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Határozati javaslat (COM(2003) 742 – C5-0064/2004 – 2003/0297(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

María del Pilar Ayuso González módosítása

24. módosítás
Preambulumbekezdés 2 a (új)

(2a). Ez a határozat lehetővé fogja tenni, 
hogy lépéseket tegyenek az Európa Tanács 
barcelonai ülésén meghatározott cél felé 
azzal, hogy megvalósítja a tagállamok 
elektromos hálózatainak minimális 
összekapcsolását a tagállamok által termelt 
elektromos energia 10 %-ának mértékéig.  
Ez javítja a hálózat megbízhatóságát és 
biztonságát, védi az ellátás biztonságát, és 
gondoskodik arról, hogy a belső piac 
hatékonyan működjön.
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Ea. es

Indokolás

Az elektromos energiával kapcsolatos elsőbbségi projektek, és az I és IV mellékletekben 
megadott, az európai érdekeknek megfelelő projektek összeköttetést jelentenek a tagországok 
és az EU-n kívüli országok között. Ez tükrözi az Európa Tanács 2002 márciusi barcelonai 
ülésének politikai megállapodását.

</Amend>

Roberto Musacchio módosítása

25. módosítás
Preambulumbekezdés 4

(4) Olyan energia infrastruktúrát kell 
létrehozni és fenntartani, amely lehetővé 
teszi, hogy a belső energiapiac hatékonyan 
működjön anélkül, hogy rontaná a stratégiai, 
és megfelelő helyen az általános szerviz 
kritériumokat.

(4) Olyan energia infrastruktúrát kell 
létrehozni és fenntartani, amely lehetővé 
teszi, hogy a belső energiapiac hatékonyan 
működjön, megfelelően ügyelve arra, hogy 
konzultáljunk az érintett emberekkel
anélkül, hogy ez rontaná a stratégiai és az 
általános szerviz kritériumokat.

Ea. it

Indokolás

Ha új infrastruktúrát építünk ki, és előkészületeket teszünk ennek fenntartására vagy 
javítására, számításba kell vennünk ennek a környezetre gyakorolt hatását, és a Közösség 
jelenlegi szabályainak megfelelően ezt előzetesen be kell jelenteni, valamint a 
nagyközönséggel konzultációkat kell folytatni.

</Amend>

Roberto Musacchio módosítása

26. módosítás
Preambulumbekezdés 10

(10) Kedvezőbb körülményeket kell 
teremteni a transz-európai energiahálózatok 
fejlesztéséhez úgy, hogy elsősorban 
ösztönözzük a műszaki együttműködést a 
hálózatokért felelős egységek között, a 
késlekedés csökkentése érdekében 
egyszerűsítjük a tagállamokban a hálózatok 

(10) Kedvezőbb körülményeket kell 
teremteni a transz-európai energiahálózatok 
fejlesztéséhez úgy, hogy elsősorban 
alternatív decentralizált energiaforrásokat 
fejlesztünk ki, ösztönözzük a műszaki 
együttműködést a hálózatokért felelős 
egységek között, egyszerűsítjük a 
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létrehozásához szükséges engedélyezési 
eljárást, és mobilizáljuk a hálózati projektek 
számára a Közösség megfelelő pénzalapjait, 
eszközeit és pénzügyi támogatási 
programjait.

tagállamokban a hálózatok létrehozásához 
szükséges engedélyezési eljárást a 
késlekedés csökkentése érdekében, és 
mobilizáljuk a hálózati projektek számára a 
Közösség megfelelő pénzalapjait, eszközeit 
és pénzügyi támogatási programjait, 
beleértve azokat is, amelyeket decentralizált 
és megújuló energiaforrásokból származó 
energia termelésére szánnak.

Ea. it

Indokolás

Ha elsőbbséget adunk azoknak a beruházásoknak, amelyek előmozdítják a decentralizáltabb 
hálózatok és az adott földrajzi környezetben meglevő energiaforrások kifejlesztését, akkor 
lehetővé tesszük, hogy a különböző szolgáltatók között fokozódjon a műszaki együttműködés; 
ez kisebb hatást fejt ki a környezetre, ugyanakkor csökkenti a drága összeköttetések 
létrehozásának költségeit.

</Amend>

Roberto Musacchio módosítása

27. módosítás
3. cikk, 1. paragrafus (b) pont

(b) A Közösség kevésbé előnyös helyzetben 
levő és elszigetelt tartományai fejlődésének 
megkönnyítésére, valamint az elszigetelődés 
csökkentésére segíteni és erősíteni kell a 
gazdasági és társadalmi kohéziót.

