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A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság a 2019. december 11-i, 
„Az európai zöld megállapodás” című 
közleményében21 meghatározott egy új 
növekedési stratégiát, amely az Uniót 
olyan igazságos és virágzó társadalommá 
kívánja alakítani, amely modern, erőforrás-
hatékony és versenyképes gazdasággal 
rendelkezik, ahol 2050-re megszűnik a 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol 
a gazdaság növekedése nem 
erőforrásfüggő. Az éghajlat-politikai 
céltervről22 szóló bizottsági közlemény, 
amely azt javasolja, hogy az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésének mértékét 2030-ig emeljék 
legalább 55 %-ra (amely törekvést az 
Európai Tanács 2020. december 11-én jóvá 
is hagyott), valamint annak mögöttes 
hatásvizsgálata megerősíti, hogy a jövőbeni 
energiaszerkezet jelentősen különbözni fog 
a jelenlegitől, és alátámasztja, hogy 
szükség van az energetikai jogszabályok 
felülvizsgálatára és azok szükség szerinti 
módosítására. Nyilvánvaló, hogy az 
energia-infrastruktúrába jelenleg eszközölt 
beruházások nem elégségesek annak 
átalakításához és a jövő energia-
infrastruktúrájának kiépítéséhez. Ez 
egyben azt jelenti, hogy olyan 
infrastruktúráknak kell működniük, 
amelyek fejleszthetők és kiigazíthatók az 
európai energetikai átalakulásnak –
  többek között a gyors villamosításnak, a 
hidrogén és szintetikus üzemanyagok 
közlekedési ágazatra is kiterjedő 
használatának, a megújuló 
villamosenergia-termelés aránya 
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nagyobb mértékű elterjedését. növelésének, a megújuló és alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gázok emelkedő 
felhasználásának, az energiarendszer 
integrációjának és az innovatív 
megoldások nagyobb mértékű 
elterjedésének – a támogatása érdekében.

__________________ __________________
21 Bizottság közleménye – Az európai zöld 
megállapodás, COM(2019)0640, 2019. 
december 11.

21 Bizottság közleménye – Az európai zöld 
megállapodás, COM(2019)0640, 2019. 
december 11.

22 Bizottság közleménye – Az EU 2030-ra 
vonatkozó éghajlatvédelmi törekvésének 
fokozása, Beruházás a klímasemleges 
jövőbe az európai polgárok érdekében, 
COM(2020)0562, 2020. szeptember 17.

22 Bizottság közleménye – Az EU 2030-ra 
vonatkozó éghajlatvédelmi törekvésének 
fokozása, Beruházás a klímasemleges 
jövőbe az európai polgárok érdekében, 
COM(2020)0562, 2020. szeptember 17.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A „Tiszta energia minden 
európainak” csomag részeként tett 
bizottsági javaslatokat követően 
megállapodás született egy uniós szintű 
kötelező célról, hogy 2030-ig az Unió 
végső energiafogyasztásában a megújuló 
energia aránya elérje legalább a 32 %-ot, 
továbbá egy uniós szintű kiemelt célról, 
hogy 2030-ig legalább 32,5 %-kal javuljon 
az energiahatékonyság.

(2) A „Tiszta energia minden 
európainak” csomag részeként tett 
bizottsági javaslatokat követően 
megállapodás született egy uniós szintű 
kötelező célról, hogy 2030-ig az Unió 
végső energiafogyasztásában a megújuló 
energia aránya elérje legalább a 32 %-ot, 
továbbá egy uniós szintű kiemelt célról, 
hogy 2030-ig legalább 32,5 %-kal javuljon 
az energiahatékonyság. Ezeket a célokat a 
klímarendeletben meghatározott, 2030-ig 
teljesítendő új uniós 
kibocsátáscsökkentési célkitűzéshez kell 
igazítani.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés



AD\1233659HU.docx 5/67 PE689.672v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Európai Tanács és a Parlament 
több alkalommal hangsúlyozta, hogy meg 
kell erősíteni a tagállamok közötti 
villamosenergia-összeköttetéseket. Ezek az 
összeköttetések halmozottan pozitív 
hatásokkal járnak az Unió szempontjából, 
így például bővítik a megújuló 
energiaforrások integrálását szolgáló 
kapacitásokat, növelik az 
ellátásbiztonságot, valamint fokozzák a 
belső energiapiacon folyó versenyt. A 
„Tiszta energia minden európainak” 
csomag részeként megállapodás született a 
villamosenergia-hálózatok 
összekapcsolására vonatkozó, 2030-ig 
elérendő 15%-os célértékről. A Bizottság 
2017. november 23-i, „Közlemény Európa 
energiahálózatainak megerősítéséről” 
című közleménye értékeli a rendszer-
összeköttetésre vonatkozó, 2020-ra 
kitűzött 10%-os cél megvalósítása terén 
elért eredményeket, és javaslatokat tesz 
arra, hogy miként valósítható meg a 2030-
ra kitűzött 15%-os célérték.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 347/2013/EU rendelet értékelése 
egyértelműen bebizonyította, hogy a keret 
hatékonyan javította a tagállami hálózatok 
integrációját, ösztönözte az 
energiakereskedelmet, és ezáltal 
hozzájárult az Unió versenyképességéhez. 

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

A villamos energiával és a gázzal 
kapcsolatos közös érdekű projektek 
jelentősen hozzájárultak az ellátás 
biztonságához. A regionális csoportokban 
és a tagállamok közötti költségmegosztás 
révén megvalósuló regionális 
együttműködés fontos szerepet játszik a 
projektek megvalósításában. Sok esetben 
azonban – a várakozásokkal ellentétben – a 
tagállamok közötti költségmegosztás nem 
eredményezte a projekt finanszírozási 
hiányának csökkentését. Noha az 
engedélyezési eljárások többsége 
lerövidült, bizonyos esetekben az eljárás 
továbbra is hosszadalmas. A 
Hálózatfinanszírozási Eszközön keresztül 
nyújtott pénzügyi támogatás lényeges 
tényező volt, mivel a tanulmányokhoz 
nyújtott támogatások a fejlesztés korai 
szakaszában segítették a projekteket a 
kockázatok csökkentésében, míg a 
kivitelezésre nyújtott támogatások olyan 
kulcsfontosságú szűkületekkel foglalkozó 
projekteket támogattak, amelyeket a piaci 
finanszírozás nem tudott kielégítően 
kezelni.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A transzeurópai energiahálózatra 
vonatkozó szakpolitika központi eszköz a 
belső energiapiac fejlesztésében, és 
szükség van arra az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez. 
Ahhoz, hogy 2050-re megvalósuljon a 
klímasemlegesség, és 2030-ig magasabb 
üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentést 
lehessen elérni, Európának integráltabb 
energiarendszerre lesz szüksége, a 
megújuló erőforrásokon alapuló magasabb 

