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SHORT JUSTIFICATION

TEN-E: Shopping list or focus on sustainable energy system?  

A) Common Interest or Christmas shopping list?

The annexes I to III of the proposed legislation are not selective, but rather include all 
possibilities for future needs rather than a serious attempt to rationalise investment with a 
strategic vision.  

The reason for this "Christmas shopping list" (230 projects) is the actual selection method. 
Due to pressure from their national energy companies, EU governments have promoted their 
own projects. Furthermore, the Commission instead of establishing real criteria for selection 
is only making minor adjustments to the original Member States proposals.

This situation cannot be allowed to continue, instead more details of all the proposed projects 
must be provided, including: information on their cost; justification; long-term impact on the 
market and environmental impact. But we have also to question the fundamental logic of grid 
building.

B) More lines = More competitive EU energy markets?

The EU Commission has stated that each Member State should have an import/export 
capacity of 10% of its total installed capacity to facilitate increased competition and speed up 
liberalisation. However, there is no empirical evidence to suggest that achieving a 10% target 
will create any significant improvement in competition. For example the UK has only a 3% 
export capacity and yet has one of the most competitive electricity systems whereas countries 
like Italy with an import capacity of 25% have high electricity prices due to a non-functioning 
market.  

Empirical data show that a competitive, well functioning electricity market results from a 
clear and defined market regulation (unbundling, strict market abuse control, favouring new 
entrance) rather than a requirement for an arbitrary level of import capacity. 

Creating artificial (and EU sponsored interconnections) will not increase competition in the 
sector but is rather aid the development of oligopoly structures in the energy sector.  Already, 
the largest eight utilities own 75% of the electricity generation market furthermore they are 
also in control of the relevant interconnects and even more important the trading market. 

C) More lines = more security?

A large section of the EU TEN-E budget is earmarked for additional power lines between 
Italy and its neighbouring countries. This ignores the causes and lessons of the biggest 
blackout of European recent history.

The Italian case is a clear example that extremely high interconnection capacities is not an 
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insurance against security of supply. As clearly stated by D. Maillard, the highest civil servant 
in the French energy administration: "one could put forward […] that the Italian black-out 
can be traced to too many transborder inter-connections" (Energie Plus, 15.01.2004).

Experience shows that a secure energy supply does not require long distance electricity 
transport, rather the reverse as the creation of localised production significantly increase 
security of supply, reduces the impacts to the environment, create more jobs and limit 
drastically the investment need for new grids. The use of distributed generation and in 
particular with renewable energy, as outlined by the International Energy Agency, will result 
in lower CO2 emissions from the sector than might otherwise have occurred.

One of the major reasons why Italy is so dependent on electricity imports is that in today’s 
distorted EU electricity market, there was little incentive to invest in new power production is 
Italy, as 
- The allocation of import capacities is controlled on a non-market based system which is 

contrary to EU law (some Italian companies use the grid for free to import large quantities 
of electricity from France)

- EDF is exporting electricity at below production costs as acknowledged by the "Cour des 
Comptes", 01.02.2005.

- Dominant companies are obstructing new market entrance.

One of the hidden agenda of the TEN-E is to perpetuate the EDF dumping practices. In this 
respect, we question the priorities given to interconnectors between France and its 
neighbouring countries.

D) Real priorities for TEN-E

Each of the proposed projects of common interest must be assessed to ensure that they are 
necessary, have the support of the local populations, do not distort the market, allow the 
development of distributed generator and do not lead to a reduction in security of supply. 
Projects of European Interests that do not fulfil all these criteria must be rejected. 
Furthermore, in order to avoid market distortion and to ensure that funding is only allocated to 
environmentally and economically sustainable projects your rapporteur is suggesting to delete 
all the annexes until these criteria have been clearly developed and applied by the EU 
institutions.

D.1 Priority for gas TEN-E

A fluid and competitive gas market in Europe is a precondition for:
Ø a functioning electricity market, as most new entrance in the EU electricity market 

will be highly efficient gas power station
Ø a more decentralised system, including cogeneration, and thus more 

environmentally friendly and also more stable electricity system.

The combination of smaller, more flexible power stations and a better harmonisation of 
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electricity markets in Europe (the latter will reduce the artificial short term flows which are 
due to the today market imperfections) will bring relief to the today congested electricity grid 
in Europe.

