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RÖVID INDOKOLÁS

A transzeurópai energiahálózatra (TEN-E) vonatkozó szakpolitika keretében a transzeurópai 
energetikai infrastruktúráról szóló rendelet iránymutatásokat határoz meg a közös érdekű 
projektek azonosításához, kiválasztásához és megvalósításának rangsorolásához a reziliens 
transzeurópai energiahálózat kiépítése, a biztonságosabb és diverzifikáltabb energiaellátás, 
valamint a megújuló energiák fokozottabb integrációja céljából. 

A javasolt felülvizsgálat az európai energiarendszer és a határokon átnyúló infrastruktúra 
további korszerűsítését tűzi ki célul azt biztosítandó, hogy a zöld megállapodásnak a 
klímasemlegesség 2050-ig történő elérésére irányuló célkitűzésével összhangban időben 
megvalósuljon az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkenése. A felülvizsgált TEN-E 
iránymutatások éppen ezért a tiszta energia, különösen a villamos energia és a hidrogén 
fejlesztésére összpontosítanának. 

A közlekedési ágazatban használt alternatív üzemanyagok szempontjából különös 
jelentőséggel bírnak az intelligens (villamosenergia-)hálózatok és a hidrogén esetében 
bevezetni tervezett TEN-E infrastruktúra-kategóriák. Az elektromos járművek miatt a 
Bizottság az energia iránti kereslet számottevő növekedésére számít, és azzal érvel, hogy a 
határokon átnyúló, nagy kapacitású újratöltéshez szükséges energiahálózati támogatáson 
javítaniuk kell majd az intelligens hálózati technológiáknak. 

Az előadó örömmel veszi tudomásul, hogy a felülvizsgált TEN-E iránymutatások az Európán 
belüli energia-infrastruktúra korszerűsítését tűzik ki általános célként annak érdekében, hogy 
előmozdítsák a szén-dioxid- és egyéb szennyezőanyag-kibocsátások ambiciózus, valamennyi 
ágazatra – többek között a közlekedésre – kiterjedő csökkentésére irányuló uniós és tagállami 
erőfeszítéseket. A TEN-E szakpolitikát azonban be kell építeni a dekarbonizált 
energiarendszerre való átállás globális folyamatába, amely egyfelől biztosítja a polgárok 
számára a biztonságos és megfizethető tisztaenergia-ellátást, másfelől pedig valamennyi 
tagállamban és régióban támogatja a gazdaság versenyképességét és a foglalkoztatást. A 
sikeres átállásnak méltányosnak és költséghatékonynak kell lennie, ebből adódóan pedig 
fokozatosan, a piaci igényekhez és a technológiai innovációk kínálta lehetőségekhez igazodva 
kell megvalósulnia. 

Amint azt a Parlament a TEN-T iránymutatások felülvizsgálatáról szóló közelmúltbeli 
állásfoglalásában kiemelte, az elkövetkező években a közlekedési infrastruktúrára vonatkozó 
szakpolitika egyik prioritása az alternatív üzemanyagok teljes körű, minden egyes közlekedési 
módra kiterjedő bevezetése lesz, ami többek között az érintett technológiák, a töltő és 
utántöltő infrastruktúra (elektromos töltők, LNG- és hidrogéntöltő létesítmények) fejlesztését 
is magában foglalja. A közlekedési ágazat dekarbonizációjának támogatását ezért a TEN-E 
fejlesztése szempontjából is kulcsfontosságú feladatnak kell tekinteni, és a lehető legnagyobb 
mértékben ki kell aknázni az energia- és a közlekedési hálózatok közötti szinergiákat.  

Jóllehet a közlekedés dekarbonizációját célzó erőfeszítések egyre nagyobb lendületet nyernek, 
továbbra is vannak még komoly kihívások, amelyekkel foglalkozni kell. Az akkumulátoros-
elektromos meghajtás már most is szolgál életképes, alacsony és nulla kibocsátású 
megoldásokkal a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek tekintetében. A nehéz 
haszongépjárművek (teherautók, távolsági autóbuszok), a tengeri és belvízi hajózás, valamint 
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a légi közlekedés esetében azonban továbbra sincsenek olyan kiforrott, alternatív 
üzemanyagokat alkalmazó megoldások, amelyekkel teljes mértékben kiiktatható lenne a 
hagyományos üzemanyagok használata. Az üvegházhatású gázok és a többi szennyező anyag 
kibocsátásának mielőbbi csökkentése érdekében a rendelkezésre álló összes technológiai 
lehetőséget ki kell használni. Ebből a szempontból alapvető fontosságú a cseppfolyósított 
földgázban (LNG) és a sűrített földgázban (CNG) – mint átmeneti megoldásokban – rejlő 
potenciál kiaknázása, kiváltképpen a tengerhasznosítási ágazat esetében. 