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

energiarendszerre lesz szüksége, amely 
energiahatékonyságot biztosít, és a 
megújuló erőforrásokon alapuló magasabb 
szintű hidrogén- és szintetikusüzemanyag-
felhasználásra, továbbá villamosításra, 
valamint a gázszektor dekarbonizációjára 
támaszkodik. A TEN-E szakpolitika 
megadhatja a kellő hálózatot, innovációt 
és átalakulást ahhoz, hogy az Unió 
energia-infrastruktúrájának fejlesztése – az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvével összhangban – támogassa a 
klímasemlegesség megvalósításához 
szükséges energetikai átalakulást 
valamennyi ágazatban, beleértve a 
közlekedést és az energiamegtakarítást is.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) Jóllehet a 347/2013/EU rendelet 
célkitűzései nagyrészt továbbra is 
érvényesek, a jelenlegi TEN-E keret még 
nem teljes mértékben tükrözi az 
energiarendszernek az új politikai 
környezet eredményeként várható 
változásait, és különösen a 2030-ra 
kitűzött, szigorított célokat, és az európai 
zöld megállapodásban foglalt, a 
klímasemlegesség 2050-re való elérésére 
vonatkozó célkitűzést, többek között a „ne 
árts” elvet. Az új politikai környezeten és 
célkitűzéseken túlmenően a technológia is 
gyors ütemben fejlődött az elmúlt 
évtizedben. Ezt a fejlődést figyelembe kell 
venni az e rendelet hatálya alá tartozó 
infrastruktúra-kategóriákban, a közös 
érdekű projektek kiválasztási 
kritériumaiban, valamint a kiemelt 
jelentőségű folyosók és a tematikus 
területek esetében, megőrizve a 
technológiasemlegesség elvét, és az 
életciklus-értékelés (LCA) módszerének 
alkalmazásával értékelve a környezeti 
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hatásokat és a szén-dioxid-lábnyomot. A 
közlekedési ágazat dekarbonizációjának 
további fokozását be kell emelni a közös 
érdekű projektek kiválasztási kritériumai 
közé.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A közlekedési és turisztikai ágazat 
nagymértékben függ az energiától. A 
felülvizsgált TEN-E politikának 
ágazatközi szakpolitikai szinergiákat kell 
létrehoznia a modális váltás, valamint 
olyan infrastruktúrák támogatásával, 
amelyek hozzájárulnak ezen ágazatok 
dekarbonizációs és fenntarthatósági 
céljainak eléréséhez; a dekarbonizáció 
érdekében az Unió energetikai 
infrastruktúrájának támogatnia kell az 
alternatív tiszta üzemanyagok teljes körű, 
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minden egyes közlekedési módra kiterjedő 
bevezetését, ideértve az érintett 
technológiák, töltő és utántöltő 
infrastruktúrák (azaz az elektromos töltő 
létesítmények, valamint a 
cseppfolyósítottföldgáz- [LNG-] és 
hidrogéntöltő létesítmények), a biztonsági, 
védelmi, valamint a kölcsönös 
átjárhatóságra vonatkozó előírások 
fejlesztését is; a közlekedés emellett nagy 
mértékben előmozdíthatja a megújuló 
energia bevezetését is, mivel a keresleti 
oldalon rugalmasságot biztosít és nagy 
potenciált jelent az energiatárolási 
kapacitás szempontjából. Tekintettel arra, 
hogy az energiaágazat és a közlekedési 
ágazat integrációját meg kell erősíteni, az 
Unió energia-infrastruktúráját úgy kell 
kiépíteni, hogy az előmozdítsa a 
transzeurópai közlekedési hálózattal 
(TEN-T) és az alternatív üzemanyagok 
infrastruktúrájával fennálló szinergiákat 
és kiegészítő jelleget. Ezért a közös érdekű 
projektek és a kölcsönös érdekű projektek 
értékelési és kiválasztási kritériumainak 
valamennyi közlekedési módra (a közúti, 
vasúti, tengeri, belvízi és légi 
közlekedésre) kiterjedően figyelembe kell 
venniük az egyéb hálózatokkal, különösen 
a transzeurópai közlekedési hálózattal és 
annak határokon átnyúló 
infrastruktúráival kialakítható lehetséges 
szinergiákat.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

célkitűzésre vonatkozó hatásvizsgálata27 
arra számít, hogy a földgáz fogyasztása 
jelentősen csökkenni fog, mivel annak 
olyan fogyasztása, amely esetében nem 
alkalmaznak kibocsátáscsökkentő 
technikákat, nem összeegyeztethető a 
karbonsemlegesség követelményével. 
Másrészt a biogáz, a megújuló és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású hidrogén, valamint 
a szintetikus gáznemű üzemanyagok 
felhasználása a 2050-ig tartó időszakban 
jelentősen emelkedni fog, amihez 
megfelelő – többek között a meglévő 
infrastruktúra átalakításával vagy 
rendeltetésének módosításával 
kialakítandó – infrastruktúrára van 
szükség. Emellett bizonyos iparágak és 
közlekedési ágazatok, így például a 
tengeri, légi és távolsági közúti 
árufuvarozás esetében továbbra sem 
állnak rendelkezésre a költségek 
szempontjából versenyképes, valamint 
kiforrott, nagyléptékű technológiai 
alternatívák, és jelenleg a földgáz és az 
LNG szolgál átmeneti megoldásként az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére és az erősen szennyező 
üzemanyagok használatának fokozatos 
visszaszorítására.

__________________ __________________
27 SWD(2020)0176 27 SWD(2020)0176

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A tengeri és belvízi közlekedésben 
az LNG, a bio-LNG és a sűrített földgáz 
(CNG) szerepet játszik az ÜHG-kibocsátás 
csökkentését és a szennyezőbb 
üzemanyagok használatától való 
elmozdulást célzó rövid távú átállásban, a 
tengeri közlekedés dekarbonizációjának 
hosszú távú megvalósítása pedig az 
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ammónia és a hidrogén tömeges 
alkalmazásától függ, amellyel akár nulla 
szén-dioxid-kibocsátású meghajtás is 
elérhető.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) A 347/2013/EU rendelet 
felülvizsgálata során meg kell vizsgálni, 
hogy mely projektek lehetnek szükségesek 
a TEN-E hálózaton belüli, tagállamok 
közötti összeköttetések határokon átnyúló 
hiányzó szakaszainak pótlásához, 
valamint az uniós dekarbonizációs 
célkitűzésekhez való hozzájárulás 
szempontjából.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) Az energiarendszer integrációjáról 
szóló közleményben a Bizottság elismerte, 
hogy az intelligens villamosenergia-
hálózatok jelentős szerepet töltenek be az 
Unió energia- és éghajlat-politikai 
célkitűzéseinek elérésében28. A kategóriára 
vonatkozó kritériumoknak magukban kell 
foglalniuk az innovációval és a digitális 
szempontokkal kapcsolatos technológiai 
fejleményeket. Ezenkívül tisztázni kell a 
projektgazdák szerepét. Tekintettel arra, 
hogy a közlekedési ágazatban az energia 
iránti kereslet számottevő növekedése 
várható (különösen az e-mobilitással 
összefüggésben az autópályák mentén és a 
városi területeken), az intelligens hálózati 
technológiáknak, valamint a rég várt 



AD\1233659HU.docx 13/67 PE689.672v02-00

HU

határokon átnyúló, nagy kapacitású 
újratöltési energiahálózattal kapcsolatos 
támogatásának javítását a közlekedési 
ágazat dekarbonizációjának támogatása 
érdekében.

töltési és fizetési szabványoknak elő kell 
segíteniük a határokon átnyúló, nagy 
kapacitású újratöltési energiahálózattal 
kapcsolatos támogatás javítását a 
közlekedési ágazat dekarbonizációjának 
előmozdítása érdekében, valamint ahhoz, 
hogy növelni lehessen egyfelől – az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvével összhangban – az elektromos 
járművek alkalmazását, másfelől pedig az 
alternatív üzemanyagok felhasználását, 
gondoskodva ugyanakkor arról is, hogy 
egyes közlekedési ágazatokban, ahol még 
nem állnak rendelkezésre életképes 
technológiai alternatívák, fokozatos és 
tisztességes legyen az átállás, és hogy az 
európai energiarendszer megőrizze 
versenyképességét. E tekintetben az 
energiarendszer korszerűsítésének 
részeként a villamosenergia-
szupersztrádák és az alternatív 
üzemanyagok folyosóit is prioritásként 
kell kezelni a hálózati szűk 
keresztmetszetek elkerülése érdekében. Az 
e-mobilitás és a kétirányú akkumulátorok 
lehetővé teszik a csúcseltolódást és a 
keresletoldali választ, ami 
költséghatékony módon támogatja a 
megújuló energia integrálását, és emellett 
szerényebb kapacitásokat és 
infrastruktúrát igényel az 
energiatermeléshez.

__________________ __________________
28 COM(2020) 299 28 COM(2020) 299

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A törzshálózati folyosók, valamint 
a teljes TEN-T hálózat esetében 
prioritásként kell kezelni az elektromos 
járművek hatékony és nagy kapacitású 
töltéséhez szükséges villamosenergia-
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hálózati kapcsolatok gyors kiépítését. Az 
ágazati integráció, ezen belül a megújuló 
energia keresletoldali választ támogató 
költséghatékony integrációjának lehetővé 
tétele, valamint a fogyasztói 
magatartásban bekövetkezett változások 
figyelembevétele, továbbá a 
környezetbarát közlekedés iránti kereslet 
növelése érdekében az elektromos 
járművek töltő-infrastruktúrájának 
jogosultnak kell lennie a „közös érdekű 
projekt” státuszra.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) Az energiarendszer integrációjáról 
szóló bizottsági közlemény hangsúlyozza 
az energiahordozók, az infrastruktúrák és a 
fogyasztási ágazatok integrált 
energiainfrastruktúra-tervezésének 
szükségességét. Az említett 
rendszerintegráció az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvéből indul ki, és az 
egyes ágazatokon túlmutató, holisztikus 
szemléletet alkalmaz. Foglalkozik továbbá 
a kibocsátáscsökkentési nehézségekkel 
szembenéző azon ágazatok – így például 
egyes iparágak vagy bizonyos szállítási 
módok, egyebek mellett a légi és tengeri 
közlekedés  – dekarbonizációs 
szükségleteivel is, amelyek esetében a 
közvetlen villamosítás technikai vagy 
gazdasági szempontból kihívást jelent, az 
átmeneti megoldások pedig továbbra is 
támogatást igényelnek. Ide tartoznak a 
fenntartható hidrogénbe és az 
elektrolizátorokba eszközölt beruházások 
is, amelyek kiterjedt kereskedelmi célú 
hasznosítása jelenleg kialakulóban van. A 
Bizottság hidrogénstratégiája kiemelten 
kezeli a megújuló forrásokból előállított 
villamos energiából származó 
hidrogéntermelést, amely a legtisztább és 
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formáira van szükség a meglévő hidrogén 
gyorsabb ütemben történő felváltásához és 
a méretgazdaságosság eléréséhez.