A well functioning gas market needs regulation on access to gas storage. Europe needs also to 
regularly improve its gas efficiency with long-term instruments such as quantitative 
commitment by distributors to reduce consumption. Only such measures will allow the EU to 
fulfil its commitment on Climate Change.

D.2 Priority for electricity TEN-E

The sole priority must be the integration of renewables in the network. Large-scale wind 
farms in the North Sea and other parts of Europe project must definitely and quickly promoted 
under TEN-E.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot, mint felelős bizottságot, hogy foglalja bele a jelentésébe 
a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

1. módosítás
8. preambulumbekezdés

(8) A projektleírások valószínűleg 
változnak, ezért azok indikatív módon 
kerültek megadásra. A Bizottságot ezért a 
továbbiakban is fel kell hatalmazni, hogy 
azokat naprakésszé tegye. Miután a 
projekteknek jelentős politikai és gazdasági 
hatásai lehetnek, fontos megtalálni a 
megfelelő egyensúlyt a jogszabályi 
felügyelet és a meghatározás rugalmassága 
között azon projektek esetében, amelyek 
esetlegesen közösségi támogatásban 
részesülhetnek.

(8) A projektleírások valószínűleg 
változnak, ezért azok indikatív módon 
kerültek megadásra. A Bizottságot ezért a 
továbbiakban is fel kell hatalmazni, hogy 
azokat naprakésszé tegye. Miután a 
projekteknek jelentős politikai, környezeti és 
gazdasági hatásai lehetnek, fontos 
megtalálni a megfelelő egyensúlyt a 
jogszabályi felügyelet és a meghatározás 
rugalmassága között azon projektek 
esetében, amelyek esetlegesen közösségi 
támogatásban részesülhetnek.

  
1 HL C xxx, 2004.10.12., xxx. o.
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Indoklás

A nagyfeszültségű vezetékek, nagy nyomású gázvezetékek vagy raktározási létesítmények 
kiépítésének nem csak jelentős politikai és gazdasági, hanem jelentős környezeti hatásai is 
lehetnek.

2. módosítás
9. preambulumbekezdés

(9) Néhány prioritást élvező projekt, 
prioritást élvező projekt szakasza, vagy 
prioritást élvező projektek csoportja 
esetében lehetőség van arra, hogy az 
előkészítésüket és végrehajtásukat 
koordinációs csoport felállításával segítsék, 
amelyben a Közösség az érintett prioritást 
élvező projektek időtartamára részt vállal. A 
Bizottságnak tehát felhatalmazása van 
arra, hogy az ilyen projektekre egy európai 
koordinátort jelöljön ki, a felhasználók és 
az üzemeltetők közötti együttműködés 
ösztönzésére, és a szükséges ellenőrzések 
elvégzésének a biztosítására, hogy a 
Közösség tájékozott legyen az előrehaladás 
mértékéről.

törölve

Indoklás

Határokon átnyúló együttműködés jelent meg korábban anélkül, hogy a Bizottság azt mondta 
volna, hogy megjelenhet.

3. módosítás
11. preambulumbekezdés

(11) A közös érdekű projektek megnevezése, 
leírása, illetve a prioritást élvező projektek 
nem érinthetik a projektek, a tervek és a 
programok környezeti hatásvizsgálatának 
eredményét.

(11) A közös érdekű projektek megnevezése, 
leírása, illetve a prioritást élvező projektek 
nem érinthetik a szükséges nyilvános 
konzultációs folyamatot és a projektek, a 
tervek és a programok környezeti 
hatásvizsgálatának eredményét.
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Indoklás

Ezeket a nagy léptékű projekteket, mint amilyen például a magasfeszültségű vezetékhálózatok 
kiépítése mindig jóvá kell, hogy hagyják a helyi és régióbeli polgárok. Nincs lehetőség a 
nyilvános konzultációs folyamat megkerülésére.

