű 
elosztási szinten alkalmaznak információs 
és kommunikációs technológiákat, egy 
hatékonyabb és intelligensebb 
villamosenergia-átviteli és -elosztási 
hálózat megteremtése, az új 
energiatermelési, keresletoldali 
válaszintézkedési (pl. hőszivattyúk és 
elektromos járművek), energiatárolási és -
fogyasztási formák integrálása 
képességének javítása, valamint új üzleti 
modellek és piaci struktúrák alkalmazása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 832
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) olyan rendszerek és 
rendszerelemek, amelyek operatív digitális 
platformokon, vezérlőrendszereken és 
érzékelő technológiákon keresztül mind az 
átviteli, mind pedig középfeszültségű 
elosztási szinten alkalmaznak információs 
és kommunikációs technológiákat, egy 
hatékonyabb és intelligensebb 
villamosenergia-átviteli és -elosztási 
hálózat megteremtése, az új 
energiatermelési, -tárolási és -fogyasztási 
formák integrálása képességének javítása, 
valamint új üzleti modellek és piaci 

d) d) olyan rendszerek és 
rendszerelemek, amelyek operatív digitális 
platformokon, vezérlőrendszereken és 
érzékelő technológiákon keresztül az 
átviteli, a középfeszültségű és az alacsony 
feszültségű elosztási szinten alkalmaznak 
információs és kommunikációs 
technológiákat, egy hatékonyabb és 
intelligensebb villamosenergia-átviteli és -
elosztási hálózat megteremtése, az új 
energiatermelési, -tárolási, keresletoldali 
válaszintézkedési és energiafogyasztási 
formák (pl. hőszivattyúk és elektromos 
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struktúrák alkalmazása érdekében; járművek) integrálása képességének 
javítása, valamint új üzleti modellek és 
piaci struktúrák alkalmazása érdekében;

Or. en

Módosítás 833
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Othmar Karas, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, 
Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas 
Tobé, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) olyan rendszerek és 
rendszerelemek, amelyek operatív digitális 
platformokon, vezérlőrendszereken és 
érzékelő technológiákon keresztül mind az 
átviteli, mind pedig középfeszültségű 
elosztási szinten alkalmaznak információs 
és kommunikációs technológiákat, egy 
hatékonyabb és intelligensebb 
villamosenergia-átviteli és -elosztási 
hálózat megteremtése, az új 
energiatermelési, -tárolási és -fogyasztási 
formák integrálása képességének javítása, 
valamint új üzleti modellek és piaci 
struktúrák alkalmazása érdekében;

d) d) olyan rendszerek és 
rendszerelemek, amelyek operatív digitális 
platformokon, vezérlőrendszereken és 
érzékelő technológiákon keresztül mind az 
átviteli, mind pedig középfeszültségű 
elosztási szinten alkalmaznak információs 
és kommunikációs technológiákat, egy 
hatékonyabb és intelligensebb 
villamosenergia-átviteli és -elosztási 
hálózat megteremtése, az új 
energiatermelési, -tárolási, keresletoldali 
válaszintézkedési és energiafogyasztási 
formák integrálása képességének javítása, 
valamint új üzleti modellek és piaci 
struktúrák alkalmazása érdekében;

Or. en

Módosítás 834
Christophe Grudler, Valérie Hayer, Klemen Grošelj

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) olyan rendszerek és d) d) olyan rendszerek és 
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rendszerelemek, amelyek operatív digitális 
platformokon, vezérlőrendszereken és 
érzékelő technológiákon keresztül mind az 
átviteli, mind pedig középfeszültségű 
elosztási szinten alkalmaznak információs 
és kommunikációs technológiákat, egy 
hatékonyabb és intelligensebb 
villamosenergia-átviteli és -elosztási 
hálózat megteremtése, az új 
energiatermelési, -tárolási és -fogyasztási 
formák integrálása képességének javítása, 
valamint új üzleti modellek és piaci 
struktúrák alkalmazása érdekében;

rendszerelemek, amelyek operatív digitális 
platformokon, vezérlőrendszereken és 
érzékelő technológiákon keresztül mind az 
átviteli, mind pedig középfeszültségű 
elosztási szinten alkalmaznak információs 
és kommunikációs technológiákat, egy 
hatékonyabb és intelligensebb 
villamosenergia-átviteli és -elosztási 
hálózat megteremtése, az új 
energiatermelési, -tárolási, keresletoldali 
válaszintézkedési és energiafogyasztási 
formák integrálása képességének javítása, 
valamint új üzleti modellek és piaci 
struktúrák alkalmazása érdekében;

Or. en

Módosítás 835
Claudia Gamon, Martina Dlabajová, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, 
Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) olyan rendszerek és 
rendszerelemek, amelyek operatív digitális 
platformokon, vezérlőrendszereken és 
érzékelő technológiákon keresztül mind az 
átviteli, mind pedig középfeszültségű 
elosztási szinten alkalmaznak információs 
és kommunikációs technológiákat, egy 
hatékonyabb és intelligensebb 
villamosenergia-átviteli és -elosztási 
hálózat megteremtése, az új 
energiatermelési, -tárolási és -fogyasztási 
formák integrálása képességének javítása, 
valamint új üzleti modellek és piaci 
struktúrák alkalmazása érdekében;

d) d) olyan rendszerek és 
rendszerelemek, amelyek operatív digitális 
platformokon, vezérlőrendszereken és 
érzékelő technológiákon keresztül az 
átviteli, a középfeszültségű és az alacsony 
feszültségű elosztási szinten alkalmaznak 
információs és kommunikációs 
technológiákat, egy hatékonyabb és 
intelligensebb villamosenergia-átviteli és -
elosztási hálózat megteremtése, az új 
energiatermelési, -tárolási és -fogyasztási 
formák integrálása képességének javítása, 
valamint új üzleti modellek és piaci 
struktúrák alkalmazása érdekében;

Or. en

Módosítás 836
Tom Berendsen
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a PPE képviselőcsoport nevében
Maria da Graça Carvalho, Gheorghe Falcă, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, 
Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas 
Tobé, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés– 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az a) pontban említett kategóriába 
tartozó bármely berendezés vagy 
létesítmény, amely kettős funkcióval 
rendelkezik: az offshore termelési 
helyekről származó, offshore megújuló 
villamos energia összekapcsolása és 
átvitele két vagy több országba, valamint a 
védett, biztonságos és hatékony 
működéshez elengedhetetlen bármely 
szomszédos offshore berendezés vagy 
létesítmény, beleértve a védelmi, 
felügyeleti és vezérlőrendszereket, 
valamint a szükséges alállomásokat is, ha 
azok is a biztosítják a technológiai 
interoperabilitást, többek között a 
különböző technológiák interfészeinek 
kompatibilitását („offshore 
megújulóenergia-hálózatok”).

e) az a) pontban említett kategóriába 
tartozó bármely berendezés vagy 
létesítmény, amely kettős funkcióval 
rendelkezik: az offshore termelési 
helyekről származó, offshore megújuló 
villamos energia összekapcsolása és 
átvitele két vagy több országba, valamint a 
védett, biztonságos és hatékony 
működéshez elengedhetetlen bármely 
szomszédos offshore berendezés vagy 
létesítmény, beleértve a védelmi, 
felügyeleti és vezérlőrendszereket, 
valamint a szükséges alállomásokat is, ha 
azok is a biztosítják a technológiai 
interoperabilitást, többek között a 
különböző technológiák interfészeinek 
kompatibilitását („offshore 
megújulóenergia-hálózatok”), ideértve a 
megújuló energia hidrogénné történő 
átalakítását a szárazföldi és a tengeri 
elektrolízis-berendezéseken keresztül.

Or. en

Módosítás 837
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az a) pontban említett kategóriába 
tartozó bármely berendezés vagy 
létesítmény, amely kettős funkcióval 
rendelkezik: az offshore termelési 
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helyekről származó, offshore megújuló 
villamos energia összekapcsolása és 
átvitele két vagy több országba, ideértve e 
berendezések szárazföldi 
meghosszabbítását és a hazai hálózatok 
megerősítését, ami szükséges a megfelelő 
és megbízható átviteli hálózat 
biztosításához és az offshore előállított 
villamos energia tengerparttal nem 
rendelkező országok számára történő 
biztosításához, valamint a védett, 
biztonságos és hatékony működéshez 
elengedhetetlen bármely szomszédos 
offshore berendezés vagy létesítmény, 
beleértve a védelmi, felügyeleti és 
vezérlőrendszereket, valamint a szükséges 
alállomásokat is, ha azok is a biztosítják a 
technológiai interoperabilitást, többek 
között a különböző technológiák 
interfészeinek kompatibilitását („offshore 
megújulóenergia-hálózatok”).

Or. en

Módosítás 838
Emma Wiesner, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Christophe Grudler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) olyan berendezések, létesítmény- 
vagy hálózati elemek, amelyek 
hozzájárulnak a működési biztonsághoz 
vagy a feszültség minőségének 
növeléséhez az elektromos rendszerek 
védelméhez és helyreállításához szükséges 
kiegészítő szolgáltatások, helyreállító 
intézkedések vagy egyéb szolgáltatások 
nyújtásával, ideértve az inerciát, 
szintetikus inerciát, a meghibásodás 
esetén történő árambetáplálást, a 
hálózatképző képességeket, a 
feszültségszabályozást, a 
frekvenciaszabályozást, a védelmi, 
felügyeleti és vezérlőrendszereket minden 
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feszültségszint és alállomás esetében;

Or. en

Indokolás

A hálózati elemek döntő szerepet játszanak a potenciális frekvenciaingadozások 
stabilizálásában, ugyanakkor növelik az üzembiztonságot, az áram- és feszültségminőséget. 
Az egyes elemek telepíthetők az átviteli hálózat bővítéséhez kapcsolódva, vagy egyedi 
beruházásokként. Egyre fontosabb a hálózat stabilizálása és az energiaminőség javítása, 
mivel időszakosabb és megújulóbb energiaforrások épülnek be az európai energiahálózatba.

Módosítás 839
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. az intelligens gázhálózatok 
tekintetében:

2. a fűtő- és hűtőhálózatok 
tekintetében:

Or. en

Módosítás 840
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a következő berendezések vagy 
létesítmények bármelyike, amelyek célja 
lehetővé tenni és megkönnyíteni a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok (beleértve a biometánt 
vagy a hidrogént) hálózatba történő 
integrálását: olyan digitális rendszerek és 
rendszerelemek, amelyek információs és 
kommunikációs technológiákat, vezérlő 
rendszereket és érzékelőtechnológiákat 
alkalmaznak annak érdekében, hogy 

a) a következő berendezések vagy 
létesítmények bármelyike, amelyek célja 
lehetővé tenni és megkönnyíteni a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok (beleértve a biometánt, 
a szintetikus metánt vagy a hidrogént) 
integrálását annak a hálózatba történő 
keverésével. Többek között az alábbiak 
tartozhatnak ide: olyan digitális 
rendszerek és rendszerelemek, amelyek 
információs és kommunikációs 
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lehetővé tegyék a gáztermelés, -átvitel, -
elosztás és -fogyasztás interaktív és 
intelligens nyomon követését, mérését, 
minőség-ellenőrzését és kezelését a 
gázhálózaton belül. Ezenkívül az ilyen 
projektek adott esetben olyan 
berendezéseket is alkalmazhatnak, 
amelyek lehetővé teszik az elosztási szint 
és az átviteli szint közötti kétirányú 
áramlásokat és a meglévő hálózat ehhez 
kapcsolódóan szükségessé váló 
korszerűsítéseit is.

technológiákat, vezérlő rendszereket és 
érzékelőtechnológiákat alkalmaznak annak 
érdekében, hogy lehetővé tegyék a 
gáztermelés, -átvitel, -elosztás, -tárolás és -
fogyasztás interaktív és intelligens 
integrációját, nyomon követését, mérését, 
minőség-ellenőrzését és kezelését a 
gázhálózaton belül. az intelligens 
gázhálózatok megvalósításának 
támogatásához, a termelő létesítmények 
hálózathoz történő csatlakoztatásához és a 
hidrogén nagyobb koncentrációjának a 
gázhálózaton belüli igénybe vételéhez 
szükséges infrastrukturális kiigazítások; a 
rendszer biztonságos, védett és hatékony 
működéséhez, illetve a kétirányú 
kapacitás megvalósításához szükséges 
felszerelések és berendezések, ideértve a 
kompresszorállomásokat is; Ezenkívül az 
ilyen projektek kiterjedhetnek a megújuló 
és alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gázokat előállító létesítmények és az 
átviteli vagy elosztóhálózatok közötti 
összeköttetésekre, az elosztási szint és az 
átviteli szint közötti kétirányú áramlásokat 
lehetővé tevő berendezésekre és a hálózat 
ehhez kapcsolódóan szükségessé váló 
korszerűsítéseire is, például a földgáz-
infrastruktúra különböző részeinek a 
hálózatnak metán és hidrogén közlekedési 
célú keverékeivel való kompatibilitása 
érdekében történő korszerűsítésére.

Or. en

Módosítás 841
Emma Wiesner, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Bart Groothuis, 
Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a következő berendezések vagy 
létesítmények bármelyike, amelyek célja 
lehetővé tenni és megkönnyíteni a 

a) a következő berendezések vagy 
létesítmények bármelyike, amelyek célja 
lehetővé tenni és megkönnyíteni a 
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megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok (beleértve a biometánt 
vagy a hidrogént) hálózatba történő 
integrálását: olyan digitális rendszerek és 
rendszerelemek, amelyek információs és 
kommunikációs technológiákat, vezérlő 
rendszereket és érzékelőtechnológiákat 
alkalmaznak annak érdekében, hogy 
lehetővé tegyék a gáztermelés, -átvitel, -
elosztás és -fogyasztás interaktív és 
intelligens nyomon követését, mérését, 
minőség-ellenőrzését és kezelését a 
gázhálózaton belül. Ezenkívül az ilyen 
projektek adott esetben olyan 
berendezéseket is alkalmazhatnak, amelyek 
lehetővé teszik az elosztási szint és az 
átviteli szint közötti kétirányú áramlásokat 
és a meglévő hálózat ehhez kapcsolódóan 
szükségessé váló korszerűsítéseit is.

megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok integrálását, amelyek 
szén-dioxid-küszöbértéke a 94 
gCO2eq/MJ fosszilisüzemanyag-
komparátorhoz viszonyítva megfelel a 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarításra vonatkozóan előírt 70%-os 
követelménynek, az (EU) 2018/2001 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. 
cikkének (2) bekezdésében, valamint V. 
mellékletében meghatározottak szerint. A 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarítást az (EU) 2018/2001 irányelv 
28. cikkének (5) bekezdésében említett 
módszertan vagy – alternatív 
megoldásként – az ISO 14067, illetve az 
ISO 14064-1 szabvány alapján számítják 
ki. A számszerűsített, teljes életciklusra 
számított üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarítást adott esetben az (EU) 
2018/2001 irányelv 30. cikkével 
összhangban a Bizottság vagy egy 
független harmadik fél ellenőrzi 
(beleértve a biometánt vagy a hidrogént) a 
hálózat vonatkozásában: olyan digitális 
rendszerek és rendszerelemek, amelyek 
információs és kommunikációs 
technológiákat, vezérlő rendszereket és 
érzékelőtechnológiákat alkalmaznak annak 
érdekében, hogy lehetővé tegyék a 
gáztermelés, -átvitel, -elosztás és -
fogyasztás interaktív és intelligens nyomon 
követését, mérését, minőség-ellenőrzését és 
kezelését a gázhálózaton belül. Ezenkívül 
az ilyen projektek adott esetben olyan 
berendezéseket is alkalmazhatnak, amelyek 
lehetővé teszik az elosztási szint és az 
átviteli szint közötti kétirányú áramlásokat 
és a meglévő hálózat ehhez kapcsolódóan 
szükségessé váló korszerűsítéseit is.

Or. en

Indokolás

A TEN-E rendeletnek szigorúan ki kell zárnia a fosszilis tüzelőanyagokat. Az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gázokba, például a biogázba és a hidrogénbe történő beruházások 



PE691.401v01-00 60/195 AM\1229551HU.docx

HU

lehetővé tétele érdekében szigorú küszöbértéket kell meghatározni a szén-dioxidra 
vonatkozóan annak biztosítása érdekében, hogy a gázprojekteket kizárják.

Módosítás 842
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a következő berendezések vagy 
létesítmények bármelyike, amelyek célja 
lehetővé tenni és megkönnyíteni a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok (beleértve a biometánt 
vagy a hidrogént) hálózatba történő 
integrálását: olyan digitális rendszerek és 
rendszerelemek, amelyek információs és 
kommunikációs technológiákat, vezérlő 
rendszereket és érzékelőtechnológiákat 
alkalmaznak annak érdekében, hogy 
lehetővé tegyék a gáztermelés, -átvitel, -
elosztás és -fogyasztás interaktív és 
intelligens nyomon követését, mérését, 
minőség-ellenőrzését és kezelését a 
gázhálózaton belül. Ezenkívül az ilyen 
projektek adott esetben olyan 
berendezéseket is alkalmazhatnak, amelyek 
lehetővé teszik az elosztási szint és az 
átviteli szint közötti kétirányú áramlásokat 
és a meglévő hálózat ehhez kapcsolódóan 
szükségessé váló korszerűsítéseit is.

a) a következő berendezések vagy 
létesítmények bármelyike, amelyek célja 
lehetővé tenni és megkönnyíteni a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok (beleértve a biometánt, 
a szintetikus metánt vagy a hidrogént) és 
metánnal alkotott keverékük hálózatba 
történő integrálását: olyan digitális 
rendszerek és rendszerelemek, amelyek 
információs és kommunikációs 
technológiákat, vezérlő rendszereket és 
érzékelőtechnológiákat alkalmaznak annak 
érdekében, hogy lehetővé tegyék a 
gáztermelés, -átvitel, -elosztás, -tárolás és -
fogyasztás interaktív és intelligens nyomon 
követését és integrációját, mérését, 
minőség-ellenőrzését és kezelését a 
gázhálózaton belül. Ezenkívül az ilyen 
projektek adott esetben alkalmazhatnak:

i. olyan berendezéseket, amelyek lehetővé 
teszik az elosztási szint és az átviteli szint 
közötti kétirányú áramlásokat és a meglévő 
hálózat ehhez kapcsolódóan szükségessé 
váló korszerűsítéseit is.

ii. a megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázokat gyártó létesítmények 
átviteli vagy elosztóhálózatokkal történő 
összeköttetéseit;
iii. újonnan épített, átalakított vagy 
korszerűsített földgázvezetékek vagy -
berendezések, amennyiben képesek 
megújuló gázok szállítására, beleértve a 
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hidrogént (tiszta formában vagy 
keverékeikben), és csak amennyiben 
képesek az EU elsőbbségi 
hidrogénfolyosóinak fejlesztésére, 
beleértve az importra szolgáló upstream 
csővezetékeket is.

Or. en

Módosítás 843
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Maria da Graça Carvalho, Gheorghe Falcă, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, 
Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Hildegard 
Bentele, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a következő berendezések vagy 
létesítmények bármelyike, amelyek célja 
lehetővé tenni és megkönnyíteni a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok (beleértve a biometánt 
vagy a hidrogént) hálózatba történő 
integrálását: olyan digitális rendszerek és 
rendszerelemek, amelyek információs és 
kommunikációs technológiákat, vezérlő 
rendszereket és érzékelőtechnológiákat 
alkalmaznak annak érdekében, hogy 
lehetővé tegyék a gáztermelés, -átvitel, -
elosztás és -fogyasztás interaktív és 
intelligens nyomon követését, mérését, 
minőség-ellenőrzését és kezelését a 
gázhálózaton belül. Ezenkívül az ilyen 
projektek adott esetben olyan 
berendezéseket is alkalmazhatnak, amelyek 
lehetővé teszik az elosztási szint és az 
átviteli szint közötti kétirányú áramlásokat 
és a meglévő hálózat ehhez kapcsolódóan 
szükségessé váló korszerűsítéseit is.

a) a következő berendezések vagy 
létesítmények bármelyike, amelyek célja 
lehetővé tenni és megkönnyíteni a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok (beleértve a biometánt, a 
szintetikus metánt vagy a hidrogént) és 
metánnal alkotott keverékeik hálózatba 
történő integrálását: olyan digitális 
rendszerek és rendszerelemek, amelyek 
információs és kommunikációs 
technológiákat, vezérlő rendszereket és 
érzékelőtechnológiákat alkalmaznak annak 
érdekében, hogy lehetővé tegyék a 
gáztermelés, -átvitel, -elosztás és -
fogyasztás interaktív és intelligens 
integrálását, nyomon követését, mérését, 
minőség-ellenőrzését és kezelését a 
gázhálózaton belül, különösen a 
különböző típusú gázok elegyítésére való 
képesség növelésével. Ezenkívül az ilyen 
projektek adott esetben tartalmazhatják a 
megújuló és az alacsony-szén-dioxid-
kibocsátású létesítmények átviteli 
hálózattal való összeköttetését, továbbá 
olyan berendezéseket is alkalmazhatnak, 
amelyek lehetővé teszik az elosztási szint 
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és az átviteli szint közötti kétirányú 
áramlásokat, a villamos energiát és a gázt 
összekötő létesítményeket és a meglévő 
hálózat ehhez kapcsolódóan szükségessé 
váló korszerűsítéseit is, elősegítve a 
hidrogén és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok, például a metán 
keverékeinek szállítását.

Or. en

Módosítás 844
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a következő berendezések vagy 
létesítmények bármelyike, amelyek célja 
lehetővé tenni és megkönnyíteni a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok (beleértve a biometánt 
vagy a hidrogént) hálózatba történő 
integrálását: olyan digitális rendszerek és 
rendszerelemek, amelyek információs és 
kommunikációs technológiákat, vezérlő 
rendszereket és érzékelőtechnológiákat 
alkalmaznak annak érdekében, hogy 
lehetővé tegyék a gáztermelés, -átvitel, -
elosztás és -fogyasztás interaktív és 
intelligens nyomon követését, mérését, 
minőség-ellenőrzését és kezelését a 
gázhálózaton belül. Ezenkívül az ilyen 
projektek adott esetben olyan 
berendezéseket is alkalmazhatnak, amelyek 
lehetővé teszik az elosztási szint és az 
átviteli szint közötti kétirányú áramlásokat 
és a meglévő hálózat ehhez kapcsolódóan 
szükségessé váló korszerűsítéseit is.

a) a következő berendezések vagy 
létesítmények bármelyike, amelyek célja 
lehetővé tenni és megkönnyíteni a 
megújulóenergia-alapú hő, a hűtőenergia 
és az elkerülhetetlen hulladékhő 
forrásainak a hálózatba történő 
integrálását: olyan rendszerekkel és 
rendszerelemekkel rendelkező 
csővezetékek, amelyek információs és 
kommunikációs technológiákat, vezérlő 
rendszereket és érzékelőtechnológiákat 
alkalmaznak annak érdekében, hogy 
lehetővé tegyék a fűtés és hűtés 
előállításának, átvitelének, elosztásának 
és fogyasztásának interaktív és intelligens 
nyomon követését, mérését, hőmérséklet-
ellenőrzését és kezelését a hálózaton belül. 
Ezenkívül az ilyen projektek adott esetben 
olyan berendezéseket is alkalmazhatnak, 
amelyek lehetővé teszik az elosztási szintű 
hőtárolás, helyi hő- vagy hűtőenergia- 
/jégtárolás integrálását és a meglévő 
hálózat ehhez kapcsolódóan szükségessé 
váló korszerűsítéseit is, a kétirányú 
távfűtés és -hűtés, valamint átalakító 
létesítmények elősegítése érdekében.
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Or. en

Módosítás 845
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a következő berendezések vagy 
létesítmények bármelyike, amelyek célja 
lehetővé tenni és megkönnyíteni a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok (beleértve a biometánt 
vagy a hidrogént) hálózatba történő 
integrálását: olyan digitális rendszerek és 
rendszerelemek, amelyek információs és 
kommunikációs technológiákat, vezérlő 
rendszereket és érzékelőtechnológiákat 
alkalmaznak annak érdekében, hogy 
lehetővé tegyék a gáztermelés, -átvitel, -
elosztás és -fogyasztás interaktív és 
intelligens nyomon követését, mérését, 
minőség-ellenőrzését és kezelését a 
gázhálózaton belül. Ezenkívül az ilyen 
projektek adott esetben olyan 
berendezéseket is alkalmazhatnak, amelyek 
lehetővé teszik az elosztási szint és az 
átviteli szint közötti kétirányú áramlásokat 
és a meglévő hálózat ehhez kapcsolódóan 
szükségessé váló korszerűsítéseit is.

a) a hálózat minden szükséges 
módosítása, beleértve a meglévő 
csővezetékek belső burkolatát, az új gáz-
csővezetékek építésének és bármilyen 
olyan módosításának a kivételével, 
amelyek célja lehetővé tenni és 
megkönnyíteni a megújuló és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gázok (beleértve a 
biometánt vagy a hidrogént) hálózatba 
történő integrálását: olyan digitális 
rendszerek és rendszerelemek, amelyek 
információs és kommunikációs 
technológiákat, vezérlő rendszereket és 
érzékelőtechnológiákat alkalmaznak annak 
érdekében, hogy lehetővé tegyék a 
gáztermelés, -átvitel, -elosztás és -
fogyasztás interaktív és intelligens nyomon 
követését, mérését, minőség-ellenőrzését és 
kezelését a gázhálózaton belül. Ezenkívül 
az ilyen projektek adott esetben olyan 
berendezéseket is alkalmazhatnak, amelyek 
lehetővé teszik az elosztási szint és az 
átviteli szint közötti kétirányú áramlásokat 
és a meglévő hálózat ehhez kapcsolódóan 
szükségessé váló korszerűsítéseit is;

Or. sl

Módosítás 846
François-Xavier Bellamy

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a következő berendezések vagy 
létesítmények bármelyike, amelyek célja 
lehetővé tenni és megkönnyíteni a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok (beleértve a biometánt 
vagy a hidrogént) hálózatba történő 
integrálását: olyan digitális rendszerek és 
rendszerelemek, amelyek információs és 
kommunikációs technológiákat, vezérlő 
rendszereket és érzékelőtechnológiákat 
alkalmaznak annak érdekében, hogy 
lehetővé tegyék a gáztermelés, -átvitel, -
elosztás és -fogyasztás interaktív és 
intelligens nyomon követését, mérését, 
minőség-ellenőrzését és kezelését a 
gázhálózaton belül. Ezenkívül az ilyen 
projektek adott esetben olyan 
berendezéseket is alkalmazhatnak, amelyek 
lehetővé teszik az elosztási szint és az 
átviteli szint közötti kétirányú áramlásokat 
és a meglévő hálózat ehhez kapcsolódóan 
szükségessé váló korszerűsítéseit is.

a) olyan digitális rendszerek és 
rendszerelemek, amelyek információs és 
kommunikációs technológiákat, vezérlő 
rendszereket és érzékelőtechnológiákat 
alkalmaznak annak érdekében, hogy 
lehetővé tegyék a gáztermelés, -átvitel, -
elosztás és -fogyasztás interaktív és 
intelligens nyomon követését, mérését, 
minőség-ellenőrzését és kezelését a 
gázhálózaton belül. Ezenkívül az ilyen 
projektek adott esetben olyan 
berendezéseket is alkalmazhatnak, amelyek 
lehetővé teszik az elosztási szint és az 
átviteli szint közötti kétirányú áramlásokat 
és a meglévő hálózat ehhez kapcsolódóan 
szükségessé váló korszerűsítéseit is.

Or. en

Módosítás 847
Ivo Hristov

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a következő berendezések vagy 
létesítmények bármelyike, amelyek célja 
lehetővé tenni és megkönnyíteni a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok (beleértve a biometánt 
vagy a hidrogént) hálózatba történő 
integrálását: olyan digitális rendszerek és 
rendszerelemek, amelyek információs és 
kommunikációs technológiákat, vezérlő 
rendszereket és érzékelőtechnológiákat 
alkalmaznak annak érdekében, hogy 
lehetővé tegyék a gáztermelés, -átvitel, -

a) a következő berendezések vagy 
létesítmények bármelyike, amelyek célja 
lehetővé tenni és megkönnyíteni a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok (beleértve a biometánt 
vagy a hidrogént) hálózatba történő 
integrálását: olyan digitális rendszerek és 
rendszerelemek, amelyek információs és 
kommunikációs technológiákat, vezérlő 
rendszereket és érzékelőtechnológiákat 
alkalmaznak annak érdekében, hogy 
lehetővé tegyék a gáztermelés, -átvitel, -
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elosztás és -fogyasztás interaktív és 
intelligens nyomon követését, mérését, 
minőség-ellenőrzését és kezelését a 
gázhálózaton belül. Ezenkívül az ilyen 
projektek adott esetben olyan 
berendezéseket is alkalmazhatnak, amelyek 
lehetővé teszik az elosztási szint és az 
átviteli szint közötti kétirányú áramlásokat 
és a meglévő hálózat ehhez kapcsolódóan 
szükségessé váló korszerűsítéseit is.

elosztás és -fogyasztás interaktív és 
intelligens nyomon követését, mérését, 
minőség-ellenőrzését és kezelését a 
gázhálózaton belül. Ezenkívül az ilyen 
projektek adott esetben olyan 
berendezéseket is alkalmazhatnak, amelyek 
lehetővé teszik az elosztási szint és az 
átviteli szint közötti kétirányú áramlásokat 
és a meglévő hálózat ehhez kapcsolódóan 
szükségessé váló korszerűsítéseit is, 
ideértve a meglévő gázinfrastruktúra 
korszerűsítését és naprakésszé tételét.

Or. en

Módosítás 848
Patrizia Toia, Alessandra Moretti

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a következő berendezések vagy 
létesítmények bármelyike, amelyek célja 
lehetővé tenni és megkönnyíteni a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok (beleértve a biometánt 
vagy a hidrogént) hálózatba történő 
integrálását: olyan digitális rendszerek és 
rendszerelemek, amelyek információs és 
kommunikációs technológiákat, vezérlő 
rendszereket és érzékelőtechnológiákat 
alkalmaznak annak érdekében, hogy 
lehetővé tegyék a gáztermelés, -átvitel, -
elosztás és -fogyasztás interaktív és 
intelligens nyomon követését, mérését, 
minőség-ellenőrzését és kezelését a 
gázhálózaton belül. Ezenkívül az ilyen 
projektek adott esetben olyan 
berendezéseket is alkalmazhatnak, amelyek 
lehetővé teszik az elosztási szint és az 
átviteli szint közötti kétirányú áramlásokat 
és a meglévő hálózat ehhez kapcsolódóan 
szükségessé váló korszerűsítéseit is.

a) a következő berendezések vagy 
létesítmények bármelyike, amelyek célja 
lehetővé tenni és megkönnyíteni a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok (beleértve a biometánt, 
a szintetikus metánt vagy a hidrogént) 
hálózatba történő integrálását: olyan 
digitális rendszerek és rendszerelemek, 
amelyek információs és kommunikációs 
technológiákat, vezérlő rendszereket és 
érzékelőtechnológiákat alkalmaznak annak 
érdekében, hogy lehetővé tegyék a 
gáztermelés, -átvitel, -elosztás, -tárolás és -
fogyasztás interaktív és intelligens 
integrációját, nyomon követését, mérését, 
minőség-ellenőrzését és kezelését a 
gázhálózaton belül. Ezenkívül az ilyen 
projektek adott esetben olyan 
berendezéseket is alkalmazhatnak, amelyek 
lehetővé teszik az elosztási szint és az 
átviteli szint közötti kétirányú áramlásokat 
és a meglévő hálózat ehhez kapcsolódóan 
szükségessé váló korszerűsítéseit is.
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Or. en

Módosítás 849
Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a következő berendezések vagy 
létesítmények bármelyike, amelyek célja 
lehetővé tenni és megkönnyíteni a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok (beleértve a biometánt 
vagy a hidrogént) hálózatba történő 
integrálását: olyan digitális rendszerek és 
rendszerelemek, amelyek információs és 
kommunikációs technológiákat, vezérlő 
rendszereket és érzékelőtechnológiákat 
alkalmaznak annak érdekében, hogy 
lehetővé tegyék a gáztermelés, -átvitel, -
elosztás és -fogyasztás interaktív és 
intelligens nyomon követését, mérését, 
minőség-ellenőrzését és kezelését a 
gázhálózaton belül. Ezenkívül az ilyen 
projektek adott esetben olyan 
berendezéseket is alkalmazhatnak, amelyek 
lehetővé teszik az elosztási szint és az 
átviteli szint közötti kétirányú áramlásokat 
és a meglévő hálózat ehhez kapcsolódóan 
szükségessé váló korszerűsítéseit is.

a) a következő berendezések vagy 
létesítmények bármelyike, amelyek célja 
lehetővé tenni és megkönnyíteni a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok (például a biometán 
vagy a megújuló hidrogén) hálózatba 
történő integrálását: olyan digitális 
rendszerek és rendszerelemek, amelyek 
információs és kommunikációs 
technológiákat, vezérlő rendszereket és 
érzékelőtechnológiákat alkalmaznak annak 
érdekében, hogy lehetővé tegyék a 
gáztermelés, -átvitel, -elosztás és -
fogyasztás interaktív és intelligens nyomon 
követését, mérését, minőség-ellenőrzését és 
kezelését a gázhálózaton belül. Ezenkívül 
az ilyen projektek adott esetben olyan 
berendezéseket is alkalmazhatnak, amelyek 
lehetővé teszik az elosztási szint és az 
átviteli szint közötti kétirányú áramlásokat 
és a meglévő hálózat ehhez kapcsolódóan 
szükségessé váló korszerűsítéseit is.