az EU klímasemlegességi célkitűzésének 
leginkább megfelelő megoldás. E cél 
kapcsán a tengerienergia-csomópontok 
fontos szerepet fognak játszani abban, 
hogy a tengeri energiaforrások 
bővítéséből származó energiát fel lehessen 
használni a szükséges további megújuló 
energia előállításához. Az átmeneti 
szakaszban azonban az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású hidrogén más formáira 
van szükség a meglévő hidrogén gyorsabb 
ütemben történő felváltásához és a 
méretgazdaságosság eléréséhez.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) Ezenkívül a Bizottság 
hidrogénstratégiája29 arra a következtetésre 
jutott, hogy a hidrogén szükséges mértékű 
hasznosításához egy nagyszabású 
infrastruktúra-hálózat olyan fontos elem, 
amelyet csak az Unió és az egységes piac 
kínálhat. A hidrogén határokon átnyúló 
szállítására és kereskedelmére jelenleg 
nagyon korlátozottan áll rendelkezésre 
külön e célra kiépített infrastruktúra. Ennek 
jelentős részét a korábban 
földgázszállításra szolgáló, átalakított 
eszközöknek kell képeznie, kiegészítve a 
hidrogénnek szánt új eszközökkel. Emellett 
aktívan elő kell mozdítani egyfelől a 
szomszédos országokkal és régiókkal a 
hidrogén hasznosítása terén folytatott 
együttműködés új lehetőségeit, másfelől 
pedig azt, hogy kiemelt figyelem 
összpontosuljon azokra az országokra, 
amelyek uniós csatlakozása folyamatban 
van. Ezenkívül a hidrogénstratégia azt a 
stratégiai célt tűzi ki, hogy 2030-ig 40 
GW-ra kell növelni a telepített 
elektrolizátorok kapacitását a megújuló 
energiaforrásokból nyert hidrogén 
termelésének növelése és a fosszilis 
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létesítményeket. A hidrogénátviteli és -
tárolási infrastruktúrát az uniós tízéves 
hálózatfejlesztési tervbe is fel kell venni 
annak érdekében, hogy az energiarendszer 
számára általa jelentett költségeket és 
előnyöket átfogóan és következetesen 
lehessen értékelni (ideértve az ágazat 
integrációjához és a dekarbonizációhoz 
való hozzájárulás értékelését is) egy uniós 
hidrogénellátási gerinc létrehozása 
céljából.

tüzelőanyagoktól függő gazdasági ágak –
 például az ipar vagy a távolsági és 
nehézteher-szállítás – dekarbonizációjának 
megkönnyítése érdekében. Ezért a TEN-E 
szakpolitikának ki kell terjednie egyfelől 
az új és átalakított hidrogénátviteli 
infrastruktúrára, azzal együtt, hogy teret 
kell engednie az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentésére 
szolgáló ideiglenes – a kölcsönös 
átjárhatóság feltételének teljes mértékben 
megfelelő – hidrogéntáplálási 
megoldásoknak, másfelől pedig a 
tárolókra és a hidrogén-elektrolizáló 
létesítményekre. A hidrogénátviteli és -
tárolási infrastruktúrát az uniós tízéves 
hálózatfejlesztési tervbe is fel kell venni 
annak érdekében, hogy az energiarendszer 
számára általa jelentett költségeket és 
előnyöket átfogóan és következetesen 
lehessen értékelni (ideértve az ágazat 
integrációjához és a dekarbonizációhoz 
való hozzájárulás értékelését is) egy uniós 
hidrogénellátási gerinc létrehozása 
céljából. E folyamat során az Uniónak 
biztosítania kell az egyenlő 
versenyfeltételek érvényesülését és az 
uniós ipar versenyképességének 
megőrzését, gondoskodva ugyanakkor egy 
olyan, kutatási és kísérleti projektek 
alkotta „előkészítő szakaszról” is, amely a 
hidrogén érett és stabil piacának 
kialakítását hivatott szolgálni. 

__________________ __________________
29 Hidrogénstratégia a klímasemleges 
Európáért (COM(2020)0301).

29 Hidrogénstratégia a klímasemleges 
Európáért (COM(2020)0301).

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

energiaforrásból termelt és alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gázok, például a 
fenntartható, második generációs biogáz, 
a biometán és a hidrogén hálózatba 
integrálását szolgáló, valamint az így 
kialakult összetettebb rendszer – innovatív 
digitális technológiákra épülő – 
kezeléséhez hozzájáruló beruházások 
támogatása érdekében.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

érdekében, hogy a TEN-E szakpolitika – az 
egyes tagállamok sajátosságainak 
figyelembevétele mellett – összhangban 
legyen az Unió energia-, éghajlat- és 
környezetpolitikai célkitűzéseivel. A 
projektek értékelésekor ezért 
mindenekelőtt arról kell bizonyosságot 
szerezni, hogy a projektek összhangban 
állnak az Unió dekarbonizációs 
célkitűzéseivel, így többek között jelentős 
mértékben hozzájárulnak az Unió 
éghajlat-politikai célkitűzéseihez, 
valamint követik az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvét és a „ne árts” 
elvet. A projektgazdáknak bizonyítaniuk 
kell, hogy a projekt tervezése, fejlesztése 
és megvalósítása során energiahatékony 
technológiai és hálózatüzemeltetési 
megközelítéseket alkalmaznak. A szén-
dioxid-szállítási hálózatok fenntarthatósága 
eleve adott, tekintettel azok céljára (a szén-
dioxid leválasztása, hasznosítása, tárolása 
és szállítása).

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

egyes ágazatok –  például a légi és tengeri 
közlekedés – dekarbonizációjához 
szükséges power-to-X-infrastruktúra 
fejlesztését, valamint az erősen szennyező 
üzemanyagok használatának fokozatos 
megszüntetését. Figyelmet kell fordítani a 
tengeri és a szárazföldi villamosenergia-
hálózatok összehangolt, hosszú távú 
tervezésének és fejlesztésének 
koordinálására is. Az offshore 
infrastruktúra-tervezésnek el kell 
mozdulnia a projektalapú szemlélettől egy 
összehangolt, átfogó szemlélet felé az 
integrált offshore hálózatok fenntartható 
fejlődésének a kijelölt tengeri 
medencékben az offshore megújuló energia 
kapcsán rejlő lehetőségekkel összhangban, 
valamint a környezetvédelem és a tengerek 
egyéb hasznosítási módjainak kellő 
figyelembevételével történő biztosítása 
érdekében.

__________________ __________________
30 Az offshore stratégiára vonatkozó 
közlemény.

30 Az offshore stratégiára vonatkozó 
közlemény.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

villamosenergia-hálózatok, valamint a 
szén-dioxid leválasztása, hasznosítása, 
tárolása és szállítása terén.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(29) Össze kell hangolni az energia, a 
közlekedés és a távközlési infrastruktúra 
terén megvalósuló uniós közös érdekű 
projektek tervezését és végrehajtását, hogy 
szinergiák jöhessenek létre ott, ahol ez 
gazdasági, technikai, környezeti, éghajlati 
és területrendezési szempontból 
megvalósítható, kellően figyelembe véve a 
releváns biztonsági vonatkozásokat, az 
energiahatékonyság elsődlegességének 
elvét és a „ne árts” elvet. Így a különböző 
európai hálózatok tervezése során 
lehetőséget kell biztosítani a közlekedési 
hálózatok, a kommunikációs hálózatok, 
valamint az energiahálózatok 
integrációjának a kiemelt kezelésére a 
lehető legjobb területkihasználás 
érdekében, továbbá – lehetőség szerint – 
biztosítani kell a meglévő vagy használaton 
kívüli nyomvonalak további hasznosítását 
a társadalmi-gazdasági, környezeti, 
éghajlati és pénzügyi hatások minimálisra 
csökkentése érdekében. A hatás 
maximalizálása érdekében a közös érdekű 
projekteket különösen a transzeurópai 
közlekedési hálózattal való szinergiájuk 
szempontjából kell értékelni.

