
AM\1227786HU.docx PE691.146v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

2020/0360(COD)

23.4.2021

MÓDOSÍTÁS:
295
Véleménytervezet
Paolo Borchia
(PE689.672v01-00)

A transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról, 
valamint a 347/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2020)0824 – C9-0417/2020 – 2020/0360(COD))



PE691.146v01-00 2/5 AM\1227786HU.docx

HU

AM_Com_LegOpinion



AM\1227786HU.docx 3/5 PE691.146v01-00

HU

Módosítás 295

Rendeletre irányuló javaslat
Marianne VindIV melléklet – 4 pont – táblázat – a pont
A Bizottság által javasolt szöveg

4. A II. melléklet 1. d) pontjában említett kategóriába tartozó projektek tekintetében a 4. 
cikkben felsorolt kritériumok értékelése a következőképpen történik: 

a) A fenntarthatóság 
szintje

E kritérium méréséhez értékelni kell, hogy 
a hálózatok milyen mértékben képesek a 
váltakozó megújulóenergia-forrásokat 
összekapcsolni és megújuló energiát 
szállítani.

b) Az ellátás 
biztonsága

E kritérium méréséhez kiszámítják az 
elosztó és/vagy átviteli hálózatokon belüli 
veszteség szintjét, a villamosenergia-
hálózat összetevőinek százalékos 
hasznosítását (azaz az átlagos terhelést), a 
hálózati összetevők rendelkezésre állását 
(a tervezett és nem tervezett 
karbantartással összefüggésben) és ennek 
a hálózati teljesítményre gyakorolt hatását, 
valamint az üzemzavarok időtartamát és 
gyakoriságát, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos üzemzavarokat is.

c) Piaci integráció E kritérium méréséhez értékelni kell az 
innovatív rendszerműködtetés és 
összekapcsolás elterjedtségét, valamint 
más ágazatok integrációjának, és az új 
üzleti modellek és piaci struktúrák 
elősegítésének mértékét.

d) Hálózatbiztonság, 
az ellátás 
rugalmassága és 
minősége

E kritérium méréséhez értékelni kell a 
rendszer rugalmasságának innovatív 
megközelítését, a kiberbiztonságot, az 
átvitelirendszer-üzemeltetői és az 
elosztórendszer-üzemeltetői szint közötti 
hatékony működőképességet, a 
felhasználóoldali választ, a tárolást, az 
energiahatékonysági intézkedéseket, a 
digitális eszközök és az IKT figyelemmel 
kísérési és ellenőrzési célokra történő 
költséghatékony felhasználását, a 
villamosenergia-rendszer stabilitását, 
valamint a feszültség minősége szerinti 
teljesítményt.
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4. A II. melléklet 1. d) pontjában említett kategóriába tartozó projektek tekintetében a 4. 
cikkben felsorolt kritériumok értékelése a következőképpen történik: 

a) A fenntarthatóság 
szintje

E kritérium méréséhez értékelni kell, hogy 
a hálózatok milyen mértékben képesek a 
váltakozó megújulóenergia-forrásokat 
összekapcsolni és megújuló energiát 
szállítani, valamint hozzájárulni ahhoz, 
hogy az Unió legkésőbb 2050-re 
klímasemlegessé váljon.

b) Az ellátás 
biztonsága

E kritérium méréséhez kiszámítják az 
elosztó és/vagy átviteli hálózatokon belüli 
veszteség szintjét, a villamosenergia-
hálózat összetevőinek százalékos 
hasznosítását (azaz az átlagos terhelést), a 
hálózati összetevők rendelkezésre állását 
(a tervezett és nem tervezett 
karbantartással összefüggésben) és ennek 
a hálózati teljesítményre gyakorolt hatását, 
valamint az üzemzavarok időtartamát és 
gyakoriságát, beleértve az éghajlattal 
kapcsolatos üzemzavarokat is.

c) Piaci integráció E kritérium méréséhez értékelni kell az 
innovatív rendszerműködtetés és 
összekapcsolás elterjedtségét, valamint 
más ágazatok integrációjának, és az új 
üzleti modellek és piaci struktúrák 
elősegítésének mértékét.

d) Hálózatbiztonság, 
az ellátás 
rugalmassága és 
minősége

E kritérium méréséhez értékelni kell a 
rendszer rugalmasságának innovatív 
megközelítését, a kiberbiztonságot, az 
átvitelirendszer-üzemeltetői és az 
elosztórendszer-üzemeltetői szint közötti 
hatékony működőképességet, a 
felhasználóoldali választ, a tárolást, az 
energiahatékonysági intézkedéseket, a 
digitális eszközök és az IKT figyelemmel 
kísérési és ellenőrzési célokra történő 
költséghatékony felhasználását, a 
villamosenergia-rendszer stabilitását, 
valamint a feszültség minősége szerinti 
teljesítményt.
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