Or. en

Módosítás 850
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a következő berendezések vagy 
létesítmények bármelyike, amelyek célja 

a) a következő berendezések vagy 
létesítmények bármelyike, amelyek célja 
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lehetővé tenni és megkönnyíteni a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok (beleértve a biometánt 
vagy a hidrogént) hálózatba történő 
integrálását: olyan digitális rendszerek és 
rendszerelemek, amelyek információs és 
kommunikációs technológiákat, vezérlő 
rendszereket és érzékelőtechnológiákat 
alkalmaznak annak érdekében, hogy 
lehetővé tegyék a gáztermelés, -átvitel, -
elosztás és -fogyasztás interaktív és 
intelligens nyomon követését, mérését, 
minőség-ellenőrzését és kezelését a 
gázhálózaton belül. Ezenkívül az ilyen 
projektek adott esetben olyan 
berendezéseket is alkalmazhatnak, amelyek 
lehetővé teszik az elosztási szint és az 
átviteli szint közötti kétirányú áramlásokat 
és a meglévő hálózat ehhez kapcsolódóan 
szükségessé váló korszerűsítéseit is.

lehetővé tenni és megkönnyíteni a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok (beleértve a biometánt) 
hálózatba történő integrálását: olyan 
digitális rendszerek és rendszerelemek, 
amelyek információs és kommunikációs 
technológiákat, vezérlő rendszereket és 
érzékelőtechnológiákat alkalmaznak annak 
érdekében, hogy lehetővé tegyék a 
gáztermelés, -átvitel, -elosztás és -
fogyasztás interaktív és intelligens nyomon 
követését, mérését, minőség-ellenőrzését és 
kezelését a gázhálózaton belül. Ezenkívül 
az ilyen projektek adott esetben olyan 
berendezéseket is alkalmazhatnak, amelyek 
lehetővé teszik az elosztási szint és az 
átviteli szint közötti kétirányú áramlásokat 
és a meglévő hálózat ehhez kapcsolódóan 
szükségessé váló korszerűsítéseit is.

Or. en

Módosítás 851
Erik Bergkvist, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a következő berendezések vagy 
létesítmények bármelyike, amelyek célja 
lehetővé tenni és megkönnyíteni a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok (beleértve a biometánt 
vagy a hidrogént) hálózatba történő 
integrálását: olyan digitális rendszerek és 
rendszerelemek, amelyek információs és 
kommunikációs technológiákat, vezérlő 
rendszereket és érzékelőtechnológiákat 
alkalmaznak annak érdekében, hogy 
lehetővé tegyék a gáztermelés, -átvitel, -
elosztás és -fogyasztás interaktív és 
intelligens nyomon követését, mérését, 
minőség-ellenőrzését és kezelését a 
gázhálózaton belül. Ezenkívül az ilyen 

a) a következő berendezések vagy 
létesítmények bármelyike, amelyek célja 
lehetővé tenni és megkönnyíteni a 
megújuló energiaforrások (beleértve a 
biometánt vagy a megújuló hidrogént) 
hálózatba történő integrálását: olyan 
digitális rendszerek és rendszerelemek, 
amelyek információs és kommunikációs 
technológiákat, vezérlő rendszereket és 
érzékelőtechnológiákat alkalmaznak annak 
érdekében, hogy lehetővé tegyék a 
gáztermelés, -átvitel, -elosztás és -
fogyasztás interaktív és intelligens nyomon 
követését, mérését, minőség-ellenőrzését és 
kezelését a gázhálózaton belül. Ezenkívül 
az ilyen projektek adott esetben olyan 
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projektek adott esetben olyan 
berendezéseket is alkalmazhatnak, amelyek 
lehetővé teszik az elosztási szint és az 
átviteli szint közötti kétirányú áramlásokat 
és a meglévő hálózat ehhez kapcsolódóan 
szükségessé váló korszerűsítéseit is.

berendezéseket is alkalmazhatnak, amelyek 
lehetővé teszik az elosztási szint és az 
átviteli szint közötti kétirányú áramlásokat 
és a meglévő hálózat ehhez kapcsolódóan 
szükségessé váló korszerűsítéseit is.

Or. en

Módosítás 852
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Bart Groothuis

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hidrogén szállítására szolgáló 
átviteli csővezetékek, amelyek átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférést 
biztosítanak számos hálózathasználó 
számára, és amelyek főleg nagynyomású 
hidrogénvezetékeket foglalnak magukban, 
ide nem értve a hidrogén helyi elosztására 
szolgáló csővezetékeket;

a) hidrogén szállítására szolgáló 
átviteli csővezetékek, amelyek átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférést 
biztosítanak számos hálózathasználó 
számára;

Or. en

Módosítás 853
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hidrogén szállítására szolgáló 
átviteli csővezetékek, amelyek átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférést 
biztosítanak számos hálózathasználó 
számára, és amelyek főleg nagynyomású 
hidrogénvezetékeket foglalnak magukban, 
ide nem értve a hidrogén helyi elosztására 
szolgáló csővezetékeket;

a) hidrogén szállítására szolgáló 
átviteli csővezetékek, amelyek átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférést 
biztosítanak számos hálózathasználó 
számára, és amelyek főleg nagynyomású, 
távolsági hidrogénvezetékeket, regionális 
és ipari klasztereket és/vagy közlekedési 
csomópontokat, többek között kikötői 
tengeri terminálokat és repülőtereket 
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foglalnak magukban;

Or. en

Módosítás 854
Martina Dlabajová, Klemen Grošelj, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Nicola 
Beer

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hidrogén szállítására szolgáló 
átviteli csővezetékek, amelyek átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférést 
biztosítanak számos hálózathasználó 
számára, és amelyek főleg nagynyomású 
hidrogénvezetékeket foglalnak magukban, 
ide nem értve a hidrogén helyi elosztására 
szolgáló csővezetékeket;

a) hidrogén szállítására szolgáló 
átviteli csővezetékek, ideértve az 
átalakított földgáz-infrastruktúrát is, 
amelyek átlátható és megkülönböztetéstől 
mentes hozzáférést biztosítanak számos 
hálózathasználó számára, és amelyek főleg 
nagynyomású hidrogénvezetékeket 
foglalnak magukban, ide nem értve a 
hidrogén helyi elosztására szolgáló 
csővezetékeket;

Or. en

Módosítás 855
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Maria da Graça Carvalho, Gheorghe Falcă, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, 
Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Hildegard 
Bentele, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hidrogén szállítására szolgáló 
átviteli csővezetékek, amelyek átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférést 
biztosítanak számos hálózathasználó 
számára, és amelyek főleg nagynyomású 
hidrogénvezetékeket foglalnak magukban, 
ide nem értve a hidrogén helyi elosztására 

a) hidrogén szállítására szolgáló 
átviteli csővezetékek, ideértve az 
átalakított földgáz-infrastruktúrát is, 
amelyek átlátható és megkülönböztetéstől 
mentes hozzáférést biztosítanak számos 
hálózathasználó számára, és amelyek főleg 
nagynyomású hidrogénvezetékeket 
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szolgáló csővezetékeket; foglalnak magukban, ide nem értve a 
hidrogén helyi elosztására szolgáló 
csővezetékeket;

Or. en

Módosítás 856
Emma Wiesner, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Bart Groothuis, 
Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hidrogén szállítására szolgáló 
átviteli csővezetékek, amelyek átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférést 
biztosítanak számos hálózathasználó 
számára, és amelyek főleg nagynyomású 
hidrogénvezetékeket foglalnak magukban, 
ide nem értve a hidrogén helyi elosztására 
szolgáló csővezetékeket;

a) hidrogén szállítására szolgáló 
átviteli csővezetékek, amelyek átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférést 
biztosítanak számos hálózathasználó 
számára, és amelyek főleg gáz vagy 
cseppfolyós halmazállapotú hidrogén 
szállítására szolgáló, nagynyomású 
hidrogénvezetékeket foglalnak magukban, 
ide nem értve a hidrogén helyi elosztására 
szolgáló csővezetékeket;

Or. en

Indokolás

A cseppfolyós hidrogénnel kapcsolatos új innovációkat jelenleg fejlesztik és mutatják be a 
piacon. A keretrendszernek ezért elő kell segítenie a cseppfolyós hidrogén szállítását is.

Módosítás 857
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hidrogén szállítására szolgáló 
átviteli csővezetékek, amelyek átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférést 
biztosítanak számos hálózathasználó 

a) hidrogén vagy metán és hidrogén 
keveréke szállítására szolgáló átviteli 
csővezetékek, amelyek átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférést 
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számára, és amelyek főleg nagynyomású 
hidrogénvezetékeket foglalnak magukban, 
ide nem értve a hidrogén helyi elosztására 
szolgáló csővezetékeket;

biztosítanak számos hálózathasználó 
számára, és amelyek főleg nagynyomású 
hidrogénvezetékeket foglalnak magukban, 
ide nem értve a hidrogén helyi elosztására 
szolgáló csővezetékeket;

Or. en

Módosítás 858
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hidrogén szállítására szolgáló 
átviteli csővezetékek, amelyek átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférést 
biztosítanak számos hálózathasználó 
számára, és amelyek főleg nagynyomású 
hidrogénvezetékeket foglalnak magukban, 
ide nem értve a hidrogén helyi elosztására 
szolgáló csővezetékeket;

a) a hidrogén szállítására és 
elosztására szolgáló csővezetékek, amelyek 
a 4. pontban felsorolt kritériumoknak 
megfelelő elektrolizáló létesítményektől 
indulnak az ipari klaszterek és 
multimodális közlekedési csomópontok 
felé, átlátható és megkülönböztetéstől 
mentes hozzáférést biztosítanak számos 
hálózathasználó számára;

Or. en

Módosítás 859
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, Hildegard Bentele, 
Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hidrogén szállítására szolgáló 
átviteli csővezetékek, amelyek átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférést 
biztosítanak számos hálózathasználó 

a) hidrogén szállítására szolgáló 
nagynyomású csővezetékek, amelyek 
átlátható és megkülönböztetéstől mentes 
hozzáférést biztosítanak számos 
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számára, és amelyek főleg nagynyomású 
hidrogénvezetékeket foglalnak magukban, 
ide nem értve a hidrogén helyi elosztására 
szolgáló csővezetékeket;

hálózathasználó számára, ide nem értve a 
hidrogén helyi elosztására szolgáló 
csővezetékeket;

Or. en

Módosítás 860
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hidrogén szállítására szolgáló 
átviteli csővezetékek, amelyek átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférést 
biztosítanak számos hálózathasználó 
számára, és amelyek főleg nagynyomású 
hidrogénvezetékeket foglalnak magukban, 
ide nem értve a hidrogén helyi elosztására 
szolgáló csővezetékeket;

a) hidrogén szállítására szolgáló 
nagynyomású csővezetékek, amelyek 
átlátható és megkülönböztetéstől mentes 
hozzáférést biztosítanak számos 
hálózathasználó számára, ide nem értve a 
hidrogén helyi elosztására szolgáló 
csővezetékeket;

Or. en

Módosítás 861
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hidrogén szállítására szolgáló 
átviteli csővezetékek, amelyek átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférést 
biztosítanak számos hálózathasználó 
számára, és amelyek főleg nagynyomású 
hidrogénvezetékeket foglalnak magukban, 
ide nem értve a hidrogén helyi elosztására 
szolgáló csővezetékeket;

a) akár 100%-ban hidrogén 
szállítására képes átviteli csővezetékek, 
amelyek átlátható és megkülönböztetéstől 
mentes hozzáférést biztosítanak számos 
hálózathasználó számára, és amelyek főleg 
nagynyomású hidrogénvezetékeket 
foglalnak magukban, ide nem értve a 
hidrogén helyi elosztására szolgáló 
csővezetékeket;

Or. en
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Módosítás 862
Christophe Grudler, Bart Groothuis, Valérie Hayer, Klemen Grošelj

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hidrogén szállítására szolgáló 
átviteli csővezetékek, amelyek átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférést 
biztosítanak számos hálózathasználó 
számára, és amelyek főleg nagynyomású 
hidrogénvezetékeket foglalnak magukban, 
ide nem értve a hidrogén helyi elosztására 
szolgáló csővezetékeket;

a) hidrogén szállítására szolgáló 
átviteli csővezetékek, amelyek átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférést 
biztosítanak számos hálózathasználó 
számára, és amelyek főleg nagynyomású 
hidrogénvezetékeket foglalnak magukban, 
ideértve a hidrogén helyi elosztására 
szolgáló csővezetékeket;

Or. en

Módosítás 863
Andris Ameriks

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hidrogén szállítására szolgáló 
átviteli csővezetékek, amelyek átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférést 
biztosítanak számos hálózathasználó 
számára, és amelyek főleg nagynyomású 
hidrogénvezetékeket foglalnak magukban, 
ide nem értve a hidrogén helyi elosztására 
szolgáló csővezetékeket;

a) hidrogén szállítására szolgáló 
átviteli csővezetékek, amelyek átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférést 
biztosítanak számos hálózathasználó 
számára, és amelyek főleg nagynyomású 
hidrogénvezetékeket foglalnak magukban, 
ideértve az utolsó mérföldnyi 
infrastrukturális összeköttetéseket is;

Or. en

Módosítás 864
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) újonnan épített, átalakított vagy 
korszerűsített vezetékek vagy -
berendezések, amennyiben képesek 
hidrogén szállítására (tiszta formában 
vagy keverékeiben), és csak amennyiben 
képesek az EU elsőbbségi 
hidrogénfolyosóinak fejlesztésére, 
beleértve az importra szolgáló upstream 
csővezetékeket is;

Or. en

Módosítás 865
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés– 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pontban említett 
nagynyomású hidrogénvezetékekhez 
csatlakozó föld alatti tárolólétesítmények;

b) b) az a) pontban említett 
nagynyomású hidrogénvezetékekhez vagy 
metán és hidrogén keverékét szállító 
vezetékekhez csatlakozó föld alatti 
tárolólétesítmények;

Or. en

Módosítás 866
Susana Solís Pérez, Bart Groothuis, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés– 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pontban említett 
nagynyomású hidrogénvezetékekhez 
csatlakozó föld alatti tárolólétesítmények;

b) az a) pontban említett 
hidrogénvezetékekhez csatlakozó 
tárolólétesítmények;

Or. en
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Módosítás 867
Andris Ameriks

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés– 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pontban említett 
nagynyomású hidrogénvezetékekhez 
csatlakozó föld alatti tárolólétesítmények;

b) az a) pontban említett 
hidrogénvezetékekhez csatlakozó 
tárolólétesítmények;

Or. en

Módosítás 868
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés– 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pontban említett 
nagynyomású hidrogénvezetékekhez 
csatlakozó föld alatti tárolólétesítmények;

b) az a) pontban említett 
hidrogénvezetékekhez csatlakozó 
földfelszín alatti tároló létesítmények;

Or. en

Módosítás 869
Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) cseppfolyósított hidrogénnek vagy 
más kémiai anyagokba ágyazott 
hidrogénnek a hálózatba injektálás céljából 
történő befogadására, tárolására, gázzá 
visszaalakítására vagy dekompressziójára 
szolgáló létesítmények;

c) c) cseppfolyósított hidrogénnek 
vagy más kémiai anyagokba ágyazott 
hidrogénnek adott esetben a 
hidrogénhálózatba injektálás céljából 
történő befogadására, tárolására, gázzá 
visszaalakítására vagy dekompressziójára 
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szolgáló létesítmények;

Or. en

Módosítás 870
Andris Ameriks

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) cseppfolyósított hidrogénnek vagy 
más kémiai anyagokba ágyazott 
hidrogénnek a hálózatba injektálás 
céljából történő befogadására, tárolására, 
gázzá visszaalakítására vagy 
dekompressziójára szolgáló létesítmények;

c) hidrogén és hidrogénhordozók 
befogadása és tárolása, hidrogén 
energiahordozókból történő kinyerésére 
szolgáló létesítmények, cseppfolyósított 
hidrogénnek vagy más kémiai anyagokba 
ágyazott hidrogénnek a gázzá 
visszaalakítására vagy dekompressziójára 
szolgáló létesítmények;

Or. en

Módosítás 871
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Niels 
Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) cseppfolyósított hidrogénnek vagy 
más kémiai anyagokba ágyazott 
hidrogénnek a hálózatba injektálás céljából 
történő befogadására, tárolására, gázzá 
visszaalakítására vagy dekompressziójára 
szolgáló létesítmények;

c) cseppfolyósított hidrogénnek vagy 
más kémiai anyagokba ágyazott 
hidrogénnek a hidrogénhálózatba 
injektálás céljából történő befogadására, 
tárolására, gázzá visszaalakítására vagy 
dekompressziójára szolgáló létesítmények;

Or. en

Módosítás 872
Marie Toussaint
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) cseppfolyósított hidrogénnek vagy 
más kémiai anyagokba ágyazott 
hidrogénnek a hálózatba injektálás 
céljából történő befogadására, tárolására, 
gázzá visszaalakítására vagy 
dekompressziójára szolgáló létesítmények;

c) cseppfolyósított hidrogénnek az a) 
pontban említett csővezetékekbe injektálás 
céljából történő tárolására, 
kompressziójára és dekompressziójára 
szolgáló létesítmények;

Or. en

Módosítás 873
Claudia Gamon, Martina Dlabajová, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bart Groothuis, Susana Solís 
Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a villamosenergia-hálózatokhoz 
kapcsolt tárolók, amelyek lehetővé teszik a 
villamosenergia-ágazatokkal való 
integrációt, lehetővé téve az 
energiarendszerek több energiahordozó 
segítségével történő működését;

Or. en

Indokolás

Az energiatárolás szerepét hangsúlyozni kell, tekintettel annak egyre növekvő fontosságára a 
dekarbonizált energiaszerkezet szempontjából.

Módosítás 874
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a hidrogénrendszer biztonságos, 
védett és hatékony működéséhez, illetve a 
kétirányú kapacitás megvalósításához 
szükséges felszerelések és berendezések, 
ideértve a kompresszorállomásokat is.

d) az a), b) és c) pontban szereplő 
hidrogénvezetékek és -létesítmények 
biztonságos, védett és hatékony 
működéséhez, illetve a kétirányú kapacitás 
megvalósításához szükséges felszerelések 
és berendezések, ideértve a 
kompresszorállomásokat is.

Or. en

Módosítás 875
Andris Ameriks

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a hidrogénrendszer biztonságos, 
védett és hatékony működéséhez, illetve a 
kétirányú kapacitás megvalósításához 
szükséges felszerelések és berendezések, 
ideértve a kompresszorállomásokat is.

d) d) a hidrogénrendszer biztonságos, 
védett és hatékony működéséhez, illetve a 
kétirányú kapacitás megvalósításához 
szükséges felszerelések és berendezések, 
ideértve a kompresszorállomásokat és az 
oxigénnel kapcsolatos létesítményeket és 
csővezetékrendszereket is.

Or. en

Módosítás 876
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a hidrogénrendszer biztonságos, 
védett és hatékony működéséhez, illetve a 
kétirányú kapacitás megvalósításához 
szükséges felszerelések és berendezések, 

d) a hidrogénrendszer – ideértve a 
hálózat kevert működésű részeit is – 
biztonságos, védett és hatékony 
működéséhez, illetve a kétirányú kapacitás 
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ideértve a kompresszorállomásokat is. megvalósításához szükséges felszerelések 
és berendezések, ideértve a 
kompresszorállomásokat is.

Or. en

Módosítás 877
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a hidrogénrendszer biztonságos, 
védett és hatékony működéséhez, illetve a 
kétirányú kapacitás megvalósításához 
szükséges felszerelések és berendezések, 
ideértve a kompresszorállomásokat is.

d) a hidrogénrendszer, valamint a 
metán és a hidrogén keverékének 
rendszere biztonságos, védett és hatékony 
működéséhez, illetve a kétirányú kapacitás 
megvalósításához szükséges felszerelések 
és berendezések, ideértve a 
kompresszorállomásokat is.

Or. en

Módosítás 878
Josianne Cutajar, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Cyrus Engerer

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – d pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a), b), c) és d) pontban említett 
eszközök bármelyike lehet újonnan épített 
vagy földgázból hidrogénre átalakított 
eszközök, illetve e kettő kombinációja.

Az a), b), c) és d) pontban említett 
eszközök bármelyike lehet újonnan épített 
vagy földgázból hidrogénre átalakított 
eszközök, illetve e kettő kombinációja, 
ideértve azokat az új 
földgázinfrastruktúra-projekteket is, 
amelyek eleve szerepelnek a közös érdekű 
projektek 347/2013/EU rendelet alapján 
létrehozott negyedik vagy ötödik uniós 
listájában, amennyiben hozzájárulnak 
azon tagállamok energiaelszigeteltségének 
megszüntetéséhez, amelyek jelenleg 
nincsenek összekapcsolva az európai 
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gázhálózathoz, feltéve hogy az új 
infrastruktúra felkészült a hidrogénre, és 
már fejlesztés vagy tervezés alatt áll.

Or. en

Módosítás 879
Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – d pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a), b), c) és d) pontban említett 
eszközök bármelyike lehet újonnan épített 
vagy földgázból hidrogénre átalakított 
eszközök, illetve e kettő kombinációja.

Az a), b), c) és d) pontban említett 
eszközök bármelyike lehet újonnan épített 
vagy földgázból hidrogénre átalakított 
eszközök, illetve e kettő kombinációja. Az 
a), b), c) és d) pontban felsorolt hidrogén-
infrastruktúra az átmeneti időszakban 
addig használható fel a hidrogén 
metánnal való keverése céljából, amíg a 
tiszta hidrogént gazdaságilag életképessé 
tevő elégséges piaci kereslet ki nem 
alakul.

Or. en

Indokolás

The proposal aims to clarify that not only new dedicated hydrogen projects but also 
investments assuming repurposing of the existing natural gas infrastructure for use of pure 
hydrogen will be eligible under the new TEN-E Regulation. The amendment that allows the 
usage of hydrogen infrastructure for the purpose of blending of hydrogen with methane in the 
transitional period until the emergence of sufficient market demand, is meant to support the 
development of required hydrogen infrastructure. This approach allows for the gradual 
development of hydrogen infrastructure that takes due consideration of the state of hydrogen 
market development. The amendment is intended to mitigate the risk of lock-in effect as the 
new projects are expected to be designed as hydrogen ready.

Módosítás 880
Martina Dlabajová, Klemen Grošelj, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Nicola Beer

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – d pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a), b), c) és d) pontban említett 
eszközök bármelyike lehet újonnan épített 
vagy földgázból hidrogénre átalakított 
eszközök, illetve e kettő kombinációja.

Az a), b), c) és d) pontban említett 
eszközök bármelyike lehet újonnan épített 
vagy földgázból hidrogénre átalakított 
eszközök, illetve e kettő kombinációja. Az 
a), b), c) és d) pontban felsorolt hidrogén-
infrastruktúra az átmeneti időszakban egy 
átmeneti időszakban felhasználható a 
hidrogén metánnal való keverése céljából.

Or. en

Indokolás

A TEN-E bármiféle újrafelhasználási támogatásával kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy 
a jövőbeli gázhordozó (hidrogén vagy metán és hidrogén keveréke) nem feltétlenül áll teljes 
mértékben rendelkezésre az átalakítást követően. Ezért megengedett lesz a metán vagy a 
metán és hidrogén keveréke céljából átalakított hálózatok ideiglenes használata.

Módosítás 881
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – d pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a), b), c) és d) pontban említett 
eszközök bármelyike lehet újonnan épített 
vagy földgázból hidrogénre átalakított 
eszközök, illetve e kettő kombinációja.

Az a), b), c) és d) pontban említett 
eszközök bármelyike lehet újonnan épített 
vagy földgázból hidrogénre vagy 
hidrogénből származó üzemanyagokra 
átalakított eszközök, illetve e kettő 
kombinációja. Ezeket az eszközöket úgy 
kell méretezni, hogy kielégítsék a hiteles, 
megbízható és fenntartható keresletet, 
anélkül, hogy túlkapacitást generálnának.

Or. en

Módosítás 882
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Rendeletre irányuló javaslat
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II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – d pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a), b), c) és d) pontban említett 
eszközök bármelyike lehet újonnan épített 
vagy földgázból hidrogénre átalakított 
eszközök, illetve e kettő kombinációja.

Az a), b), c) és d) pontban említett 
eszközök bármelyike lehet újonnan épített 
vagy földgázból hidrogénre vagy metán és 
hidrogén keverékére átalakított eszközök, 
illetve e kettő kombinációja.

Or. en

Módosítás 883
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – d pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a), b), c) és d) pontban említett 
eszközök bármelyike lehet újonnan épített 
vagy földgázból hidrogénre átalakított 
eszközök, illetve e kettő kombinációja.

Az a), b), c) és d) pontban említett 
eszközök bármelyike lehet újonnan épített 
vagy földgázból akár 100% hidrogén 
szállítására átalakított eszközök, illetve e 
kettő kombinációja.

Or. en

Módosítás 884
Andris Ameriks

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – d pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a), b), c) és d) pontban említett 
eszközök bármelyike lehet újonnan épített 
vagy földgázból hidrogénre átalakított 
eszközök, illetve e kettő kombinációja.

Az a), b), c), d) és e) pontban említett 
eszközök bármelyike lehet újonnan épített 
vagy földgázból hidrogénre átalakított 
eszközök, illetve e kettő kombinációja.

Or. en
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Módosítás 885
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Ioan-
Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – d pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a), b), c) és d) pontban említett 
eszközök bármelyike lehet újonnan épített 
vagy földgázból hidrogénre átalakított 
eszközök, illetve e kettő kombinációja.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 886
Patrizia Toia, Alessandra Moretti

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – d pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a), b), c) és d) pontban említett 
eszközök bármelyike lehet újonnan épített 
vagy földgázból hidrogénre átalakított 
eszközök, illetve e kettő kombinációja.

Az a), b), c) és d) pontban említett 
eszközök bármelyike lehet újonnan épített 
vagy földgázból hidrogén fogadására 
felkészített átalakított eszközök, illetve e 
kettő kombinációja.

Or. en

Módosítás 887
Jerzy Buzek

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) átviteli csővezetékek vagy 
cseppfolyósított földgáz (LNG) 



PE691.401v01-00 84/195 AM\1229551HU.docx

HU

fogadására, tárolására, gázzá 
visszaalakítására vagy dekompressziójára 
szolgáló létesítmények, vagy bármilyen 
olyan berendezés vagy létesítmény, amely 
elengedhetetlen a rendszer biztonságos, 
megbízható és hatékony működéséhez 
metán és hidrogén használata céljából, 
hogy az átmeneti időszakban biztosítani 
lehessen a szén-dioxid-intenzívebb 
üzemanyagokról (elsősorban szén, lignit, 
olaj) történő üzemanyag-átállást, 
átlátható és megkülönböztetésmentes 
alapon hozzáférést biztosítva több hálózati 
felhasználóhoz, amennyiben a 
megépítéskor ezek a beruházások készen 
állnak a hidrogén jövőbeli 
felhasználására.

Or. en

Indokolás

The shift away from hard and lignite coal can only be successfully achieved in the short and 
medium term if the European regulatory framework, including the new TEN-E Regulation, 
allows natural gas to be used in the decarbonisation process. A fast phase-out of coal, lignite 
and oil can only be successfully achieved if an intermediate 'transition': switch to natural gas 
is enabled; given the scale of generation that will need to be replaced over a very short 
timeframe, renewable electricity capacity in the regions concerned will not be able to 
increase rapidly enough to cover lost coal-based generation capacity. This can be done 
through high efficiency gas CCGTs and CHPs, combined with growth in renewable energy 
sources. Failing to provide for this, may result in coal-fired generation remaining active far 
longer than necessary. Therefore, it is necessary to create the necessary gas infrastructure in 
regions where the current gas network does not allow the supply of appropriate volumes of 
gas fuel to existing and new customers (e.g., coal to gas switch in the electricity and heating 
generation). These investments can be made 'hydrogen ready', thereby contributing to 
effective transport of both methane and hydrogen, following the gas demand transition.

Módosítás 888
Andris Ameriks

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) hidrogén importjára szolgáló 
infrastruktúra, beleértve a nem 
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csővezetékes infrastruktúrát, például a 
kikötői terminálok felépítményét; e célra 
szolgáló kikötői infrastruktúra (pl. mólók, 
rakpartok); hajók, valamint hajóközi 
szállítás (például belvízi utakon a 
hátországban történő terjesztéshez); és a 
tengeri termelőterületekről a kikötőkbe 
tartó csővezetékek.