4. módosítás
2. cikk, 1. bekezdés, (a) pont

(a) az elosztó hálózatok kivételével minden 
nagyfeszültségű vezeték és tengeralatti 
összeköttetés, amennyiben ez az 
infrastruktúra a régiók közötti vagy 
nemzetközi átvitelt/kapcsolást biztosít;

(a) az elosztó hálózatok kivételével minden 
nagyfeszültségű vezeték és tengeralatti 
összeköttetés, amennyiben ez az 
infrastruktúra a megújuló energiaforrások 
nagyobb szerepéhez vezet;

Indoklás

Egy új elektromos vezeték esetében nem annak nemzetközi jellege igazolja az európai érdeket, 
hanem azon képessége, hogy növeli a megújuló energiaforrások szerepét vagy javítja a 
hálózat működésének biztonságát abban az értelemben, hogy erőteljesen hozzájárul az EU 
által igényelt ilyen jellegű energiákhoz.

5. módosítás
2. cikk, 2. pont, bevezető rész

2) (földgázt vagy olefin gázokat továbbító) 
gázhálózatok területén:

2) (földgázt, biogázt vagy olefin gázokat 
továbbító) gázhálózatok területén:

Indoklás

Az Unió infrastrukturális támogatása nem volna igazolható, ha az üzemeltetők az Unióba 
importált gáz javára hátrányosan megkülönböztethetnék a közösségi eredetű források 
felhasználását. A biogáz szállításánál előállhatna ez az eset.

6. módosítás
3. cikk, (a) pont

(a) ösztönözze általában a belső piac és a 
különösen a belső energiapiac hatékony 
működését, elősegítve az energiaforrások 
ésszerű termelését, elosztását és 
felhasználását, illetve a megújuló 
energiaforrások fejlesztését és 

(a) ösztönözze általában a belső piac és a 
különösen a belső energiapiac hatékony 
működését, elősegítve az energiaforrások 
ésszerű termelését, elosztását és 
felhasználását, illetve a megújuló 
energiaforrások fejlesztését és bekapcsolását 



PE 347.299

8/40 PA\544345HU.doc

Külső fordítás

HU

bekapcsolását, az energia fogyasztói árának 
mérséklése, illetve az energiaforrások 
diverzifikációja érdekében;

az energiaforrások diverzifikációja 
érdekében;

Indoklás

Az energia nagybani piaca megvalósításának a célja a társadalom számára a költségek 
csökkentése. Ezzel szemben a végfogyasztó számára az energia költsége (és így az ára) nem 
csökken szükségszerűen, ha az EU a környezetvédelemmel, az innovációval és a tartós 
energetikai rendszerrel kapcsolatos célkitűzéseit szintén meg kívánja valósítani.

7. módosítás
3. cikk, (b) pont

b) megkönnyítse a Közösség kedvezőtlen 
helyzetű és szigeti régióinak a fejlődését és 
elszigeteltségének csökkentését, ezzel is 
hozzájárulva a gazdasági és társadalmi 
kohézió erősödéséhez;

törölve

Indoklás

A kedvezőtlen helyzetű régiók felé kiegészítő kapcsolatok kiépítése behatárolja vagy eltörli az 
olyan helyi források rentabilitását, mint amilyen a megújuló energiaforrás vagy a kapcsolt 
energiatermelés. Az elektromos hálózatok támogatása a vidéki vagy kevésbé sűrűn lakott 
régiók esetében csak úgy találkozik majd ezekkel a célkitűzésekkel, hogy durván eltörli a 
helyi, munkahelyteremtő és gazdasági fejlődést szolgáló megújuló energiaforrások 
rentabilitását. 

A politikai vagy pénzügyi támogatás a kieső régiók infrastrukturális beruházásaira nem 
adható tehát meg előzetesen, hanem ellenkezőleg, objektív szempontokon alapuló ésszerű 
megbeszélés tárgyát kell, hogy képezze.

8. módosítás
3. cikk, (d) pont

d) támogassa a tartós fejlődést és fokozza a 
környezet védelmét, különösen az 
energiaszolgáltatáshoz kötődő környezeti
kockázatok csökkentésével.

d) erősítse meg a tartós fejlődést és fokozza 
a környezet védelmét, különösen a kapcsolt 
energiatermelés, az energetikai 
hatékonyság és a megújuló energiaforrások 
tekintetében, az energiaszolgáltatáshoz 
kötődő társadalmi és környezeti kockázatok 
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csökkentésével.