Módosítás 22

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

(33a) A TEN-E azon infrastrukturális 
projektjei, amelyek két vagy több 
tagállamot érintenek, az engedélyezési 
eljárások koordinációját illetően különös 
kihívásokkal járnak. Az érintett 
tagállamok hatáskörrel rendelkező 
nemzeti hatóságainak ezért együtt kell 
működniük ütemezésük összehangolása és 
az engedélyezési eljárásra vonatkozó 
közös ütemterv elfogadása érdekében. A 
közös érdekű, határokon átnyúló TEN-E 
infrastrukturális projektek esetében az 
érintett tagállamok kölcsönös 
megállapodás útján közös hatóságot 
hozhatnak létre az engedélyezési eljárások 
megkönnyítése érdekében. Ebben az 
esetben a tagállamok felhatalmazhatják 
hatáskörrel rendelkező hatóságukat egy 
közös illetékes hatóság létrehozására.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) E rendelet iránymutatásokat állapít 
meg a transzeurópai energia-infrastruktúra 
I. mellékletben szereplő kiemelt 
jelentőségű folyosóinak és területeinek (a 
továbbiakban: az energia-infrastruktúra 
kiemelt jelentőségű folyosói és területei) 
időben történő kiépítéséhez és kölcsönös 
átjárhatóságához, amelyek hozzájárulnak 
az energiahatékonyság elsődlegességének 
elvével és a jelentős károkozás elkerülését 
célzó elvvel összhangban az Unió 2030-ra 
vonatkozó – az energiaunió és az éghajlat-
politika irányításáról szóló 
(EU) 2018/1999 rendelet 2. cikkének 11. 
pontjában foglaltak szerinti – energia- és 
éghajlat-politikai céljaihoz, és a legkésőbb 
2050-ig elérendő klímasemlegességi 
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célkitűzéséhez.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) előirányozza a kiemelt jelentőségű 
folyosók és területek megvalósításához 
szükséges és a II. melléklet szerinti 
villamosenergia-, intelligensgázhálózat-, 
hidrogén-, elektrolizátor- és szén-dioxid-
infrastruktúrák kategóriáiba (a 
továbbiakban: energiainfrastruktúra-
kategóriák) tartozó közös érdekű 
projekteknek a technológiák közötti 
megkülönböztetést kizáró elv sérelme 
nélküli azonosítását;

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „intelligens villamosenergia-
hálózat”: olyan villamosenergia-hálózat, 
amelyben a hálózatüzemeltető digitálisan 

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

figyelemmel kísérheti a hálózatra 
csatlakozott felhasználók tevékenységeit, 
valamint információs és kommunikációs 
technológiákat (IKT) alkalmaz az érintett 
hálózatüzemeltetőkkel, energiatermelőkkel, 
fogyasztókkal és/vagy termelő-
fogyasztókkal, valamint mobilitási 
eszközökkel való kommunikációhoz a 
villamos energia fenntartható, 
költséghatékony és biztonságos továbbítása 
céljából;

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. „közös illetékes hatóság”: a 
határokon átnyúló projektekhez 
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kapcsolódó engedélyezési eljárások 
megkönnyítése érdekében két vagy több 
tagállam kölcsönös megállapodása útján 
létrehozható hatóság. Ebben az esetben a 
tagállamok felhatalmazhatják hatáskörrel 
rendelkező hatóságukat közös hatóság 
létrehozására;

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. „kölcsönös átjárhatóság”: az 
energia-infrastruktúra valamennyi 
szabályozási, műszaki és üzemeltetési 
feltétele, követelménye vagy jellemzője, 
amelyek lehetővé teszik a biztonságos és 
megszakítás nélküli energiaáramlást, 
valamint az európai energiahálózatban a 
szükséges teljesítményszintek elérését;

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16b. „multimodális közlekedési 
csomópontok”: azon pontok, amelyeket a 
különböző személy- és teherszállítási 
módok közötti integrációra és kölcsönös 
átjárhatóságra terveztek, hozzájárulva 
ezzel a fenntartható és energiahatékony 
multimodális közlekedési rendszerre való 
átállás megvalósításához;

Módosítás 31

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

(2) Az egyes csoportok a III. 
mellékletben foglalt rendelkezésekre 
tekintettel elfogadják saját eljárási 
szabályzatukat.

(2) Az egyes csoportok a III. 
mellékletben foglalt rendelkezésekre 
tekintettel elfogadják saját eljárási 
szabályzatukat, amely az 
összeférhetetlenségek megelőzésére és az 
átláthatóság elvének alkalmazására 
vonatkozó szabályokat is tartalmaz.

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. valamely tagállam területén, a 
transzeurópai energiahálózatokhoz nem 
megfelelően kapcsolódó szigeteken 
helyezkedik el, és a kis összekapcsolt 
rendszereknek vagy elszigetelt 
rendszereknek az (EU) 2019/944 irányelv 
szerinti fogalommeghatározása alá 
tartozik;

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iib. fokozza a közlekedési ágazat 
dekarbonizációját, például az alternatív 
tiszta üzemanyagokat használó 
meghajtórendszerek – többek között az 
ellátórendszerek – bevezetésének 
támogatásával és a kapcsolódó 
infrastruktúra biztosításával, figyelembe 
véve a más hálózatokkal, különösen a 
transzeurópai közlekedési hálózattal való 
lehetséges szinergiákat;
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Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a projekt összhangban áll az Unió 
dekarbonizációs célkitűzéseivel, 
hozzájárulva – adott esetben – az Unió 
2030-ra vonatkozó, az energiaunió és az 
éghajlat-politika irányításáról szóló uniós 
rendelet 2. cikkének 11. pontjában 
foglaltak szerinti energia- és éghajlat-
politikai céljaihoz, valamint a 2050-ig 
megvalósítandó klímasemlegességi 
célkitűzéshez.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a projekt jelentősen hozzájárul –
 többek között a közlekedési ágazatban – 
az Unió és a harmadik ország 
dekarbonizációs célkitűzéseihez és a 
fenntarthatósághoz, egyebek mellett a 
megújuló energia hálózatba való 
integrálásával, valamint a megújuló 
forrásból termelt energiának a főbb 
fogyasztói központokhoz és 
tárolóhelyekhez történő továbbításával, 
többek között a fenntartható 
energiatechnológiákkal, köztük a 
hidrogénnel kapcsolatos, harmadik 
országokkal való együttműködés 
megerősítése révén a fenntartható 
növekedés és fejlődés ösztönzése, az uniós 
szabványok és szabályozás előmozdítása, 
valamint az új infrastruktúra, különösen 
a feltöltésre vagy elektromos töltésre 
szolgáló hálózatok kiépítése érdekében, és;
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Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) kiemelt figyelmet fordítanak az 
Európai Unióval szomszédos országokra, 
különösen azokra az országokra, amelyek 
csatlakozása folyamatban van, tekintettel 
a szabályozás összehangolásának 
felgyorsítására, a vonatkozó szabályok 
alkalmazására, valamint az 
infrastruktúra-hálózat bővítésére mint az 
európai zöld megállapodás külső 
dimenziója kiterjesztésének eszközére.

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i. piaci integráció a tagállamok 
közötti összekapcsoltság szintjének 
növelése, az energiainfrastruktúra-
szűkületek mérséklése, valamint a 
versenynek és a rendszer 
rugalmasságának fokozása révén;

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. ellátásbiztonság, többek között a 
kölcsönös átjárhatóság, a rendszer 
rugalmassága, a kiberbiztonság, a 
megfelelő összekapcsolások és a rendszer 
biztonságos és megbízható működése 
révén;

ii. ellátásbiztonság, többek között a 
kölcsönös átjárhatóság, a rendszer 
rugalmassága, a kiberbiztonság, a fokozott 
energiahatékonyság, a megfelelő 
összekapcsolások és a rendszer biztonságos 
és megbízható működése révén.
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Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. ágazati integráció a különböző 
energiahordozók vagy energiaágazatok 
közötti kölcsönhatás javítása révén, 
például az ágazatok közötti szinergiák és 
az energia, a közlekedés és a távközlés 
közötti koordináció erősítésével;

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. a szén-dioxid-leválasztás, -
hasznosítás, -tárolás és -szállítás 
rugalmasságának és biztonságosságának 
növelése;

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – d pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a II. melléklet 3. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
hidrogénprojekteket illetően a projekt 
jelentősen hozzájárul a fenntarthatósághoz, 
többek között az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentése, a 
megújuló energiaforrásokból nyert 
hidrogén hasznosításának fokozása, 
valamint (azáltal, hogy rugalmasságot 
és/vagy tárolási megoldások kínál) a 
váltakozó megújulóenergia-termelés 
támogatása révén. Továbbá a projekt az 
alábbi egyedi kritériumok közül legalább 
egyhez jelentősen hozzájárul:

d) a II. melléklet 3. pontjában említett 
energiainfrastruktúra-kategóriákba tartozó 
új és rendeltetésük tekintetében módosított 
hidrogénprojekteket illetően a projekt 
jelentősen hozzájárul a fenntarthatósághoz, 
többek között az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentése, a 
megújuló és karbonszegény hidrogén 
hasznosításának fokozása, valamint azáltal, 
hogy rugalmasságot és/vagy tárolási 
megoldásokat kínál a váltakozó 
megújulóenergia-termelés és az egész 
rendszerre kiterjedő ellátásbiztonság 
támogatása révén. Továbbá a projekt az 
alábbi egyedi kritériumok közül legalább 
egyhez jelentősen hozzájárul:

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – d pont - i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. piaci integráció, többek között a 
tagállamok meglévő vagy kialakulóban 
lévő hidrogénhálózatainak 
összekapcsolásával, vagy más módon 
hozzájárulva egy, a hidrogén szállítására és 
tárolására szolgáló uniós szintű hálózat 
létrejöttéhez, valamint az összekapcsolt 
rendszerek interoperabilitásának 
biztosításával;

i. piaci integráció, többek között a 
tagállamok meglévő vagy kialakulóban 
lévő hidrogénhálózatainak 
összekapcsolásával, vagy más módon 
hozzájárulva egy, a hidrogén szállítására, 
elosztására és tárolására vagy a 
hidrogénüzemű mobilitási eszközök 
üzemanyag-ellátására vagy a 
hidrogénalapú szintetikus 
üzemanyagokkal való ellátásra szolgáló 
uniós szintű hálózat létrejöttéhez, valamint 
az összekapcsolt rendszerek kölcsönös 
átjárhatóságának biztosításával; 

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – e pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a II. melléklet 4. pontjában említett 
kategóriába tartozó elektrolizátorokat 
illetően a projekt jelentősen hozzájárul 
valamennyi alábbi egyedi kritériumhoz:

e) a II. melléklet 4. pontjában említett 
kategóriákba tartozó elektrolizátorokat és 
power-to-X-technológiákat illetően a 
projekt jelentősen hozzájárul valamennyi 
alábbi egyedi kritériumhoz:

Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. fenntarthatóság, többek között az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésével és a megújuló 
energiaforrásokból nyert hidrogén 
hasznosításának fokozásával;

i. fenntarthatóság, többek között az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésével és a megújuló hidrogén 
vagy a szintetikus üzemanyagok 
hasznosításának fokozásával;

Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az intelligens energiaszektor 
integrációjának megkönnyítése a különféle 
energiahordozók és ágazatok 
összekapcsolásával.

iii. az intelligens energiaszektor 
integrációjának megkönnyítése a különféle 
energiahordozók és ágazatok 
összekapcsolásával, rugalmassági 
szolgáltatások, így például keresletoldali 
válasz és tárolás lehetővé tételével. 

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a II. melléklet 2. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriába tartozó 

f) a II. melléklet 2. pontjában említett 
energiainfrastruktúra-kategóriába tartozó 
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intelligens gázhálózati projekteket illetően 
a projekt jelentősen hozzájárul a 
fenntarthatósághoz azáltal, hogy lehetővé 
teszi és megkönnyíti a megújuló és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázok 
(például a biometán vagy megújuló 
energiaforrásokból nyert hidrogén) 
gázelosztó és -átviteli hálózatokba történő 
integrációját az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentése érdekében. 
Továbbá a projekt az alábbi egyedi 
kritériumok közül legalább egyhez 
jelentősen hozzájárul:

intelligens gázhálózati projekteket illetően 
a projekt jelentősen hozzájárul a 
fenntarthatósághoz azáltal, hogy lehetővé 
teszi és megkönnyíti a különböző típusú 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok – például a biometán, a 
szintetikus metán vagy a hidrogén – 
gázelosztó és -átviteli hálózatokba történő 
integrációját a kölcsönös átjárhatóság 
teljes körű tiszteletben tartásával az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
és/vagy annak érdekében, hogy jelentősen 
hozzájáruljon azon ágazatok 
dekarbonizációjához, amelyek esetében 
még nem állnak rendelkezésre életképes 
technológiai alternatívák. Továbbá a 
projekt az alábbi egyedi kritériumok közül 
legalább egyhez jelentősen hozzájárul:

Módosítás 48

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i. a hálózatbiztonság és az ellátás 
minősége a hálózat napi működése során a 
gázszállítás és -elosztás hatékonyságának 
és kölcsönös átjárhatóságának javításával, 
többek között a különböző minőségű gázok 
injektálásából és a kiberbiztonságból 
fakadó kihívások innovatív technológiák 
bevezetése révén történő kezelésével, az 
ellátásbiztonság biztosításával, valamint a 
szennyezést csökkentő megújuló és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
energiaforrások és meghajtási rendszerek 
használatának előmozdításával;

Módosítás 49

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

iiia. az energiahatékony rendszerek és 
a tiszta alternatív üzemanyagok 
előmozdítására szolgáló új technológiák 
és innováció bevezetése.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) azon többi projektjavaslat hatása, 
amelyek kiegészíthetik az értékelt 
projektet, valamint azzal versenyezhetnek 
vagy potenciálisan versenyezhetnek;

Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az egyes projektjavaslatok által az 
energia-infrastruktúra, valamint a 
közlekedési és turisztikai ágazat 
dekarbonizációs célkitűzései között 
teremtett szinergiák, továbbá a 
projektjavaslatok más hálózatokkal –
 többek között a transzeurópai közlekedési 
hálózattal és az alternatív üzemanyagok 
infrastruktúrájával – való esetleges 
szinergiái;

Módosítás 52

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

(9) Az uniós listán már nem szereplő 
projektek elveszítik a közös érdekű projekt 
státuszához kapcsolódó, e rendelet által 
keletkeztetett jogokat és kötelezettségeket. 

(9) Az uniós listán már nem szereplő 
projektek elveszítik a közös érdekű projekt 
státuszához kapcsolódó, e rendelet által 
keletkeztetett jogokat és kötelezettségeket. 

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

Ugyanakkor az az uniós listán már nem 
szereplő projekt, amely esetében a 
hatáskörrel rendelkező hatóság 
megvizsgálás céljából kérelmet fogadott 
be, megőrzi a III. fejezet által keletkeztetett 
jogokat és kötelezettségeket, kivéve, ha a 
projekt a (8) bekezdésben felsorolt okokból 
került le a listáról.
A 347/2013/EU rendelet alapján „közös 
érdekű projekt” státuszt kapott projektek 
esetében megerősíthetők a III. fejezetből 
eredő jogok és kötelezettségek, feltéve 
hogy azok szükségesek a tagállamok 
közötti összeköttetések határokon átnyúló 
hiányzó szakaszainak pótlásához, 
valamint hozzájárulnak az Unió 
dekarbonizációs célkitűzéseihez, többek 
között a megújuló energia integrálása 
révén.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy közös érdekű 
projekt végrehajtása jelentős nehézségekbe 
ütközik, a Bizottság – az érintett 
tagállamokkal egyetértésben – legfeljebb 
egy évre európai koordinátort jelölhet ki, 
akinek a megbízatása kétszer újítható meg.

(1) Amennyiben egy közös érdekű 
projekt végrehajtása jelentős nehézségekbe 
ütközik és késedelmet szenved , a Bizottság 
– az érintett tagállamokkal egyetértésben – 
legfeljebb egy évre európai koordinátort 
jelöl ki, akinek a megbízatása kétszer 
újítható meg.

Módosítás 54

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

(2) A közös érdekű projektekhez 
kapcsolódó kérelmek hatékony igazgatási 
feldolgozásának biztosítása érdekében a 
projektgazdák és valamennyi érintett 
hatóság gondoskodik arról, hogy az 
említett kérelmekkel a lehető 
leggyorsabban foglalkozzanak.

(2) A közös érdekű projektekhez 
kapcsolódó kérelmek hatékony igazgatási 
feldolgozásának biztosítása érdekében a 
projektgazdák és valamennyi érintett 
hatóság gondoskodik arról, hogy az 
említett kérelmek elsőbbséget élvezzenek.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós jogból eredő 
kötelezettségek sérelme nélkül, 
amennyiben a nemzeti jog szerint ilyen 
státusz létezik, a közös érdekű 
projekteknek a lehető legnagyobb 
jelentőséget kell odaítélni nemzeti szinten, 
és az engedélyezési eljárások során, és – ha 
a nemzeti jog így rendelkezik – a 
területrendezési során is, beleértve a 
környezeti hatásvizsgálatokhoz kapcsolódó 
eljárásokat, megfelelően kell kezelni őket, 
oly módon, ahogyan a megfelelő típusú 
energia-infrastruktúrákra alkalmazandó 
nemzeti jog ilyen elbánásról rendelkezik.