Mindezek alapján az előadó a rendelettervezet közlekedéssel kapcsolatos elemeinek 
megerősítése érdekében az alábbi módosításokat javasolja:  
– a közös érdekű projektekre és a kölcsönös érdekű projektekre vonatkozó általános 

kritériumok kiegészítése a következőkkel: a TEN-E projektek hozzájárulása a 
közlekedésen belüli dekarbonizációhoz (az energiahatékonyságot és az alternatív tiszta 
üzemanyagok használatát is ideértve), valamint az energiahálózatok és egyéb hálózatok 
közötti lehetséges szinergiák (4. cikk (1) bekezdés, 4. cikk (2) bekezdés és 4. cikk 
(5) bekezdés);

– az „intelligens gázhálózatok” konkrét kategóriájába tartozó projektekre vonatkozó egyedi 
kritériumok kiegészítése a következőkkel: olyan projektek, amelyek az LNG-ellátás révén 
jelentős mértékben hozzájárulnak a dekarbonizációhoz (a 4. cikk (3) bekezdésében, 
valamint értelemszerűen az I. mellékletben szereplő energiainfrastruktúra-prioritásnak 
minősülő folyosók és területek esetében), ahol más megújuló vagy karbonszegény gázok 
még nem állnak rendelkezésre; 

– a II. melléklet szerint kialakítandó energiainfrastruktúra-kategóriák kiegészítése a 
következőkkel: az energiaellátást és az összes közlekedési mód dekarbonizációját 
támogató berendezések vagy létesítmények; emellett a közlekedési ágazatok, például a 
tengeri és belvízi közlekedés, valamint a kapcsolódó kikötői infrastruktúrák esetében a 
releváns alternatív üzemanyagok körét is ki kell egészíteni, többek között az LNG-vel. 

Végezetül: tekintettel a határokon átnyúló földgáz-összeköttetések terén eddig elért, az ellátás 
biztonságát és rezilienciáját erősítő eredményekre, továbbá arra, hogy a már vállalt 
kötelezettségeket teljesíteni kell, az előadó azt javasolja, hogy a közös érdekű projektek 
jelenlegi 4. listáján szereplő projektek a felülvizsgált rendelet alapján a továbbiakban is 
minősüljenek támogathatónak (4. cikk (4a) bekezdés). A tagállamok érdekeinek védelmét e 
tekintetben úgy kell biztosítani, hogy szorosabban be kell őket vonni az új projektlisták 
összeállítását célzó bizottsági eljárásokba (16. és 21. cikk).
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MÓDOSÍTÁSOK

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
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Az 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. E 
tekintetben a földgázprojektek 
kulcsfontosságú szerepet játszanak, és 
azokat a TEN-E szakpolitika keretében 
támogatni kell a hiányzó szállítási 
infrastruktúra teljes körű kiépítése, 
valamint a szénfelhasználásról való 
átállás lehetővé tétele érdekében. A 
biogáz, a megújuló és alacsony szén-
dioxid-kibocsátású hidrogén, valamint a 
szintetikus gáznemű üzemanyagok 
felhasználása a 2050-ig tartó időszakban 
jelentősen emelkedni fog, a földgáz 
azonban továbbra is elengedhetetlen 
ahhoz, hogy az európai iparon belül teljes 
ágazatok energiaellátását biztosítani 
lehessen, tekintve, hogy rövid távon nincs 
arra lehetőség, hogy a leginkább 
energiaigényes folyamatokhoz villamos 
energiát használjanak forrásul. Ezért a 
földgáz-infrastruktúrát támogatni kell 
azon régiók átmeneti szakaszában, 
amelyeknek el kell mozdulniuk a 
rendkívül szennyező fosszilis 
tüzelőanyagokon alapuló 
energiaszerkezettől, továbbá azon 
ágazatok – például a tengeri, légi és 
távolsági közúti árufuvarozás – esetében, 
amelyek nem rendelkeznek kiforrott 
technológiai alternatívával, és ahol a 
cseppfolyósított földgáz (LNG) jelentős 
szerepet játszhat a súlyosan szennyező 
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üzemanyagok használatának fokozatos 
kivezetésében.