Indoklás

A Bizottság, úgy tűnik, igazolja az új infrastruktúráknak a környezet és a tartós fejlődés 
címszava alatt történő kiépítésének az elvét. Pedig ezeknek a nehéz infrastruktúráknak 
megvan a maguk ártalmas hatása, különösen, mert lényegükből fakadóan csökkentik egyrészt 
a helyi és decentralizált energiák, másrészt a távoli centralizált források közötti versenyt, ez 
utóbbiak javára. A decentralizált (megújuló vagy kapcsolt) energiaforrások egyik előnye 
éppen az, hogy velük elkerülhető a szállítási vagy elosztási infrastruktúrák kiépítése, növelve 
egyúttal az energetikai rendszerek stabilitását és biztonságát.

9. módosítás
4. cikk, 1. bekezdés, (a) pont

a) az energiahálózatoknak a belső 
energiapiac működését elősegítő átalakítása 
és fejlesztése, nevezetesen a szűk 
keresztmetszetek (különösen a határokon 
átnyúló szűk keresztmetszetek), a 
túlterhelés és a hiányzó vezetékrészek miatt 
jelentkező problémák megoldása, illetve a 
belső piac működése és az Európai 
Közösség bővítése miatt jelentkező, villamos 
energia és a földgáz iránti szükségletek 
figyelembe vétele;

a) az energiahálózatoknak a belső 
energiapiac működését elősegítő átalakítása 
és fejlesztése, és a megújuló 
energiaforrások szerepének növelése;

Indoklás

Az ellátás biztonsága és az energia nagybani piaca nem azonos célkitűzések. Az 
infrastruktúrák esetében az energiapiac fejlődésével való igazolás – amely elsősorban a 
rentábilis infrastruktúrákat érinti – nem hozható azonos nevezőre az ellátás biztonságával, 
amelynek az EU politikákban a legmeghatározóbb megjelenési formái a megújuló 
energiaforrások fejlesztésének a politikái.

10. módosítás
4. cikk, 3. bekezdés, (a) pont

a) a földgázhálózatok fejlesztése az Európai 
Közösség gázfogyasztási szükségleteinek 
kielégítése érdekében, és a Közösség 
földgáz-ellátó rendszereinek ellenőrzése;

a) a gázhálózatok fejlesztése az Európai 
Közösség gázfogyasztási szükségleteinek 
kielégítése érdekében, és a Közösség 
gázellátó rendszereinek ellenőrzése;
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Indoklás

A „föld” szó törlése összhangban a 2. cikk 2. bekezdésével.

11. módosítás
4. cikk, 3. bekezdés, (c) pont

(c) az olefingáz-hálózatok kiépítése és 
integrálása a Közösség olefingázt 
felhasználó iparai fogyasztási 
szükségleteinek a kielégítése céljából.

törölve

Indoklás

Egyedi esetről van szó, amely nem kell, hogy egy meghatározott cikk tárgyát képezze.

12. módosítás
5. cikk, (a) pont

a) a közös érdekű projektek megnevezése, 
nevezetesen azoké, amelyek prioritást 
élveznek;

a) a közös érdekű projektek megnevezése, a 
6. cikk által megállapított feltételek alapján;

Indoklás

Egy projekt prioritást élvező jellemzője olyan választási kritériumok alkalmazásának az 
eredménye, amelyet az európai intézményekkel, különösen az Európai Parlamenttel folytatott 
vita és döntéshozatal tárgyát képezik. Ezeknek a kritériumoknak az alkalmazása az, amely az 
EU támogatását igazolná, nem pedig az, hogy a Bizottság vagy a tagállamok pusztán listára 
vesznek egy nevet.

13. módosítás
6. cikk, 1. bekezdés, 2. albekezdés

A gazdasági életképesség kiértékelése a 
költségek/nyereségek elemzésén alapul, 
amely minden költséget és nyereséget 
számításba vesz, beleértve a közép és hosszú 
távúakat, valamint azokat, amelyek a 
környezethez, az ellátás biztonságához és a 
gazdasági és társadalmi kohézióhoz való 
hozzájárulásukhoz kötődnek. Ha a közös 

A gazdasági életképesség kiértékelése a 
költségek/nyereségek elemzésén alapul, 
amely minden költséget és nyereséget 
számításba vesz, beleértve a közép és hosszú 
távúakat, amelyek minden környezeti 
externalitáshoz kötődnek, valamint azokat, 
amelyek a környezethez, az ellátás 
biztonságához és a gazdasági és társadalmi 
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érdekű projektek egy tagállam területét 
érintik, akkor azok ennek a tagállamnak a 
hozzájárulását igénylik.

kohézióhoz való hozzájárulásukhoz 
kötődnek. Ha a közös érdekű projektek egy 
tagállam területét érintik, akkor azok ennek 
a tagállamnak a hozzájárulását igénylik.