(3) Az uniós jogból eredő 
kötelezettségek sérelme nélkül, 
amennyiben a nemzeti jog szerint ilyen 
státusz létezik, a közös érdekű 
projekteknek a lehető legnagyobb 
jelentőséget kell odaítélni nemzeti szinten, 
és az engedélyezési eljárások során, és – ha 
a nemzeti jog így rendelkezik – a 
területrendezési során is, beleértve a 
környezeti hatásvizsgálatokhoz kapcsolódó 
eljárásokat, megfelelően kell kezelni őket, 
oly módon, ahogyan a megfelelő típusú 
energia-infrastruktúrákra alkalmazandó 
nemzeti jog ilyen elbánásról rendelkezik, a 
vonatkozó uniós környezetvédelmi 
jogszabályok teljes körű és következetes 
alkalmazásának sérelme nélkül.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Feltéve, hogy megfelelnek az ezen 
irányelvekben meghatározott valamennyi 
feltételnek, a 92/43/EGK irányelv 6. cikke 

Feltéve, hogy megfelelnek az ezen 
irányelvekben meghatározott valamennyi 
feltételnek, a 92/43/EGK irányelv 6. cikke 
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(4) bekezdésében és a 2000/60/EK irányelv 
4. cikke (7) bekezdésében említett 
környezeti hatásokra tekintettel a közös 
érdekű projektek energiapolitikai 
szempontból közérdekűnek tekintendők, 
valamint úgy tekinthetők, hogy azokhoz 
nyomós közérdek fűződik.

(4) bekezdésében és a 2000/60/EK irányelv 
4. cikke (7) bekezdésében említett 
környezeti hatásokra tekintettel a közös 
érdekű projektek energiapolitikai 
szempontból közérdekűnek tekintendők, 
valamint úgy tekintendők, hogy azokhoz 
nyomós közérdek fűződik.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett hatóságok hatáskörét vagy be 
lehet építeni a 8. cikk (1) bekezdésével 
összhangban kijelölt, hatáskörrel 
rendelkező nemzeti hatóság hatáskörébe, 
vagy azok – bizonyos mértékig – 
megtartanák független hatáskörüket a 
Bizottság által e bekezdésnek megfelelően 
kiválasztott, megfelelő engedélyezési 
rendszerrel összhangban, az átfogó 
határozat kiadásának megkönnyítése, és 
ennek megfelelően együttműködnének a 
hatáskörrel rendelkező nemzeti 
hatósággal.

törölve

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

hatásvizsgálatok tekintetében, 
biztosítaniuk kell, hogy illetékes nemzeti 
hatóságaik közös eljárásokat 
biztosítsanak, összehangolják 
menetrendjüket, és megállapodjanak az 
engedélyezési eljárásra vonatkozó közös 
ütemtervről.

Módosítás 59

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A közös érdekű, határokon átnyúló 
projektek esetében a 2. cikk (10a) 
bekezdésében meghatározott közös 
illetékes hatóság hozható létre.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a projektgazda jelentős 
változtatásokat kíván végrehajtani a már 
elfogadott terven, erről tájékoztatja a 
hatáskörrel rendelkező hatóságot. Ilyen 
esetekben a hatáskörrel rendelkező hatóság 
módosításokat kérhet.

Amennyiben a projektgazda jelentős 
változtatásokat kíván végrehajtani a már 
elfogadott terven, erről tájékoztatja a 
hatáskörrel rendelkező hatóságot, vagy 
adott esetben a közös illetékes hatóságot. 
Ilyen esetekben a hatáskörrel rendelkező 
hatóság módosításokat kérhet.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A projektgazda létrehozza és a projektre 
vonatkozó információk közzétételével 
rendszeresen frissíti a közös érdekű 
projekteknek szentelt internetes oldalt, 
amelyről hivatkozás mutat a Bizottság 
internetes oldalára és a 23. cikkben említett 
átláthatósági platformra, és amely megfelel 
a VI. melléklet 6. pontjában foglalt 
követelményeknek. Az üzleti szempontból 
érzékeny információkat bizalmasan kell 
kezelni.

A projektgazda létrehozza és a projektre 
vonatkozó információk – köztük az 5. cikk 
(1) bekezdésében szereplő végrehajtási 
terv – közzétételével rendszeresen frissíti a 
közös érdekű projekteknek szentelt 
internetes oldalt, amelyről hivatkozás 
mutat a Bizottság internetes oldalára és a 
23. cikkben említett átláthatósági 
platformra, és amely megfelel a VI. 
melléklet 6. pontjában foglalt 
követelményeknek. Az üzleti szempontból 
érzékeny információkat bizalmasan kell 
kezelni.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés – b pont – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A két vagy több tagállamot érintő 
határokon átnyúló projektek esetében az 
érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező 
hatóságai koordinálják a közös ütemterv 
összeállítását, amelynek során törekednek 
menetrendjük összehangolására;

A két vagy több tagállamot érintő 
határokon átnyúló projektek esetében a 2. 
cikk (10a) bekezdésében meghatározott 
közös illetékes hatóság hozható létre, vagy 
az érintett tagállamok hatáskörrel 
rendelkező hatóságai közös ütemtervet 
állítanak össze, amelynek során 
törekednek menetrendjük 
összehangolására;

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Ügynökség – a konzultációs 
folyamat során beérkezett információkkal 
és az ezek figyelembevételéről szóló 
jelentéssel együtt – a módszertanok 
kézhezvételének napjától számított három 

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

hónapon belül és figyelembe vétel céljából 
véleményt terjeszt a villamosenergia-piaci 
ENTSO, a földgázpiaci ENTSO, a 
tagállamok és a Bizottság elé, és azt 
közzéteszi az Ügynökség internetes 
oldalán.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A villamosenergia-piaci ENTSO és 
a földgázpiaci ENTSO [2023. december 
31]-ig közösen egy következetes és 
összekapcsolt energia- és hálózati modellt 
terjesztenek a Bizottság és az Ügynökség 
elé, amely egyaránt magában foglalja a 

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

villamosenergia-, földgáz- és 
hidrogénátviteli infrastruktúrát, illetve -
tárolást, valamint a hőenergia- és az LNG-
létesítményeket és elektrolizátorokat, és 
amely a kiemelt energia-infrastruktúra-
folyosókra és -területekre kiterjedően, az 
V. mellékletben foglalt alapelvek szerint 
kerül kidolgozásra.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az infrastrukturális hiányosságok 
értékelése során a villamosenergia-piaci 
ENTSO és a földgázpiaci ENTSO 
tekintettel van az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvére, és prioritásként 
mérlegel minden releváns, nem 

Az infrastrukturális hiányosságok 
értékelése során a villamosenergia-piaci 
ENTSO és a földgázpiaci ENTSO 
tekintettel van az energiahatékonyság 
elsődlegességének elvére, különös 
tekintettel azokra a hiányosságokra, 
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infrastruktúrával kapcsolatos megoldást az 
azonosított hiányosságok kezelése 
érdekében.

amelyek befolyásolják az Unió 
dekarbonizációs célkitűzéseinek elérését, 
és prioritásként mérlegel minden releváns, 
nem infrastruktúrával kapcsolatos 
megoldást, beleértve az ágazat-
összekapcsolási projekteket is, amelyek 
célja az azonosított hiányosságok kezelése.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az Ügynökség – a konzultációs 
folyamat során beérkezett információkkal 
és az ezek figyelembevételéről szóló 
jelentéssel együtt – az infrastrukturális 
hiányosságokról szóló jelentés 
kézhezvételének napjától számított három 
hónapon belül véleményt terjeszt a 
villamosenergia-piaci ENTSO vagy a 
földgázpiaci ENTSO és a Bizottság elé, és 
azt nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.
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Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Az Ügynökség véleményére kellő 
tekintettel és a Bizottság véleményével 
összhangban a villamosenergia-piaci 
ENTSO és a földgázpiaci ENTSO 
módosítja az infrastrukturális 
hiányosságokról szóló jelentését. 
Indokolni kell, ha ezek a vélemények nem 
jelennek meg a infrastrukturális 
hiányosságokról szóló végleges 
jelentésekben.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

dekarbonizációs céljait. Ezt a 
szándéknyilatkozatot írásban kell megkötni 
az Unió területéhez kapcsolódó minden 
egyes tengeri medence vonatkozásában.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségek határokon átnyúló elosztása 
során az érintett nemzeti szabályozó 
hatóságok az érintett átvitelirendszer-
üzemeltetőkkel egyeztetve kölcsönös 

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

megállapodásra törekednek, amely a (3) 
bekezdés a) és b) pontjában foglalt 
információkra épül, de nem korlátozódik 
azokra. Ezek értékelésének ugyanazon 
forgatókönyvet kell figyelembe vennie, 
mint amelyet a kiválasztási folyamat során 
azon uniós lista összeállításához 
használtak, amelyben a közös érdekű 
projekt szerepel.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A II. melléklet 1. pontjának d) 
alpontjában, valamint 2. és 5. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek szintén jogosultak kivitelezési 
munkákhoz nyújtott támogatások 
formájában biztosított uniós pénzügyi 
támogatásra, ha az érintett projektgazdák 
egyértelműen bizonyítani tudják, hogy a 
projekt jelentős pozitív externáliákat 
eredményez, és hogy az üzleti terv és más, 
elsősorban a potenciális befektetők vagy 
hitelezők, vagy – adott esetben – a nemzeti 
szabályozó hatóság által végzett 
értékelések szerint gazdaságilag nem 
életképes.