__________________ __________________
27 SWD(2020) 176 final 27 SWD(2020) 176 final

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Emellett a cseppfolyósított földgáz 
(LNG) és a sűrített földgáz (CNG) 
kulcsfontosságú átmeneti megoldásként 
szolgálnak az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésére, különösen a 
tengeri és belvízi szállítás ágazatában, 
mivel egyre több hajó üzemel LNG-vel, 
amely a tengeri hajózásban használatos 
hagyományos üzemanyagokhoz képest 
alacsonyabb kibocsátással jár a szén-
dioxid, a nitrogén-oxidok és a lebegő 
részecskék tekintetében. A jelenleg LNG-
vel üzemelő hajókat és az LNG-hez 
használt elosztási infrastruktúrákat 
mindazonáltal át lehet alakítani biogáz 
használatára, és ezért alapvető fontosságú 
lesz növelni a bio-LNG üzemanyagként 
történő alkalmazását a tengeri és belvízi 
hajózásban.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) Az energiaellátás biztonságának 
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szavatolása érdekében a projektek 
felülvizsgált támogathatósági 
kritériumainak továbbra is lehetőséget 
kell biztosítaniuk arra, hogy a közös 
érdekű projektek korábbi listájára már 
felvett, folyamatban lévő projektek az 5. és 
azt követő listák alapján támogathatók 
maradjanak, valamint hogy támogatásban 
részesüljenek azok a projektek, amelyek 
előmozdítják bizonyos ágazatok – például 
a közlekedés – dekarbonizációját.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
11 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11c) Tudomásul veszi az Európai 
Tanács 2020. december 10–11-i 
következtetéseit, valamint elismeri, hogy 
gondoskodni kell a kölcsönös 
összeköttetésekről, minden tagállam 
energiabiztonságáról, és hogy tiszteletben 
kell tartani a tagállamok azon jogát, hogy 
maguk döntsenek energiaszerkezetükről 
és kiválaszthassák a számukra 
legmegfelelőbb technológiákat – többek 
között átmeneti, például a földgázhoz 
kapcsolódó technológiákat – a 2030-ra 
vonatkozó éghajlat-politikai célkitűzés 
kollektív teljesítése érdekében.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) Az energiarendszer integrációjáról 
szóló közleményben a Bizottság elismerte, 
hogy az intelligens villamosenergia-
hálózatok jelentős szerepet töltenek be az 
Unió energia- és 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 – biztosítva a fokozatos és 
méltányos energetikai átmenetet azon 
közlekedési ágazatok ellátása 
tekintetében, amelyek esetében még nem 
állnak rendelkezésre életképes 
alternatívák, továbbá fenntartva az 
európai energiarendszer 
versenyképességét – elő kell segíteniük a 
határokon átnyúló, nagy kapacitású 
újratöltési energiahálózattal kapcsolatos 
támogatás javítását a közlekedési ágazat 
dekarbonizációjának támogatása 
érdekében.

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

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A dekarbonizáció érdekében az 
Unió energetikai infrastruktúrájának 
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támogatnia kell az alternatív tiszta 
üzemanyagok teljes körű, minden egyes 
közlekedési módra kiterjedő bevezetését, 
ideértve az érintett technológiák, töltő és 
utántöltő infrastruktúrák (azaz az 
elektromos töltő létesítmények, valamint 
az LNG- és hidrogéntöltő létesítmények) 
fejlesztését, a biztonsági, védelmi és 
interoperabilitási előírásokat is.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A közös érdekű projektek és a 
kölcsönös érdekű projektek kiválasztása 
során a projektek támogathatóságára 
vonatkozó kritériumok értékelésekor 
figyelembe kell venni a tengeri és belvízi 
közlekedés, valamint a kikötők határokon 
átnyúló dimenzióját. A kikötők nemcsak a 
vízi közlekedésben, valamint egyre inkább 
más közlekedési módok csomópontjaként 
jutnak szerephez, hanem az energiaipar, 
az ipar és a kék gazdaság is épít rájuk. A 
modális váltást részesítve előnyben és a 
logisztika fenntarthatóságát fokozva 
támogatni kell ezért azokat a projekteket, 
amelyek a közlekedési, energetikai és 
digitális infrastruktúrák közötti, 
kikötőkön belüli szinergiák növelését tűzik 
ki célként. 