Indoklás

A környezetet érintő összes külső költségnek ennek a gazdasági életképességre vonatkozó 
kiértékelésnek az integráns részét kell képeznie. 

14. módosítás
7. cikk, 3. bekezdés, (a) pont

a) jelentős hatást gyakorolnak a belső piac 
versenyképes működésére, és/vagy

törölve

Indoklás
A „jelentős hatás” fogalma meghatározásának függvénye, és ez szerzőkként változik. A 
Bizottság jogi szempontból homályos fogalmat vezetett be, amelyet tehát érvényesként nem 
tartható meg.

15. módosítás
7. cikk, 3. bekezdés, (b) és (b a) pont (új)

b) hozzájárulnak a Közösség biztonságos 
ellátásának megerősítéséhez.

b) hozzájárulnak a Közösség biztonságos 
ellátásának megerősítéséhez és
b a) a megújuló energiaforrások, az 
energiahatékonysági szolgáltatások vagy a 
kapcsolt energiatermelés növekedését 
eredményezik.

Indoklás

A „fenntartható fejlődéssel egybevágó” prioritást élvező projekteknek az EU egyéb 
energiapolitikáinak is eleget kell tenniük (megújuló, kapcsolt energiatermelés és/vagy 
energiaszolgáltatások).

16. módosítás
8. cikk
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8. cikk törölve
Európai érdekű projektek
1. Azoknak a projektek az összessége, 
amelyek a 7. cikkben említett prioritási 
tengelyeken helyezkednek el, amelyek 
átszelnek egy határt, vagy amelyek jelentős 
hatással vannak a határokon átnyúló 
szállítás áteresztőképességére, európai 
érdekű projektnek nyilvánítandók.
Ezek a projektek a IV. mellékletben 
jegyzékbe vannak véve.
2. Amikor a kohéziós alapok alatt 
projekteket nyújtanak be a Tanács 
1164/94/EK rendeletének 10. cikkével 
összhangban, a tagállamok megfelelő 
prioritást adnak azoknak a projekteknek, 
amelyeket európai érdekűnek 
nyilvánítottak.
3. Amikor a transzeurópai hálózatok alatt 
projekteket nyújtanak be a Tanács 
2236/95/EK rendeletének 10. cikkével 
összhangban, a tagállamok megfelelő 
prioritást adnak azoknak a projekteknek, 
amelyeket európai érdekűnek 
nyilvánítottak.
4. Amikor a strukturális alapok alatt 
projekteket nyújtanak be a Tanács 
1260/1999/EK rendeletével összhangban, a 
tagállamok megfelelő prioritást adnak 
azoknak a projekteknek, amelyeket európai 
érdekűnek nyilvánítottak.
5. A Bizottság biztosítja, hogy az 
előcsatlakozási strukturális jogi eszközben 
részesülő országok, amikor ez alatt az 
eszköz alatt benyújtják a projektjeiket a 
Tanács 1267/1999/EK rendeletének 2. és 7. 
cikkével összhangban, megfelelő prioritást 
adnak azoknak a projekteknek, amelyeket 
európai érdekűnek nyilvánítottak.
6. Ha az európai érdekűnek nyilvánított 
projektek egyikének a munkálatainak a 
kezdetében jelentős késlekedés lép fel vagy 
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lép majd fel, a Bizottság az érintett 
tagállamokat felkéri, hogy erre a 
késlekedésre három hónapon belül adjanak 
magyarázatot.
Miután megkapta és kivizsgálta az érintett 
tagállamok válaszát, a Bizottság az 
arányosság elvének tiszteletben tartása 
mellett határozhat úgy, hogy visszavonja a 
projekt európai érdekűként való 
minősítését.
7. Öt évvel azt követően, hogy 
végrehajtottak egy európai érdekűnek 
nyilvánított projektet vagy ennek egyik 
szakaszát, az érintett tagállamok kiértékelik 
hatásait a társadalmi-gazdasági és a 
környezeti tervek vonatkozásában, beleértve 
a tagállamok közötti kereskedelmi 
forgalmat, a területi kohéziót és a tartós 
fejlődést. 
A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot 
ennek az értékelésnek az eredményeiről.
8. Amikor egy projektet európai érdekűnek 
nyilvánítanak, az érintett tagállamok a 
kérdéses projekt adott esetben minden 
szakaszára elvégzik az eljárásokat a projekt 
koordinált kiértékelésére és nyilvános 
megvitatására, még mielőtt a kivitelezéshez 
megadnák az engedélyt.
9. Amikor egy európai érdekűnek 
nyilvánított projektnek olyan határokon 
átnyúló szakasza van, amely műszaki és 
anyagi szempontból nem megosztható, az 
érintett két tagállam nemzetek közötti 
vizsgálatot végez el, amelynek a célja ennek 
a határokon átnyúló szakasznak a 
kiértékelése és nyilvános megvitatása, még 
mielőtt a kivitelezéshez megadnák az 
engedélyt.
10. A 8. és 9. cikkben említett koordinált 
vagy a nemzetek közötti vizsgálati eljárások 
a környezetvédelem tárgyában meglévő 
közösségi törvénykezés sérelme nélkül 
alkalmazandók, különös tekintettel a 
környezeti hatástanulmányok 
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kiértékelésére. 
Az érintett tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot ezeknek a koordinált 
eljárásoknak vagy nemzetek közötti 
vizsgálatoknak a kezdetéről és az 
eredményéről.