(4) A II. melléklet 1. pontjának d) 
alpontjában, valamint 2., 4., és 5. pontjában 
említett kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek szintén jogosultak kivitelezési 
munkákhoz nyújtott támogatások 
formájában biztosított uniós pénzügyi 
támogatásra, ha az érintett projektgazdák 
egyértelműen bizonyítani tudják, hogy a 
projekt jelentős pozitív externáliákat 
eredményez, és hogy az üzleti terv és más, 
elsősorban a potenciális befektetők vagy 
hitelezők, vagy – adott esetben – a nemzeti 
szabályozó hatóság által végzett 
értékelések szerint gazdaságilag nem 
életképes.

Módosítás 77

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 hétéves időszak vége 

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



AD\1233659HU.docx 45/67 PE689.672v02-00

HU

előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra, kivéve, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács – legkésőbb az 
adott időtartam vége előtt három hónappal 
– kifogást emel a meghosszabbítás ellen.

előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra, kivéve, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács – legkésőbb az 
adott időtartam vége előtt három hónappal 
– kifogást emel a meghosszabbítás ellen.

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e bekezdésre történő 
hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. 
cikkét kell alkalmazni.

(2) Az e bekezdésre történő 
hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 
5. cikkét kell alkalmazni.

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a villamosenergia- és 
hidrogénszektorban a tagállamok közötti 
összekapcsolódás szintjének alakulása és 
az energiaárak ehhez kapcsolódó 
változásai, valamint a hálózati 
rendszerhibák előfordulásának számát, 
azok okai és gazdasági költségei, továbbá a 
rugalmassághoz, az energiarendszerek 
integrációjához és az ágazatok 
összekapcsolásához való hozzájárulás;

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a biológiai sokféleségre gyakorolt 
pozitív hatás és a „ne árts” elv terén elért 
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előrehaladás;

Módosítás 81

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 – 
különösen az ÜHG-kibocsátás 
csökkentése tekintetében – és költségei, 
kivéve az üzleti szempontból érzékeny 
információkat;

Módosítás 82

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

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 – ideértve az 
átalakított infrastruktúrát is –, 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 – 
többek között a megújuló energiatermelési 
területeknek az elektrolizátorokkal, majd 
a szintetikus üzemanyagot előállító 
központokkal történő összekapcsolásával 
–, és lehetővé téve a végfelhasználói 
fogyasztást az összes ágazatban.

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 9 pont – 1 albekezdés
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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 – 
ideértve az átalakított infrastruktúrát is –, 
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 – 
többek között a megújuló energiatermelési 
területeknek az elektrolizátorokkal, majd 
a szintetikus üzemanyagot előállító 
központokkal vagy közlekedési 
csomópontokkal történő 
összekapcsolásával –, és lehetővé téve a 
végfelhasználói fogyasztást az összes 
ágazatban.

Módosítás 84

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

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 – ideértve az 
átalakított infrastruktúrát is –, 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 – 
többek között a megújuló energiatermelési 
területeknek az elektrolizátorokkal, majd 
a szintetikus üzemanyagot előállító 
központokkal történő összekapcsolásával 
–, és lehetővé téve a végfelhasználói 
fogyasztást az összes ágazatban.
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Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 11 pont – 1 albekezdés

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, az energiatároló és -átalakító 
létesítményekre, és a fogyasztók 
keresletoldali válaszintézkedéseire.

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. Power-to-X-technológiák: az 
üvegházhatású gázok csökkentésének 
lehetővé tétele, valamint a biztonságos, 
hatékony és megbízható 
rendszerműködtetés és az intelligens 
energiarendszer-integráció elősegítése 
érdekében technológiák telepítésének 
támogatása.
Érintett tagállamok: A 3. részben felsorolt 
tagállamok

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 12 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

szállítási hálózat a tagállamok közötti és a 
szomszédos harmadik országokba vezető 
szén-dioxid-leválasztási, -hasznosítási, -
tárolási vagy -szállítási infrastruktúra 
kifejlesztése a szén-dioxid-leválasztás, -
tárolás vagy hasznosítás fejlesztése 
céljából.

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 13 pont – 1 albekezdés

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, az innovatív 
hálózatkezelési megoldások elterjedésének 
támogatása, valamint az intelligens 
energiaágazati integráció és a 
felhasználóoldali válasz megkönnyítése 
érdekében, jelentős hozzájárulás azon 
ágazatok dekarbonizációjához, amelyek 
esetében még nem állnak rendelkezésre 
életképes technológiai alternatívák, 
szinergiák teremtése a TEN-T-vel, többek 
között a tengeri és belvízi közlekedés és 
kikötők határokon átnyúló dimenziójának 
figyelembevételével.

Módosítás 89

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. Határokon átnyúló integrált 
energia- és közlekedési hálózatok: a 
meglévő európai közlekedési hálózaton 
belüli hidrogénellátási összeköttetések, 
amelyek az energiainfrastruktúrát a 
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folyosó mentén található közlekedési 
(alternatív üzemanyag) infrastruktúrával 
kombinálják a közlekedési folyamatok 
dekarbonizációja céljából.
Érintett tagállamok: minden tagállam.

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 rész – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13b. A kis összekapcsolt vagy elszigetelt 
rendszerek és szigetek integrációja, 
beleértve a legkülső régiókat is: A (4. cikk 
(3) bekezdésének a) pontjában említett) 
villamosenergia-átviteli és -tárolási 
infrastruktúrák fejlesztése, amely 
hozzájárul a szigetek jobb 
összekapcsolásához, valamint a megújuló 
energiaforrások hatékonyabb 
integrációjához és az energiarendszerek 
általános integrációjához.
Érintett tagállamok: minden tagállam.

Módosítás 91

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 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, vagy 
közlekedési csomópontokkal vagy más 
releváns energiarendszer-
infrastruktúrával kapcsolódnak össze;
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Módosítás 92

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az elektromos járművek 
feltöltésére szolgáló infrastruktúra az 
egész területen, beleértve a nehezen 
megközelíthető övezeteket, például a 
szigeteket, a legkülső régiókat és a nem 
lakott területeket.

Módosítás 93

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) telematikai alkalmazások, amelyek 
célja a közlekedési és mobilitási 
megoldások villamosenergia-hálózatba 
történő integrálása, beleértve többek 
között a járművek töltését, az 
energiatárolást és a keresletoldali 
szabályozást; 

Módosítás 94

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 

a) a következő berendezések vagy 
létesítmények bármelyike, amelyek célja 
lehetővé tenni és megkönnyíteni a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok (például a biometán és 
a hidrogén) hálózatba történő integrálását: 
olyan digitális rendszerek és 
rendszerelemek, amelyek információs és 
kommunikációs technológiákat, vezérlő 
rendszereket és érzékelőtechnológiákat 
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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.

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, valamint a 
kapcsolódó szükséges új hálózati 
csatlakozások és az átalakított 
infrastruktúrák ehhez kapcsolódóan 
szükségessé váló korszerűsítéseit is.

Módosítás 95

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) berendezések vagy létesítmények, 
amelyek célja az olyan ágazatok – például 
a tengeri, légi, a távolsági és a nehézteher-
szállítás – dekarbonizációjának 
felgyorsítása, amelyek esetében még nem 
állnak rendelkezésre életképes 
technológiai alternatívák.

Módosítás 96

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. a hidrogén tekintetében: 3. a hidrogén, többek között a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású hidrogén tekintetében:
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Módosítás 97

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 és elosztásra szolgáló 
csővezetékek, amelyek célja átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférés 
biztosítása az összes hálózathasználó 
számára, és amelyek főleg nagynyomású 
hidrogénvezetékeket foglalnak magukban, 
ide nem értve a hidrogén helyi elosztására 
szolgáló csővezetékeket;

Módosítás 98

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

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 – ideértve az új 
és az átalakított infrastruktúrákat  is – 
biztonságos, védett és hatékony 
működéséhez, illetve a kétirányú kapacitás 
megvalósításához szükséges felszerelések 
és berendezések, ideértve a 
kompresszorállomásokat is.