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) Az energiarendszer integrációjáról 
szóló bizottsági közlemény hangsúlyozza 
az energiahordozók, az infrastruktúrák és a 
fogyasztási ágazatok integrált 
energiainfrastruktúra-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. Ebben az összefüggésben 
különösen fontos támogatást biztosítani 
azon alkalmazásra kész technológiák, 
például az LNG számára, amelyek 
jelentősen csökkenthetik az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást és a 
szennyező anyagokat. A beruházások köre 
kiterjed a hidrogénre és az 
elektrolizátorokra is, amelyek kiterjedt 
kereskedelmi célú hasznosítása jelenleg 
kialakulóban van, és amelyek esetében a 
megvalósíthatóság és a piacra gyakorolt 
hatás értékeléséhez további, mélyreható 
költség-haszon elemzési módszereken 
alapuló értékelésekre van szükség. A 
Bizottság hidrogénstratégiája kiemelten 
kezeli a megújuló forrásokból előállított 
villamos energiából származó 
hidrogéntermelést, amely a legtisztább és 
az EU klímasemlegességi célkitűzésének 
leginkább megfelelő megoldás. Az 
átmeneti szakaszban azonban az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású hidrogén más 
formáira van szükség a meglévő hidrogén 
gyorsabb ütemben történő felváltásához és 
a méretgazdaságosság eléréséhez.

Or. en
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az „alternatív tiszta 
üzemanyagok” a közlekedés 
energiaellátásában a fosszilis 
tüzelőanyagokat helyettesítő, így a 
közlekedés dekarbonizációját elősegítő és 
a közlekedési ágazat környezeti 
teljesítményét javító olyan üzemanyagok, 
mint például a villamos energia, a 
hidrogén, a bioüzemanyagok 
(folyadékok), a szintetikus üzemanyagok, 
a metán, a földgáz (CNG és LNG), a bio-
LPG, a bio-LNG és a biometán.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A tagállamok közötti 
költségmegosztási eljárások tekintetében e 
rendelet egységes végrehajtási feltételeinek 

(51) A tagállamok közötti 
költségmegosztási eljárások tekintetében e 
rendelet egységes végrehajtási feltételeinek 
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biztosítása érdekében, valamint a 
tagállamok számára annak lehetővé tétele 
érdekében, hogy felmérjék a tengeri 
medencékben található offshore 
megújulóenergia-hálózatok előnyeit és 
költségeit a termelőhelyekkel kapcsolatos 
piaci pénzügyi intézkedésekre (mint 
például már megítélt támogatás) is 
tekintettel, és előzetes költségmegosztási 
elemzést végezzenek az egyes tengeri 
medencék szintjén, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 291. cikkével 
összhangban végrehajtási hatásköröket kell 
a Bizottságra ruházni. Ezeket a 
végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek45 
megfelelően kell gyakorolni. E 
végrehajtási jogi aktusokat a 
tanácsadóbizottsági eljárással kell 
elfogadni.

biztosítása érdekében, valamint a 
tagállamok számára annak lehetővé tétele 
érdekében, hogy felmérjék a tengeri 
medencékben található offshore 
megújulóenergia-hálózatok előnyeit és 
költségeit a termelőhelyekkel kapcsolatos 
piaci pénzügyi intézkedésekre (mint 
például már megítélt támogatás) is 
tekintettel, és előzetes költségmegosztási 
elemzést végezzenek az egyes tengeri 
medencék szintjén, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 291. cikkével 
összhangban végrehajtási hatásköröket kell 
a Bizottságra ruházni. Ezeket a 
végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek45 
megfelelően kell gyakorolni. 
Vizsgálóbizottsági eljárást kell alkalmazni 
e végrehajtási jogi aktusok elfogadásához.

__________________ __________________
45 HL L 55., 2011.2.28., 13. o. 45 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
52 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52a) A közös érdekű projektek és a 
kölcsönös érdekű projektek 
támogathatóságának értékelésére szolgáló 
kritériumoknak figyelembe kell venniük 
az egyéb hálózatokkal, különösen a 
transzeurópai közlekedési hálózattal és 
annak határokon átnyúló szakaszaival 
fennálló lehetséges szinergiákat.