Or. en

Módosítás 889
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) elektrolizátorok, amelyek: i. 
legalább 100 MW kapacitással 
rendelkeznek, ii. termelése a 94 
gCO2eq/MJ fosszilisüzemanyag-
komparátorhoz viszonyítva megfelel a 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarításra vonatkozóan előírt 70 %-
os követelménynek, az (EU) 2018/2001 
európai parlamenti és tanácsi irányelv60 
25. cikkének (2) bekezdésében, valamint 
V. mellékletében meghatározottak szerint. 
A teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarítást az (EU) 2018/2001 irányelv 
28. cikkének (5) bekezdésében említett 
módszertan vagy – alternatív 
megoldásként – az ISO 14067, illetve az 
ISO 14064-1 szabvány alapján számítják 
ki. A számszerűsített, teljes életciklusra 
számított üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarítást adott esetben az (EU) 
2018/2001 irányelv 30. cikkével 
összhangban a Bizottság vagy egy 
független harmadik fél ellenőrzi, és iii. 
valamely hálózattal kapcsolatos 

a) elektrolizátorok, amelyek:
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funkcióval is rendelkezik;
i. legalább 50 MW kapacitással 
rendelkeznek;

ii. az új, megújuló energiát hasznosító 
létesítmények közötti közvetlen 
kapcsolattal, vagy a további 
megújulóenergia-kapacitásra vonatkozó 
villamosenergia-vásárlási 
megállapodással rendelkeznek; vagy
iii. azon időtartam alatt termelnek, amikor 
a hálózatban lévő energia teljes egészében 
megújuló energiaforrásból származik, 
vagy a megújulóenergia-termelés 
meghaladja a keresletet, elveszne vagy 
csökkenne, vagy hidrogénné alakítják 
tárolás céljára a rendszer hatékonysága 
érdekében;

_________________
60 HL L 328., 2018.12.21, 82. o.

Or. en

Módosítás 890
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Marek Paweł Balt, Adriana Maldonado 
López, Niels Fuglsang, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) elektrolizátorok, amelyek: i. 
legalább 100 MW kapacitással 
rendelkeznek, ii. termelése a 94 
gCO2eq/MJ fosszilisüzemanyag-
komparátorhoz viszonyítva megfelel a 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarításra vonatkozóan előírt 70 %-os 
követelménynek, az (EU) 2018/2001 
európai parlamenti és tanácsi irányelv60 
25. cikkének (2) bekezdésében, valamint 
V. mellékletében meghatározottak szerint. 
A teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-

a) elektrolizátorok, amelyek: i. 
egyetlen elektrolizátor vagy egyetlen 
összehangolt projekthez tartozó 
elektrolizátorok útján legalább 50 MW 
kapacitással rendelkeznek, ii. termelése 
megfelel a hidrogéngyártás esetében a 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarításra vonatkozóan az 
(EU) 2020/852 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló … 
/… felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelet mellékleteiben előírt 
követelménynek, technikai átvilágítási 
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megtakarítást az (EU) 2018/2001 irányelv 
28. cikkének (5) bekezdésében említett 
módszertan vagy – alternatív 
megoldásként – az ISO 14067, illetve az 
ISO 14064-1 szabvány alapján számítják 
ki. A számszerűsített, teljes életciklusra 
számított üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarítást adott esetben az (EU) 
2018/2001 irányelv 30. cikkével 
összhangban a Bizottság vagy egy 
független harmadik fél ellenőrzi, és iii. 
valamely hálózattal kapcsolatos 
funkcióval is rendelkezik;

kritériumokat állapítva meg azon 
feltételek meghatározásához, amelyek 
teljesülése esetén egy gazdasági 
tevékenység az éghajlatváltozás 
mérsékléséhez vagy az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodáshoz jelentős 
mértékben hozzájáruló tevékenységnek 
minősül, valamint annak 
meghatározásához, hogy a szóban forgó 
gazdasági tevékenység nem károsít-e 
jelentős mértékben bármely más 
környezeti célkitűzést. A számszerűsített, 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást 
adott esetben az (EU) 2018/2001 irányelv 
30. cikkével összhangban a Bizottság vagy 
egy független harmadik fél ellenőrzi;

_________________
60 HL L 328., 2018.12.21, 82. o.

Or. en

Módosítás 891
Claudia Gamon, Martina Dlabajová, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) elektrolizátorok, amelyek: i. 
legalább 100 MW kapacitással 
rendelkeznek, ii. termelése a 94 
gCO2eq/MJ fosszilisüzemanyag-
komparátorhoz viszonyítva megfelel a 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarításra vonatkozóan előírt 70 %-os 
követelménynek, az (EU) 2018/2001 
európai parlamenti és tanácsi irányelv60 25. 
cikkének (2) bekezdésében, valamint V. 
mellékletében meghatározottak szerint. A 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást 
az (EU) 2018/2001 irányelv 28. cikkének 
(5) bekezdésében említett módszertan vagy 

a) elektrolizátorok, amelyek: i. 
legalább 100 MW kapacitással 
rendelkeznek, ii. termelése a 94 
gCO2eq/MJ fosszilisüzemanyag-
komparátorhoz viszonyítva megfelel a 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarításra vonatkozóan előírt 70%-os 
követelménynek, az (EU) 2018/2001 
európai parlamenti és tanácsi irányelv60 25. 
cikkének (2) bekezdésében, valamint V. 
mellékletében meghatározottak szerint. A 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást 
az (EU) 2018/2001 irányelv 28. cikkének 
(5) bekezdésében említett módszertan vagy 
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– alternatív megoldásként – az ISO 14067, 
illetve az ISO 14064-1 szabvány alapján 
számítják ki. A számszerűsített, teljes 
életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást 
adott esetben az (EU) 2018/2001 irányelv 
30. cikkével összhangban a Bizottság vagy 
egy független harmadik fél ellenőrzi, és iii. 
valamely hálózattal kapcsolatos funkcióval 
is rendelkezik;

– alternatív megoldásként – az ISO 14067, 
illetve az ISO 14064-1 szabvány alapján 
számítják ki, figyelembe véve az előállítási 
országban a villamos energia szén-dioxid-
intenzitását. A számszerűsített, teljes 
életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást 
adott esetben az (EU) 2018/2001 irányelv 
30. cikkével összhangban a Bizottság vagy 
egy független harmadik fél ellenőrzi, és iii. 
valamely hálózattal kapcsolatos funkcióval 
is rendelkezik;

_________________ _________________
60 HL L 328., 2018.12.21, 82. o. 60 HL L 328., 2018.12.21, 82. o.

Or. en

Indokolás

Figyelembe kell venni a hidrogéntermelésre vonatkozó származási garanciákat.

Módosítás 892
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) elektrolizátorok, amelyek: i. 
legalább 100 MW kapacitással 
rendelkeznek, ii. termelése a 94 
gCO2eq/MJ fosszilisüzemanyag-
komparátorhoz viszonyítva megfelel a 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarításra vonatkozóan előírt 70 %-os 
követelménynek, az (EU) 2018/2001 
európai parlamenti és tanácsi irányelv60 
25. cikkének (2) bekezdésében, valamint 
V. mellékletében meghatározottak szerint. 
A teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást 
az (EU) 2018/2001 irányelv 28. cikkének 
(5) bekezdésében említett módszertan vagy 
– alternatív megoldásként – az ISO 14067, 

a) elektrolizátorok, amelyek: i. 
összesen legalább 50 MW kapacitással 
rendelkeznek, ii. termelése a 91 
gCO2eq/MJ fosszilisüzemanyag-
komparátorhoz viszonyítva megfelel a 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarításra vonatkozóan előírt 60%-os 
követelménynek. A teljes életciklusra 
számított üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarítást az (EU) 2018/2001 irányelv 
28. cikkének (5) bekezdésében említett 
módszertan vagy – alternatív megoldásként 
– az ISO 14067, illetve az ISO 14064-1 
szabvány alapján számítják ki. A 
számszerűsített, teljes életciklusra 
számított üvegházhatásúgázkibocsátás-
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illetve az ISO 14064-1 szabvány alapján 
számítják ki. A számszerűsített, teljes 
életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást 
adott esetben az (EU) 2018/2001 irányelv 
30. cikkével összhangban a Bizottság vagy 
egy független harmadik fél ellenőrzi, és iii. 
valamely hálózattal kapcsolatos funkcióval 
is rendelkezik;

megtakarítást adott esetben az (EU) 
2018/2001 irányelv 30. cikkével 
összhangban a Bizottság vagy egy 
független harmadik fél ellenőrzi, és iii. 
valamely hálózattal kapcsolatos funkcióval 
is rendelkezik;

_________________
60 HL L 328., 2018.12.21, 82. o.

Or. en

Indokolás

Üdvözöljük a portugál elnökség javaslatát a II. mellékletben az elektrolizátorokra vonatkozó 
kategóriának a minimális küszöbérték 50 MW-ra emelésével történő módosítására, de a 
határvonalat ideális esetben ki kell bővíteni, hogy a küszöbértéket ne egy erőmű, hanem egy 
erőműcsoport szintjén határozzák meg, tekintettel a gáz- és villamosenergia-infrastruktúra 
ágazati összekapcsolására, valamint az azonosítható hálózati követelményekre is.

Módosítás 893
Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) elektrolizátorok, amelyek: i. 
legalább 100 MW kapacitással 
rendelkeznek, ii. termelése a 94 
gCO2eq/MJ fosszilisüzemanyag-
komparátorhoz viszonyítva megfelel a 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarításra vonatkozóan előírt 70 %-os 
követelménynek, az (EU) 2018/2001 
európai parlamenti és tanácsi irányelv60 
25. cikkének (2) bekezdésében, valamint 
V. mellékletében meghatározottak szerint. 
A teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást 
az (EU) 2018/2001 irányelv 28. cikkének 
(5) bekezdésében említett módszertan vagy 

a) elektrolizátorok, amelyek: i. 
legalább 100 MW kapacitással 
rendelkeznek, ii. termelése a 
2256 kgCO2e/kgH2 fosszilisüzemanyag-
komparátorhoz viszonyítva megfelel a 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarításra vonatkozóan előírt 80%-os 
követelménynek, a(z) [EU fenntartható 
taxonómiáról szóló, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusa]-ban/ben60 
meghatározottak szerint. A teljes 
életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást 
az (EU) 2018/2001 irányelv 28. cikkének 
(5) bekezdésében említett módszertan vagy 
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– alternatív megoldásként – az ISO 14067, 
illetve az ISO 14064-1 szabvány alapján 
számítják ki. A számszerűsített, teljes 
életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást 
adott esetben az (EU) 2018/2001 irányelv 
30. cikkével összhangban a Bizottság vagy 
egy független harmadik fél ellenőrzi, és iii. 
valamely hálózattal kapcsolatos funkcióval 
is rendelkezik;

– alternatív megoldásként – az ISO 14067, 
illetve az ISO 14064-1 szabvány alapján 
számítják ki. A számszerűsített, teljes 
életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást 
adott esetben az (EU) 2018/2001 irányelv 
30. cikkével összhangban a Bizottság vagy 
egy független harmadik fél ellenőrzi, és iii. 
valamely hálózattal kapcsolatos funkcióval 
is rendelkezik;

_________________ _________________
60 HL L 328., 2018.12.21, 82. o. 60 HL L 198., 2020.6.22., 13–43. o.

Or. en

Indokolás

Az (EU) 2020/852 rendelet felhatalmazáson alapuló jogi aktusa alacsonyabb küszöböt 
irányoz elő a Bizottság által javasolt küszöbértéknél. Helyénvaló ezeket összehangolni a 
szakpolitikai koherencia biztosítása érdekében.

Módosítás 894
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec, Markus Pieper, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, 
Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) elektrolizátorok, amelyek: i. 
legalább 100 MW kapacitással 
rendelkeznek, ii. termelése a 94 
gCO2eq/MJ fosszilisüzemanyag-
komparátorhoz viszonyítva megfelel a 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarításra vonatkozóan előírt 70 %-os 
követelménynek, az (EU) 2018/2001 
európai parlamenti és tanácsi irányelv60 
25. cikkének (2) bekezdésében, valamint 
V. mellékletében meghatározottak szerint. 
A teljes életciklusra számított 

a) elektrolizátorok, amelyek: i. 
legalább 60 MW kapacitással, az innovatív 
középáramú értékláncok tekintetében (pl. 
tengeri útvonalak cseppfolyós szerves 
hidrogénhordozók, cseppfolyós hidrogén 
vagy ammónia révén) pedig 30 MW 
kapacitással rendelkeznek, ii. termelése a 
91 gCO2eq/MJ fosszilisüzemanyag-
komparátorhoz viszonyítva megfelel a 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarításra vonatkozóan előírt 60%-os 
követelménynek. A teljes életciklusra 
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üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást 
az (EU) 2018/2001 irányelv 28. cikkének 
(5) bekezdésében említett módszertan vagy 
– alternatív megoldásként – az ISO 14067, 
illetve az ISO 14064-1 szabvány alapján 
számítják ki. A számszerűsített, teljes 
életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást 
adott esetben az (EU) 2018/2001 irányelv 
30. cikkével összhangban a Bizottság vagy 
egy független harmadik fél ellenőrzi, és iii. 
valamely hálózattal kapcsolatos funkcióval 
is rendelkezik;

számított üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarítást az (EU) 2018/2001 irányelv 
28. cikkének (5) bekezdésében említett 
módszertan vagy – alternatív megoldásként 
– az ISO 14067, illetve az ISO 14064-1 
szabvány alapján számítják ki. A 
számszerűsített, teljes életciklusra 
számított üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarítást adott esetben az (EU) 
2018/2001 irányelv 30. cikkével 
összhangban a Bizottság vagy egy 
független harmadik fél ellenőrzi, és iii. 
valamely hálózattal kapcsolatos funkcióval 
is rendelkezik;

_________________
60 HL L 328., 2018.12.21, 82. o.

Or. en

Módosítás 895
Christophe Grudler, Bart Groothuis, Klemen Grošelj

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) elektrolizátorok, amelyek: i. 
legalább 100 MW kapacitással 
rendelkeznek, ii. termelése a 94 
gCO2eq/MJ fosszilisüzemanyag-
komparátorhoz viszonyítva megfelel a 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarításra vonatkozóan előírt 70 %-os 
követelménynek, az (EU) 2018/2001 
európai parlamenti és tanácsi irányelv60 25. 
cikkének (2) bekezdésében, valamint V. 
mellékletében meghatározottak szerint. A 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást 
az (EU) 2018/2001 irányelv 28. cikkének 
(5) bekezdésében említett módszertan vagy 
– alternatív megoldásként – az ISO 14067, 
illetve az ISO 14064-1 szabvány alapján 
számítják ki. A számszerűsített, teljes 

a) elektrolizátorok, amelyek: i. 
legalább 20 MW kapacitással 
rendelkeznek, ii. termelése a 94 
gCO2eq/MJ fosszilisüzemanyag-
komparátorhoz viszonyítva megfelel a 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarításra vonatkozóan előírt 70%-os 
követelménynek, az (EU) 2018/2001 
európai parlamenti és tanácsi irányelv60 25. 
cikkének (2) bekezdésében, valamint V. 
mellékletében meghatározottak szerint. A 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást 
az (EU) 2018/2001 irányelv 28. cikkének 
(5) bekezdésében említett módszertan vagy 
– alternatív megoldásként – az ISO 14067, 
illetve az ISO 14064-1 szabvány alapján 
számítják ki. A számszerűsített, teljes 
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életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást 
adott esetben az (EU) 2018/2001 irányelv 
30. cikkével összhangban a Bizottság vagy 
egy független harmadik fél ellenőrzi, és iii. 
valamely hálózattal kapcsolatos funkcióval 
is rendelkezik;

életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást 
adott esetben az (EU) 2018/2001 irányelv 
30. cikkével összhangban a Bizottság vagy 
egy független harmadik fél ellenőrzi, és iii. 
valamely hálózattal kapcsolatos funkcióval 
is rendelkezik;

_________________ _________________
60 HL L 328., 2018.12.21, 82. o. 60 HL L 328., 2018.12.21, 82. o.

Or. en

Indokolás

Az elektrolizátorokra vonatkozó 100 MW-os küszöbérték túl magas, és túl korlátozó lehet az 
egyébként teljes mértékben támogatható projektek számára.

Módosítás 896
Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) elektrolizátorok, amelyek: i. 
legalább 100 MW kapacitással 
rendelkeznek, ii. termelésük a 94 g 
CO2eq/MJ fosszilisüzemanyag-
komparátorhoz viszonyítva megfelel a 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás-
megtakarításra vonatkozóan előírt 70 %-os 
követelménynek, az (EU) 2018/2001 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. 
cikkének (2) bekezdésében, valamint V. 
mellékletében meghatározottak szerint.60 A 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást 
az (EU) 2018/2001 irányelv 28. cikkének 
(5) bekezdésében említett módszertan vagy 
– alternatív megoldásként – az ISO 14067, 
illetve az ISO 14064-1 szabvány alapján 
számítják ki. A számszerűsített, teljes 
életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást 

a) elektrolizátorok, amelyek: i. 
legalább 10 MW kapacitással 
rendelkeznek, ii. termelésük a 94 
gCO2eq/MJ fosszilisüzemanyag-
komparátorhoz viszonyítva megfelel a 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás-
megtakarításra vonatkozóan előírt 70%-os 
követelménynek, az (EU) 2018/2001 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. 
cikkének (2) bekezdésében, valamint V. 
mellékletében meghatározottak szerint60. A 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást 
az (EU) 2018/2001 irányelv 28. cikkének 
(5) bekezdésében említett módszertan vagy 
– alternatív megoldásként – az ISO 14067, 
illetve az ISO 14064-1 szabvány alapján 
számítják ki. A számszerűsített, teljes 
életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást 



AM\1229551HU.docx 93/195 PE691.401v01-00

HU

adott esetben az (EU) 2018/2001 irányelv 
30. cikkével összhangban a Bizottság vagy 
egy független harmadik fél ellenőrzi, és iii. 
valamely hálózattal kapcsolatos funkcióval 
is rendelkezik;

adott esetben az (EU) 2018/2001 irányelv 
30. cikkével összhangban a Bizottság vagy 
egy független harmadik fél ellenőrzi, és iii. 
valamely hálózattal kapcsolatos funkcióval 
is rendelkezik;

_________________ _________________
60 HL L 328., 2018.10.26., 82. o. 60 HL L 328., 2018.10.26., 82. o.

Or. sl

Módosítás 897
Patrizia Toia, Alessandra Moretti

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) elektrolizátorok, amelyek: i. 
legalább 100 MW kapacitással 
rendelkeznek, ii. termelése a 94 
gCO2eq/MJ fosszilisüzemanyag-
komparátorhoz viszonyítva megfelel a 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarításra vonatkozóan előírt 70 %-os 
követelménynek, az (EU) 2018/2001 
európai parlamenti és tanácsi irányelv60 25. 
cikkének (2) bekezdésében, valamint V. 
mellékletében meghatározottak szerint. A 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást 
az (EU) 2018/2001 irányelv 28. cikkének 
(5) bekezdésében említett módszertan vagy 
– alternatív megoldásként – az ISO 14067, 
illetve az ISO 14064-1 szabvány alapján 
számítják ki. A számszerűsített, teljes 
életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást 
adott esetben az (EU) 2018/2001 irányelv 
30. cikkével összhangban a Bizottság vagy 
egy független harmadik fél ellenőrzi, és iii. 
valamely hálózattal kapcsolatos funkcióval 
is rendelkezik;

a) elektrolizátorok, amelyek: i. 
legalább 50 MW kapacitással 
rendelkeznek, ii. termelése a 94 
gCO2eq/MJ fosszilisüzemanyag-
komparátorhoz viszonyítva megfelel a 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarításra vonatkozóan előírt 70%-os 
követelménynek, az (EU) 2018/2001 
európai parlamenti és tanácsi irányelv60 25. 
cikkének (2) bekezdésében, valamint V. 
mellékletében meghatározottak szerint. A 
teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást 
az (EU) 2018/2001 irányelv 28. cikkének 
(5) bekezdésében említett módszertan vagy 
– alternatív megoldásként – az ISO 14067, 
illetve az ISO 14064-1 szabvány alapján 
számítják ki. A számszerűsített, teljes 
életciklusra számított 
üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítást 
adott esetben az (EU) 2018/2001 irányelv 
30. cikkével összhangban a Bizottság vagy 
egy független harmadik fél ellenőrzi, és iii. 
valamely hálózattal kapcsolatos funkcióval 
is rendelkezik;

_________________ _________________
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60 HL L 328., 2018.12.21, 82. o. 60 HL L 328., 2018.12.21, 82. o.

Or. en

Módosítás 898
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, Hildegard 
Bentele, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés– 4 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kapcsolódó berendezések. b) kapcsolódó berendezések, ideértve 
a megújuló energia hidrogénné történő 
átalakítására szolgáló szárazföldi és 
tengeri elektrolízis-berendezéseket, 
valamint a hálózat csővezetékes 
összeköttetéseit.

Or. en

Módosítás 899
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés– 4 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kapcsolódó berendezések. b) kapcsolódó berendezések, beleértve 
a vezetékhálózat gázhálózathoz való 
csatlakozását.

Or. en

Módosítás 900
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. a szén-dioxid tekintetében: törölve
a) az upstream csővezeték-hálózat 
kivételével a szén-dioxid egynél több 
forrásból, például olyan ipari 
berendezésekből (az erőműveket is 
ideértve) történő szállítására használt 
csővezetékek, amelyek égetéssel vagy más, 
fosszilis vagy nem fosszilis széntartalmú 
összetevőket tartalmazó kémiai reakciók 
útján szén-dioxidot állítanak elő, a 
2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv61 értelmében a szén-dioxid 
állandó geológiai tárolása céljából;
b) a szén-dioxid továbbszállításához 
szükséges cseppfolyósításra vagy 
kiegyenlítő tárolásra szolgáló 
létesítmények; nem tartozik ide az egy 
adott geológiai formáción belül a szén-
dioxidnak a 2009/31/EK irányelv szerinti 
állandó geológiai tárolására használt 
infrastruktúra, illetve az ehhez kapcsolódó 
felszíni és besajtoló berendezések;
c) bármely, a rendszer megfelelő, 
biztonságos és hatékony működéséhez 
szükséges felszerelés vagy berendezés, 
ideértve a védelmi, felügyeleti vagy 
szabályozó rendszereket is.
_________________
61 HL L 140., 2009.6.5., 114. o.

Or. en

Módosítás 901
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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5. a szén-dioxid tekintetében: 5. a szén-dioxid leválasztása, 
szállítása és felhasználása vagy tárolása 
tekintetében:

Or. en

Módosítás 902
Andris Ameriks

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az upstream csővezeték-hálózat 
kivételével a szén-dioxid egynél több 
forrásból, például olyan ipari 
berendezésekből (az erőműveket is 
ideértve) történő szállítására használt 
csővezetékek, amelyek égetéssel vagy más, 
fosszilis vagy nem fosszilis széntartalmú 
összetevőket tartalmazó kémiai reakciók 
útján szén-dioxidot állítanak elő, a 
2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv61 értelmében a szén-dioxid állandó 
geológiai tárolása céljából;

a) az upstream csővezeték-hálózat 
kivételével a szén-dioxid egynél több 
forrásból, például olyan ipari 
berendezésekből (az erőműveket is 
ideértve) történő szállítására használt 
csővezetékek, amelyek égetéssel vagy más, 
fosszilis vagy nem fosszilis széntartalmú 
összetevőket tartalmazó kémiai reakciók 
útján szén-dioxidot állítanak elő, a 
2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv61 értelmében a szén-dioxid állandó 
geológiai tárolása céljából; az egyéb 
hulladékáramok, például az ipari üzemek 
hőjének és oxigénjének felhasználásával 
kapcsolatos infrastruktúra.

_________________ _________________
61 HL L 140., 2009.6.5., 114. o. 61 HL L 140., 2009.6.5., 114. o.

Or. en

Módosítás 903
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az upstream csővezeték-hálózat 
kivételével a szén-dioxid egynél több 

a) a szén-dioxid egynél több forrásból, 
például olyan ipari berendezésekből (az 
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forrásból, például olyan ipari 
berendezésekből (az erőműveket is 
ideértve) történő szállítására használt 
csővezetékek, amelyek égetéssel vagy más, 
fosszilis vagy nem fosszilis széntartalmú 
összetevőket tartalmazó kémiai reakciók 
útján szén-dioxidot állítanak elő, a 
2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv61 értelmében a szén-dioxid állandó 
geológiai tárolása céljából;

erőműveket is ideértve) történő szállítására 
használt csővezetékek, illetve minden 
infrastruktúra és berendezés, beleértve a 
hajókat és a tehergépkocsikat, amelyek 
égetéssel vagy más, fosszilis vagy nem 
fosszilis széntartalmú összetevőket 
tartalmazó kémiai reakciók útján szén-
dioxidot állítanak elő, a 2009/31/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv61 
értelmében a szén-dioxid állandó geológiai 
tárolása vagy szén-dioxid-leválasztás és -
hasznosítás céljából;

_________________ _________________
61 HL L 140., 2009.6.5., 114. o. 61 HL L 140., 2009.6.5., 114. o.

Or. en

Módosítás 904
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az upstream csővezeték-hálózat 
kivételével a szén-dioxid egynél több 
forrásból, például olyan ipari 
berendezésekből (az erőműveket is 
ideértve) történő szállítására használt 
csővezetékek, amelyek égetéssel vagy más, 
fosszilis vagy nem fosszilis széntartalmú 
összetevőket tartalmazó kémiai reakciók 
útján szén-dioxidot állítanak elő, a 
2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv61 értelmében a szén-dioxid állandó 
geológiai tárolása céljából;

a) a szén-dioxid olyan forrásokból 
történő szállítására használt infrastruktúra 
és mobil szállítás, amelyek égetéssel vagy 
más, fosszilis vagy nem fosszilis 
széntartalmú összetevőket tartalmazó 
kémiai reakciók útján szén-dioxidot 
állítanak elő, a 2009/31/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv61 értelmében 
a szén-dioxid állandó geológiai tárolása 
céljából;

_________________ _________________
61 HL L 140., 2009.6.5., 114. o. 61 HL L 140., 2009.6.5., 114. o.

Or. en

Módosítás 905
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Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Maria da Graça Carvalho, Gheorghe Falcă, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, 
Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas 
Tobé, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az upstream csővezeték-hálózat 
kivételével a szén-dioxid egynél több 
forrásból, például olyan ipari 
berendezésekből (az erőműveket is 
ideértve) történő szállítására használt 
csővezetékek, amelyek égetéssel vagy más, 
fosszilis vagy nem fosszilis széntartalmú 
összetevőket tartalmazó kémiai reakciók 
útján szén-dioxidot állítanak elő, a 
2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv61 értelmében a szén-dioxid állandó 
geológiai tárolása céljából;

a) a szén-dioxid olyan forrásokból 
történő szállítására használt valamennyi 
infrastruktúra, berendezés és szállítási 
mód, többek között csővezetékek, amelyek 
égetéssel vagy más, fosszilis vagy nem 
fosszilis széntartalmú összetevőket 
tartalmazó kémiai reakciók útján szén-
dioxidot állítanak elő, a 2009/31/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv61 
értelmében a szén-dioxid állandó geológiai 
tárolása vagy szén-dioxid-leválasztás és -
hasznosítás céljából;

_________________ _________________
61 HL L 140., 2009.6.5., 114. o. 61 HL L 140., 2009.6.5., 114. o.

Or. en

Módosítás 906
Emma Wiesner, Martina Dlabajová, Bart Groothuis, Klemen Grošelj

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés– 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szén-dioxid továbbszállításához 
szükséges cseppfolyósításra vagy 
kiegyenlítő tárolásra szolgáló 
létesítmények; nem tartozik ide az egy 
adott geológiai formáción belül a szén-
dioxidnak a 2009/31/EK irányelv szerinti 
állandó geológiai tárolására használt 
infrastruktúra, illetve az ehhez kapcsolódó 
felszíni és besajtoló berendezések;

b) a szén-dioxid továbbszállításához 
szükséges cseppfolyósításra vagy 
kiegyenlítő tárolásra szolgáló 
létesítmények;
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Or. en

Indokolás

A szén megkötése és tárolása az európai energiarendszer egyre fontosabb része. A TEN-E 
keretrendszernek a CCS/U-t az EU-n belüli kibocsátás csökkentésére szolgáló, 
megvalósítható módszerként kellene elismernie.

Módosítás 907
Andris Ameriks

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés– 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szén-dioxid továbbszállításához 
szükséges cseppfolyósításra vagy 
kiegyenlítő tárolásra szolgáló 
létesítmények; nem tartozik ide az egy 
adott geológiai formáción belül a szén-
dioxidnak a 2009/31/EK irányelv szerinti 
állandó geológiai tárolására használt 
infrastruktúra, illetve az ehhez kapcsolódó 
felszíni és besajtoló berendezések;

b) a szén-dioxid továbbszállításához 
szükséges cseppfolyósításra vagy 
kiegyenlítő tárolásra szolgáló 
létesítmények;

Or. en

Módosítás 908
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés– 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szén-dioxid továbbszállításához 
szükséges cseppfolyósításra vagy 
kiegyenlítő tárolásra szolgáló 
létesítmények; nem tartozik ide az egy 
adott geológiai formáción belül a szén-
dioxidnak a 2009/31/EK irányelv szerinti 
állandó geológiai tárolására használt 
infrastruktúra, illetve az ehhez kapcsolódó 
felszíni és besajtoló berendezések;

b) egy adott geológiai formáción belül 
a szén-dioxidnak a 2009/31/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv szerinti 
állandó geológiai tárolás céljára használt 
infrastruktúra;
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Or. en

Módosítás 909
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés– 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szén-dioxid továbbszállításához 
szükséges cseppfolyósításra vagy 
kiegyenlítő tárolásra szolgáló 
létesítmények; nem tartozik ide az egy 
adott geológiai formáción belül a szén-
dioxidnak a 2009/31/EK irányelv szerinti 
állandó geológiai tárolására használt 
infrastruktúra, illetve az ehhez kapcsolódó 
felszíni és besajtoló berendezések;

b) a szén-dioxid továbbszállításához 
szükséges cseppfolyósításra vagy 
kiegyenlítő tárolásra szolgáló 
létesítmények; idetartozik az egy adott 
geológiai formáción belül a szén-dioxidnak 
a 2009/31/EK irányelv szerinti állandó 
geológiai tárolására használt infrastruktúra, 
illetve az ehhez kapcsolódó felszíni és 
besajtoló berendezések;

Or. en

Módosítás 910
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
II melléklet – 1 bekezdés– 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szén-dioxid továbbszállításához 
szükséges cseppfolyósításra vagy 
kiegyenlítő tárolásra szolgáló 
létesítmények; nem tartozik ide az egy 
adott geológiai formáción belül a szén-
dioxidnak a 2009/31/EK irányelv szerinti 
állandó geológiai tárolására használt 
infrastruktúra, illetve az ehhez kapcsolódó 
felszíni és besajtoló berendezések;

b) a szén-dioxid továbbszállításához 
szükséges cseppfolyósításra vagy tárolásra 
szolgáló létesítmények; idetartozik az egy 
adott geológiai formáción belül a szén-
dioxidnak a 2009/31/EK irányelv szerinti 
állandó geológiai tárolására használt 
infrastruktúra, illetve az ehhez kapcsolódó 
felszíni és besajtoló berendezések;

Or. en



AM\1229551HU.docx 101/195 PE691.401v01-00

HU

Módosítás 911
Emma Wiesner, Martina Dlabajová, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Morten Petersen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) egy adott geológiai formáción 
belül a szén-dioxidnak a 2009/31/EK 
irányelv szerinti állandó geológiai 
tárolására használt berendezések és 
infrastruktúra, illetve az ehhez kapcsolódó 
felszíni és besajtoló berendezések;

Or. en

Indokolás

A szén megkötése és tárolása az európai energiarendszer egyre fontosabb része. A TEN-E 
keretrendszernek ezért a CCS/U-t az EU-n belüli kibocsátás csökkentésére szolgáló, 
megvalósítható módszerként kellene elismernie.

Módosítás 912
Claudia Gamon, Martina Dlabajová, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. a távfűtés és hűtés tekintetében:
távfűtési és -hűtési rendszerek, amelyek 
megfelelnek az alábbi kritériumoknak: a) 
legalább 1000 MW telepített 
fűtőteljesítmény vagy 100 MW telepített 
hűtőteljesítmény, b) forró gőz vagy víz 
szállítására szolgáló távfűtési hálózat vagy 
hűtött folyadékok szállítására szolgáló 
elosztó hálózat legalább az egyik alábbi 
kategóriában: alacsony hűtési 
hőmérséklet (5–25 Celsius fok), alacsony 
hőmérséklet (30–40 Celsius fok), átlagos 
hőmérséklet (40–90 Celsius fok) vagy 
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magas hőmérséklet (100 Celsius foktól), 
c) olyan hőt vagy hulladékhőt termelő 
hőgenerátorok, amelyeket a 
2018/2001/EU irányelvben a „hulladékhő 
és hulladék hűtőenergia” tekintetében 
szereplő fogalommeghatározás alapján be 
lehet sajtolni a távfűtési hálózatba; a 
2012/27/EU irányelv szerinti nagyon 
hatékony kapcsolt energiatermelés, 
geotermikus energia, hőszivattyú vagy 
bioenergia;

Or. en

Indokolás

A távfűtés és -hűtés költséghatékony dekarbonizációs technológia, az ágazati integráció 
tökéletes példája és jól bevált energiatárolási lehetőség. Pozitív hatással van a teljes 
villamosenergia-rendszerre.