Módosítás 99

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) hidrogén-infrastruktúra 
multimodális szállítási csomópontokban 
vagy elektrolizátorok telephelyeinek 
összekapcsolása szintetikus üzemanyagot 
gyártó telephelyekkel;
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Módosítás 100

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) hidrogénüzemű mobilitási 
megoldásokhoz szükséges 
hidrogénellátást célzó berendezések vagy 
létesítmények, különösen a TEN-T 
törzshálózaton belül, és figyelembe véve a 
közlekedési és mobilitási megoldások 
hidrogénhálózatba való integrálására 
szolgáló telematikai alkalmazásokat.

Módosítás 101

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

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), (da) és (db) pontban 
említett eszközök bármelyike lehet újonnan 
épített vagy földgázból hidrogénre 
átalakított eszközök, illetve e kettő 
kombinációja.

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. az elektrolizáló létesítmények 
tekintetében:

4. az elektrolizáló és a power-to-x-
létesítmények tekintetében :

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 4 pont – a pont
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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 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 
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 100 MW kapacitással 
rendelkeznek; ii. az innovatív midstream 
értékláncok (pl. folyékony szerves 
hidrogénhordozót, folyékony hidrogént 
vagy ammóniát szállító tengeri útvonalak) 
tekintetében legalább 30 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 irányelv 25. 
cikkének (2) bekezdésében, valamint V. 
mellékletében meghatározottak szerint.1 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;

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

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 4 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a hidrogéntől eltérő power-to-x-
rendszerek, amelyek: i.legalább 100 MW 
kapacitással rendelkeznek, ii. termelése a 
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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, és iii. 
valamely hálózattal kapcsolatos 
funkcióval is rendelkezik;

Módosítás 105

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kapcsolódó berendezések. b) kapcsolódó berendezések, beleértve 
többek között a szállító- és 
elosztóhálózatokhoz való csatlakozásokat.

Módosítás 106

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 

a) a szén-dioxid olyan forrásokból 
történő leválasztására és szállítására 
használt infrastruktúra és berendezés 
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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 
irányelv értelmében a szén-dioxid állandó 
geológiai tárolása céljából;

(többek között hajók és teherautók), 
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.

Módosítás 107

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-dioxidnak a 2009/31/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
szerinti állandó geológiai tárolása céljából 
történő továbbszállítására és tárolására 
szolgáló létesítmények;

Módosítás 108

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 

6. A II. melléklet 5. pontjában említett 
kategóriába tartozó szén-dioxid-
leválasztási, -hasznosítási, -tárolási és -
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 
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a Bizottsághoz. közvetlenül kijelölt jogalanyok nyújtják be 
a Bizottsághoz.

Módosítás 109

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 
500 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;

Módosítás 110

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 225 MW 
beépített kapacitást biztosít és 
tárolókapacitása, valamint terhelési 
sebessége évi nettó 250 GWh 
villamosenergia-termelést tesz lehetővé;

Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont – d pont
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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 
bizonyítja, hogy a tervezett határokon 
átnyúló hidrogénhálózat elengedhetetlen 
része, és elegendő bizonyítékot szolgáltat a 
szomszédos országokkal és 
hálózatüzemeltetőkkel meglévő tervekre és 
együttműködésre;

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 
bizonyítja, hogy a tervezett határokon 
átnyúló, például ipari klasztereket, 
multimodális szállítási csomópontokat 
vagy tárolólétesítményeket kiszolgáló 
hidrogénhálózat elengedhetetlen része, és 
elegendő bizonyítékot szolgáltat a 
szomszédos országokkal és 
hálózatüzemeltetőkkel meglévő tervekre és 
együttműködésre;

Módosítás 112

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 az ellátási biztonsággal 
összefüggő előnyök garantálásával;

Módosítás 113

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 

f) az elektrolizátorok tekintetében a 
projekt 60 MW telepített kapacitást 
biztosít, és közvetlenül vagy közvetve 
legalább két tagállam számára előnyökkel 
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előnyökkel jár; jár; Az innovatív midstream értékláncok 
tekintetében a projekt legalább 30 MW 
telepített kapacitást biztosít, és közvetlenül 
vagy közvetve legalább két tagállam 
számára előnyökkel jár. A projekt ezeket a 
kapacitásokat több szakaszban és/vagy 
részprojektben is elérheti.

Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
4 melléklet – 1 pont – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a power-to-X-technológiák 
tekintetében a projekt legalább 100 MW 
telepített kapacitást biztosít, és közvetlenül 
vagy közvetve legalább két tagállam 
számára előnyökkel jár;

Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 pont – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) 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;

h) 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, vagy javítja a 
hálózat stabilitását 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;
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Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 pont – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) 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.

j) 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 leválasztására, 
hasznosítására, tárolására és szállítására.

Módosítás 117

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 
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.

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 
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, valamint a közlekedési ágazat 
áramigényének várható növekedését, 
különösen az autópályákon és városi 
területeken használt elektromos járművek 
esetében. Adott esetben mérni kell, hogy a 
projekt milyen hatást gyakorol a 
rendszerműködtetés és a 
rendszerszolgáltatások független és 
megbízható ellenőrzésére.



PE689.672v02-00 62/67 AD\1233659HU.docx

HU

Módosítás 118

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 végső 
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 
csökkentéséhez való közvetlen vagy 
közvetett hozzájárulás azon ágazatok 
(például az ipar vagy távolsági és 
nehézteher-szállítás) különböző végső 
végfelhasználói alkalmazásainak 
esetében, ahol a kibocsátáscsökkentés 
megvalósítása nehézkes; rugalmasság és 
szezonális és rövidtávú tárolási 
lehetőségek a megújuló villamosenergia-
termelés esetében; vagy a megújuló 
hidrogén integrálása.

Módosítás 119

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 hidrogénellátás – többek között a 
megújuló és karbonszegény 
energiaforrásokból nyert hidrogén – 
rezilienciájához, változatosságához és 
rugalmasságához hozzáadott érték 
kiszámításával történik.

Módosítás 120

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 6 pont – b pont
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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 megújuló 
forrásokból előállított villamos energia 
részesedését, a 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 
rendszerszintű csúcsigény közötti arányt, a 
megújuló forrásokból előállított villamos 
energia részesedését, a megújuló és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gázokkal 
felváltott import arányát, a rendszer 
működésének stabilitását, valamint az 
ellátási zavarok időtartamát és 
gyakoriságát fogyasztónként.

Módosítás 121

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 7 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. a II. melléklet 4. pontjában említett 
kategóriába tartozó elektrolizátor-
projekteket illetően a 4. cikkben felsorolt 
kritériumok értékelése a következőképpen 
történik:

7. a II. melléklet 4. pontjában említett 
kategóriába tartozó elektrolizátor- és 
power-to-X-projekteket illetően a 4. 
cikkben felsorolt kritériumok értékelése a 
következőképpen történik: 

Módosítás 122

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;
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Módosítás 123

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 költségmegtakarítás, 
üvegházhatásúgáz-megtakarítás és 
hatékony energiafelhasználás, valamint a 
lehetővé tett felhasználóoldali válasz 
volumenének értékelésével történik.

Módosítás 124

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 
megújulóenergia-termelés integrálására 
való képesség javítását, a beruházások 
több ágazaton átívelő optimalizálását és a 
versenyt), valamint a társadalmi, 
környezeti és éghajlati hatások teljes körű 
értékelését, ideértve a több ágazaton 
átívelő hatékonysági és fenntarthatósági 
hatásokat is. A módszertannak tartalmaznia 
kell annak részletezését, hogy az egyes 
hasznokat és költségek miért, és hogyan 
számítják ki és azok mit foglalnak 
magukban.

Módosítás 125
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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) amennyire csak lehetséges, 
tartalmának fordítását az EU minden olyan 
hivatalos nyelvére, amely a szomszédos 
tagállamokban fő nyelvi státusszal 
rendelkezik, amelyet az érintett 
szomszédos tagállamokkal egyeztetve kell 
megvalósítani;

Módosítás 126

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 6 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tartalmának fordítása a projekt által 
érintett tagállamok összes nyelvére, illetve 
azon tagállamok nyelvére, amelyekre a 
projekt jelentős, határokon átnyúló hatást 
gyakorol a IV. melléklet 1. pontjának 
megfelelően;

b) tartalmának fordítása a projekt által 
érintett tagállamokban fő nyelvi státusszal 
rendelkező összes hivatalos uniós nyelvre, 
illetve azon tagállamok nyelvére, 
amelyekre a projekt jelentős, határokon 
átnyúló hatást gyakorol a IV. melléklet 1. 
pontjának megfelelően;
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