(b) A Közösség kevésbé előnyös helyzetben 
levő és elszigetelt tartományai fejlődésének 
megkönnyítésére, valamint az elszigetelődés 
csökkentésére elsősorban helyi hálózatok és 
a közösen létrehozott és megújuló 
energiaforrások fejlesztésével segíteni és 
erősíteni kell a gazdasági és társadalmi 
kohéziót az adott területen és a többi 
tartományokkal.

Ea. it

Indokolás

Különösen a távol eső területeken elsőbbséget kell adni azoknak az energiatermelési 
módszereknek, amelyek jobban illeszkednek a környezethez és az illető geográfiai terület 
fenntartható fejlődéséhez, beleértve a társadalmi kohézió és a foglalkoztatottság szempontját 
is.

</Amend>
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María del Pilar Ayuso González módosítása

28. módosítás
3. cikk, 1. paragrafus (d) pont

(d) hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez és 
a hatékonyabb környezetvédelemhez azzal, 
hogy csökkentjük az energia szállítása és 
továbbítása során fellépő [sic] környezeti 
kockázatokat.

(d) hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez és 
a hatékonyabb környezetvédelemhez azzal, 
hogy csökkentjük az energia szállítása során 
fellépő [sic] környezeti kockázatokat.

Ea. es

Indokolás

A spanyol nyelvben a szállítás (’transportation’) szó egyformán használható elektromos 
áram, gáz és olaj esetén. A továbbítás (’transmission’) szó használata helytelen.

</Amend>

Norbert Glante módosítása

29. módosítás
4. cikk, 1. paragrafus (a) pont

(a) energiahálózatok átalakítása és 
fejlesztése a belső energiapiac működésének 
támogatásával, valamint elsősorban a 
határokon túli szűk keresztmetszetek, 
torlódás és hiányzó összeköttetések 
nehézségeinek megoldásával, figyelembe 
véve az elektromos energia és földgáz belső 
piacának működéséből származó igényeket, 
és az Európai Unió bővítését. 

(a) energiahálózatok átalakítása és 
fejlesztése a belső energiapiac működésének 
támogatásával, valamint elsősorban a 
határokon túli szűk keresztmetszetek, 
torlódás és hiányzó összeköttetések 
nehézségeinek megoldásával, növelve az 
energiapiac megújuló energiaforrásainak 
részesedését, és figyelembe véve az 
elektromos energia és földgáz belső 
piacának működéséből származó igényeket, 
és az Európai Unió bővítését. 

Ea. es

Indokolás

Az energiapiac megújuló energiaforrásainak részesedésének növelése a fenntartható európai 
energiapolitika kulcskérdése, hiszen a transz-európai energiahálózatok létrehozásával 
kapcsolatos közösségi akcióhoz ezt is meg kell említeni fő kérdésként.  

</Amend>
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María del Pilar Ayuso González módosítása

30. módosítás
10. cikk, 1. paragrafus

1. A Bizottság az illetékes tagállamokkal 
történő konzultáció után európai 
koordinátort jelölhet ki.

1. Ahhoz, hogy megkönnyítsük bizonyos 
projektek koordinált végrehajtását (főleg a 
határokon átnyúló projekteknél, vagy az 
olyan határokon átnyúló projektek 
részeinél, amelyek a 8. cikkben megadott 
módon az európai érdeklődést kiváltó 
projektek közé tartoznak), a Bizottság az 
illetékes tagállamokkal történő 
megegyezéssel és az Európa Parlamenttel 
történt konzultáció után kinevezhet egy 
személyt, akit „Európai koordinátor”-ként 
ismer el.

A koordinátor a bizottság nevében és 
megbízásából cselekszik. A koordinátor
megbízatása az elsőbbségi projektre, vagy az 
elsőbbségi projekt egy szakaszára
vonatkozik. Szükség esetén az európai 
koordinátor megbízatása kiterjeszthető más 
kapcsolódó elsőbbségi projektekre is.

Az európai koordinátor a bizottság nevében 
és megbízásából cselekszik. Megbízatása 
rendszerint egy projektre vonatkozik 
(különösen határokon átnyúló projektek 
esetén), de szükség esetén ez kiterjeszthető 
a teljes feladatra. Az érdekelt 
tagállamokkal közösen az európai 
koordinátor a tevékenységét részletező 
munkaprogramot dolgoz ki.

Ea. es

Indokolás

Ez a módosítás magában foglalja a transz-európai szállító hálózat fejlesztésének közösségi 
irányelveiről szóló 884/2004/EC határozat átvizsgálása során kidolgozott parlamenti 
megállapodást.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>
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