Módosítás 913
Evžen Tošenovský, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. a metán tekintetében:
a) olyan, metán (biometán, szintetikus 
metán, földgáz) szállítására szolgáló 
csővezetékek, amelyek lehetővé teszik a 
szénről a gázra történő átállást, és 
amelyek túlnyomórészt nagynyomású 
csővezetékeket tartalmazó hálózathoz 
tartoznak, kivéve az upstream vagy a helyi 
metánelosztás keretében használt 
nagynyomású vezetékeket;
b) a rendszer biztonságos, védett és 
hatékony működéséhez, illetve a kétirányú 
kapacitás megvalósításához szükséges 
felszerelések és berendezések, ideértve a 
kompresszorállomásokat is;

Or. en
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Módosítás 914
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
II melléklet – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. a kicsi nukleáris modulok tekintetében:
a) minden olyan kicsi moduláris reaktor 
kifejlesztését vagy megépítését célzó 
berendezés, amelyet fejlett reaktorként 
határoznak meg, és amely modulonként 
legfeljebb 300 MW(e) áramot termel; az 
európai értéklánc magasabb szintű 
kiépítéséhez elengedhetetlen létesítmények 
és szolgáltatások;

Or. en

Módosítás 915
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
II melléklet – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. a földgáz tekintetében: minden 
olyan infrastruktúra, berendezés, 
létesítmény vagy szolgáltatás, amely a 
347/2013/EU rendelet alapján létrehozott 
negyedik vagy ötödik uniós listán szereplő 
és még be nem fejezett földgázprojektek 
része volt.

Or. en
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Módosítás 916
Beata Szydło

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a gáz tekintetében:
a) olyan, a földgáz és biogáz szállítására 
szolgáló csővezetékek, amelyek 
túlnyomórészt nagynyomású 
csővezetékeket tartalmazó hálózathoz 
tartoznak, kivéve az upstream vagy a helyi 
földgázelosztás keretében használt 
nagynyomású vezetékeket;
b) a fent említett nagynyomású 
gázvezetékekhez csatlakozó föld alatti 
tárolólétesítmények;
c) cseppfolyósított földgázhoz (LNG) vagy 
sűrített földgázhoz (CNG) használt 
átvételi, tároló- és újragázosító vagy 
dekompressziós létesítmények;
d) a rendszer biztonságos, védett és 
hatékony működéséhez, illetve a kétirányú 
kapacitás megvalósításához szükséges 
felszerelések és berendezések, ideértve a 
kompresszorállomásokat is;

Or. en

Indokolás

A javaslat kizárja a közös érdekű projekt státuszának a földgázipari projektek számára 
történő biztosítását, beleértve azokat is, amelyeket a közös érdekű projektek 4. listáján 
prioritásként kezelnek. A közös érdekű gázprojektek nagyban hozzájárultak a biztonságos, 
versenyképes és összekapcsolt piac biztosításához. A földgáz továbbra is fontos szerepet 
játszik az uniós tagállamok szén-dioxid-mentesítésében. Ebből a célból meg kell teremteni a 
szükséges gázinfrastruktúrát azokban a régiókban, ahol a jelenlegi gázhálózat nem teszi 
lehetővé a megfelelő mennyiségű gázüzemanyag meglévő és új ügyfelek számára történő 
eljuttatását.

Módosítás 917
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 1. a nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörébe tartozó energiainfrastruktúra 
tekintetében az egyes csoportok tagjai a 
tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, átvitelirendszer-
üzemeltetők, illetve az adott esetnek 
megfelelően a Bizottság, az Ügynökség, a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO.

1. a nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörébe tartozó energiainfrastruktúra 
tekintetében az egyes csoportok tagjai az 
EIC, a tagállamok, a nemzeti szabályozó 
hatóságok, illetve a Bizottság és az 
Ügynökség helyi képviselői. Különös 
figyelmet kell fordítani a helyi hatóságok, 
az érintett lakosság és a természet- és 
környezetvédelmi szervezetek 
képviselőinek kiegyensúlyozott jelenlétére.

Or. en

Módosítás 918
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Jens Geier, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Marek 
Paweł Balt, Nicolás González Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 1. a nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörébe tartozó energiainfrastruktúra 
tekintetében az egyes csoportok tagjai a 
tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, átvitelirendszer-
üzemeltetők, illetve az adott esetnek 
megfelelően a Bizottság, az Ügynökség, a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO.

1. 1. a nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörébe tartozó energiainfrastruktúra 
tekintetében az egyes csoportok tagjai a 
tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, átvitelirendszer-
üzemeltetők, az elosztórendszer-
üzemeltetők, illetve az adott esetnek 
megfelelően a Bizottság, az Ügynökség, a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO, a hidrogénszektor, a 
megújuló villamosenergia-ágazat, a 
rugalmasságot nyújtó szolgáltatók és a 
civil társadalom képviselői.

Or. en

Módosítás 919
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Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 1. a nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörébe tartozó energiainfrastruktúra 
tekintetében az egyes csoportok tagjai a 
tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, átvitelirendszer-
üzemeltetők, illetve az adott esetnek 
megfelelően a Bizottság, az Ügynökség, a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO.

1. 1. a nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörébe tartozó energiainfrastruktúra 
tekintetében az egyes csoportok tagjai a 
tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, átvitelirendszer-
üzemeltetők, az elosztórendszer-
üzemeltetők, illetve az adott esetnek 
megfelelően a Bizottság, az Ügynökség, az 
EU elosztórendszer-üzemeltetői szerve, a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO.

Or. en

Módosítás 920
Patrizia Toia, Alessandra Moretti

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 1. a nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörébe tartozó energiainfrastruktúra 
tekintetében az egyes csoportok tagjai a 
tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, átvitelirendszer-
üzemeltetők, illetve az adott esetnek 
megfelelően a Bizottság, az Ügynökség, a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO.

1. 1. a nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörébe tartozó energiainfrastruktúra 
tekintetében az egyes csoportok tagjai a 
tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, átvitelirendszer-
üzemeltetők, az elosztórendszer-
üzemeltetők, illetve az adott esetnek 
megfelelően a Bizottság, az Ügynökség, a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO vagy az EU 
elosztórendszer-üzemeltetői szerve.

Or. en

Módosítás 921
Claudia Gamon, Martina Dlabajová, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, 
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Dragoș Pîslaru, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Susana Solís 
Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 1. a nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörébe tartozó energiainfrastruktúra 
tekintetében az egyes csoportok tagjai a 
tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, átvitelirendszer-
üzemeltetők, illetve az adott esetnek 
megfelelően a Bizottság, az Ügynökség, a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO.

1. 1. a nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörébe tartozó energiainfrastruktúra 
tekintetében az egyes csoportok tagjai a 
tagállamok képviselői, a nemzeti 
szabályozó hatóságok, átvitelirendszer-
üzemeltetők, az elosztórendszer-
üzemeltetők, illetve az adott esetnek 
megfelelően a Bizottság, az Ügynökség, az 
elosztórendszer-üzemeltetői szerv, a 
villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO.

Or. en

Indokolás

A rendelet sikeres végrehajtásához elengedhetetlen az átvitelirendszer-üzemeltetők és az 
elosztórendszer-üzemeltetők közötti megfelelő együttműködés.

Módosítás 922
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A továbbiakban „döntéshozó 
szervként” emlegetett szervek az EIC, a 
tagállamok és a Bizottság képviselőiből 
állnak. A Bizottság [hatálybalépés]-ig 
hozza létre az érdekeltek és tevékenységek 
e rendeletben részletezett listájának, 
valamint a döntéshozatali folyamatnak a 
megállapításával együtt.

Or. en
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Módosítás 923
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. 4. az egyes csoportok – ha ez az I. 
mellékletben szereplő prioritás 
végrehajtása céljából releváns – meghívják 
a közös érdekű projektként potenciálisan 
kijelölhető projekt gazdáit, illetve a 
nemzeti közigazgatási szervek, a 
szabályozó hatóságok, valamint harmadik 
országok átvitelirendszer-üzemeltetőinek 
képviselőit kérik fel. A harmadik országok 
képviselőinek meghívásáról hozott 
döntések konszenzuson alapulnak.

4. az egyes csoportok – ha ez az I. 
mellékletben szereplő prioritás 
végrehajtása céljából releváns – meghívják 
a közös érdekű projektként potenciálisan 
kijelölhető projekt gazdáit, illetve a 
nemzeti közigazgatási szervek, a 
szabályozó hatóságok, a helyi hatóságok, 
valamint harmadik országok civil 
társadalmai képviselőit kérik fel. A 
harmadik országok képviselőinek 
meghívásáról hozott döntések 
konszenzuson alapulnak.

Or. en

Módosítás 924
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. 5. az egyes csoportoknak adott 
esetben meg kel hívniuk az érintett 
érdekelteket képviselő szervezeteket – és 
szükség esetén közvetlenül magukat az 
érdekelt feleket – többek között az 
energiatermelőkkel, az elosztórendszer-
üzemeltetőkkel, az elosztókkal, a 
fogyasztókkal és a környezetvédelmi 
szervezetekkel. A csoport, amennyiben ez 
a feladatai ellátásához szükséges, 
meghallgatásokat vagy konzultációkat 
szervezhet.

5. az egyes csoportoknak adott 
esetben meg kel hívniuk az érintett 
érdekelteket képviselő szervezeteket – és 
szükség esetén közvetlenül magukat az 
érdekelt feleket – többek között az 
energiatermelőkkel, az elosztórendszer-
üzemeltetőkkel, az elosztókkal, a 
fogyasztókkal, a környezetvédelmi 
szervezetekkel és a helyi lakosság vagy a 
helyi lakosság jogait védő egyesületek 
képviselőivel. A csoport, amennyiben ez a 
feladatai ellátásához szükséges, 
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meghallgatásokat vagy konzultációkat 
szervez.

Or. en

Módosítás 925
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. a csoportok üléseit illetően a 
Bizottság az érdekelt felek számára 
elérhető platformon közzéteszi a belső 
szabályzatot, a tagszervezetek naprakész 
listáját, a munka előrehaladásáról szóló 
rendszeresen frissített információt, az 
ülések napirendjét, valamint az ülések 
jegyzőkönyveit (ha készül ilyen). A 
csoportok döntéshozó testületeinek 
határozatai és a projektek 4. cikk (5) 
bekezdése szerinti rangsorolása bizalmas.

6. a csoportok üléseit illetően a 
Bizottság egy nyilvános platformon 
közzéteszi a belső szabályzatot, a 
tagszervezetek naprakész listáját, a munka 
előrehaladásáról szóló rendszeresen 
frissített információt, az ülések napirendjét, 
az üléseken részt vevők listáját, valamint 
az ülések jegyzőkönyveit.

Or. en

Módosítás 926
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. a Bizottság, az Ügynökség és a 
csoportok arra törekszenek, hogy az egyes 
csoportok között összhang legyen. Ennek 
érdekében a Bizottság és az Ügynökség 
adott esetben gondoskodik a régióközi 
érdeket jelentő összes munkával 
kapcsolatos információk érintett csoportok 
közötti megosztásáról.

7. a Bizottság, az Ügynökség, az EIC 
képviselői és a csoportok arra törekszenek, 
hogy az egyes csoportok között összhang 
legyen. Ennek érdekében a Bizottság és az 
Ügynökség adott esetben gondoskodik a 
régióközi érdeket jelentő összes munkával 
kapcsolatos információk érintett csoportok 
közötti megosztásáról.
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Or. en

Módosítás 927
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a II. mellékletben meghatározott 
projektkategória megjelölése;

Or. en

Módosítás 928
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 4. cikkben foglalt releváns 
kritériumoknak való megfelelés elemzését;

b) a 4. cikkben és a IV. mellékletben 
foglalt releváns kritériumoknak való 
megfelelés elemzését;

Or. en

Módosítás 929
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kellő érettségi szintet elért 
projektek esetében egy, a 11. cikk 

c) a kellő érettségi szintet elért 
projektek esetében egy, a 11. cikk 
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értelmében a villamosenergia-piaci és 
földgázpiaci ENTSO-k által kidolgozott 
módszerek alapján készített 
projektspecifikus költség-haszon elemzést;

értelmében az Ügynökség által kidolgozott 
módszerek alapján készített 
projektspecifikus költség-haszon elemzést;

Or. en

Módosítás 930
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kellő érettségi szintet elért 
projektek esetében egy, a 11. cikk 
értelmében a villamosenergia-piaci és 
földgázpiaci ENTSO-k által kidolgozott 
módszerek alapján készített 
projektspecifikus költség-haszon elemzést;

c) a kellő érettségi szintet elért 
projektek esetében egy, a 11. cikk és az 
V. melléklet értelmében az EIC által 
kidolgozott módszerek alapján készített 
projektspecifikus költség-haszon elemzést;

Or. en

Módosítás 931
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. a II. melléklet 1. a), b), c) és e) 
pontjában említett kategóriákba tartozó 
villamosenergia-átviteli és -tárolási közös 
érdekű projektjavaslatok olyan projektek, 
amelyeket feltüntetnek az (EU) 2019/943 
rendelet 30. cikke értelmében a 
villamosenergia-piaci ENTSO által 
kidolgozott, legújabb rendelkezésre álló, 
uniós tízéves villamosenergiahálózat-
fejlesztési tervben. A II. melléklet 1. e) 
pontjában említett kategóriákba tartozó 

3. a közös és kölcsönös érdekű 
projektjavaslatok olyan projektek, 
amelyeket feltüntetnek az EIC által 
kidolgozott, legújabb rendelkezésre álló, 
uniós tízéves fejlesztési tervben. A II. 
melléklet 1. e) pontjában említett 
kategóriákba tartozó villamosenergia-
átviteli, -elosztási és -tárolási közös érdekű 
projektjavaslatok olyan projektek, amelyek 
a 14. cikk (2) bekezdésében említett 
integrált offshore hálózatfejlesztési tervből 
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villamosenergia-átviteli és -tárolási közös 
érdekű projektjavaslatok olyan projektek, 
amelyek a 14. cikk (2) bekezdésében 
említett integrált offshore hálózatfejlesztési 
tervből származnak, és azzal összhangban 
vannak.

származnak, és azzal összhangban vannak.

Or. en

Módosítás 932
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. 2024. január 1-jétől kezdve a II. 
melléklet 3. pontjában említett 
kategóriákba tartozó, hidrogénnel 
kapcsolatos közös érdekű 
projektjavaslatok olyan projektek, 
amelyeket feltüntetnek a 715/2009/EK 
rendelet 8. cikke értelmében a 
földgázpiaci ENTSO által kidolgozott, 
legújabb rendelkezésre álló, uniós tízéves 
földgázhálózat-fejlesztési tervben.

törölve

Or. en

Módosítás 933
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Ioan-
Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. 2024. január 1-jétől kezdve a II. 
melléklet 3. pontjában említett 

4. 2024. január 1-jétől kezdve a II. 
melléklet 3. pontjában említett 
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kategóriákba tartozó, hidrogénnel 
kapcsolatos közös érdekű projektjavaslatok 
olyan projektek, amelyeket feltüntetnek a 
715/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 
a földgázpiaci ENTSO által kidolgozott, 
legújabb rendelkezésre álló, uniós tízéves 
földgázhálózat-fejlesztési tervben.

kategóriákba tartozó, hidrogénnel 
kapcsolatos közös érdekű projektjavaslatok 
olyan projektek, amelyeket feltüntetnek a 
715/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 
a földgázpiaci ENTSO által kidolgozott, 
legújabb rendelkezésre álló, uniós tízéves 
földgázhálózat-fejlesztési tervben, a 
hidrogénprojekt-gazdák részvétele és 
szoros együttműködése mellett, és az 
(EU) 2019/942 rendelet 4. cikke 
(3) bekezdésének b) pontjában említett 
ügynökségi vélemény megfelelő 
figyelembevételével.

Or. en

Módosítás 934
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. 2024. január 1-jétől kezdve a II. 
melléklet 3. pontjában említett 
kategóriákba tartozó, hidrogénnel 
kapcsolatos közös érdekű projektjavaslatok 
olyan projektek, amelyeket feltüntetnek a 
715/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 
a földgázpiaci ENTSO által kidolgozott, 
legújabb rendelkezésre álló, uniós tízéves 
földgázhálózat-fejlesztési tervben.

4. 2024. január 1-jétől kezdve a II. 
melléklet 3. pontjában említett 
kategóriákba tartozó, hidrogénnel 
kapcsolatos közös érdekű projektjavaslatok 
olyan projektek, amelyeket feltüntetnek a 
715/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 
a földgázpiaci ENTSO által kidolgozott, 
legújabb rendelkezésre álló, uniós tízéves 
földgázhálózat-fejlesztési tervben, a 
hidrogénnel foglalkozó projektgazdák 
részvétele és szoros együttműködése 
mellett, és az (EU) 2019/942 rendelet 
4. cikke (3) bekezdésének b) pontjában 
említett ügynökségi vélemény megfelelő 
figyelembevételével.

Or. en

Módosítás 935
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Jens Geier, Carlos Zorrinho, Niels Fuglsang
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Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. 2024. január 1-jétől kezdve a II. 
melléklet 3. pontjában említett 
kategóriákba tartozó, hidrogénnel 
kapcsolatos közös érdekű projektjavaslatok 
olyan projektek, amelyeket feltüntetnek a 
715/2009/EK rendelet 8. cikke értelmében 
a földgázpiaci ENTSO által kidolgozott, 
legújabb rendelkezésre álló, uniós tízéves 
földgázhálózat-fejlesztési tervben.

4. 2024. január 1-jétől kezdve a II. 
melléklet 3. pontjában említett 
kategóriákba tartozó, hidrogénnel 
kapcsolatos közös érdekű projektjavaslatok 
olyan projektek, amelyeket feltüntetnek az 
Ügynökség által a hidrogénprojekt-gazdák 
részvétele és szoros együttműködése 
mellett kidolgozott, legújabb rendelkezésre 
álló, uniós tízéves hálózatfejlesztési 
tervben.

Or. en

Módosítás 936
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. 2022. június 30-ig és azt követően 
minden uniós tízéves hálózatfejlesztési terv 
esetében a villamosenergia-piaci ENTSO 
és a földgázpiaci ENTSO a projekteknek a 
megfelelő, 3. és 4. pontban említett uniós 
szintű, tízéves hálózatfejlesztési terveikben 
történő feltüntetésére vonatkozó 
irányelveket bocsát ki az egyenlő 
bánásmód és a folyamat átláthatóságának 
biztosítása érdekében. Az iránymutatások 
meghatározzák a közös érdekű projektek 
mindenkor hatályos uniós listáján szereplő 
valamennyi projekt esetében az uniós 
tízéves hálózatfejlesztési tervekbe történő 
felvétel egyszerűsített folyamatát, amely 
automatikus felvétellel történik, a korábbi 
uniós tízéves hálózatfejlesztési tervhez 
kapcsolódó folyamatok során, korábban 
már benyújtott dokumentáció és adatok 
figyelembevételével, amennyiben az 

5. 2022. június 30-ig és azt követően 
minden uniós tízéves hálózatfejlesztési terv 
esetében az Ügynökség a projekteknek a 3. 
pontban említett uniós szintű, tízéves 
hálózatfejlesztési tervben történő 
feltüntetésére vonatkozó irányelveket 
bocsát ki az egyenlő bánásmód és a 
folyamat átláthatóságának biztosítása 
érdekében. Az iránymutatások 
meghatározzák a közös érdekű projektek 
mindenkor hatályos uniós listáján szereplő 
valamennyi projekt esetében az uniós 
tízéves hálózatfejlesztési tervhez történő 
adatszolgáltatás egyszerűsített folyamatát 
a korábbi uniós tízéves hálózatfejlesztési 
tervhez kapcsolódó folyamat során, 
korábban már benyújtott dokumentáció és 
adatok figyelembevételével, amennyiben 
az információk továbbra is érvényesek.



AM\1229551HU.docx 115/195 PE691.401v01-00

HU

azokban szereplő információk továbbra is 
érvényesek.

Or. en

Módosítás 937
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-
Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. 2022. június 30-ig és azt követően 
minden uniós tízéves hálózatfejlesztési terv 
esetében a villamosenergia-piaci ENTSO 
és a földgázpiaci ENTSO a projekteknek a 
megfelelő, 3. és 4. pontban említett uniós 
szintű, tízéves hálózatfejlesztési terveikben 
történő feltüntetésére vonatkozó 
irányelveket bocsát ki az egyenlő 
bánásmód és a folyamat átláthatóságának 
biztosítása érdekében. Az iránymutatások 
meghatározzák a közös érdekű projektek 
mindenkor hatályos uniós listáján szereplő 
valamennyi projekt esetében az uniós 
tízéves hálózatfejlesztési tervekbe történő 
felvétel egyszerűsített folyamatát, amely 
automatikus felvétellel történik, a korábbi 
uniós tízéves hálózatfejlesztési tervhez 
kapcsolódó folyamatok során, korábban 
már benyújtott dokumentáció és adatok 
figyelembevételével, amennyiben az 
azokban szereplő információk továbbra is 
érvényesek.

5. 2022. június 30-ig és azt követően 
minden uniós tízéves hálózatfejlesztési terv 
esetében az Ügynökség a villamosenergia-
piaci ENTSO-val és a földgázpiaci 
ENTSO-val a projekteknek a megfelelő, 3. 
és 4. pontban említett uniós szintű, tízéves 
hálózatfejlesztési terveikben történő 
feltüntetésére vonatkozó irányelveket 
bocsát ki az egyenlő bánásmód és a 
folyamat átláthatóságának biztosítása 
érdekében. Az iránymutatások 
meghatározzák a közös érdekű projektek 
mindenkor hatályos uniós listáján szereplő 
valamennyi projekt esetében az uniós 
tízéves hálózatfejlesztési tervhez történő 
adatszolgáltatás egyszerűsített folyamatát 
a korábbi uniós tízéves hálózatfejlesztési 
tervhez kapcsolódó folyamatok során, 
korábban már benyújtott dokumentáció és 
adatok figyelembevételével, amennyiben 
az információk továbbra is érvényesek.

Or. en

Módosítás 938
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler
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Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. 2022. június 30-ig és azt követően 
minden uniós tízéves hálózatfejlesztési terv 
esetében a villamosenergia-piaci ENTSO 
és a földgázpiaci ENTSO a projekteknek a 
megfelelő, 3. és 4. pontban említett uniós 
szintű, tízéves hálózatfejlesztési terveikben 
történő feltüntetésére vonatkozó 
irányelveket bocsát ki az egyenlő 
bánásmód és a folyamat átláthatóságának 
biztosítása érdekében. Az iránymutatások 
meghatározzák a közös érdekű projektek 
mindenkor hatályos uniós listáján szereplő 
valamennyi projekt esetében az uniós 
tízéves hálózatfejlesztési tervekbe történő 
felvétel egyszerűsített folyamatát, amely 
automatikus felvétellel történik, a korábbi 
uniós tízéves hálózatfejlesztési tervhez 
kapcsolódó folyamatok során, korábban 
már benyújtott dokumentáció és adatok 
figyelembevételével, amennyiben az 
azokban szereplő információk továbbra is 
érvényesek.

5. 2022. június 30-ig és azt követően 
minden uniós tízéves hálózatfejlesztési terv 
esetében az Ügynökség a projekteknek a 3. 
pontban említett uniós szintű, tízéves 
hálózatfejlesztési tervben történő 
feltüntetésére vonatkozó irányelveket 
bocsát ki az egyenlő bánásmód és a 
folyamat átláthatóságának biztosítása 
érdekében. Az iránymutatások 
meghatározzák a közös érdekű projektek 
mindenkor hatályos uniós listáján szereplő 
valamennyi projekt esetében az uniós 
tízéves hálózatfejlesztési tervhez történő 
adatszolgáltatás egyszerűsített folyamatát 
a korábbi uniós tízéves hálózatfejlesztési 
tervhez kapcsolódó folyamatok során, 
korábban már benyújtott dokumentáció és 
adatok figyelembevételével, amennyiben 
az információk továbbra is érvényesek.

Or. en

Módosítás 939
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. 2022. június 30-ig és azt követően 
minden uniós tízéves hálózatfejlesztési terv 
esetében a villamosenergia-piaci ENTSO 
és a földgázpiaci ENTSO a projekteknek a 
megfelelő, 3. és 4. pontban említett uniós 
szintű, tízéves hálózatfejlesztési terveikben 
történő feltüntetésére vonatkozó 
irányelveket bocsát ki az egyenlő 

5. 2022. június 30-ig és azt követően 
minden uniós tízéves hálózatfejlesztési terv 
esetében az Ügynökség a projekteknek a 3. 
pontban említett uniós szintű, tízéves 
hálózatfejlesztési tervben történő 
feltüntetésére vonatkozó irányelveket 
bocsát ki az egyenlő bánásmód és a 
folyamat átláthatóságának biztosítása 
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bánásmód és a folyamat átláthatóságának 
biztosítása érdekében. Az iránymutatások 
meghatározzák a közös érdekű projektek 
mindenkor hatályos uniós listáján szereplő 
valamennyi projekt esetében az uniós 
tízéves hálózatfejlesztési tervekbe történő 
felvétel egyszerűsített folyamatát, amely 
automatikus felvétellel történik, a korábbi 
uniós tízéves hálózatfejlesztési tervhez 
kapcsolódó folyamatok során, korábban 
már benyújtott dokumentáció és adatok 
figyelembevételével, amennyiben az 
azokban szereplő információk továbbra is 
érvényesek.

érdekében. Az iránymutatások 
meghatározzák a közös érdekű projektek 
mindenkor hatályos uniós listáján szereplő 
valamennyi projekt esetében az uniós 
tízéves hálózatfejlesztési tervekbe történő 
felvétel egyszerűsített folyamatát, amely 
automatikus felvétellel történik, a korábbi 
uniós tízéves hálózatfejlesztési tervhez 
kapcsolódó folyamatok során, korábban 
már benyújtott dokumentáció és adatok 
figyelembevételével, amennyiben az 
azokban szereplő információk továbbra is 
érvényesek.

Or. en

Módosítás 940
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 5 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO konzultál a 
Bizottsággal és az Ügynökséggel a 
projektek uniós szintű tízéves 
hálózatfejlesztési tervbe történő felvételére 
vonatkozó iránymutatás-tervezetükről, és a 
végleges iránymutatások közzététele előtt 
kellően figyelembe veszi a Bizottság és az 
Ügynökség ajánlásait.

Az Ügynökség konzultál a Bizottsággal és 
az EIC-vel a projektek uniós szintű tízéves 
hálózatfejlesztési tervbe történő felvételére 
vonatkozó iránymutatás-tervezetekről, és a 
végleges iránymutatások közzététele előtt 
kellően figyelembe veszi a Bizottság és az 
EIC ajánlásait.

Or. en

Módosítás 941
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 6 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. a II. melléklet 5. pontjában említett 
kategóriába tartozó szén-dioxid-szállítási 
projektjavaslatokat egy legalább két 
tagállam által kidolgozott, határokon 
átnyúló szén-dioxid-szállítási és -tárolási 
infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó terv 
részeként kell benyújtani. A tervet az 
érintett tagállamok vagy az általuk 
közvetlenül kijelölt jogalanyok nyújtják be 
a Bizottsághoz.

törölve

Or. en

Módosítás 942
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. a II. melléklet 5. pontjában említett 
kategóriába tartozó szén-dioxid-szállítási 
projektjavaslatokat egy legalább két 
tagállam által kidolgozott, határokon 
átnyúló szén-dioxid-szállítási és -tárolási 
infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó terv 
részeként kell benyújtani. A tervet az 
érintett tagállamok vagy az általuk 
közvetlenül kijelölt jogalanyok nyújtják be 
a Bizottsághoz.

6. A II. melléklet 5. pontjában említett 
kategóriába tartozó szén-dioxid-szállítási 
és -tárolási projektjavaslatokat egy 
legalább két tagállam által kidolgozott, 
határokon átnyúló szén-dioxid-szállítási és 
-tárolási infrastruktúra fejlesztésére 
vonatkozó terv részeként kell benyújtani. A 
tervet az érintett tagállamok vagy az 
általuk közvetlenül kijelölt jogalanyok 
nyújtják be a Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 943
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Sara Skyttedal, Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, 
Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas 
Tobé, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 6 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A II. melléklet 5. pontjában említett 
kategóriába tartozó szén-dioxid-szállítási 
projektjavaslatokat egy legalább két 
tagállam által kidolgozott, határokon 
átnyúló szén-dioxid-szállítási és -tárolási 
infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó terv 
részeként kell benyújtani. A tervet az 
érintett tagállamok vagy az általuk 
közvetlenül kijelölt jogalanyok nyújtják be 
a Bizottsághoz.

6. A II. melléklet 5. pontjában említett 
kategóriába tartozó szén-dioxid-szállítási 
és -tárolási projektjavaslatokat egy 
legalább két tagállam által kidolgozott, 
határokon átnyúló szén-dioxid-szállítási és 
-tárolási infrastruktúra fejlesztésére 
vonatkozó terv részeként kell benyújtani. A 
tervet az érintett tagállamok vagy az 
általuk közvetlenül kijelölt jogalanyok 
nyújtják be a Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 944
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. a II. melléklet 5. pontjában említett 
kategóriába tartozó szén-dioxid-szállítási 
projektjavaslatokat egy legalább két 
tagállam által kidolgozott, határokon 
átnyúló szén-dioxid-szállítási és -tárolási 
infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó terv 
részeként kell benyújtani. A tervet az 
érintett tagállamok vagy az általuk 
közvetlenül kijelölt jogalanyok nyújtják be 
a Bizottsághoz.

6. A II. melléklet 5. pontjában említett 
kategóriába tartozó szén-dioxid-szállítási 
és -tárolási projektjavaslatokat egy 
legalább két tagállam által kidolgozott, 
határokon átnyúló szén-dioxid-szállítási és 
-tárolási infrastruktúra fejlesztésére 
vonatkozó terv részeként kell benyújtani. A 
tervet az érintett tagállamok vagy az 
általuk közvetlenül kijelölt jogalanyok 
nyújtják be a Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 945
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 11 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. a csoport ülést tart a 
projektjavaslatok vizsgálata és 
rangsorolása végett, figyelembe véve a 
szabályozók értékeléseit vagy a nemzeti 
szabályozó hatóságok hatáskörébe nem 
tartozó projektek esetében a Bizottság által 
készített értékelést.

11. a csoport ülést tart a 
projektjavaslatok vizsgálata és kategóriák 
szerinti rangsorolása végett a projektek 
átlátható értékelése alapján, a 4. cikkben 
meghatározott kritériumok 
alkalmazásával, figyelembe véve a 
szabályozók értékeléseit vagy a nemzeti 
szabályozó hatóságok hatáskörébe nem 
tartozó projektek esetében a Bizottság által 
készített értékelést.

Or. en

Módosítás 946
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. a csoport ülést tart a 
projektjavaslatok vizsgálata és 
rangsorolása végett, figyelembe véve a 
szabályozók értékeléseit vagy a nemzeti 
szabályozó hatóságok hatáskörébe nem 
tartozó projektek esetében a Bizottság által 
készített értékelést.

11. a csoport ülést tart a 
projektjavaslatok vizsgálata és 
rangsorolása végett a projektek átlátható 
értékelése alapján, a 4. cikkben 
meghatározott kritériumok 
alkalmazásával, figyelembe véve a 
szabályozók értékeléseit vagy a nemzeti 
szabályozó hatóságok hatáskörébe nem 
tartozó projektek esetében a Bizottság által 
készített értékelést.

Or. en

Módosítás 947
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
III melléklet – 2 rész – 11 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. a csoport ülést tart a 
projektjavaslatok vizsgálata és 
rangsorolása végett, figyelembe véve a 
szabályozók értékeléseit vagy a nemzeti 
szabályozó hatóságok hatáskörébe nem 
tartozó projektek esetében a Bizottság által 
készített értékelést.