Or. en
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 14

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, dekarbonizált és 
megújuló gázforrások költséghatékony, a 
fogyasztók igényeivel és a gázminőségi 
követelményekkel összhangban történő 
integrálásához, a kapcsolódó gázfogyasztás 
szénlábnyomának csökkentése, a megújuló, 
dekarbonizált és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok nagyobb részarányának 
elősegítése, valamint más 
energiahordozókkal és ágazatokkal való 
kapcsolatok létrehozása érdekében, ezáltal 
növelve az energiaellátás biztonságát és az 
energiarendszer rugalmasságát;

Or. en
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Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) támogatja az egyes közlekedési 
ágazatok dekarbonizációját, ösztönzi az 
energiahatékonyságot és bevezeti az 
alternatív tiszta üzemanyagokat használó 
meghajtórendszereket, beleértve az 
ellátórendszereket is, valamint ennek 
megfelelő infrastruktúrát biztosít, 
figyelembe véve a más hálózatokkal, 
különösen a transzeurópai közlekedési 
hálózattal való lehetséges szinergiákat;

Or. en

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) támogatja az egyes közlekedési 
ágazatok dekarbonizációját, ösztönzi az 
energiahatékonyságot és bevezeti az 
alternatív tiszta üzemanyagokat használó 
meghajtórendszereket, beleértve az 
ellátórendszereket is, valamint ennek 
megfelelő infrastruktúrát biztosít, 
figyelembe véve a más hálózatokkal, 
különösen a transzeurópai közlekedési 
hálózattal való lehetséges szinergiákat;

Or. en
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Módosítás 17

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.

Or. en

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a II. melléklet 3. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriákba tartozó 
hidrogénprojekteket illetően a projekt 
jelentősen hozzájárul a fenntarthatósághoz, 
többek között az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentése, a 

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 
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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:

megújuló, a dekarbonizált és az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású 
energiaforrásokból nyert hidrogén 
hasznosításának fokozása, valamint 
(azáltal, hogy rugalmasságot és/vagy 
tárolási megoldások 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:

Or. en

Módosítás 20

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 szolgáló uniós 
szintű hálózat létrejöttéhez – többek között 
a hálózat vegyes részei révén –, valamint 
az összekapcsolt rendszerek 
interoperabilitásának biztosításával;

Or. en

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) a II. melléklet 2. pontjában említett 
energia-infrastruktúra-kategóriába tartozó 
intelligens gázhálózati projekteket illetően 
a projekt jelentősen hozzájárul a 
fenntarthatósághoz azáltal, hogy lehetővé 
teszi és megkönnyíti a megújuló, 
dekarbonizált és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok (például a biometán, a 
szintetikus metán vagy megújuló 
energiaforrásokból nyert hidrogén) 
gázelosztó és -átviteli hálózatokba történő 
integrációját ezek elegyítése révén az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
érdekében, valamint azáltal, hogy 
hozzájárul azon ágazatok 
dekarbonizációjához, amelyek esetében 
még nem állnak rendelkezésre életképes 
technológiai alternatívák, mint például az 
LNG-ellátás vonatkozásában bizonyos 
közlekedési ágazatokban. Továbbá a 
projekt az alábbi egyedi kritériumok közül 
legalább egyhez jelentősen hozzájárul:

Or. en

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a hálózatbiztonság és az ellátás i. a hálózatbiztonság és az ellátás 
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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;

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, 
az üzemanyagbiztonság biztosításával, és 
a szennyezést – például a víz- és 
levegőszennyezést, az energiafogyasztást 
és a szén-dioxid-intenzitást – csökkentő 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
energiaforrások és meghajtási rendszerek 
használatának előmozdításával;

Or. en

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A közös érdekű projektek előző 
listáján szereplő projekteket jogosultnak 
kell tekinteni arra, hogy felkerüljenek az e 
rendelet alapján létrehozott következő 
listákra a már megtett 
kötelezettségvállalások megőrzése, a meg 
nem térülő beruházások miatti 
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hatékonysági problémák elkerülése és az 
energiaellátás biztonságának támogatása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) lehetséges szinergiák a 
transzeurópai közlekedési hálózathoz 
tartozó projektekkel;

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 29

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 

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

[2022. január 1]-jét követő ötéves 
időtartamra szól. A Bizottság legkésőbb 
kilenc hónappal az ötéves időszak vége 
előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A 
hatáskör-átruházás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra, amennyiben az Európai 
Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a 
meghosszabbítást legkésőbb három 
hónappal minden egyes időtartam letelte 
előtt.

Or. en

Módosítás 30

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.

Or. en

Módosítás 31

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, 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 és lehetővé téve a 
végfelhasználói fogyasztást az összes 
ágazatban.
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Or. en

Módosítás 32

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

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, 
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 és 
lehetővé téve a végfelhasználói fogyasztást 
az összes ágazatban.