Indoklás

Elfogadhatatlan, hogy a helyi testületek és a nemzeti kormány megkerülje a konzultációs és 
felhatalmazási folyamatokat, mivel ez szemben hat az EU és tagállamai olyan ratifikált 
kötelezettségeivel, mint amilyen az Aarhus protokoll. Ezenfelül a Bizottság részére ennyire 
hipotetikus, együttdöntést és a régiókkal folytatott konzultációt mellőző lista kiválasztása 
objektív kritériumok nélkül csak még elfogadhatatlanabb. 

17. módosítás
9. cikk

9. cikk törölve
Az európai érdekű projektek végrehajtása
1. Az európai érdekű projektek gyorsan 
végrehajtásra kerülnek.
Legkésőbb hat hónappal a jelen határozat 
hatályba lépését követően a tagállamok 
benyújtanak a Bizottságnak egy ütemtervet 
ezeknek a projekteknek a megvalósításáról, 
amely részletezi:
a) a projektterv engedélyezési eljárása 
elkészültének várható idejét,
b) a kivitelezési és tervezési ütemtervet,
c) a munka elvégzéséhez szükséges időt.
d) a működésbe hozatal dátumát
2. A tagállamok éves jelentésekben 
tájékoztatják a Bizottságot az 1. 
bekezdésben említett projektek 
előrehaladtáról.
Ha az előrehaladás kisebb mértékű, mint 
ahogy azt a Bizottságnak leadott 
ütemtervben előirányozták, a 
tagállamoknak be kell nyújtaniuk egy 
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módosított tervet. 
3. A tagállamok minden kínálkozó 
lehetőséget megragadnak, hogy 
garantálják, hogy a közös érdekű projektek 
engedélyezése hatékony legyen és ne 
szenvedjen szükségtelen késlekedést.

Indoklás

Bár a szöveg elvben foglalkozik a helyi testületekkel és határozatokkal folytatott vita 
megfelelő folyamatáról, különösen a 9. (3) pontja fedi fel, hogy a szöveg célja a demokratikus 
folyamat gyengítése. A 9. cikk a közakarat vagy a helyi testületek akaratával szemben 
igazolná a tagállamok által megszabott infrastruktúrákat, és „európai” mentséget adna a 
demokratikus folyamat megkerülésére.