11. a csoport ülést tart a 
projektjavaslatok vizsgálata és 
rangsorolása végett a projektek átlátható 
értékelése alapján, a 4. cikkben 
meghatározott kritériumok 
alkalmazásával, figyelembe véve a 
szabályozók értékeléseit vagy a nemzeti 
szabályozó hatóságok hatáskörébe nem 
tartozó projektek esetében a Bizottság által 
készített értékelést.

Or. en

Módosítás 948
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. a nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörébe tartozó projektjavaslatok 
regionális listájának a csoportok által 
kidolgozott tervezetét a 9. pontban 
meghatározott valamennyi véleménnyel 
együtt az Ügynökség elé kell terjeszteni az 
uniós lista elfogadásának időpontja előtt 
hat hónappal. A projektjavaslatok 
regionális listáját és a hozzá csatolt 
véleményeket az Ügynökség a 
kézhezvételtől számított három hónapon 
belül értékeli. Az Ügynökség véleményt 
nyilvánít a regionális listák tervezetéről, 
különösen a kritériumok és a költség-
haszon elemzés következetes, régiós szintű 
alkalmazásáról. Az Ügynökség a 
véleményét az (EU) 2019/942 rendelet 22. 
cikkének (5) bekezdése szerinti eljárás 
keretében fogadja el.

12. a nemzeti szabályozó hatóságok 
hatáskörébe tartozó projektjavaslatok 
regionális listájának a csoportok által 
kidolgozott tervezetét a 9. pontban 
meghatározott valamennyi véleménnyel 
együtt az Ügynökség elé kell terjeszteni az 
uniós lista elfogadásának időpontja előtt 
hat hónappal. A projektjavaslatok 
regionális listáját és a hozzá csatolt 
véleményeket az Ügynökség a 
kézhezvételtől számított három hónapon 
belül értékeli. Az Ügynökség kötelező 
erejű véleményt nyilvánít a regionális 
listák tervezetéről, különösen a kritériumok 
és a költség-haszon elemzés következetes, 
régiós szintű alkalmazásáról. Az 
Ügynökség a kötelező erejű véleményét a 
2019/942/EK rendelet 22. cikk (5) 
bekezdése szerinti eljárás keretében 
fogadja el.

Or. en
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Módosítás 949
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. az Ügynökség véleményének 
kézhezvételétől számított egy hónapon 
belül az egyes csoportok döntéshozó szerve 
a csoport javaslatai alapján elfogadja 
végleges regionális listáját, tiszteletben 
tartva a 3. cikk (3) bekezdésében 
megfogalmazott előírásokat és figyelembe 
véve az Ügynökség véleményét, illetve a 
nemzeti szabályozó hatóságok által a 7. 
pont értelmében benyújtott értékelést vagy 
az olaj- és szén-dioxid-szállítási projektek 
esetében a 8. pont értelmében a Bizottság 
által készített értékelést. A csoportok a 
Bizottság elé terjesztik a végleges 
regionális listákat és velük együtt a (9) 
pontban meghatározott összes véleményt.

13. az Ügynökség kötelező erejű 
véleményének kézhezvételétől számított 
egy hónapon belül az egyes csoportok 
döntéshozó szerve a csoport javaslatai 
alapján elfogadja végleges regionális 
listáját, tiszteletben tartva a 3. cikk (3) 
bekezdésében megfogalmazott előírásokat 
és figyelembe véve az Ügynökség kötelező 
erejű véleményét, illetve a nemzeti 
szabályozó hatóságok által a 7. pont 
értelmében benyújtott értékelést vagy az 
olaj- és szén-dioxid-szállítási projektek 
esetében a 8. pont értelmében a Bizottság 
által készített értékelést. A csoportok a 
Bizottság elé terjesztik a végleges 
regionális listákat és velük együtt a (9) 
pontban meghatározott összes véleményt.

Or. en

Módosítás 950
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. amennyiben a kézhez kapott 
regionális listák alapján, illetve az 
Ügynökség véleményének 
figyelembevétele után az uniós listára való 
felvétel céljából javasolt közérdekű 
projektek összessége meghaladja a 
kezelhető mennyiséget, a Bizottság az 

14. az EIC véleményt terjeszt a 
Bizottság elé a közös érdekű projektek 
uniós listájának tervezetéről; amennyiben 
a kézhez kapott regionális listák alapján, 
illetve az Ügynökség véleményének 
figyelembevétele után az uniós listára való 
felvétel céljából javasolt közérdekű 
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összes érintett csoporttal folytatott 
konzultációt követően fontolóra veszi, 
hogy a csoport által a 4. cikk (5) bekezdése 
szerint felállított rangsor szerint legutolsó 
helyeken rangsorolt projekteket nem veszi 
fel a listára.

projektek összessége meghaladja a 
kategóriánként kezelhető mennyiséget, a 
Bizottság az összes érintett csoporttal 
folytatott konzultációt követően fontolóra 
veszi, hogy a csoport által a 4. cikk (5) 
bekezdése szerint felállított rangsor szerint 
a kategóriában legutolsó helyeken 
rangsorolt projekteket nem veszi fel a 
listára.

Or. en

Módosítás 951
Claudia Gamon, Martina Dlabajová, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, 
Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a jelentős határokon átnyúló 
hatással bíró projekt olyan, bármelyik 
tagállam területén található projekt, amely 
megfelel az alábbi feltételeknek:

1. a jelentős határokon átnyúló 
hatással bíró vagy határokon át 
megismételhető projekt olyan, bármelyik 
tagállam területén található projekt, amely 
megfelel az alábbi feltételeknek:

Or. en

Indokolás

Az intelligens hálózati projektek meglehetősen helyi jellegük ellenére jelentős hatással vagy 
jelentőséggel bírhatnak az európai villamosenergia-hálózat szempontjából. E tekintetben 
frissíteni kell a határokon átnyúló hatás fogalmát.

Módosítás 952
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a villamosenergia-átvitel a) a villamosenergia-átvitel és -
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tekintetében a projekt az üzembe helyezése 
előtti helyzettel összehasonlítva legalább 
500 MW-tal növeli a nettó átviteli 
kapacitást vagy a kereskedelmi áramlások 
céljára rendelkezésre álló kapacitást az 
adott tagállam egy vagy több más 
tagállammal közös határán, melynek 
hatásaként az említett mértékben növekszik 
a határon átnyúló nettó átviteli kapacitás az 
adott tagállam egy vagy több más 
tagállammal közös határán;

elosztás tekintetében a projekt az üzembe 
helyezése előtti helyzettel összehasonlítva 
legalább 200 MW-tal növeli a nettó átviteli 
kapacitást vagy a kereskedelmi áramlások 
céljára rendelkezésre álló kapacitást, illetve 
fokozza a hálózat stabilitását az adott 
tagállam egy vagy több más tagállammal 
közös határán, melynek hatásaként az 
említett mértékben növekszik a határon 
átnyúló nettó átviteli kapacitás az adott 
tagállam egy vagy több más tagállammal 
közös határán; a projekt virtuális, 
határokon átnyúló kapcsolatot is előírhat, 
fizikai közös határ bevonása nélkül;

Or. en

Módosítás 953
Emma Wiesner, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Bart Groothuis, 
Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a villamosenergia-átvitel 
tekintetében a projekt az üzembe helyezése 
előtti helyzettel összehasonlítva legalább 
500 MW-tal növeli a nettó átviteli 
kapacitást vagy a kereskedelmi áramlások 
céljára rendelkezésre álló kapacitást az 
adott tagállam egy vagy több más 
tagállammal közös határán, melynek 
hatásaként az említett mértékben növekszik 
a határon átnyúló nettó átviteli kapacitás az 
adott tagállam egy vagy több más 
tagállammal közös határán;

a) a) a villamosenergia-átvitel 
tekintetében a projekt az üzembe helyezése 
előtti helyzettel összehasonlítva legalább 
500 MW-tal növeli a nettó átviteli 
kapacitást vagy a kereskedelmi áramlások 
céljára rendelkezésre álló kapacitást vagy 
pedig biztosítja ezek fenntartását az adott 
tagállam egy vagy több más tagállammal 
közös határán, melynek hatásaként az 
említett mértékben növekszik a határon 
átnyúló nettó átviteli kapacitás az adott 
tagállam egy vagy több más tagállammal 
közös határán;

Or. en

Indokolás

Az európai szállítási rendszerbe történő beruházásoknak növelniük kell a piaci integrációt és 
az összekapcsolást, ugyanakkor a jelenlegi infrastruktúrába is újabb beruházásokra van 
szükség a működési feltételek és az integráció szintje fenntartásának biztosítása érdekében.
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Módosítás 954
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a villamosenergia-átvitel 
tekintetében a projekt az üzembe helyezése 
előtti helyzettel összehasonlítva legalább 
500 MW-tal növeli a nettó átviteli 
kapacitást vagy a kereskedelmi áramlások 
céljára rendelkezésre álló kapacitást az 
adott tagállam egy vagy több más 
tagállammal közös határán, melynek 
hatásaként az említett mértékben növekszik 
a határon átnyúló nettó átviteli kapacitás az 
adott tagállam egy vagy több más 
tagállammal közös határán;

a) a) a villamosenergia-átvitel 
tekintetében a projekt növeli a nettó átviteli 
kapacitást vagy a kereskedelmi áramlások 
céljára rendelkezésre álló kapacitást az 
adott tagállam egy vagy több más 
tagállammal közös határán, melynek 
hatásaként az említett mértékben növekszik 
a határon átnyúló nettó átviteli kapacitás az 
adott tagállam egy vagy több más 
tagállammal közös határán, vagy pedig 
csökkenti egy vagy több tagállam össze 
nem kapcsolt rendszerének 
energiaelszigeteltségét;

Or. en

Módosítás 955
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a villamosenergia-átvitel 
tekintetében a projekt az üzembe helyezése 
előtti helyzettel összehasonlítva legalább 
500 MW-tal növeli a nettó átviteli 
kapacitást vagy a kereskedelmi áramlások 
céljára rendelkezésre álló kapacitást az 
adott tagállam egy vagy több más 
tagállammal közös határán, melynek 
hatásaként az említett mértékben növekszik 
a határon átnyúló nettó átviteli kapacitás az 
adott tagállam egy vagy több más 
tagállammal közös határán;

a) a villamosenergia-átvitel 
tekintetében a projekt az üzembe helyezése 
előtti helyzettel összehasonlítva legalább 
200 MW-tal növeli a nettó átviteli 
kapacitást vagy a kereskedelmi áramlások 
céljára rendelkezésre álló kapacitást az 
adott tagállam egy vagy több más 
tagállammal közös határán, melynek 
hatásaként az említett mértékben növekszik 
a határon átnyúló nettó átviteli kapacitás az 
adott tagállam egy vagy több más 
tagállammal közös határán;
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Or. en

Módosítás 956
Patrizia Toia, Alessandra Moretti

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a villamosenergia-átvitel 
tekintetében a projekt az üzembe helyezése 
előtti helyzettel összehasonlítva legalább 
500 MW-tal növeli a nettó átviteli 
kapacitást vagy a kereskedelmi áramlások 
céljára rendelkezésre álló kapacitást az 
adott tagállam egy vagy több más 
tagállammal közös határán, melynek 
hatásaként az említett mértékben növekszik 
a határon átnyúló nettó átviteli kapacitás az 
adott tagállam egy vagy több más 
tagállammal közös határán;

a) a villamosenergia-átvitel 
tekintetében a projekt az üzembe helyezése 
előtti helyzettel összehasonlítva legalább 
200 MW-tal növeli a nettó átviteli 
kapacitást vagy a kereskedelmi áramlások 
céljára rendelkezésre álló kapacitást az 
adott tagállam egy vagy több más 
tagállammal közös határán, melynek 
hatásaként az említett mértékben növekszik 
a határon átnyúló nettó átviteli kapacitás az 
adott tagállam egy vagy több más 
tagállammal közös határán;

Or. en

Módosítás 957
Emma Wiesner, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az üzemi biztonsághoz vagy a 
megnövekedett feszültségminőséghez 
hozzájáruló hálózati alkatrészek esetében 
a projektet nagyfeszültségű, 
középfeszültségű vagy kisfeszültségű 
berendezések és létesítmények számára 
tervezték. Ez legalább két tagállam 
átviteli- és elosztórendszer-üzemeltetőit 
vagy csak elosztórendszer-üzemeltetőinek 
bevonását jelenti. Kizárólag az 
elosztórendszer-üzemeltetőket érintő 
projektek – az átvitelirendszer-üzemeltetők 
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közvetlen bevonása nélkül – csak legalább 
két, a projekthez szorosan kapcsolódó 
tagállam átvitelirendszer-üzemeltetőinek 
szándéknyilatkozat formájában történő 
támogatása esetén vehetnek részt. Egy 
projekt legalább 50 000 villamosenergia-
felhasználót, -termelőt, illetve -termelő-
fogyasztót („prosumer”) foglal magában, 
akik vagy amelyek egy fogyasztási 
területen belül legalább évi 300 GWH-nak 
megfelelő villamos energiát állítanak elő 
és/vagy fogyasztanak, és e villamos 
energia legalább 20%-a váltakozó 
megújuló forrásokból származik;

Or. en

Indokolás

A hálózati elemek döntő szerepet játszanak a potenciális frekvenciaingadozások 
stabilizálásában, ugyanakkor növelik az üzembiztonságot, az áram- és feszültségminőséget. 
Az egyes elemek telepíthetők az átviteli hálózat bővítéséhez kapcsolódva, vagy egyedi 
beruházásokként. Egyre fontosabb a hálózat stabilizálása és az energiaminőség javítása, 
mivel időszakosabb és megújulóbb energiaforrások épülnek be az európai energiahálózatba.

Módosítás 958
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a villamosenergia-tárolás 
tekintetében a projekt legalább 225 MW 
beépített kapacitást biztosít és 
tárolókapacitása évi nettó 250 GWh 
villamosenergia-termelést tesz lehetővé;

b) a villamosenergia-tárolás 
tekintetében a projekt legalább 50 MW 
beépített kapacitást biztosít;

Or. en

Módosítás 959
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
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IV melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a villamosenergia-tárolás 
tekintetében a projekt legalább 225 MW 
beépített kapacitást biztosít és 
tárolókapacitása évi nettó 250 GWh 
villamosenergia-termelést tesz lehetővé;

b) a villamosenergia-tárolás 
tekintetében a projekt legalább 50 MW 
beépített kapacitást biztosít;

Or. en

Módosítás 960
Christophe Grudler, Bart Groothuis, Klemen Grošelj

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a villamosenergia-tárolás 
tekintetében a projekt legalább 225 MW 
beépített kapacitást biztosít és 
tárolókapacitása évi nettó 250 GWh 
villamosenergia-termelést tesz lehetővé;

b) a villamosenergia-tárolás 
tekintetében a projekt legalább 50 MW 
beépített kapacitást biztosít;

Or. en

Módosítás 961
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a villamosenergia-tárolás 
tekintetében a projekt legalább 225 MW 
beépített kapacitást biztosít és 
tárolókapacitása évi nettó 250 GWh 
villamosenergia-termelést tesz lehetővé;

b) a villamosenergia-tárolás 
tekintetében a projekt legalább 50–100 
MW beépített kapacitást biztosít, akár 
összesített formában is;

Or. en
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Módosítás 962
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az intelligens villamosenergia-
hálózatok esetében a projektet 
nagyfeszültségű és közepes feszültségű 
felszerelésekhez és berendezésekhez 
alakítják ki. Legalább két tagállam 
átvitelirendszer-üzemeltetőit, átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetőit vagy 
elosztórendszer-üzemeltetőit bevonja. Az 
elosztórendszer-üzemeltetők csak legalább 
két tagállam olyan átvitelirendszer-
üzemeltetőinek támogatásával vehetnek 
részt, amelyek szorosan kapcsolódnak a 
projekthez és biztosítják az 
interoperabilitást. Egy projekt legalább 
50 000 villamosenergia-felhasználót, -
termelőt, illetve -termelő-fogyasztót 
(„prosumer”) foglal magában, akik vagy 
amelyek egy fogyasztási területen belül 
legalább évi 300 GW-nak megfelelő 
villamos energiát állítanak elő és/vagy 
fogyasztanak, és e villamos energia 
legalább 20 %-a váltakozó megújuló 
forrásokból származik;

c) az intelligens villamosenergia-
hálózatok esetében a projekt segít 
elkerülni a legalább 200 MW-os hálózati 
átviteli kapacitásba történő beruházásokat 
azoknak a tagállamoknak bármely 
határán, ahol a projektet fejlesztik;

Or. en

Módosítás 963
Christophe Grudler, Valérie Hayer, Klemen Grošelj

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az intelligens villamosenergia-
hálózatok esetében a projektet 

c) az intelligens villamosenergia-
hálózatok esetében a projektet 
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nagyfeszültségű és közepes feszültségű 
felszerelésekhez és berendezésekhez 
alakítják ki. Legalább két tagállam 
átvitelirendszer-üzemeltetőit, átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetőit vagy 
elosztórendszer-üzemeltetőit bevonja. Az 
elosztórendszer-üzemeltetők csak legalább 
két tagállam olyan átvitelirendszer-
üzemeltetőinek támogatásával vehetnek 
részt, amelyek szorosan kapcsolódnak a 
projekthez és biztosítják az 
interoperabilitást. Egy projekt legalább 
50 000 villamosenergia-felhasználót, -
termelőt, illetve -termelő-fogyasztót 
(„prosumer”) foglal magában, akik vagy 
amelyek egy fogyasztási területen belül 
legalább évi 300 GW-nak megfelelő 
villamos energiát állítanak elő és/vagy 
fogyasztanak, és e villamos energia 
legalább 20 %-a váltakozó megújuló 
forrásokból származik;

nagyfeszültségű és közepes feszültségű 
felszerelésekhez és berendezésekhez 
alakítják ki. Legalább egy tagállam 
átvitelirendszer-üzemeltetőit, átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetőit vagy 
elosztórendszer-üzemeltetőit bevonja. Egy 
projekt legalább 50 000 villamosenergia-
felhasználót, -termelőt, illetve -termelő-
fogyasztót („prosumer”) foglal magában, 
akik vagy amelyek egy fogyasztási 
területen belül legalább évi 300 GW-nak 
megfelelő villamos energiát állítanak elő 
és/vagy fogyasztanak, és e villamos 
energia legalább 20%-a váltakozó 
megújuló forrásokból származik;

Or. en

Módosítás 964
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az intelligens villamosenergia-
hálózatok esetében a projektet 
nagyfeszültségű és közepes feszültségű 
felszerelésekhez és berendezésekhez 
alakítják ki. Legalább két tagállam 
átvitelirendszer-üzemeltetőit, átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetőit vagy 
elosztórendszer-üzemeltetőit bevonja. Az 
elosztórendszer-üzemeltetők csak legalább 
két tagállam olyan átvitelirendszer-
üzemeltetőinek támogatásával vehetnek 
részt, amelyek szorosan kapcsolódnak a 
projekthez és biztosítják az 
interoperabilitást. Egy projekt legalább 
50 000 villamosenergia-felhasználót, -

c) az intelligens villamosenergia-
hálózatok esetében a projektet 
nagyfeszültségű, közepes feszültségű és 
alacsony feszültségű felszerelésekhez és 
berendezésekhez alakítják ki. Legalább két 
tagállam átviteli- és/vagy elosztórendszer-
üzemeltetőit, és ezáltal összesen legalább 
100 000 felhasználót foglal magában, akik 
vagy amelyek egy fogyasztási területen 
belül legalább évi 300 GW-nak megfelelő 
villamos energiát állítanak elő és/vagy 
fogyasztanak, és e villamos energia 
legalább 20%-a változékony természetű 
megújuló forrásokból származik. A projekt 
virtuális, határokon átnyúló kapcsolatot is 
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termelőt, illetve -termelő-fogyasztót 
(„prosumer”) foglal magában, akik vagy 
amelyek egy fogyasztási területen belül 
legalább évi 300 GW-nak megfelelő 
villamos energiát állítanak elő és/vagy 
fogyasztanak, és e villamos energia 
legalább 20 %-a váltakozó megújuló 
forrásokból származik;

előírhat, fizikai közös határ bevonása 
nélkül

;

Or. en

Módosítás 965
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt, Niels 
Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az intelligens villamosenergia-
hálózatok esetében a projektet 
nagyfeszültségű és közepes feszültségű 
felszerelésekhez és berendezésekhez 
alakítják ki. Legalább két tagállam 
átvitelirendszer-üzemeltetőit, átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetőit vagy 
elosztórendszer-üzemeltetőit bevonja. Az 
elosztórendszer-üzemeltetők csak legalább 
két tagállam olyan átvitelirendszer-
üzemeltetőinek támogatásával vehetnek 
részt, amelyek szorosan kapcsolódnak a 
projekthez és biztosítják az 
interoperabilitást. Egy projekt legalább 
50 000 villamosenergia-felhasználót, -
termelőt, illetve -termelő-fogyasztót 
(„prosumer”) foglal magában, akik vagy 
amelyek egy fogyasztási területen belül 
legalább évi 300 GW-nak megfelelő 
villamos energiát állítanak elő és/vagy 
fogyasztanak, és e villamos energia 
legalább 20 %-a váltakozó megújuló 
forrásokból származik;

c) az intelligens villamosenergia-
hálózatok esetében a projektet 
nagyfeszültségű és közepes feszültségű 
felszerelésekhez és berendezésekhez 
alakítják ki. Legalább két tagállam 
átvitelirendszer-üzemeltetőit, átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetőit vagy 
elosztórendszer-üzemeltetőit bevonja. Az 
elosztórendszer-üzemeltetők csak legalább 
két tagállam olyan átvitelirendszer-
üzemeltetőinek támogatásával vehetnek 
részt, amelyek szorosan kapcsolódnak a 
projekthez és biztosítják az 
interoperabilitást. Egy projekt legalább 
50 000 villamosenergia-felhasználót, -
termelőt, illetve -termelő-fogyasztót 
(„prosumer”) foglal magában, akik vagy 
amelyek egy fogyasztási területen belül 
legalább évi 300 GW-nak megfelelő 
villamos energiát állítanak elő és/vagy 
fogyasztanak, és e villamos energia 
legalább 20%-a váltakozó megújuló 
forrásokból származik; a projekt 
határokon átnyúló hatást is előírhat, 
fizikai közös határ bevonása nélkül;
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Or. en

Módosítás 966
Claudia Gamon, Martina Dlabajová, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, 
Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az intelligens villamosenergia-
hálózatok esetében a projektet 
nagyfeszültségű és közepes feszültségű 
felszerelésekhez és berendezésekhez 
alakítják ki. Legalább két tagállam 
átvitelirendszer-üzemeltetőit, átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetőit vagy 
elosztórendszer-üzemeltetőit bevonja. Az 
elosztórendszer-üzemeltetők csak legalább 
két tagállam olyan átvitelirendszer-
üzemeltetőinek támogatásával vehetnek 
részt, amelyek szorosan kapcsolódnak a 
projekthez és biztosítják az 
interoperabilitást. Egy projekt legalább 
50 000 villamosenergia-felhasználót, -
termelőt, illetve -termelő-fogyasztót 
(„prosumer”) foglal magában, akik vagy 
amelyek egy fogyasztási területen belül 
legalább évi 300 GW-nak megfelelő 
villamos energiát állítanak elő és/vagy 
fogyasztanak, és e villamos energia 
legalább 20 %-a váltakozó megújuló 
forrásokból származik;

c) az intelligens villamosenergia-
hálózatok esetében a projektet 
nagyfeszültségű, közepes feszültségű és 
alacsony feszültségű felszerelésekhez és 
berendezésekhez alakítják ki. Legalább két 
tagállam átviteli- és elosztórendszer-
üzemeltetőit vagy elosztórendszer-
üzemeltetőit bevonja. Kizárólag az 
elosztórendszer-üzemeltetőket érintő 
projektek – az átvitelirendszer-üzemeltetők 
közvetlen bevonása nélkül – csak legalább 
két, a projekthez szorosan kapcsolódó 
tagállam átvitelirendszer-üzemeltetőinek 
szándéknyilatkozat formájában történő 
támogatása esetén vehetnek részt. Egy 
projekt legalább 50 000 villamosenergia-
felhasználót, -termelőt, illetve -termelő-
fogyasztót („prosumer”) foglal magában, 
akik vagy amelyek egy fogyasztási 
területen belül legalább évi 300 GW-nak 
megfelelő villamos energiát állítanak elő 
és/vagy fogyasztanak, és e villamos 
energia legalább 20%-a váltakozó 
megújuló forrásokból származik;

;

Or. en

Indokolás

A rendelet sikeres végrehajtásához elengedhetetlen az átvitelirendszer-üzemeltetők és az 
elosztórendszer-üzemeltetők közötti megfelelő együttműködés.

Módosítás 967



AM\1229551HU.docx 133/195 PE691.401v01-00

HU

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
IV melléklet – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az intelligens villamosenergia-
hálózatok esetében a projektet 
nagyfeszültségű és közepes feszültségű 
felszerelésekhez és berendezésekhez 
alakítják ki. Legalább két tagállam 
átvitelirendszer-üzemeltetőit, átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetőit vagy 
elosztórendszer-üzemeltetőit bevonja. Az 
elosztórendszer-üzemeltetők csak legalább 
két tagállam olyan átvitelirendszer-
üzemeltetőinek támogatásával vehetnek 
részt, amelyek szorosan kapcsolódnak a 
projekthez és biztosítják az 
interoperabilitást. Egy projekt legalább 
50 000 villamosenergia-felhasználót, -
termelőt, illetve -termelő-fogyasztót 
(„prosumer”) foglal magában, akik vagy 
amelyek egy fogyasztási területen belül 
legalább évi 300 GW-nak megfelelő 
villamos energiát állítanak elő és/vagy 
fogyasztanak, és e villamos energia 
legalább 20 %-a váltakozó megújuló 
forrásokból származik;

c) az intelligens villamosenergia-
hálózatok esetében a projektet 
nagyfeszültségű és közepes feszültségű 
felszerelésekhez és berendezésekhez 
alakítják ki. Legalább két tagállam 
átvitelirendszer-üzemeltetőit, átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetőit vagy 
elosztórendszer-üzemeltetőit bevonja. Az 
elosztórendszer-üzemeltetők csak legalább 
két tagállam olyan átvitelirendszer-
üzemeltetőinek támogatásával vehetnek 
részt, amelyek szorosan kapcsolódnak a 
projekthez és biztosítják az 
interoperabilitást. A projektek megfelelnek 
legalább két kritériumnak az alábbiak 
közül: 50 000 villamosenergia-
felhasználó, -termelő, illetve -termelő-
fogyasztó („prosumer”), legalább évi 300 
GW villamos energiát elfogyasztó 
fogyasztási terület, ahol az elfogyasztott 
villamos energia legalább 20%-a váltakozó 
megújuló forrásokból származik;

Or. en

Módosítás 968
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a hidrogénátvitel esetében a d) hidrogénvezetékek esetében a 
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projekt lehetővé teszi a hidrogénnek az 
érintett tagállamok határain történő 
átvitelét, vagy a projekt üzembe helyezése 
előtt fennálló állapothoz képest legalább 
10 %-kal növeli a két tagállam közötti 
határon meglévő, határokon átnyúló 
hidrogénszállítási kapacitást, valamint a 
projekt kellően bizonyítja, hogy a tervezett 
határokon átnyúló hidrogénhálózat 
elengedhetetlen része, és elegendő 
bizonyítékot szolgáltat a szomszédos 
országokkal és hálózatüzemeltetőkkel 
meglévő tervekre és együttműködésre;

projekt lehetővé teszi legalább két ipari 
klaszter és/vagy multimodális közlekedési 
csomópont összekapcsolását;

Or. en

Indokolás

Compatibility with the climate neutrality objective, as well as guaranteeing genuine 
greenhouse gas reductions, require energy efficiency and savings efforts, as well as the 
replacement of fossil fuels with renewable energy sources, and in limited cases, with 
renewable hydrogen. Owing to the nascent nature of the hydrogen market, as well as the 
technical limitations relating to the distance that hydrogen can be transported in dedicated 
pipelines, it seems reasonable to promote distribution level infrastructure between 
electrolysers and consumption centres boating processes, that do not have other 
decarbonisation alternatives, notably certain industrial and long haul transport applications.

Módosítás 969
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
IV melléklet – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a hidrogénátvitel esetében a projekt 
lehetővé teszi a hidrogénnek az érintett 
tagállamok határain történő átvitelét, vagy 
a projekt üzembe helyezése előtt fennálló 
állapothoz képest legalább 10 %-kal növeli 
a két tagállam közötti határon meglévő, 
határokon átnyúló hidrogénszállítási 
kapacitást, valamint a projekt kellően 

d) d) a hidrogénátvitel esetében a 
projekt lehetővé teszi a hidrogénnek a 
közvetlenül vagy közvetetten érintett 
tagállamok határain történő átvitelét, vagy 
a projekt üzembe helyezése előtt fennálló 
állapothoz képest legalább 10%-kal növeli 
a két tagállam közötti határon meglévő, 
határokon átnyúló hidrogénszállítási 
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bizonyítja, hogy a tervezett határokon 
átnyúló hidrogénhálózat elengedhetetlen 
része, és elegendő bizonyítékot szolgáltat a 
szomszédos országokkal és 
hálózatüzemeltetőkkel meglévő tervekre és 
együttműködésre;

kapacitást, valamint a projekt kellően 
bizonyítja, hogy a tervezett határokon 
átnyúló hidrogénhálózat elengedhetetlen 
része, és elegendő bizonyítékot szolgáltat a 
szomszédos országokkal és 
hálózatüzemeltetőkkel meglévő tervekre és 
együttműködésre;

Or. en

Módosítás 970
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Ioan-
Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a II. melléklet 3. pontjában említett 
hidrogén-tároló vagy hidrogén-befogadó 
létesítmények tekintetében a projekt célja 
legalább két tagállam közvetlen vagy 
közvetett ellátása;

e) a II. melléklet 3. pontjában említett 
hidrogén-tároló vagy hidrogén-befogadó 
létesítmények tekintetében a projekt célja 
legalább két tagállam közvetlen vagy 
közvetett ellátása, vagy pedig a projekt 
kellően bizonyítja, hogy egy kiemelt 
jelentőségű folyosó vagy tematikus terület 
elengedhetetlen része;

Or. en

Módosítás 971
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a II. melléklet 3. pontjában említett 
hidrogén-tároló vagy hidrogén-befogadó 
létesítmények tekintetében a projekt célja 

e) a II. melléklet 3. pontjában említett 
hidrogén-tároló vagy hidrogén-befogadó 
létesítmények tekintetében a projekt célja 
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legalább két tagállam közvetlen vagy 
közvetett ellátása;

legalább két ipari klaszter és/vagy legalább 
két tagállamban található multimodális 
közlekedési csomópont közvetlen vagy 
közvetett ellátása;

Or. en

Indokolás

Compatibility with the climate neutrality objective, as well as guaranteeing genuine 
greenhouse gas reductions, require energy efficiency and savings efforts, as well as the 
replacement of fossil fuels with renewable energy sources, and in limited cases, with 
renewable hydrogen. Owing to the nascent nature of the hydrogen market, as well as the 
technical limitations relating to the distance that hydrogen can be transported in dedicated 
pipelines, it seems reasonable to promote distribution level infrastructure between 
electrolysers and consumption centres boating processes, that do not have other 
decarbonisation alternatives, notably certain industrial and long haul transport applications.