Or. en

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) Határokon átnyúló szén-dioxid-
szállítási hálózat: a tagállamok közötti és a 
szomszédos harmadik országokba vezető 
szén-dioxid-leválasztási, -szállítási és -
felhasználási vagy -tárolási infrastruktúra 
kifejlesztése a szén-dioxid-leválasztás és -
tárolás vagy -felhasználás fejlesztése 
céljából.

Or. en
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Módosítás 34

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, mint 
például az LNG-ellátás vonatkozásában 
bizonyos közlekedési ágazatokban, 
szinergiák teremtése a TEN-T-vel, többek 
között a tengeri és belvízi közlekedés és 
kikötők határokon átnyúló dimenziójának 
figyelembevételével. 

Or. en

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) minden olyan berendezés vagy 
létesítmény, amelynek célja valamennyi 
közlekedési mód biztosítása és 
dekarbonizációja, beleértve az 
energiaellátáshoz szükséges hálózatokat 
és egyéb létesítményeket, figyelembe véve 
az infrastruktúra-jármű interfészt és a 
telematikai alkalmazásokat.

Or. en
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Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a következő berendezések vagy 
létesítmények bármelyike, amelyek célja 
lehetővé tenni és megkönnyíteni a 
megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázok (beleértve a biometánt 
vagy a hidrogént) elegyítéssel történő, 
hálózatba történő integrálását: olyan 
digitális rendszerek és rendszerelemek, 
amelyek információs és kommunikációs 
technológiákat, vezérlő rendszereket és 
érzékelőtechnológiákat alkalmaznak annak 
érdekében, hogy lehetővé tegyék a 
gáztermelés, -átvitel, -elosztás és -
fogyasztás interaktív és intelligens 
integrálását, nyomon követését, mérését, 
minőség-ellenőrzését és kezelését a 
gázhálózaton belül különösen a különböző 
típusú gázok elegyítésére való képesség 
növelésével. Ezenkívül az ilyen projektek 
adott esetben 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, valamint a megújuló, 
dekarbonizált és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gázokat gyártó egységek új 
hálózati csatlakozásait.

Or. en

Módosítás 37

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

aa) minden olyan berendezés vagy 
létesítmény, beleértve a gázinfrastruktúra-
projekteket is, amelyek jelentősen 
hozzájárulnak azon ágazatok 
dekarbonizációjához, amelyek esetében 
életképes technológiai alternatívák még 
nem állnak rendelkezésre, mint például az 
LNG-ellátás vonatkozásában bizonyos 
közlekedési ágazatokban.

Or. en

Módosítás 38

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;

Or. en

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A magyar változatot nem érinti.)
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Or. en

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) minden olyan berendezés vagy 
létesítmény, amelynek célja valamennyi 
közlekedési mód biztosítása és 
dekarbonizációja, beleértve az 
energiaellátáshoz szükséges hálózatokat 
és egyéb létesítményeket, figyelembe véve 
az infrastruktúra-jármű interfészt és a 
telematikai alkalmazásokat.

Or. en

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) a szén-dioxid tekintetében: (5) a szén-dioxid leválasztása, 
szállítása, felhasználása vagy tárolása 
tekintetében:

Or. en

Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az upstream csővezeték-hálózat 
kivételével a szén-dioxid egynél több 
forrásból, például olyan ipari 
berendezésekből (az erőműveket is 

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

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

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

Or. en

Módosítás 43

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;

Or. en

Módosítás 44

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 

a) Fenntarthatóság, a projekt 
alábbiakhoz való hozzájárulásaként mérve: 
a követlen vagy közvetett 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése 
a különböző végső végfelhasználói 
alkalmazások (például az iparban, a 
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alkalmazás) esetében; rugalmasság és 
szezonális tárolási lehetőségek a megújuló 
villamosenergia-termelés esetében; vagy a 
megújuló hidrogén integrálása.

mezőgazdaságban vagy a közlekedésben 
történő alkalmazás) esetében; rugalmasság 
és szezonális, illetve rövidtávú tárolási 
lehetőségek a megújuló villamosenergia-
termelés esetében; vagy a megújuló 
hidrogén integrálása.

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 6 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ellátás minőségének és 
biztonságának méréséhez kiszámítják a 
biztosan rendelkezésre álló gázellátás és a 
csúcsigény közötti arányt, a 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.

Or. en

Módosítás 46

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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