18. módosítás
10. cikk

10. cikk törölve
Európai koordinátor

1. A Bizottság az érintett tagállamokkal 
folytatott konzultáció után kijelölhet egy 
európai koordinátort. 
A koordinátor a Bizottság nevében és 
képviseletében jár el. Az európai 
koordinátor mindössze egy prioritást élvező 
projektért vagy annak egy szakaszáért 
felelős. Szükség esetén a feladata 
kiterjeszthető más kapcsolódó prioritást 
élvező projektre is.
Az európai koordinátort az európai 
intézményekre vonatkozó és a nagy 
projektek finanszírozásával, műszaki, 
környezeti és társadalmi-gazdasági 
kiértékelésével kapcsolatos ismeretei 
alapján választják ki.
3. Az európai koordinátort kijelölő 
határozat meghatározza, hogy hogyan 
végezze a feladatát. 
4. Az európai koordinátor:
(a) ösztönzi a projektek-kiértékelések közös 
módszereinek a használatát, tanácsokkal 
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látja el a projektek létrehozóit a projektek 
pénzügyi csomagja tekintetében, és 
megfelelő esetben véleményezi a hálózatok 
működésével kapcsolatos kérdéseket;
b) a Bizottság számára minden évben 
bemutat egy jelentést annak vagy azoknak a 
projekteknek az előrehaladtáról, amelyekért 
felelősséggel tartozik, az új rendeleti vagy 
egyéb fejleményekről, amelyek 
befolyásolhatják a projekt(ek) jellemzőit, 
valamint az esetleges nehézségekről és 
akadályokról, amelyek jelentős késedelmet 
vonhatnak maguk után;
(c) ösztönzi a párbeszédet az üzemeltetők, a 
felhasználók, a regionális és helyi 
hatóságok és a civil társadalom képviselői 
között a szállításra való igény, a 
kötöttségek, és a finanszírozott 
infrastruktúrák használatának 
optimalizálásához szükséges szolgáltatások 
jellemzőinek jobb megismerése céljából. 
5. Az érintett tagállamok együttműködnek 
az európai koordinátorral, és 
rendelkezésére bocsátják azokat az 
információkat, amelyek szükségesek a 4. 
cikkben említett feladatok végrehajtásához.
6. A Bizottság kikérheti az európai 
koordinátor véleményét, amikor kivizsgálja 
a közösségi pénzügyi támogatásra 
vonatkozó kérelmeket azon projektek vagy 
projektcsoportok esetében, amelyre őt 
kijelölték.

Indoklás

A szöveg javaslata szerint az európai koordinátort a célból hozzák létre, hogy meggyorsítsa 
az infrastruktúra kiépítését, és hogy igazolja a demokratikus folyamatok megkerülését. A 
megbízatása elősegítené a kiépítést, és önmagában gátolná az infrastruktúra költségei és 
előnyei értékelésének a folyamatát, anélkül, hogy a konzultációk eredményeit sérelem érné. 
Így a demokratikus folyamat egyik fő ösztönzője elfogulttá válna.

19. módosítás
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15. cikk, 2. albekezdés

Ebben a jelentésben a prioritást élvező 
projektek, valamint a finanszírozásuk 
módozatai kapnak figyelmet, különösképpen 
az, ami a finanszírozás közösségi részét 
illeti, a II. melléklet 1, 2 és 7 pontjaiban 
említett határokon átnyúló kapcsolatok, és a 
megvalósításukban elért előrelépések 
vonatkozásában.

Ebben a jelentésben a prioritást élvező 
projektek illetve a megújuló 
energiaforrások felhasználásra gyakorolt 
hatásuk, valamint a finanszírozásuk 
módozatai kapnak figyelmet, különösképpen 
az, ami a finanszírozás közösségi részét 
illeti, a II. melléklet 1, 2 és 7 pontjaiban 
említett határokon átnyúló kapcsolatok, és a 
megvalósításukban elért előrelépések 
vonatkozásában.

Indoklás

A Bizottság jelentésének szintén ki kell értékelnie a megújuló energiaforrásokra gyakorolt 
közvetlen és közvetett hatásokat.

20. módosítás
I. melléklet

TRANSZEURÓPAI 
ENERGIAHÁLÓZATOK

TRANSZEURÓPAI 
ENERGIAHÁLÓZATOK

A 7. cikkben meghatározott prioritást élvező 
projektek

A 7. cikkben meghatározott prioritást élvező 
projektek

VILLAMOSENERGIA HÁLÓZATOK
EL.1. Franciaország – Belgium –

Hollandia – Németország: 
villamosenergia-hálózatok 
megerősítése a Benelux-államokban 
tapasztalt túlterhelés problémájának
megoldására.

EL.2. Olaszország franciaországi, ausztriai, 
szlovéniai és svájci határai: 
a villamosenergia-hálózatok 
rendszerösszekötő kapacitásainak 
növelése.