Módosítás 972
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec, Markus Pieper, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, 
Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az elektrolizátorok tekintetében a 
projekt legalább 100 MW telepített 
kapacitást biztosít, és közvetlenül vagy 
közvetve legalább két tagállam számára 
előnyökkel jár;

f) az elektrolizátorok tekintetében a 
projekt legalább 60 MW telepített 
kapacitást biztosít, és a projekt kellően 
bizonyítja, hogy egy kiemelt jelentőségű 
folyosó vagy tematikus terület 
elengedhetetlen része. Innovatív 
középáramú értékláncok esetében a 
projekt legalább 30 MW beépített 
kapacitást biztosít, és bizonyítja, hogy egy 
kiemelt jelentőségű folyosó vagy 
tematikus terület elengedhetetlen része. A 
projekt ezeket a kapacitásokat több 
szakaszban és/vagy projektben is 
megvalósíthatja;

Or. en
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Módosítás 973
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az elektrolizátorok tekintetében a 
projekt legalább 100 MW telepített 
kapacitást biztosít, és közvetlenül vagy 
közvetve legalább két tagállam számára 
előnyökkel jár;

f) az elektrolizátorok tekintetében a 
projekt legalább 50 MW telepített 
kapacitást biztosít, és közvetlenül vagy 
közvetve legalább két tagállam számára 
előnyökkel jár, ideértve azt az esetet is, 
amikor az elektrolizátor további megújuló 
energiát termelő létesítménye egy másik 
tagállamban található;

Or. en

Módosítás 974
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Marek Paweł Balt, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Niels Fuglsang, Alicia Homs Ginel, Dan Nica, Lina Gálvez Muñoz

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az elektrolizátorok tekintetében a 
projekt legalább 100 MW telepített 
kapacitást biztosít, és közvetlenül vagy 
közvetve legalább két tagállam számára 
előnyökkel jár;

f) az elektrolizátorok tekintetében a 
projekt legalább 50 MW telepített 
kapacitást biztosít egyetlen elektrolizátor 
vagy egyetlen összehangolt projekthez 
tartozó elektrolizátorok útján, és 
közvetlenül vagy közvetve legalább két 
tagállam számára előnyökkel jár;

Or. en

Módosítás 975
Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
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IV melléklet – 1 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az intelligens gázhálózatok 
tekintetében a projekt legalább két tagállam 
átvitelirendszer-üzemeltetőit, átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetőit vagy 
elosztórendszer-üzemeltetőit bevonja. Az 
elosztórendszer-üzemeltetők csak legalább 
két tagállam olyan átvitelirendszer-
üzemeltetőinek támogatásával vehetnek 
részt, amelyek szorosan kapcsolódnak a 
projekthez és biztosítják az 
interoperabilitást.

g) az intelligens gázhálózatok 
tekintetében a projekt legalább két tagállam 
átvitelirendszer-üzemeltetőit, átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetőit vagy 
elosztórendszer-üzemeltetőit bevonja. Az 
elosztórendszer-üzemeltetők csak legalább 
két tagállam olyan átvitelirendszer-
üzemeltetőinek támogatásával vehetnek 
részt, amelyek szorosan kapcsolódnak a 
projekthez és biztosítják az 
interoperabilitást. A projekt kiterjed a 
megújuló gázok felhasználóira, 
termelőire, fogyasztóira vagy termelő-
fogyasztóira, egy legalább évi 300 GWh 
fogyasztással jellemzett területen;

Or. en

Módosítás 976
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az intelligens gázhálózatok 
tekintetében a projekt legalább két 
tagállam átvitelirendszer-üzemeltetőit, 
átviteli- és elosztórendszer-üzemeltetőit 
vagy elosztórendszer-üzemeltetőit bevonja. 
Az elosztórendszer-üzemeltetők csak 
legalább két tagállam olyan 
átvitelirendszer-üzemeltetőinek 
támogatásával vehetnek részt, amelyek 
szorosan kapcsolódnak a projekthez és 
biztosítják az interoperabilitást.

g) a fűtő- és hűtőhálózatok 
tekintetében a projekt segít elkerülni a 
határokon átnyúló infrastrukturális 
beruházásokat az érintett tagállamban az 
Unióba irányuló tüzelőanyag-behozatal 
csökkentésével, és jelentős fűtő- vagy 
hűtőkapacitást biztosít.

Or. en
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Módosítás 977
Claudia Gamon, Martina Dlabajová, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, 
Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az intelligens gázhálózatok 
tekintetében a projekt legalább két tagállam 
átvitelirendszer-üzemeltetőit, átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetőit vagy 
elosztórendszer-üzemeltetőit bevonja. Az 
elosztórendszer-üzemeltetők csak legalább 
két tagállam olyan átvitelirendszer-
üzemeltetőinek támogatásával vehetnek 
részt, amelyek szorosan kapcsolódnak a 
projekthez, és biztosítják az 
interoperabilitást.

g) az intelligens gázhálózatok 
tekintetében a projekt legalább két tagállam 
átvitelirendszer-üzemeltetőit, átviteli- és 
elosztórendszer-üzemeltetőit vagy csak 
elosztórendszer-üzemeltetőit bevonja. 
Kizárólag az elosztórendszer-
üzemeltetőket érintő projektek – az 
átvitelirendszer-üzemeltetők közvetlen 
bevonása nélkül – csak legalább két, a 
projekthez szorosan kapcsolódó tagállam 
átvitelirendszer-üzemeltetőinek 
szándéknyilatkozat formájában történő 
támogatása esetén vehetnek részt.

Or. en

Indokolás

A rendelet sikeres végrehajtásához elengedhetetlen az átvitelirendszer-üzemeltetők és az 
elosztórendszer-üzemeltetők közötti megfelelő együttműködés.

Módosítás 978
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
IV melléklet – 1 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az intelligens gázhálózatok 
tekintetében a projekt legalább két 
tagállam átvitelirendszer-üzemeltetőit, 
átviteli- és elosztórendszer-üzemeltetőit 
vagy elosztórendszer-üzemeltetőit bevonja. 

g) az intelligens gázhálózatok 
tekintetében a projekt kellőképpen 
bemutatja, hogy egy kiemelt jelentőségű 
folyosó vagy tematikus terület szerves 
része. Az elosztórendszer-üzemeltetők csak 
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Az elosztórendszer-üzemeltetők csak 
legalább két tagállam olyan 
átvitelirendszer-üzemeltetőinek 
támogatásával vehetnek részt, amelyek 
szorosan kapcsolódnak a projekthez és 
biztosítják az interoperabilitást.

legalább két tagállam olyan 
átvitelirendszer-üzemeltetőinek 
támogatásával vehetnek részt, amelyek 
szorosan kapcsolódnak a projekthez és 
biztosítják az interoperabilitást.

Or. en

Módosítás 979
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Maria da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, 
Maria Spyraki, Christian Ehler, Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, Angelika 
Winzig, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a II. melléklet 5. pontjában 
meghatározott kategóriába tartozó közös 
érdekű projektek esetében a projekt 
felhasználható antropogén eredetű szén-
dioxid legalább két tagállam általi 
szállítására vagy tárolására.

Or. en

Módosítás 980
Claudia Gamon, Martina Dlabajová, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a projekt távfűtés és hűtés céljára 
legalább 1000 megawatt hőtermelő 
kapacitással vagy 100 megawatt 
hűtőkapacitással rendelkezik.

Or. en
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Módosítás 981
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A jelentős határokon átnyúló 
hatással bíró kölcsönös érdekű projekt 
olyan projekt, amely megfelel az alábbi 
feltételeknek:

2. A jelentős határokon átnyúló 
hatással bíró, a II. melléklet 1. pontjának 
a) és e) pontjában meghatározott 
kategóriába tartozó, kölcsönös érdekű 
projekt olyan projekt, amely

Or. en

Módosítás 982
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a II. melléklet 1. a) és e) pontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
kölcsönös érdekű projektek esetében a 
projekt növeli a nettó átviteli kapacitást 
vagy a kereskedelmi áramlások számára 
rendelkezésre álló kapacitást az adott 
tagállam egy vagy több harmadik országgal 
közös határán, és a 4. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt egyedi kritériumok 
alapján jelentős előnyöket nyújt legalább 
két tagállam számára. A tagállamok 
számára nyújtott előnyök kiszámítását a 
villamosenergia-piaci ENTSO végzi, és 
teszi közzé az uniós tízéves 
hálózatfejlesztési terv keretében;

a) növeli a nettó átviteli kapacitást 
vagy a kereskedelmi áramlások számára 
rendelkezésre álló kapacitást, vagy fokozza 
a hálózatstabilitást az adott tagállam egy 
vagy több harmadik országgal közös 
határán; 

Or. en
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Módosítás 983
Emma Wiesner, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Bart Groothuis, 
Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a II. melléklet 1. a) és e) pontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
kölcsönös érdekű projektek esetében a 
projekt növeli a nettó átviteli kapacitást 
vagy a kereskedelmi áramlások számára 
rendelkezésre álló kapacitást az adott 
tagállam egy vagy több harmadik országgal 
közös határán, és a 4. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt egyedi kritériumok 
alapján jelentős előnyöket nyújt legalább 
két tagállam számára. A tagállamok 
számára nyújtott előnyök kiszámítását a 
villamosenergia-piaci ENTSO végzi és 
teszi közzé az uniós tízéves 
hálózatfejlesztési terv keretében;

a) a II. melléklet 1. a) és e) pontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
kölcsönös érdekű projektek esetében a 
projekt növeli vagy biztosítja a fenntartott 
nettó átviteli kapacitást vagy a 
kereskedelmi áramlások számára 
rendelkezésre álló kapacitást az adott 
tagállam egy vagy több harmadik országgal 
közös határán, és a 4. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt egyedi kritériumok 
alapján jelentős előnyöket nyújt legalább 
két tagállam számára. A tagállamok 
számára nyújtott előnyök kiszámítását a 
villamosenergia-piaci ENTSO végzi, és 
teszi közzé az uniós tízéves 
hálózatfejlesztési terv keretében;

Or. en

Indokolás

Az európai átviteli rendszerekbe történő beruházásoknak növelniük kell a piaci integrációt és 
a rendszerösszeköttetést, ugyanakkor a fenntartott üzemeltetési feltételek és az integráció 
szintjének biztosítása érdekében a jelenlegi infrastruktúrába történő újbóli beruházásokra is 
szükség van.

Módosítás 984
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a II. melléklet 1. a) és e) pontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
kölcsönös érdekű projektek esetében a 
projekt növeli a nettó átviteli kapacitást 

a) a II. melléklet 1. a) és e) pontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
kölcsönös érdekű projektek esetében a 
projekt növeli a nettó átviteli kapacitást 
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vagy a kereskedelmi áramlások számára 
rendelkezésre álló kapacitást az adott 
tagállam egy vagy több harmadik országgal 
közös határán, és a 4. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt egyedi kritériumok 
alapján jelentős előnyöket nyújt legalább 
két tagállam számára. A tagállamok 
számára nyújtott előnyök kiszámítását a 
villamosenergia-piaci ENTSO végzi, és 
teszi közzé az uniós tízéves 
hálózatfejlesztési terv keretében;

vagy a kereskedelmi áramlások számára 
rendelkezésre álló kapacitást az adott 
tagállam egy vagy több harmadik országgal 
közös határán, és a 4. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt egyedi kritériumok 
alapján jelentős előnyöket nyújt legalább 
egy tagállam számára. A tagállamok 
számára nyújtott előnyök kiszámítását a 
villamosenergia-piaci ENTSO végzi, és 
teszi közzé az uniós tízéves 
hálózatfejlesztési terv keretében;

Or. en

Módosítás 985
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
IV melléklet – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a II. melléklet 1. a) és e) pontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
kölcsönös érdekű projektek esetében a 
projekt növeli a nettó átviteli kapacitást 
vagy a kereskedelmi áramlások számára 
rendelkezésre álló kapacitást az adott 
tagállam egy vagy több harmadik országgal 
közös határán, és a 4. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt egyedi kritériumok 
alapján jelentős előnyöket nyújt legalább 
két tagállam számára. A tagállamok 
számára nyújtott előnyök kiszámítását a 
villamosenergia-piaci ENTSO végzi, és 
teszi közzé az uniós tízéves 
hálózatfejlesztési terv keretében;

a) a II. melléklet 1. a) és e) pontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
kölcsönös érdekű projektek esetében a 
projekt növeli a nettó átviteli kapacitást 
vagy a kereskedelmi áramlások számára 
rendelkezésre álló kapacitást az adott 
tagállam egy vagy több harmadik országgal 
közös határán, és a 4. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt egyedi kritériumok 
alapján jelentős előnyöket nyújt legalább 
egy tagállam számára. A tagállamok 
számára nyújtott előnyök kiszámítását a 
villamosenergia-piaci ENTSO végzi, és 
teszi közzé az uniós tízéves 
hálózatfejlesztési terv keretében;

Or. en

Módosítás 986
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Christophe Grudler, Valérie Hayer, Klemen Grošelj

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a II. melléklet 1. a) és e) pontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
kölcsönös érdekű projektek esetében a 
projekt növeli a nettó átviteli kapacitást 
vagy a kereskedelmi áramlások számára 
rendelkezésre álló kapacitást az adott 
tagállam egy vagy több harmadik országgal 
közös határán, és a 4. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt egyedi kritériumok 
alapján jelentős előnyöket nyújt legalább 
két tagállam számára. A tagállamok 
számára nyújtott előnyök kiszámítását a 
villamosenergia-piaci ENTSO végzi, és 
teszi közzé az uniós tízéves 
hálózatfejlesztési terv keretében;

a) a II. melléklet 1. a) és e) pontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
kölcsönös érdekű projektek esetében a 
projekt növeli a nettó átviteli kapacitást 
vagy a kereskedelmi áramlások számára 
rendelkezésre álló kapacitást az adott 
tagállam egy vagy több harmadik országgal 
közös határán, és a 4. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt egyedi kritériumok 
alapján jelentős előnyöket nyújt legalább 
egy tagállam számára. A tagállam számára 
nyújtott előnyök kiszámítását a 
villamosenergia-piaci ENTSO végzi, és 
teszi közzé az uniós tízéves 
hálózatfejlesztési terv keretében;

Or. en

Módosítás 987
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a II. melléklet 3. pontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
kölcsönös érdekű projektek esetében a 
hidrogénprojekt lehetővé teszi a 
hidrogénnek egy tagállam egy vagy több 
harmadik országgal közös határán történő 
átvitelét, és bizonyítja, hogy a 4. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt egyedi kritériumok 
alapján jelentős előnyöket nyújt legalább 
két tagállam számára. A tagállamok 
számára nyújtott előnyök kiszámítását a 
földgázpiaci ENTSO végzi, és teszi közzé 
az uniós tízéves hálózatfejlesztési terv 

törölve
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keretében;

Or. en

Módosítás 988
Eva Kaili

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a II. melléklet 3. pontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
kölcsönös érdekű projektek esetében a 
hidrogénprojekt lehetővé teszi a 
hidrogénnek egy tagállam egy vagy több 
harmadik országgal közös határán történő 
átvitelét, és bizonyítja, hogy a 4. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt egyedi kritériumok 
alapján jelentős előnyöket nyújt legalább 
két tagállam számára. A tagállamok 
számára nyújtott előnyök kiszámítását a 
földgázpiaci ENTSO végzi, és teszi közzé 
az uniós tízéves hálózatfejlesztési terv 
keretében;

b) a II. melléklet 3. pontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
kölcsönös érdekű projektek esetében a 
hidrogénprojekt lehetővé teszi a 
hidrogénnek egy tagállam egy vagy több 
harmadik országgal közös határán történő 
átvitelét, és bizonyítja, hogy a 4. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt egyedi kritériumok 
alapján jelentős előnyöket nyújt legalább 
egy tagállam számára. A tagállamok 
számára nyújtott előnyök kiszámítását a 
földgázpiaci ENTSO végzi, és teszi közzé 
az uniós tízéves hálózatfejlesztési terv 
keretében;

Or. en

Módosítás 989
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
IV melléklet – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a II. melléklet 3. pontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
kölcsönös érdekű projektek esetében a 
hidrogénprojekt lehetővé teszi a 

b) a II. melléklet 3. pontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
kölcsönös érdekű projektek esetében a 
hidrogénprojekt lehetővé teszi a 
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hidrogénnek egy tagállam egy vagy több 
harmadik országgal közös határán történő 
átvitelét, és bizonyítja, hogy a 4. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt egyedi kritériumok 
alapján jelentős előnyöket nyújt legalább 
két tagállam számára. A tagállamok 
számára nyújtott előnyök kiszámítását a 
földgázpiaci ENTSO végzi, és teszi közzé 
az uniós tízéves hálózatfejlesztési terv 
keretében;

hidrogénnek egy tagállam egy vagy több 
harmadik országgal közös határán történő 
átvitelét, és bizonyítja, hogy a 4. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt egyedi kritériumok 
alapján jelentős előnyöket nyújt legalább 
egy tagállam számára. A tagállamok 
számára nyújtott előnyök kiszámítását a 
földgázpiaci ENTSO végzi, és teszi közzé 
az uniós tízéves hálózatfejlesztési terv 
keretében;

Or. en

Módosítás 990
Christophe Grudler, Valérie Hayer, Klemen Grošelj

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a II. melléklet 3. pontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
kölcsönös érdekű projektek esetében a 
hidrogénprojekt lehetővé teszi a 
hidrogénnek egy tagállam egy vagy több 
harmadik országgal közös határán történő 
átvitelét, és bizonyítja, hogy a 4. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt egyedi kritériumok 
alapján jelentős előnyöket nyújt legalább 
két tagállam számára. A tagállamok 
számára nyújtott előnyök kiszámítását a 
földgázpiaci ENTSO végzi, és teszi közzé 
az uniós tízéves hálózatfejlesztési terv 
keretében;

b) a II. melléklet 3. pontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
kölcsönös érdekű projektek esetében a 
hidrogénprojekt lehetővé teszi a 
hidrogénnek egy tagállam egy vagy több 
harmadik országgal közös határán történő 
átvitelét, és bizonyítja, hogy a 4. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt egyedi kritériumok 
alapján jelentős előnyöket nyújt legalább 
egy tagállam számára. A tagállam számára 
nyújtott előnyök kiszámítását a 
földgázpiaci ENTSO végzi, és teszi közzé 
az uniós tízéves hálózatfejlesztési terv 
keretében;

Or. en

Módosítás 991
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 pont – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a II. melléklet 5. pontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
kölcsönös érdekű projektek esetében a 
projekt felhasználható antropogén eredetű 
szén-dioxid legalább két tagállam és egy 
harmadik ország általi szállítására.

törölve

Or. en

Módosítás 992
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a II. melléklet 5. pontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
kölcsönös érdekű projektek esetében a 
projekt felhasználható antropogén eredetű 
szén-dioxid legalább két tagállam és egy 
harmadik ország általi szállítására.

c) a II. melléklet 5. pontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
kölcsönös érdekű projektek esetében a 
projekt felhasználható antropogén eredetű 
szén-dioxid legalább két tagállam és egy 
harmadik ország általi szállítására vagy 
tárolására.

Or. en

Módosítás 993
Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a II. melléklet 5. pontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
kölcsönös érdekű projektek esetében a 
projekt felhasználható antropogén eredetű 
szén-dioxid legalább két tagállam és egy 
harmadik ország általi szállítására.

c) a II. melléklet 5. pontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
kölcsönös érdekű projektek esetében a 
projekt felhasználható antropogén eredetű 
szén-dioxid legalább két tagállam és egy 
harmadik ország általi szállítására vagy 
tárolására.
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Or. en

Módosítás 994
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
IV melléklet – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a II. melléklet 5. pontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
kölcsönös érdekű projektek esetében a 
projekt felhasználható antropogén eredetű 
szén-dioxid legalább két tagállam és egy 
harmadik ország általi szállítására.

c) a II. melléklet 5. pontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
kölcsönös érdekű projektek esetében a 
projekt felhasználható antropogén eredetű 
szén-dioxid legalább egy tagállam és egy 
harmadik ország általi szállítására és 
tárolására.

Or. en

Módosítás 995
Christophe Grudler, Valérie Hayer, Klemen Grošelj

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a II. melléklet 5. pontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
kölcsönös érdekű projektek esetében a 
projekt felhasználható antropogén eredetű 
szén-dioxid legalább két tagállam és egy 
harmadik ország általi szállítására.

c) a II. melléklet 5. pontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
kölcsönös érdekű projektek esetében a 
projekt felhasználható antropogén eredetű 
szén-dioxid legalább egy tagállam és egy 
harmadik ország általi szállítására.

Or. en

Módosítás 996
Eva Kaili
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Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a II. melléklet 5. pontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
kölcsönös érdekű projektek esetében a 
projekt felhasználható antropogén eredetű 
szén-dioxid legalább két tagállam és egy 
harmadik ország általi szállítására.

c) a II. melléklet 5. pontjában 
meghatározott kategóriába tartozó 
kölcsönös érdekű projektek esetében a 
projekt felhasználható antropogén eredetű 
szén-dioxid legalább egy tagállam és egy 
harmadik ország általi szállítására.

Or. en

Módosítás 997
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. a II. melléklet 1. a), b), c) és e) 
pontjában említett kategóriákba tartozó 
projektek tekintetében a 4. cikkben 
felsorolt kritériumok értékelése a 
következőképpen történik:

3. a II. melléklet 1. a), b) és c) 
pontjában említett kategóriákba tartozó 
projektek tekintetében a 4. cikkben 
felsorolt kritériumok értékelése a 
következőképpen történik:

Or. en

Módosítás 998
Emma Wiesner, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Morten Petersen, Bart Groothuis, 
Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 3 pont – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a határokon átnyúló projektek 
esetében a mindkét áramlási irányban mért 
hálózati átviteli kapacitásra gyakorolt hatás 
kiszámítása, a továbbított áram 
mennyiségében (MW) mérve, és ezek 

i. a határokon átnyúló projektek és 
újraberuházások esetében a mindkét 
áramlási irányban mért hálózati átviteli 
kapacitásra gyakorolt hatás kiszámítása, a 
továbbított áram mennyiségében (MW) 
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hozzájárulása a minimum 15 %-os 
összekapcsolódási cél eléréséhez, illetve a 
jelentős határokon átnyúló hatással bíró 
projektek esetében az érintett tagállamok 
közötti és az érintett tagállamok és 
harmadik országok közötti határ menti 
vagy az érintett tagállamokon belüli 
hálózati átviteli kapacitásra, valamint az 
érintett tagállamokban a kereslet és a 
kínálat közötti egyensúlyra és a hálózati 
műveletekre gyakorolt hatás kiszámítása;

mérve, és ezek hozzájárulása a minimum 
15%-os összekapcsolódási cél eléréséhez, 
illetve a jelentős határokon átnyúló hatással 
bíró projektek esetében az érintett 
tagállamok közötti és az érintett tagállamok 
és harmadik országok közötti határ menti 
vagy az érintett tagállamokon belüli 
hálózati átviteli kapacitásra, valamint az 
érintett tagállamokban a kereslet és a 
kínálat közötti egyensúlyra és a hálózati 
műveletekre gyakorolt hatás kiszámítása;

Or. en

Indokolás

Az európai átviteli rendszerekbe történő beruházásoknak növelniük kell a piaci integrációt és 
a rendszerösszeköttetést, ugyanakkor a fenntartott üzemeltetési feltételek és az integráció 
szintjének biztosítása érdekében a jelenlegi infrastruktúrába történő újbóli beruházásokra is 
szükség van.

Módosítás 999
Claudia Gamon, Martina Dlabajová, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 3 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a fenntarthatóság szintje az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
megtakarításával mérve;

Or. en

Módosítás 1000
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 3 pont – b pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megújuló forrásokból előállított 
energia főbb fogyasztói központokhoz és 
tárolóhelyekhez történő átvitelét a legújabb 
rendelkezésre álló, uniós tízéves 
villamosenergiahálózat-fejlesztési tervben 
szereplő elemzéssel összhangban mérik, 
különösen az alábbiak révén:

b) a megújuló forrásokból előállított 
energia főbb fogyasztói központokhoz és 
tárolóhelyekhez történő átvitelét és 
elosztását a legújabb rendelkezésre álló, 
uniós tízéves villamosenergiahálózat-
fejlesztési tervben szereplő elemzéssel 
összhangban mérik, különösen az alábbiak 
révén:

Or. en

Módosítás 1001
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 3 pont – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a villamosenergia-átvitel 
tekintetében a projektnek köszönhetően 
bekapcsolt és továbbított, megújuló 
forrásból származó energiatermelési 
kapacitás becsült mennyiségének 
kiszámítása (technológiák szerint, MW-
ban), az adott tagállam által a (EU) 
2018/1999 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek62 megfelelően benyújtott 
nemzeti energia- és klímaterv szerint az 
adott tagállamban 2030-ig megvalósítandó, 
azonos típusú megújuló energiaforrásokból 
származó összes energiatermelési kapacitás 
mennyiségéhez viszonyítva;

i. a villamosenergia-átvitel és -
elosztás tekintetében a projektnek 
köszönhetően bekapcsolt, továbbított és 
elosztott, megújuló forrásból származó 
energiatermelési kapacitás becsült 
mennyiségének kiszámítása (technológiák 
szerint, MW-ban), a kevesebb korlátozásra 
és a járulékos energiatermelési 
kapacitásra tekintettel, az adott tagállam 
által a (EU) 2018/1999 európai parlamenti 
és tanácsi rendeletnek62 megfelelően 
benyújtott nemzeti energia- és klímaterv 
szerint az adott tagállamban 2030-ig 
megvalósítandó, azonos típusú megújuló 
energiaforrásokból származó összes 
energiatermelési kapacitás mennyiségéhez 
viszonyítva;

_________________ _________________
62 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 
715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 

62 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2018/1999 rendelete (2018. december 11.) 
az energiaunió és az éghajlat-politika 
irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 
715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 



PE691.401v01-00 152/195 AM\1229551HU.docx

HU

2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, 
a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, a 
2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi 
irányelv módosításáról, továbbá az 
525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
328., 2018.12.21., 1. o.).

2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, 
a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, a 
2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi 
irányelv módosításáról, továbbá az 
525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 
328., 2018.12.21., 1. o.).

Or. en

Módosítás 1002
Claudia Gamon, Martina Dlabajová, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Nicola Danti, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bart Groothuis, Susana Solís 
Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 3 pont – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. vagy a villamosenergia-tárolás 
tekintetében a projekt által biztosított új 
kapacitás összehasonlítása az V. melléklet 
szerinti vizsgált területen az ugyanazon 
tárolási technológiához kapcsolódó összes 
meglévő kapacitással;

ii. vagy az energia-tárolás 
tekintetében a projekt által biztosított új 
kapacitás összehasonlítása az V. melléklet 
szerinti vizsgált területen az ugyanazon 
tárolási technológiához kapcsolódó összes 
meglévő kapacitással;

Or. en

Indokolás

Ki kell emelni az energiatárolás szerepét, mivel fokozott jelentőségű a dekarbonizált 
energiaszerkezet szempontjából.

Módosítás 1003
Emma Wiesner, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 3 pont – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. vagy a villamosenergia-tárolás 
tekintetében a projekt által biztosított új 

ii. vagy az energia-tárolás 
tekintetében a projekt által biztosított 
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kapacitás összehasonlítása az V. melléklet 
szerinti vizsgált területen az ugyanazon 
tárolási technológiához kapcsolódó összes 
meglévő kapacitással;

kapacitás összehasonlítása az V. melléklet 
szerinti vizsgált területen az ugyanazon 
tárolási technológiához kapcsolódó összes 
meglévő kapacitással;

Or. en

Indokolás

Az európai átviteli rendszerekbe történő beruházásoknak növelniük kell a piaci integrációt és 
a rendszerösszeköttetést, ugyanakkor a fenntartott üzemeltetési feltételek és az integráció 
szintjének biztosítása érdekében a jelenlegi infrastruktúrába történő újbóli beruházásokra is 
szükség van.

Módosítás 1004
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 3 pont – b pont – ii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. hozzájárulás az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
csökkentéséhez.

Or. en

Módosítás 1005
Claudia Gamon, Martina Dlabajová, Emma Wiesner, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, 
Christophe Grudler, Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellátás biztonságát, a kölcsönös 
átjárhatóságot és a rendszer biztonságos 
működését a legújabb rendelkezésre álló, 
uniós tízéves villamosenergiahálózat-
fejlesztési tervben szereplő elemzéssel 
összhangban mérik, elsősorban olyan 
módon, hogy felmérik, milyen hatást 
gyakorol egy adott projekt az V. melléklet 

c) az ellátás biztonságát, a kölcsönös 
átjárhatóságot és a rendszer biztonságos 
működését a legújabb rendelkezésre álló, 
uniós tízéves villamosenergiahálózat-
fejlesztési tervben szereplő elemzéssel 
összhangban mérik, elsősorban olyan 
módon, hogy felmérik, milyen hatást 
gyakorol egy adott projekt az V. melléklet 
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szerinti vizsgált területen a várható beviteli 
veszteségre, az előállítás és az átvitel 
meghatározott beviteli időszakok egy 
csoportjára vonatkozó megfelelősége 
tekintetében, figyelembe véve az éghajlati 
eredetű szélsőséges időjárási jelenségekben 
várható változásokat és azoknak az 
infrastruktúra tűrőképességére gyakorolt 
hatását. Adott esetben mérni kell, hogy a 
projekt milyen hatást gyakorol a 
rendszerműködtetés és a 
rendszerszolgáltatások független és 
megbízható ellenőrzésére.

szerinti vizsgált területen a várható beviteli 
veszteségre, az előállítás és az átvitel 
meghatározott beviteli időszakok egy 
csoportjára vonatkozó megfelelősége 
tekintetében, figyelembe véve az éghajlati 
eredetű szélsőséges időjárási jelenségekben 
várható változásokat és azoknak az 
infrastruktúra tűrőképességére gyakorolt 
hatását, a terület gazdasági és társadalmi 
fejlődésében várható változásokat és a 
közlekedési ágazat áramigényének 
várható – különösen az elektromos 
járművek autópályákon, főútvonalakon és 
városi területeken tapasztalható – jelentős 
növekedését. Adott esetben mérni kell, 
hogy a projekt milyen hatást gyakorol a 
rendszerműködtetés és a 
rendszerszolgáltatások független és 
megbízható ellenőrzésére.

Or. en

Indokolás

A töltőinfrastruktúra lehetővé teszi az ágazati integrációt, hozzájárul a hálózatstabilitáshoz 
azáltal, hogy tárolókapacitást nyújt az elektromos járművek akkumulátorában, és a mobilitás 
természeténél fogva egyértelműen határokon átnyúló hatással bír. Mivel vitathatatlanul 
hozzájárul a közúti szállítás dekarbonizációjához, egyértelműen teljesíti a közös érdekű 
projekt-jelöltek kritériumait.

Módosítás 1006
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. a II. melléklet 1. d) pontjában 
említett kategóriába tartozó projektek 
tekintetében a 4. cikkben felsorolt 
kritériumok értékelése a következőképpen 
történik:

4. a II. melléklet 1. d) pontjában 
említett kategóriába tartozó projektek 
tekintetében a 4. cikkben felsorolt 
kritériumok értékelése a következőképpen 
történik:

a) A fenntarthatóság szintje:
E kritérium méréséhez értékelni kell, hogy 
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a projekt mennyiben teszi lehetővé a 
hálózat számára a megújuló energia 
összekapcsolását, szállítását és elosztását, 
valamint azt, hogy a projekt mennyiben 
váltja ki a hálózatbővítésbe és az 
energiatermelésbe való beruházás 
szükségességét, továbbá a 7a. pontban 
megállapított kritériumokat.
b) Az ellátás biztonsága:
E kritériumot legalább a következő 
mutatók egyikével kell mérni: a 
villamosenergia-hálózat összetevőinek 
százalékos hasznosítását (azaz az átlagos 
terhelést), a hálózati összetevők 
rendelkezésre állását (a tervezett és nem 
tervezett karbantartással összefüggésben) 
és ennek a hálózati teljesítményre 
gyakorolt hatását, valamint az 
üzemzavarok időtartamát és gyakoriságát, 
beleértve az éghajlattal kapcsolatos 
üzemzavarokat is.
c) Piaci integráció:
E kritérium méréséhez értékelni kell az 
innovatív rendszerműködtetés és 
összekapcsolás elterjedtségét, valamint 
más ágazatok integrációjának, és az új 
üzleti modellek és piaci struktúrák 
elősegítésének mértékét.
d) Hálózatbiztonság, az ellátás 
rugalmassága és minősége:
E kritérium méréséhez értékelni kell a 
rendszer rugalmasságának innovatív 
megközelítését, a kiberbiztonságot, az 
átvitelirendszer-üzemeltetői és az 
elosztórendszer-üzemeltetői szint közötti 
hatékony működőképességet, vagy az 
elosztórendszer-üzemeltetők között az 
összes rugalmassági forrás bevonásának 
képességét, ideértve a felhasználóoldali 
választ, a tárolást, az aktív fogyasztókat és 
az elektromobilitást, az 
energiahatékonysági intézkedéseket, a 
digitális eszközök és az IKT figyelemmel 
kísérési és ellenőrzési célokra történő 
költséghatékony felhasználását, a 
villamosenergia-rendszer stabilitását, 
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valamint a feszültség minősége szerinti 
teljesítményt.
(az a)–d) pontban szereplő kritériumok 
helyettesítik az eredeti táblázatot: 4. 
melléklet, 4. táblázat.)

Or. en

Módosítás 1007
Emma Wiesner, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. a II. melléklet 1. d) pontjában 
említett kategóriába tartozó projektek 
tekintetében a 4. cikkben felsorolt 
kritériumok értékelése a következőképpen 
történik:

4. A II. melléklet 1. d) és (új) 1. ea) 
pontjában említett kategóriába tartozó 
projektek tekintetében a 4. cikkben 
felsorolt kritériumok értékelése a 
következőképpen történik:

Or. en

Indokolás

A hálózati összetevők központi szerepet játszanak a lehetséges frekvenciaingadozások 
stabilizálásában, miközben fokozzák az üzemeltetési biztonságot, az áram és a feszültség 
minőségét. Az összetevők telepíthetők az átviteli hálózat bővítésével összekapcsolva, vagy 
telepíthetők egyéni beruházások formájában. A hálózat stabilizálásának és az áramminőség 
javításának az igénye fokozódik, ahogy egyre több váltakozó és megújuló energiaforrást 
integrálnak az európai energiahálózatba.

Módosítás 1008
Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A II. melléklet 1. d) pontjában 
említett kategóriába tartozó projektek 
tekintetében a 4. cikkben felsorolt 
kritériumok értékelése a következőképpen 

4. A II. melléklet 1. d) és e) pontjában 
említett kategóriákba tartozó projektek 
tekintetében a 4. cikkben felsorolt 
kritériumok értékelése a következőképpen 
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történik: történik:

Or. en

Módosítás 1009
François-Xavier Bellamy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a.  A fenntarthatóság szintje: Ezt a 
kritériumot a megújuló és az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású energiaforrások 
hálózatba történő integrálhatóságának 
mértékét értékelve vagy adott esetben az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
szempontjából kell mérni.

Or. en

Módosítás 1010
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Fenntarthatóság, a projekt 
alábbiakhoz való hozzájárulásaként mérve: 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentése a különböző végfelhasználói 
alkalmazások (például az iparban vagy a 
közlekedésben történő alkalmazás) 
esetében; rugalmasság és szezonális 
tárolási lehetőségek a megújuló 
villamosenergia-termelés esetében; vagy a 
megújuló hidrogén integrálása.

a) Fenntarthatóság, a projekt 
alábbiakhoz való hozzájárulásaként mérve:

i. az üvegházhatásúgáz-kibocsátás teljes 
életciklusra vonatkoztatott csökkentése a 
végfelhasználói alkalmazások esetében, 
ami nagyobb, mint az a csökkenés, amely 
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az energiahatékonyságot és a megújuló 
energia közvetlen felhasználását magában 
foglaló alternatívák által lett volna 
elérhető;

ii. az üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
csökkentése az egész rendszerben, 
tekintetbe véve többek között a projekt 
hozzájárulását a megújuló energiából 
elektrolízis céljából történő pótlólagos 
villamosenergia-termeléshez és a 
hidrogéngyártás alapján a fosszilis alapú 
energiáról a megújuló energiára történő 
váltásból fakadóan elért csökkent 
kibocsátáshoz; 
iii. rugalmasság és szezonális tárolási 
lehetőségek a megújuló villamosenergia-
termelés esetében;

iv. a 7. a) pontban meghatározott 
kritériumoknak való megfelelés.

Or. en

Módosítás 1011
Christophe Grudler, Klemen Grošelj

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Fenntarthatóság, a projekt 
alábbiakhoz való hozzájárulásaként mérve: 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentése a különböző végfelhasználói 
alkalmazások (például az iparban vagy a 
közlekedésben történő alkalmazás) 
esetében; rugalmasság és szezonális 
tárolási lehetőségek a megújuló 
villamosenergia-termelés esetében; vagy a 
megújuló hidrogén integrálása.

a) Fenntarthatóság, a projekt 
alábbiakhoz való hozzájárulásaként mérve: 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás teljes 
életciklusra vonatkoztatott megtakarítása 
(beleértve a közvetett kibocsátásokat is) a 
különböző végfelhasználói alkalmazások 
(például az iparban vagy a közlekedésben 
történő alkalmazás) esetében, a 94 
gCO2eq/MJ fosszilisüzemanyag-
komparátorhoz viszonyítva az előírt 70%-
os követelménynek megfelelően, az (EU) 
2018/2001 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 25. cikkének (2) bekezdésében, 
valamint V. mellékletében 
meghatározottak szerint. A teljes 
életciklusra számított 
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üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarítást az (EU) 2018/2001 irányelv 
28. cikkének (5) bekezdésében említett 
módszertan vagy – alternatív 
megoldásként – az ISO 14067, illetve az 
ISO 14064-1 szabvány alapján számítják 
ki. Ezeket adott esetben az (EU) 
2018/2001 irányelv 30. cikkével 
összhangban, vagy egy független 
harmadik fél ellenőrzi; rugalmasság és 
szezonális tárolási lehetőségek a megújuló 
villamosenergia-termelés esetében; vagy a 
megújuló hidrogén integrálása.

Or. en

Módosítás 1012
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 Niebler, Angelika Winzig, Ioan-
Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Fenntarthatóság, a projekt 
alábbiakhoz való hozzájárulásaként mérve: 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentése a különböző végfelhasználói 
alkalmazások (például az iparban vagy a 
közlekedésben történő alkalmazás) 
esetében; rugalmasság és szezonális 
tárolási lehetőségek a megújuló 
villamosenergia-termelés esetében; vagy a 
megújuló hidrogén integrálása.

a) Fenntarthatóság, a projekt 
alábbiakhoz való hozzájárulásaként mérve: 
a közvetlen vagy közvetett 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
a kibocsátáscsökkentési nehézségekkel 
szembenéző ágazatok különböző 
alkalmazásai (például az iparban, a 
fűtésben, hűtésben vagy a közlekedésben 
történő alkalmazás) esetében; rugalmasság 
és szezonális tárolási lehetőségek a 
megújuló villamosenergia-termelés 
esetében; vagy a megújuló hidrogén 
integrálása kibocsátáscsökkentési 
nehézségekkel szembenéző ágazatokba.

Or. en
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Módosítás 1013
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Fenntarthatóság, a projekt 
alábbiakhoz való hozzájárulásaként mérve: 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentése a különböző végfelhasználói 
alkalmazások (például az iparban vagy a 
közlekedésben történő alkalmazás) 
esetében; rugalmasság és szezonális 
tárolási lehetőségek a megújuló 
villamosenergia-termelés esetében; vagy a 
megújuló hidrogén integrálása.

a) Fenntarthatóság, a projekt 
alábbiakhoz való hozzájárulásaként mérve: 
a közvetlen vagy közvetett 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
a különböző végfelhasználói alkalmazások 
(például az iparban, a mezőgazdaságban, a 
fűtésben vagy a közlekedésben történő 
alkalmazás) esetében; rugalmasság és 
szezonális, illetve rövid távú tárolási 
lehetőségek a megújuló villamosenergia-
termelés esetében; vagy a megújuló és az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
hidrogén integrálása.

Or. en

Módosítás 1014
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Niels 
Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Fenntarthatóság, a projekt 
alábbiakhoz való hozzájárulásaként mérve: 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentése a különböző végfelhasználói 
alkalmazások (például az iparban vagy a 
közlekedésben történő alkalmazás) 
esetében; rugalmasság és szezonális 
tárolási lehetőségek a megújuló 
villamosenergia-termelés esetében; vagy a 
megújuló hidrogén integrálása.

a) Fenntarthatóság, a projekt 
alábbiakhoz való hozzájárulásaként mérve: 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentése a kibocsátáscsökkentési 
nehézségekkel szembenéző ágazatok 
különböző végfelhasználói alkalmazásai 
(például a nehéziparban vagy a hosszú 
szolgálati idejű szállításban történő 
alkalmazás) esetében; rugalmasság és 
szezonális tárolási lehetőségek a megújuló 
villamosenergia-termelés esetében; vagy a 
megújuló hidrogén integrálása.

Or. en
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Módosítás 1015
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Fenntarthatóság, a projekt 
alábbiakhoz való hozzájárulásaként mérve: 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentése a különböző végfelhasználói 
alkalmazások (például az iparban vagy a 
közlekedésben történő alkalmazás) 
esetében; rugalmasság és szezonális 
tárolási lehetőségek a megújuló 
villamosenergia-termelés esetében; vagy a 
megújuló hidrogén integrálása.

a) Fenntarthatóság, a projekt 
alábbiakhoz való hozzájárulásaként mérve: 
az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentése a kibocsátáscsökkentési 
nehézségekkel szembenéző ágazatok 
alkalmazásai (például az iparban vagy a 
közlekedésben történő alkalmazás) 
esetében; rugalmasság és szezonális 
tárolási lehetőségek a megújuló 
villamosenergia-termelés esetében; vagy a 
megújuló hidrogén integrálása.

Or. en

Módosítás 1016
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Jerzy Buzek, Maria Spyraki, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec, Markus Pieper, Tomas Tobé, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Ioan-
Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a piaci integráció és a kölcsönös 
átjárhatóság méréséhez kiszámítják, 
mekkora hozzáadott értéket képvisel a 
projekt a piaci területek integrációja és az 
árak közeledése, valamint a rendszer 
átfogó rugalmassága szempontjából.

b) a piaci integráció és a kölcsönös 
átjárhatóság méréséhez összehasonlítják a 
határokon átnyúló hidrogénszállítási 
kapacitást két tagállam közös határán a 
projekt megbízásba adását megelőző 
helyzettel.

Or. en
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Módosítás 1017
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Jens Geier, Carlos Zorrinho, Marek Paweł Balt, Niels 
Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a piaci integráció és a kölcsönös 
átjárhatóság méréséhez kiszámítják, 
mekkora hozzáadott értéket képvisel a 
projekt a piaci területek integrációja és az 
árak közeledése, valamint a rendszer 
átfogó rugalmassága szempontjából.

b) a piaci integráció és a kölcsönös 
átjárhatóság méréséhez lényegesen 
fokozzák a határokon átnyúló meglévő 
hidrogénszállítási kapacitást két tagállam 
közös határán, és ezt összehasonlítják a 
projekt megbízásba adását megelőző 
helyzettel.

Or. en

Módosítás 1018
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a piaci integráció és a kölcsönös 
átjárhatóság méréséhez kiszámítják, 
mekkora hozzáadott értéket képvisel a 
projekt a piaci területek integrációja és az 
árak közeledése, valamint a rendszer 
átfogó rugalmassága szempontjából.

b) a piaci integráció és a kölcsönös 
átjárhatóság méréséhez lényegesen 
fokozzák a határokon átnyúló meglévő 
hidrogénszállítási kapacitást két tagállam 
közös határán, és ezt összehasonlítják a 
projekt megbízásba adását megelőző 
helyzettel

Or. en

Módosítás 1019
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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b) a piaci integráció és a kölcsönös 
átjárhatóság méréséhez kiszámítják, 
mekkora hozzáadott értéket képvisel a 
projekt a piaci területek integrációja és az 
árak közeledése, valamint a rendszer 
átfogó rugalmassága szempontjából.

b) a rendszerintegráció, a piaci 
integráció és a kölcsönös átjárhatóság 
méréséhez kiszámítják, mekkora 
hozzáadott értéket képvisel a projekt a 
piaci területek integrációja és az árak 
közeledése, valamint a rendszer átfogó 
rugalmassága szempontjából.

Or. en

Módosítás 1020
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 5 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellátás biztonsága és 
rugalmassága, amelynek mérése a projekt 
által a hidrogénellátás rezilienciájához, 
változatosságához és rugalmasságához 
hozzáadott érték kiszámításával történik.

törölve

Or. en

Módosítás 1021
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 5 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellátás biztonsága és 
rugalmassága, amelynek mérése a projekt 
által a hidrogénellátás rezilienciájához, 
változatosságához és rugalmasságához 
hozzáadott érték kiszámításával történik.

c) az ellátás biztonsága és 
rugalmassága, amelynek mérése a projekt 
által a megújulóenergia-alapú 
hidrogénellátás rezilienciájához és 
rugalmasságához hozzáadott érték 
kiszámításával történik.

Or. en
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Módosítás 1022
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 6 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. a II. melléklet 2. pontjában említett 
kategóriába tartozó intelligens gázhálózati 
projektek tekintetében a 4. cikkben 
felsorolt kritériumok értékelése a 
következőképpen történik:

6. a II. melléklet 2. pontjában említett 
kategóriába tartozó fűtési és hűtési 
projektek tekintetében a 4. cikkben 
felsorolt kritériumok értékelése a 
következőképpen történik:

Or. en

Módosítás 1023
Martin Hojsík

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 6 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fenntarthatóság szintje, amelyet a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok gázhálózatba integrált 
részarányának, a teljes rendszer szén-
dioxid-mentesítése felé mutató ezzel járó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás-
megtakarításnak és a szivárgás megfelelő 
észlelésének értékelésével mérnek.

a) a fenntarthatóság szintje, amelyet a 
következők értékelésével mérnek:

i. a megújuló energia hálózatba integrált 
részaránya és a teljes rendszer szén-dioxid-
mentesítése felé mutató, teljes életciklusra 
számított üvegházhatásúgáz-kibocsátás-
megtakarítás;

ii. az üzembe helyezéstől számított ötödik 
évre el kell érniük a 80% feletti átlagos 
éves felhasználási arányt, és élettartamuk 
végéig fenn kell tartaniuk ezt a minimális 
szintet;
iii. teljesíteniük kell a fenntartható 
használat és az erőforrások – többek 
között a víz – védelmének célkitűzéseivel, 
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a hulladékkezeléssel, a nyersanyagok és 
másodlagos anyagok minimalizálásával, a 
szennyezés megelőzésével és 
visszaszorításával, a biológiai sokféleség 
és az ökoszisztémák védelmével és 
helyreállításával, valamint a 
levegőminőséggel kapcsolatos egyéb 
fenntarthatósági kritériumokat is;
A projektnek minden forgatókönyv szerint 
és minden időkeretben, beleértve a 2050-
re szóló távlatban nettó fenntarthatósági 
előnyökkel kell járnia.

Or. en

Módosítás 1024
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 6 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a) a fenntarthatóság szintje, amelyet 
a megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok gázhálózatba integrált 
részarányának, a teljes rendszer szén-
dioxid-mentesítése felé mutató ezzel járó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás-
megtakarításnak és a szivárgás megfelelő 
észlelésének értékelésével mérnek.

a) a fenntarthatóság szintje: 

i. a projektnek köszönhetően a megújuló 
energiából fakadó hő- és hűtőenergia-
termelés és/vagy az azzal összefüggő és a 
hálózatba integrált elkerülhetetlen 
hulladékhő/-hűtőenergia részarányának 
értékelése; a megújuló energia 
tekintetében összehasonlítást kell végezni 
az érintett tagállamoknak az adott 
megújuló energiaforrás-típusok 2030-ra 
tervezett részarányára vonatkozóan az 
(EU) 2018/1999 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerint benyújtott 
tagállami nemzeti energia- és 
klímatervekkel összhangban; 
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ii. a teljes rendszer szén-dioxid-mentesítése 
felé mutató üvegházhatásúgáz-kibocsátás-
megtakarítás mérése, figyelembe véve 
többek között a fosszilis alapúról a 
megújulóenergia-alapú energiatermelésre 
való átállást a meglévő hálózatokban és a 
hálózat javított hatékonyságát;
iii. a 7. a) (új) pontban meghatározott 
kritériumoknak való megfelelés.

Or. en

Módosítás 1025
Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 6 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fenntarthatóság szintje, amelyet a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok gázhálózatba integrált 
részarányának, a teljes rendszer szén-
dioxid-mentesítése felé mutató ezzel járó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás-
megtakarításnak és a szivárgás megfelelő 
észlelésének értékelésével mérnek.

a) a fenntarthatóság szintje, amelyet a 
megújuló gázok 100%-os részarányának 
elérése céljából a megújuló metán-alapú 
gázok gázhálózatba integrált növekvő 
részarányának, a teljes rendszer szén-
dioxid-mentesítése felé mutató ezzel járó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás-
megtakarításnak és a metánszivárgás 
megfelelő észlelésének értékelésével 
mérnek; mindezeket a kritériumokat 
annak a kockázatnak a 
figyelembevételével kell értékelni, hogy 
ezek a gázhálózatok a fosszilis 
üzemanyagok fokozatos kivezetésének 
ideje alatt meg nem térülő 
vagyoneszközökké válhatnak.

Or. en

Módosítás 1026
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Niels 
Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
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IV melléklet – 6 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fenntarthatóság szintje, amelyet a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok gázhálózatba integrált 
részarányának, a teljes rendszer szén-
dioxid-mentesítése felé mutató ezzel járó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás-
megtakarításnak és a szivárgás megfelelő 
észlelésének értékelésével mérnek.

a) a fenntarthatóság szintje, amelyet a 
megújuló gázok gázhálózatba integrált 
részarányának, a teljes rendszer szén-
dioxid-mentesítése felé mutató ezzel járó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás-
megtakarításnak és a szivárgás megfelelő 
észlelésének értékelésével mérnek.

Or. en

Módosítás 1027
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
IV melléklet – 6 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ellátás minőségének és 
biztonságának méréséhez kiszámítják a 
biztosan rendelkezésre álló gázellátás és a 
csúcsigény közötti arányt, a helyi megújuló 
és alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gázokkal felváltott import arányát, a 
rendszer működésének stabilitását, 
valamint az ellátási zavarok időtartamát és 
gyakoriságát fogyasztónként.

b) az ellátás minőségének és 
biztonságának méréséhez kiszámítják a 
biztosan rendelkezésre álló gázellátás és a 
csúcsigény közötti arányt, a helyi megújuló 
és alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gázokkal felváltott import arányát, a 
rendszer működésének stabilitását, többek 
között a megújuló forrásokból előállított 
villamosenergia termelésében elkerült 
korlátozások értékelésével, valamint az 
ellátási zavarok időtartamát és 
gyakoriságát fogyasztónként.

Or. en

Módosítás 1028
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 6 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ellátás minőségének és 
biztonságának méréséhez kiszámítják a 
biztosan rendelkezésre álló gázellátás és a 
csúcsigény közötti arányt, a helyi megújuló 
és alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gázokkal felváltott import arányát, a 
rendszer működésének stabilitását, az 
ellátási zavarok időtartamát és 
gyakoriságát fogyasztónként.

b) az ellátás minőségének és 
biztonságának méréséhez kiszámítják a 
biztosan rendelkezésre álló ellátás és az 
igény közötti arányt, a helyi megújuló 
forrásokkal és az elkerülhetetlen 
hulladékhővel és hulladék hűtőenergiával 
felváltott fosszilis alapú energia arányát, a 
rendszer működésének stabilitását és a 
hőtároláshoz és -átalakításhoz való 
hozzájárulást; rendszerszolgáltatások a 
villamos energiát hővé/hűtéssé („power-
to-heat/cold”) alakító megoldások révén.

Or. en

Módosítás 1029
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Nicolás González Casares, Niels 
Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 6 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ellátás minőségének és 
biztonságának méréséhez kiszámítják a 
biztosan rendelkezésre álló gázellátás és a 
csúcsigény közötti arányt, a helyi megújuló 
és alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gázokkal felváltott import arányát, a 
rendszer működésének stabilitását, 
valamint az ellátási zavarok időtartamát és 
gyakoriságát fogyasztónként.

b) az ellátás minőségének és 
biztonságának méréséhez kiszámítják a 
biztosan rendelkezésre álló gázellátás és a 
csúcsigény közötti arányt, a helyi megújuló 
energiával és gázokkal felváltott import 
arányát, a rendszer működésének 
stabilitását, valamint az ellátási zavarok 
időtartamát és gyakoriságát 
fogyasztónként.

Or. en

Módosítás 1030
Martin Hojsík
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Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 6 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ellátás minőségének és 
biztonságának méréséhez kiszámítják a 
biztosan rendelkezésre álló gázellátás és a 
csúcsigény közötti arányt, a helyi megújuló 
és alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gázokkal felváltott import arányát, a 
rendszer működésének stabilitását, 
valamint az ellátási zavarok időtartamát és 
gyakoriságát fogyasztónként.

b) az ellátás minőségének és 
biztonságának méréséhez kiszámítják a 
biztosan rendelkezésre álló gázellátás és a 
csúcsigény közötti arányt, a helyi megújuló 
gázokkal felváltott import arányát, a 
rendszer működésének stabilitását, 
valamint az ellátási zavarok időtartamát és 
gyakoriságát fogyasztónként.

Or. en

Módosítás 1031
Susana Solís Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 6 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ellátás minőségének és 
biztonságának méréséhez kiszámítják a 
biztosan rendelkezésre álló gázellátás és a 
csúcsigény közötti arányt, a helyi megújuló 
és alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gázokkal felváltott import arányát, a 
rendszer működésének stabilitását, 
valamint az ellátási zavarok időtartamát és 
gyakoriságát fogyasztónként.

b) az ellátás minőségének és 
biztonságának méréséhez kiszámítják a 
biztosan rendelkezésre álló gázellátás és a 
csúcsigény közötti arányt, a helyi megújuló 
gázokkal felváltott import arányát, a 
rendszer működésének stabilitását, 
valamint az ellátási zavarok időtartamát és 
gyakoriságát fogyasztónként.

Or. en

Módosítás 1032
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 6 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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c) az intelligens energiaágazati 
integráció megkönnyítése, amelynek 
mérése az összekapcsolt 
energiaágazatokban és rendszerekben 
(például a hő- és villamosenergia-
rendszerben), a közlekedésben és az 
iparban elősegített költségmegtakarítás 
értékelésével történik.

c) rugalmassági szolgáltatások, így a 
felhasználóoldali válasz és a tárolás 
lehetővé tétele az intelligens energiaágazati 
integráció megkönnyítése révén az egyéb 
energiahordozókkal és -ágazatokkal való 
összeköttetések megteremtésével, 
amelynek mérése az összekapcsolt 
energiaágazatokban és rendszerekben, 
például a hő- és az villamosenergia-
rendszerben, a közlekedésben és az iparban 
elősegített költségmegtakarítás 
értékelésével történik.

Or. en

Módosítás 1033
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 6 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az intelligens energiaágazati 
integráció megkönnyítése, amelynek 
mérése az összekapcsolt 
energiaágazatokban és rendszerekben, 
például a hő- és villamosenergia-
rendszerben, a közlekedésben és az iparban 
elősegített költségmegtakarítás 
értékelésével történik.

c) rugalmassági szolgáltatások, így a 
felhasználóoldali válasz és a tárolás 
lehetővé tétele az intelligens energiaágazati 
integráció megkönnyítése révén az egyéb 
energiahordozókkal és -ágazatokkal való 
összeköttetések megteremtésével, 
amelynek mérése az összekapcsolt 
energiaágazatokban és rendszerekben, 
például a hő- és az villamosenergia-
rendszerben, a közlekedésben és az iparban 
elősegített költségmegtakarítás 
értékelésével történik.

Or. en

Módosítás 1034
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 6 pont – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az intelligens energiaágazati 
integráció megkönnyítése, amelynek 
mérése az összekapcsolt 
energiaágazatokban és rendszerekben, 
például a hő- és villamosenergia-
rendszerben, a közlekedésben és az iparban 
elősegített költségmegtakarítás 
értékelésével történik.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 1035
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 7 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a hálózatba integrált megújuló 
hidrogén vagy a II. melléklet 4. a) 
pontjának ii. alpontjában meghatározott 
kritériumoknak megfelelő hidrogén 
részarányának értékelésével mérhető 
fenntarthatóság és a kapcsolódó 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarítások;

a) a hálózatba integrálható megújuló 
hidrogén vagy a II. melléklet 4. a) 
pontjának ii. alpontjában meghatározott 
kritériumoknak megfelelő hidrogén vagy 
szintetikus metán részarányának 
értékelésével mérhető fenntarthatóság és a 
kapcsolódó üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarítások;

Or. en

Módosítás 1036
François-Xavier Bellamy

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 7 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a hálózatba integrált megújuló 
hidrogén vagy a II. melléklet 4. a) 
pontjának ii. alpontjában meghatározott 
kritériumoknak megfelelő hidrogén 
részarányának értékelésével mérhető 

a) a hálózatba integrált megújuló 
hidrogén vagy alacsony szén-dioxid-
kibocsátású hidrogén, vagy a II. melléklet 
4. a) pontjának ii. alpontjában 
meghatározott kritériumoknak megfelelő 
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fenntarthatóság és a kapcsolódó 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarítások;

hidrogén részarányának értékelésével 
mérhető fenntarthatóság és a kapcsolódó 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarítások;

Or. en

Módosítás 1037
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
IV melléklet – 7 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a hálózatba integrált megújuló 
hidrogén vagy a II. melléklet 4. a) 
pontjának ii. alpontjában meghatározott 
kritériumoknak megfelelő hidrogén 
részarányának értékelésével mérhető 
fenntarthatóság és a kapcsolódó 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarítások;

a) a hálózatba integrált megújuló 
hidrogén vagy a II. melléklet 4. a) 
pontjának ii. alpontjában meghatározott 
kritériumoknak megfelelő hidrogén vagy 
szintetikus metán részarányának 
értékelésével mérhető fenntarthatóság és a 
kapcsolódó üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarítások;

Or. en

Módosítás 1038
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 7 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a hálózatba integrált megújuló 
hidrogén vagy a II. melléklet 4. a) 
pontjának ii. alpontjában meghatározott 
kritériumoknak megfelelő hidrogén 
részarányának értékelésével mérhető 
fenntarthatóság és a kapcsolódó 

a) a hálózatba integrált 
megújulóenergia-kapacitás és a 
kapcsolódó üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarítások értékelésével, valamint az 
(új) 7a. pontban meghatározott 
kritériumokkal mérhető fenntarthatóság;
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üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarítások;

Or. en

Módosítás 1039
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 7 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az intelligens energiaágazati 
integráció megkönnyítése, amelynek 
mérése az összekapcsolt 
energiaágazatokban és rendszerekben, 
például a gáz-, hidrogén-, energia- és 
hőhálózatokban, a közlekedésben és az 
iparban elősegített költségmegtakarítás, 
valamint a lehetővé tett felhasználóoldali 
válasz volumenének értékelésével történik.

c) rugalmassági szolgáltatások, így a 
felhasználóoldali válasz és a tárolás 
lehetővé tétele az intelligens energiaágazati 
integráció megkönnyítése révén az egyéb 
energiahordozókkal való összeköttetések 
létrehozásával, amelynek mérése az 
összekapcsolt energiaágazatokban és 
rendszerekben, például a hő- és az 
energiarendszerben, a közlekedésben és az 
iparban elősegített költségmegtakarítás, 
valamint a rendszer átfogó 
rugalmasságához való hozzájárulás 
értékelésével történik.

Or. en

Módosítás 1040
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 7 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az intelligens energiaágazati 
integráció megkönnyítése, amelynek 
mérése az összekapcsolt 
energiaágazatokban és rendszerekben, 
például a gáz-, hidrogén-, energia- és 
hőhálózatokban, a közlekedésben és az 

c) rugalmassági szolgáltatások, így a 
felhasználóoldali válasz és a tárolás 
lehetővé tétele az intelligens energiaágazati 
integráció megkönnyítésével, az egyéb 
energiahordozókkal való összeköttetések 
megteremtésével, amelyek mérése az 
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iparban elősegített költségmegtakarítás, 
valamint a lehetővé tett felhasználóoldali 
válasz volumenének értékelésével történik.

összekapcsolt energiaágazatokban és 
rendszerekben, például a hő- és az 
energiarendszerben, a közlekedésben és az 
iparban elősegített költségmegtakarítás 
értékelésével történik.

Or. en

Módosítás 1041
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
IV melléklet – 7 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az intelligens energiaágazati 
integráció megkönnyítése, amelynek 
mérése az összekapcsolt 
energiaágazatokban és rendszerekben, 
például a gáz-, hidrogén-, energia- és 
hőhálózatokban, a közlekedésben és az 
iparban elősegített költségmegtakarítás, 
valamint a lehetővé tett felhasználóoldali 
válasz volumenének értékelésével történik.

c) az intelligens energiaágazati 
integráció megkönnyítése, amelynek 
mérése az összekapcsolt 
energiaágazatokban és rendszerekben, 
például a gáz-, hidrogén-, energia- és 
hőhálózatokban, a közlekedésben és az 
iparban elősegített költség- és 
üvegházhatásúgáz-megtakarítás és az 
energia hatékony felhasználásának, 
valamint a lehetővé tett felhasználóoldali 
válasz volumenének értékelésével történik.

Or. en

Módosítás 1042
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A II. mellékletben felsorolt 
valamennyi kategóriába tartozó 
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projekteknek:
a) az üzembe helyezéstől számított ötödik 
évre el kell érniük a 80% feletti átlagos 
éves felhasználási arányt, és élettartamuk 
végéig fenn kell tartaniuk ezt a minimális 
szintet;
b) teljesíteniük kell a fenntartható 
használat és az erőforrások – többek 
között a víz – védelmének célkitűzéseivel, 
a hulladékkezeléssel, a nyersanyagok és 
másodlagos anyagok használatának 
minimalizálásával, a szennyezés 
megelőzésével és visszaszorításával, a 
biológiai sokféleség és az ökoszisztémák 
védelmével és helyreállításával, valamint a 
levegőminőséggel kapcsolatos egyéb 
fenntarthatósági kritériumokat is;
A kritériumoknak való megfelelés 
elemzése a fajlagos beruházási költségek 
összehasonlítása céljából figyelembe vehet 
mutatószámokat és megfelelő 
referenciaértékeket.
A projekt megújuló energiák 
összekapcsolásához és/vagy 
integrálásához, valamint a teljes 
életciklusra és az egész rendszerre 
vonatkoztatott üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentéséhez való 
hozzájárulásához kapcsolódóan össze kell 
hasonlítani a projekt nélküli és a projekt 
megvalósulása esetén kialakult helyzetet, 
figyelembe véve az e pontban 
meghatározottak szerinti előre jelzett 
felhasználási arányt.

Or. en

Módosítás 1043
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Marek Paweł Balt, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 7 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. a II. melléklet (5) pontjában 
említett energia-infrastruktúra-
kategóriákba tartozó szén-dioxid 
infrastruktúra tekintetében a 4. cikkben 
felsorolt kritériumok értékelése a 
következőképpen történik:
a) fenntarthatóság, amelynek mérése a 
projekt egész élettartama során elért 
lényeges nettó kibocsátás-csökkentés és 
hatékonyság figyelembevételével történik, 
összehasonlítva a megkötésre szánt szén-
dioxid mennyiségének csökkentésére 
irányuló más megoldásokkal, így például 
az energiahatékonysággal vagy a 
megújuló források integrációjával;
b) reziliencia és biztonság, amelynek 
mérése az infrastruktúra biztonságának és 
a rendelkezésre álló legjobb technológia 
használatának az értékelésével történik.
c) az erőforrások hatékony felhasználása 
az egyéb lehetséges szén-dioxid-
infrastruktúra figyelembevételével.

Or. en

Módosítás 1044
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös érdekű projektek esetében 
alkalmazandó, az energiarendszer egészére 
kiterjedő harmonizált költség-haszon 
elemzés alapjául szolgáló módszertannak 
meg kell felelnie az alábbi elveknek.

A villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO és egyéb felek által 
kifejlesztett költség-haszon elemző 
módszertanoknak az ágazati 
sajátosságokat figyelembe véve, 
összhangban kell lenniük. A közös érdekű 
projektek esetében alkalmazandó, az 
energiarendszer egészére kiterjedő 
harmonizált költség-haszon elemzés 
alapjául szolgáló módszertannak meg kell 
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felelnie az alábbi elveknek.

Or. en

Módosítás 1045
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Nicolás González 
Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. egy adott projekt vizsgált területe 
magában foglalja valamennyi olyan 
tagállam és harmadik ország területét, 
amelyek területén projekt található, a velük 
közvetlenül szomszédos tagállamok és 
minden más olyan tagállam területét, 
amelyekre a projekt jelentős hatást 
gyakorol. E célból a villamosenergia-piaci 
ENTSO és a földgázpiaci ENTSO 
együttműködik az érintett harmadik 
országok összes releváns 
rendszerüzemeltetőjével.

1. egy adott projekt vizsgált területe 
magában foglalja valamennyi olyan 
tagállam és harmadik ország területét, 
amelyek területén projekt található, a velük 
közvetlenül szomszédos tagállamok és 
minden más olyan tagállam területét, 
amelyekre a projekt jelentős hatást 
gyakorol. E célból az Ügynökség 
együttműködik az érintett harmadik 
országok összes releváns 
rendszerüzemeltetőjével.

Or. en

Módosítás 1046
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. egy adott projekt vizsgált területe 
magában foglalja valamennyi olyan 
tagállam és harmadik ország területét, 
amelyek területén projekt található, a velük 
közvetlenül szomszédos tagállamok és 
minden más olyan tagállam területét, 
amelyekre a projekt jelentős hatást 
gyakorol. E célból a villamosenergia-piaci 

1. egy adott projekt vizsgált területe 
magában foglalja valamennyi olyan 
tagállam és harmadik ország területét, 
amelyek területén projekt található, a velük 
közvetlenül szomszédos tagállamok és 
minden más olyan tagállam területét, 
amelyekre a projekt jelentős hatást 
gyakorol. E célból a villamosenergia-piaci 
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ENTSO és a földgázpiaci ENTSO 
együttműködik az érintett harmadik 
országok összes releváns 
rendszerüzemeltetőjével.

ENTSO együttműködik az érintett 
harmadik országok összes releváns 
rendszerüzemeltetőjével.

Or. en

Módosítás 1047
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. valamennyi költség-haszon 
elemzésnek tartalmaznia kell a beviteli 
adathalmazra vonatkozó érzékenységi 
elemzéseket, az azonos vizsgált területen 
folyó különböző projektek üzembe 
helyezésének dátumát és az egyéb releváns 
paramétereket.

2. valamennyi költség-haszon 
elemzésnek tartalmaznia kell az összes 
integrált forgatókönyv beviteli 
adathalmazaira vonatkozó érzékenységi 
elemzéseket, az azonos vizsgált területen 
folyó különböző projektek üzembe 
helyezésének dátumát és esetleges 
késedelmét, olyan éghajlati hatásokat, 
mint például a megemelkedett 
hőmérséklet és a szélsőséges időjárási 
események megsokszorozódása, és az 
egyéb releváns paramétereket.

Or. en

Módosítás 1048
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. a módszertan meghatározza az 
alkalmazandó, több ágazatot átfogó beviteli 
adathalmaz alapján elvégzendő elemzést, a 
hatásokat az egyes projektekkel együtt és 
azok nélkül is meghatározva.

3. a módszertan meghatározza az 
alkalmazandó, több ágazatot átfogó beviteli 
adathalmaz alapján elvégzendő elemzést, a 
hatásokat az egyes projektekkel együtt és 
azok nélkül is meghatározva, a közös 
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módszertani megközelítésnek megfelelő 
dinamikus értékelésekkel, beleértve a 
beruházásokra gyakorolt hatásokra 
vonatkozóan is, az olyan helyzetekkel való 
összehasonlítás céljából, amelyekben az 
egymással versengő projektek haszna 
meghaladja a költségeket.

Or. en

Módosítás 1049
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. iránymutatást nyújt a költség-
haszon elemzéshez szükséges hálózati és 
piaci modell kidolgozásával és 
használatával kapcsolatban. A 
modellezésnek lehetővé kell tennie a 
gazdasági hatások (ideértve a piaci 
integrációt, az ellátás biztonságát és a 
versenyt), valamint a társadalmi, 
környezeti és éghajlati hatások teljes körű 
értékelését, ideértve a több ágazaton 
átívelő hatásokat is. A módszertannak 
tartalmaznia kell annak részletezését, hogy 
az egyes hasznokat és költségek miért, és 
hogyan számítják ki és azok mit foglalnak 
magukban.

4. iránymutatást nyújt a költség-
haszon elemzéshez szükséges hálózati, 
piaci és tágabb társadalmi-gazdasági 
modell kidolgozásával és használatával 
kapcsolatban. A modellezésnek lehetővé 
kell tennie a gazdasági hatások (ideértve a 
piaci integrációt, az ellátás biztonságát és a 
versenyt), valamint a társadalmi, 
környezeti és éghajlati hatások teljes körű 
értékelését, ideértve a teljes életciklusra 
vonatkoztatott és az egész rendszerre 
kiterjedő kibocsátást és a levegőminőségre 
gyakorolt hatásokat, ideértve a több 
ágazaton átívelő hatásokat is. A 
módszertannak tartalmaznia kell annak 
részletezését, hogy az egyes hasznokat és 
költségek miért, és hogyan számítják ki, és 
azok mit foglalnak magukban.

Or. en

Módosítás 1050
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, 
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Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. iránymutatást nyújt a költség-
haszon elemzéshez szükséges hálózati és 
piaci modell kidolgozásával és 
használatával kapcsolatban. A 
modellezésnek lehetővé kell tennie a 
gazdasági hatások (ideértve a piaci 
integrációt, az ellátás biztonságát és a 
versenyt), valamint a társadalmi, 
környezeti és éghajlati hatások teljes körű 
értékelését, ideértve a több ágazaton 
átívelő hatásokat is. A módszertannak 
tartalmaznia kell annak részletezését, hogy 
az egyes hasznokat és költségek miért, és 
hogyan számítják ki és azok mit foglalnak 
magukban.

4. iránymutatást nyújt a költség-
haszon elemzéshez szükséges hálózati és 
piaci modell kidolgozásával és 
használatával kapcsolatban. A 
modellezésnek lehetővé kell tennie a 
gazdasági hatások (ideértve a piaci 
integrációt, az ellátás biztonságát, a 
megújuló energiatermelés integrálása 
céljából történő kapacitásfejlesztést, a 
beruházások optimalizálását és a 
versenyt), valamint a társadalmi, 
környezeti és éghajlati hatások teljes körű 
értékelését, ideértve a több ágazaton 
átívelő hatásokat is. A módszertannak 
teljes mértékben átláthatónak kell lennie, 
és tartalmaznia kell annak részletezését, 
hogy az egyes hasznokat és költségek 
miért, és hogyan számítják ki, és azok mit 
foglalnak magukban.

Or. en

Módosítás 1051
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. iránymutatást nyújt a költség-
haszon elemzéshez szükséges hálózati és 
piaci modell kidolgozásával és 
használatával kapcsolatban. A 
modellezésnek lehetővé kell tennie a 
gazdasági hatások (ideértve a piaci 
integrációt, az ellátás biztonságát és a 
versenyt), valamint a társadalmi, 
környezeti és éghajlati hatások teljes körű 
értékelését, ideértve a több ágazaton 

4. iránymutatást nyújt a költség-
haszon elemzéshez szükséges hálózati és 
piaci modell kidolgozásával és 
használatával kapcsolatban. A 
modellezésnek lehetővé kell tennie a 
gazdasági hatások (ideértve a piaci 
integrációt, az ellátás biztonságát és a 
versenyt), valamint a társadalmi, 
környezeti és éghajlati hatások teljes körű 
értékelését, ideértve a több ágazaton 
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átívelő hatásokat is. A módszertannak 
tartalmaznia kell annak részletezését, hogy 
az egyes hasznokat és költségek miért, és 
hogyan számítják ki és azok mit foglalnak 
magukban.

átívelő hatásokat is. A módszertannak 
teljes mértékben átláthatónak kell lennie 
minden projektgazda számára, és 
tartalmaznia kell annak részletezését, hogy 
az egyes hasznokat és költségek miért, és 
hogyan számítják ki, és azok mit foglalnak 
magukba.

Or. en

Módosítás 1052
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Jens Geier, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Niels 
Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. iránymutatást nyújt a költség-
haszon elemzéshez szükséges hálózati és 
piaci modell kidolgozásával és 
használatával kapcsolatban. A 
modellezésnek lehetővé kell tennie a 
gazdasági hatások (ideértve a piaci 
integrációt, az ellátás biztonságát és a 
versenyt), valamint a társadalmi, 
környezeti és éghajlati hatások teljes körű 
értékelését, ideértve a több ágazaton 
átívelő hatásokat is. A módszertannak 
tartalmaznia kell annak részletezését, hogy 
az egyes hasznokat és költségek miért, és 
hogyan számítják ki és azok mit foglalnak 
magukban.

4. iránymutatást nyújt a költség-
haszon elemzéshez szükséges hálózati és 
piaci modell kidolgozásával és 
használatával kapcsolatban. A 
modellezésnek lehetővé kell tennie a 
gazdasági hatások (ideértve a piaci 
integrációt, az ellátás biztonságát és a 
versenyt), valamint a társadalmi, 
környezeti és éghajlati hatások teljes körű 
értékelését, ideértve a több ágazaton 
átívelő hatásokat és a határokon átívelő 
közvetett hatást is. A módszertannak 
tartalmaznia kell annak részletezését, hogy 
az egyes hasznokat és költségek miért, és 
hogyan számítják ki és azok mit foglalnak 
magukban.

Or. en

Módosítás 1053
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 5 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. tartalmaznia és ismertetnie kell, 
hogy az energiahatékonyság első elve 
hogyan valósul meg a tízéves 
hálózatfejlesztési tervek valamennyi 
szakaszában.

5. tartalmaznia és ismertetnie kell, 
hogy az „első az energiahatékonyság” elve 
hogyan valósul meg a tízéves 
hálózatfejlesztési tervek valamennyi 
szakaszában, az összes lényeges, nem 
infrastruktúrával kapcsolatos megoldás 
értékelésével (azaz de nem csak a 
keresletoldal irányítására, a piaci 
megállapodásos megoldásokra, a digitális 
megoldások megvalósítására, az épületek 
felújítására korlátozódva), és ezeket 
elsőbbségi megoldásnak kell tekinteni, ha 
költséghatékonyabbak a rendszer 
szemszögéből nézve, mint egy új 
kínálatoldali infrastruktúra megépítése. 
Energiahatékonysági célkitűzéseket is 
meg kell határoznia a hálózat 
üzemeltetése számára.

Or. en

Módosítás 1054
Erik Bergkvist, Robert Hajšel, Jens Geier, Nicolás González Casares, Niels Fuglsang

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. tartalmaznia és ismertetnie kell, 
hogy az energiahatékonyság első elve 
hogyan valósul meg a tízéves 
hálózatfejlesztési tervek valamennyi 
szakaszában.

5. tartalmaznia és ismertetnie kell, 
hogy az energiahatékonyság első elve 
hogyan valósul meg, és a beruházások 
költséghatékonyságát hogyan számították 
ki a vagyoneszközök bárminemű 
redundanciájának a teljes elővételezése, a 
meg nem térülő vagyoneszközök hosszú 
távú elkerülése céljából, és azért, hogy egy 
új beruházás előtt inkább bővítsék és 
fejlesszék a meglévő vagyoneszközök 
használatát a tízéves hálózatfejlesztési 
tervek valamennyi szakaszában.

Or. en
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Módosítás 1055
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. tartalmaznia és ismertetnie kell, 
hogy „a jelentős károkozás elkerülését 
célzó elv” hogyan valósul meg a tízéves 
hálózatfejlesztési terv valamennyi 
szakaszában.

Or. en

Módosítás 1056
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 5 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. magában kell foglalnia a projekt 
teljes életciklusa alatt megvalósuló 
kibocsátásokat a kitermeléstől a 
végfelhasználásig, valamint az ehhez 
teljes egészében vagy részben kapcsolódó, 
az új infrastruktúrák kiépítéséből és 
üzemeltetéséből eredő kibocsátásokat. Ez 
utóbbiak költségeit szintén megfelelően 
bele kell foglalni a kapcsolódó 
infrastruktúrából részesülő projekt 
költség-haszon elemzésébe.

Or. en

Módosítás 1057
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat



PE691.401v01-00 184/195 AM\1229551HU.docx

HU

V melléklet – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. figyelembe veszi legalább a 
tőkekiadást, a projekt értékelési élettartama 
során felmerülő üzemeltetési és 
karbantartási költségeket, valamint adott 
esetben a leszerelési és 
hulladékgazdálkodási költségeket. A 
módszertan iránymutatással szolgál a 
költség-haszon számítások során 
használandó leszámítolási kamatlábakról, 
értékelési élettartamról, valamint 
maradványértékről.

7. figyelembe veszi legalább a 
tőkekiadást, a projekt értékelési élettartama 
során felmerülő üzemeltetési és 
karbantartási költségeket, valamint adott 
esetben a leszerelési és 
hulladékgazdálkodási költségeket. Fel kell 
mérnie továbbá a foglalkoztatásra, a 
GDP-re, a levegőminőségre, az 
energiaszegénységre és az 
energiabiztonságra gyakorolt várható 
hatásokat is. A módszertan 
iránymutatással szolgál a költség-haszon 
számítások során használandó 
leszámítolási kamatlábakról (ideértve az 
energiahatékonysági intézkedések 
naprakész reális leszámítolási kamatlábát, 
amely pontosan tükrözi a tőkeköltségeket 
és a felhatalmazó politikákat, és nem 
részesíti hátrányos megkülönböztetésben a 
keresletoldali intézkedéseket a 
kínálatoldali infrastruktúrával szemben), 
értékelési élettartamról, valamint 
maradványértékről.

Or. en

Módosítás 1058
Morten Petersen, Iskra Mihaylova, Christophe Grudler

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. figyelembe veszi legalább a 
tőkekiadást, a projekt értékelési élettartama 
során felmerülő üzemeltetési és 
karbantartási költségeket, valamint adott 
esetben a leszerelési és 
hulladékgazdálkodási költségeket. A 
módszertan iránymutatással szolgál a 
költség-haszon számítások során 
használandó leszámítolási kamatlábakról, 

7. figyelembe veszi legalább a 
tőkekiadást, a projekt értékelési élettartama 
során felmerülő üzemeltetési és 
karbantartási költségeket, valamint adott 
esetben a leszerelési és 
hulladékgazdálkodási költségeket. A 
módszertan iránymutatással szolgál a 
költség-haszon számítások során 
használandó leszámítolási kamatlábakról, 
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értékelési élettartamról, valamint 
maradványértékről.

értékelési élettartamról, valamint 
maradványértékről. A módszertan továbbá 
tartalmaz egy haszon-költség arányt és 
egy nettó jelenértéket.

Or. en

Módosítás 1059
Tom Berendsen
a PPE képviselőcsoport nevében
Gheorghe Falcă, 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
V a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO által történő közös 
forgatókönyvek kialakítása eleget tesz a 
következő elveknek:
1. a tízéves hálózatfejlesztési terv 
energiakeresletre és -kínálatra vonatkozó 
forgatókönyveit a villamosenergia és a gáz 
infrastruktúráinak (beleértve a hidrogén-
infrastruktúra) megbízható vizsgálatára 
fejlesztették ki. Biztosítja, hogy a 
forgatókönyvek tükrözik mind az EU 
klíma- és energiacéljait, beleértve az 
energiahatékonyságot, a 2030-as célokat 
és a 2050-es célokat, mind a tagállamok 
nemzeti energia- és klímaterveit;
2. figyelembe veszi az új megújuló 
energiával kapcsolatos és alacsony 
széndioxid-kibocsátású technológiák 
lehetőségeit, ütemét és nagyságrendjét, és 
– a lehetőségekhez mérten – a jövőbeli 
használat mennyiségét. A forrásokat és az 
adatokat frissítik, és közzéteszik minden 
feladat elvégzésével együtt.
3. olyan adatforrásokon alapul, amelyek 
az objektivitás legmagasabb szintjét 
garantálják, ezért előnyben részesíti a 
független testületektől és szervezetektől – 



PE691.401v01-00 186/195 AM\1229551HU.docx

HU

beleértve, de nem kizárólag az Európai 
Bizottságtól és a Nemzetközi 
Energiaügynökségtől – származó 
forrásokat;
4. az érdekeltek csoportja támogatja, 
amely az összes érdekelt felet képviseli 
(Bizottság, szabályozók, infrastruktúrák 
üzemeltetői, köztük a DSO-k, az ipar, a 
gazdasági szövetségek és NGO-k), 
amelyek megfogalmazott véleményeit a 
villamosenergia-piaci ENTSO-nak és a 
földgázpiaci ENTSO-nak figyelembe kell 
vennie, kivéve, ha indokolni tudják az 
elutasítást;
5. a közös forgatókönyvek kialakítása 
során megtett lépéseket teljes mértékben 
átláthatóvá kell tenni: cselekmények 
kidolgozása, módszertan minden 
energiaügyi ágazat és azok 
összekapcsolódásának a 
figyelembevételére, módszertan a 
keresletre és a kínálatra vonatkozó 
feltételezések meghatározására;
6. A villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO létrehoz egy 
átlátható folyamatot az érdekelt felekkel 
történő tanácskozás céljából, az egymással 
ütköző vélemények és adatok kezelésére, 
és közzéteszi elemzését a különböző 
nyilvános konzultációk során kapott 
visszajelzésekről;
7. a közös forgatókönyvek fejlesztésének 
minden meghatározó csatlakozási pontján 
konzisztencia- és teherbírás-vizsgálatot 
kell végezni annak biztosítására, hogy a 
forgatókönyvek teljesen összhangban 
legyenek a lényeges tényezőkkel és 
paraméterekkel, beleértve az 
energiahatékonysági célokat, a megújuló 
energiával kapcsolatos célokat és a 
lényeges európai energia- és 
éghajlatpolitikai célokat;
8. a forgatókönyvek cselekményének 
figyelembe kell vennie az infrastruktúra 
használata és az infrastruktúrával 
kapcsolatos igények terén egymással 
szembe állított jövőképeket. A 
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forgatókönyveknek figyelembe kell 
venniük az egész európai 
energiarendszert, és nem 
korlátozódhatnak a villamosenergia- és 
gázhordozókra, és különböző jövőképeket 
kell tükrözniük, beleértve az önellátás és 
az importfüggőség szembeállítását, és 
figyelembe véve a nemzeti 
energiapolitikákat és -stratégiákat is.
9. A villamosenergia-piaci ENTSO és a 
földgázpiaci ENTSO webhelyén közzéteszi 
a bemenetként használt vagy a 
forgatókönyvekből származó adatokat és 
alapul szolgáló feltételezéseket.

Or. en

Módosítás 1060
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a meghozandó alkalmazandó 
határozatok és vélemények listája;

b) a meghozandó alkalmazandó 
határozatok és vélemények listája, 
beleértve az EIC képviselőinek 
határozatait és véleményeit, valamint a 
helyi önkormányzatok és a 
környezetvédelmi szervezetek véleményét;

Or. en

Módosítás 1061
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a hatáskörrel rendelkező hatóság, c) a hatáskörrel rendelkező hatóság, 
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más érintett hatóságok és a főbb érdekeltek 
neve és elérhetősége;

más érintett hatóságok és a főbb érdekeltek 
neve és elérhetősége, beleértve az EIC, a 
helyi önkormányzatok és a 
környezetvédelmi szervezetek képviselőit;

Or. en

Módosítás 1062
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 1 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) annak megjelölése, hogy az 
illetékes hatóságnak, más érintett 
hatóságoknak és a projektgazdának milyen 
módon kell bizonyítania, hogy a nyilvános 
konzultáció során kifejtett véleményeket 
figyelembe vették, például bemutatva, 
hogy a projekt helyszínét és terveit illetően 
milyen módosításokat hajtottak végre, vagy 
megindokolva, hogy az érintett 
véleményeket miért nem vették 
figyelembe;

g) annak megjelölése, hogy az 
illetékes hatóságnak, más érintett 
hatóságoknak és a projektgazdának milyen 
módon kell bizonyítania, hogy a nyilvános 
konzultáció során kifejtett véleményeket 
figyelembe vették, bemutatva, hogy a 
projekt helyszínét és terveit illetően milyen 
módosításokat hajtottak végre, és 
megindokolva, hogy az érintett 
véleményeket miért nem vették 
figyelembe;

Or. en

Módosítás 1063
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 1 pont – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) amennyire csak lehetséges, 
tartalmának fordítását a szomszédos 
tagállamok minden nyelvére, amelyet az 
érintett szomszédos tagállamokkal 
egyeztetve kell megvalósítani;

h) tartalmának fordítását a szomszédos 
tagállamok minden nyelvére, amelyet az 
érintett szomszédos tagállamokkal 
egyeztetve kell megvalósítani;
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Or. en

Módosítás 1064
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 1 pont – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) az információ nyilvánosság 
számára hozzáférhető módon történő 
közzétételére vonatkozó ajánlást: egy 
weboldalon keresztül, valamint a helyi 
önkormányzatoknál a nyilvánosság 
számára elérhető papíralapú formában, 
továbbá egy plakáton, amely ismerteti a 
konzultációt és a részvétel módjait a 
projekt által érintett valamennyi területen;

Or. en

Módosítás 1065
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 1 pont – h b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hb) a projektgazdákra vonatkozó azon 
követelményt, hogy tegyenek közzé a 
nyilvánosság számára egy „átláthatósági 
jelentést”, amely tartalmazza legalább a 
projekt leírását, a projektgazda csoportos 
megbeszélések során használt előadásait 
és a csoportok résztvevőinek listáját. 
Ennek a jelentésnek tartalmaznia kell egy 
részletes indokolást, amely bemutatja, 
hogy a projektek hogyan járulnának 
hozzá az Unió 2030-ra kitűzött energia- és 
éghajlatpolitikai céljaihoz és a 
klímasemlegességi célkitűzéshez. 
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Tartalmaznia kell továbbá az őslakos 
népek és a marginalizált közösségek teljes 
befogadásának és részvételének 
biztosítása érdekében hozott 
intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 1066
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közös érdekű projekt által érintett 
érdekelt feleket, többek között az érintett 
nemzeti, regionális és helyi hatóságok, a 
projekt közelében élő földtulajdonosok és 
polgárok, a lakosság és a lakossági 
szövetségek, szervezetek vagy csoportok 
részére kimerítő tájékoztatást kell nyújtani, 
és nyitott és átlátható módon már a 
kezdetektől fogva konzultálni kell velük, 
amikor a nyilvánosság esetleges aggályait 
még figyelembe lehet venni. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság adott esetben aktívan 
támogathatja a projektgazda által végzett 
tevékenységeket;

a) a közös érdekű projekt által érintett 
érdekelt feleket, többek között az érintett 
nemzeti, regionális és helyi hatóságok, a 
projekt közelében élő földtulajdonosok és 
polgárok, a lakosság és a lakossági 
szövetségek, szervezetek vagy csoportok 
részére kimerítő tájékoztatást kell nyújtani, 
és inkluzív, nyitott és átlátható módon 
legalább a kérelmezési szakaszt 
megelőzően 3 hónappal konzultálni kell 
velük, amikor a nyilvánosság esetleges 
aggályait még figyelembe lehet venni. A 
hatáskörrel rendelkező hatóság adott 
esetben aktívan támogathatja az 
átláthatóságot, a nyilvánosság részvételét 
és a projektgazda által végzett 
tevékenységeket;

Or. en

Módosítás 1067
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 pont – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hatáskörrel rendelkező hatóságok 
gondoskodnak arról, hogy a közös érdekű 
projektekkel kapcsolatos nyilvános 
konzultációs eljárásokat lehetőség szerint 
összecsoportosítsák, beleértve a nemzeti 
jog által megkövetelt nyilvános 
konzultációkat is. Az egyes nyilvános 
konzultációk során az eljárás adott 
szakasza szempontjából minden fontos 
kérdésre ki kell térni, és minden, az adott 
eljárási szakasz szempontjából releváns 
kérdést csak egy nyilvános konzultáció 
alkalmával kell tárgyalni; ugyanakkor egy 
adott nyilvános konzultációra több 
földrajzi helyszínen is sor kerülhet. A 
nyilvános konzultációról szóló értesítésben 
világosan feltüntetik az adott nyilvános 
konzultáción tárgyalt kérdéseket;

b) a hatáskörrel rendelkező hatóságok 
gondoskodnak arról, hogy a közös érdekű 
projektekkel kapcsolatos nyilvános 
konzultációs eljárásokat 
összecsoportosítsák, beleértve a nemzeti 
jog által megkövetelt nyilvános 
konzultációkat is. Az egyes nyilvános 
konzultációk során az eljárás adott 
szakasza szempontjából minden fontos 
kérdésre ki kell térni, és minden, az adott 
eljárási szakasz szempontjából releváns 
kérdést csak egy nyilvános konzultáció 
alkalmával kell tárgyalni; ugyanakkor egy 
adott nyilvános konzultációra több 
földrajzi helyszínen is sor kerülhet. A 
nyilvános konzultációról szóló értesítésben 
világosan feltüntetik az adott nyilvános 
konzultáción tárgyalt kérdéseket;

Or. en

Módosítás 1068
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) észrevételek és kifogások kizárólag 
a nyilvános konzultáció kezdetétől a 
határidő lejártáig fogadhatók el;

c) észrevételek és kifogások kizárólag 
a nyilvános konzultáció kezdetétől a 
határidő lejártáig fogadhatók el; a 
nyilvánosság számára nyitott konzultációs 
időszak tekintetében biztosítani kell, hogy 
az ne olyan időszakban történjen, amely 
nem teszi lehetővé a nyílt és inkluzív 
nyilvános konzultációt;

Or. en

Módosítás 1069
Marie Toussaint
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. a pályázati anyag benyújtását 
megelőzően tartandó nyilvános 
konzultációval összefüggésben az érintett 
felek legalább:

5. a pályázati anyag benyújtását 
megelőzően legalább 8 héttel tartandó 
nyilvános konzultációval összefüggésben 
az érintett felek legalább:

Or. en

Módosítás 1070
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közzétesznek egy legfeljebb 15 
oldalas tájékoztató füzetet, amelyben 
világos és tömör áttekintést adnak a projekt 
fejlesztési lépéseinek tartalmáról, céljáról 
és előzetes menetrendjéről, az alternatív 
útvonalat figyelembe vevő, továbbá a – 
többek között az országhatárokon átnyúló 
vagy átterjedő – lehetséges hatások 
típusairól és jellemzőiről és az ezek 
enyhítését célzó lehetséges intézkedésekről 
is rendelkező nemzeti hálózatfejlesztési 
tervet, amelyet jóval a konzultáció előtt 
közzétesznek; E tájékoztató füzet felsorolja 
továbbá a 9. cikk (7) bekezdésében említett 
közös érdekű projekt internetes oldalát, 
valamint a 23. cikkben meghatározott 
átláthatósági platform és az 1. pontban 
említett eljárási kézikönyv internetes 
címeit;

a) közzétesznek egy legfeljebb 15 
oldalas tájékoztató füzetet, amelyben 
világos és tömör áttekintést adnak a projekt 
fejlesztési lépéseinek tartalmáról, céljáról 
és előzetes menetrendjéről, az alternatív 
útvonalat figyelembe vevő, továbbá a – 
többek között az országhatárokon átnyúló 
vagy átterjedő – lehetséges hatások 
típusairól és jellemzőiről és az ezek 
enyhítését célzó lehetséges intézkedésekről 
is rendelkező nemzeti hálózatfejlesztési 
tervet, amelyet a konzultáció előtt legalább 
8 héttel közzétesznek;

E tájékoztató füzet felsorolja továbbá a 9. 
cikk (7) bekezdésében említett közös 
érdekű projekt internetes oldalát, valamint 
a 23. cikkben meghatározott átláthatósági 
platform és az 1. pontban említett eljárási 
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kézikönyv internetes címeit; ezt a füzetet 
hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság 
számára: legalább egy weboldalon 
keresztül, valamint a helyi 
önkormányzatoknál a nyilvánosság 
számára elérhető papír-alapú formában;

Or. en

Módosítás 1071
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a konzultáció során közzétett 
információkat közzéteszi a közös érdekű 
projekt 9. cikk (7) bekezdésében említett 
internetes oldalán, a helyi közigazgatási 
szervek irodáinak hirdetőtábláin, és 
legalább két helyi médiumban;

b) a konzultáció során közzétett 
információkat közzéteszi a közös érdekű 
projekt 9. cikk (7) bekezdésében említett 
internetes oldalán, a helyi közigazgatási 
szervek irodáinak hirdetőtábláin, egy 
nyilvánosan megjelenített egyoldalas 
plakáton és legalább két helyi médiumban, 
legalább 8 héttel a pályázati anyag 
benyújtását megelőzően;

Or. en

Módosítás 1072
Zdzisław Krasnodębski, Jacek Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a konzultáció során közzétett 
információkat közzéteszi a közös érdekű 
projekt 9. cikk (7) bekezdésében említett 
internetes oldalán, a helyi közigazgatási 
szervek irodáinak hirdetőtábláin, és 
legalább két helyi médiumban;

b) a konzultáció során közzétett 
információkat közzéteszi a közös érdekű 
projekt 9. cikk (7) bekezdésében említett 
internetes oldalán, a helyi közigazgatási 
szervek irodáinak hirdetőtábláin, és 
nagyobb helyi médiumokban;
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Or. en

Indokolás

A rendelkezésnek különböző helyzeteket kell figyelembe vennie: egyes földrajzi helyeken csak 
egy médium áll rendelkezésre, míg máshol ezzel szemben nagyszámú médium létezik, ezért a 
két médiumban történő közzététel nem lesz elegendő.

Módosítás 1073
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 5 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az érintett érdekelt felek, 
szövetségek, szervezetek és csoportok 
részére írásbeli meghívót küldenek az 
aggodalomra okot adó esetekkel 
kapcsolatos egyeztetés céljából rendezett 
találkozókra;

c) az érintett érdekelt felek, 
szövetségek, szervezetek és csoportok 
részére írásbeli meghívót küldenek az 
aggodalomra okot adó esetekkel 
kapcsolatos egyeztetés céljából rendezett 
találkozókra, legalább 8 héttel a pályázati 
anyag benyújtását megelőzően.

Or. en

Módosítás 1074
Zdzisław Krasnodębski, Jacek Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 5 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az érintett érdekelt felek, 
szövetségek, szervezetek és csoportok 
részére írásbeli meghívót küldenek az 
aggodalomra okot adó esetekkel 
kapcsolatos egyeztetés céljából rendezett 
találkozókra;

c) az érintett érdekelt felek, 
szövetségek, szervezetek és csoportok 
részére írásbeli meghívót küldenek – 
például elektronikus közlemény 
formájában – az aggodalomra okot adó 
esetekkel kapcsolatos egyeztetés céljából 
rendezett találkozókra;

Or. en
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Indokolás

Sok helyzetben a kommunikáció elektronikus módjai hatékonyabbak lehetnek az érintett 
érdekelt felek elérésére, mint a hagyományos formák.

Módosítás 1075
Marie Toussaint
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 5 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) különös figyelmet kell fordítani a 
veszélyeztetett lakosságra, az érintett 
közösségekre és az információkhoz való 
hozzáféréstől elszigetelt személyekre. A 
projektgazdának be kell nyújtania egy 
közleményt, amelyben elmagyarázza a 
lakosság e csoportjaival folytatott 
konzultációjának folyamatát.

Or. en