EL.3. Franciaország – Spanyolország –
Portugália: 
a villamosenergia-hálózatok 
rendszerösszekötő kapacitásainak 
növelésére ezen országok és az 
Ibériai-félsziget között, és 
hálózatfejlesztés a szigeti régiókban.

EL.4. Görögország – balkáni országok –
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UCTE rendszer: 
a villamos energia 
infrastruktúrájának fejlesztése, hogy 
Görögország bekapcsolódhasson az 
UCTE rendszerbe, és hogy létrejöjjön 
a délkelet-európai villamosenergiai 
piac.

EL.5.Egyesült Királyság – a kontinentális 
Európa és Észak-Európa: 
a villamosenergia-hálózatok 
rendszerösszekötő kapacitásainak 
kialakítása/növelése, és a tengerparti 
szélenergia lehetséges bekapcsolása.

EL.6.Írország – Egyesült Királyság: 
a villamosenergia-hálózatok 
rendszerösszekötő kapacitásainak 
növelése, és a tengerparti 
szélerőművek lehetséges 
bekapcsolása.

EL.7.Dánia – Németország – Balti Gyűrű 
(benne Norvégia – Svédország –
Finnország – Dánia – Németország –
Lengyelország – Balti államok –
Oroszország): 
a villamosenergia-hálózatok 
rendszerösszekötő kapacitásainak 
növelése, és a tengerparti 
szélerőművek lehetséges 
bekapcsolása.

EL.8.Németország – Lengyelország – Cseh 
Köztársaság – Szlovákia – Ausztria –
Magyarország – Szlovénia:
a villamosenergia-hálózatok 
rendszerösszekötő kapacitásainak 
növelése.

EL.9.Mediterrán tagállamok – Mediterrán 
villamosenergia gyűrű: 
a villamosenergia-hálózatok 
rendszerösszekötő kapacitásainak 
növelése a mediterrán tagállamok és 
Marokkó – Algéria – Tunézia – Líbia –
Egyiptom – Közel-keleti országok –
Törökország között.

FÖLDGÁZHÁLÓZATOK
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NG.1. Egyesült Királyság – a kontinentális 
Európa északi része, benne 
Hollandia, Dánia és Németország –
Lengyelország – Litvánia – Lettország 
– Észtország – Finnország –
Oroszország: Északi Transgas 
gázvezeték és Yamal – Európa 
gázvezeték, Európa egyes fontosabb 
gázlelőhelyei összekapcsolására, a 
hálózatok együttműködtethetőségének 
javítása és az ellátás biztonságának 
növelése.

NG.2. Algéria – Spanyolország –
Olaszország – Franciaország – a 
kontinentális Európa északi térsége: 
új gázvezetékek építése Algériából 
Spanyolországba, Franciaországba és 
Olaszországba, illetve a 
spanyolországi, franciaországi és 
olaszországi, és ezen országok közötti 
hálózati kapacitások növelése.

NG.3. A Kaszpi-tenger térségének országai 
– Közel-Kelet – Európai Unió: 
új gázvezeték-hálózatok az új 
lelőhelyektől az Európai Unióba, 
beleértve a Törökország és 
Görögország, a Görögország és 
Olaszország, illetve a Törökország és 
Ausztria közötti gázvezetékeket.

NG.4. LNG terminálok Belgiumban, 
Franciaországban, 
Spanyolországban, Portugáliában, 
Olaszországban és Lengyelországban: 
az ellátási források és belépési pontok 
diverzifikálása, beleértve az átviteli 
hálózaton található LNG-
csatlakozásokat.

NG.5. Földalatti földgáztárolók 
Spanyolországban, Portugáliában, 
Olaszországban, Görögországban és a 
Balti-tenger térségében: 
kapacitásnövelés Spanyolországban, 
Olaszországban és a Balti-tenger 
térségében, illetve új létesítmények 
kialítása Portugáliában és 
Görögországban.

NG.6. Mediterrán tagállamok – észak-
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mediterrán gázgyűrű: 
Gázvezeték létrehozása és a meglévő 
gázvezeték-kapacitás növelése a 
mediterrán tagállamok és Líbia –
Egyiptom – Jordánia – Szíria –
Törökország között.

Indoklás

Az ebben a mellékletben felsorolt prioritást élvező projekteknek nagyon széles a hatásköre. 
Egy ilyen melléklet tartalmát tehát csak akkor lehet elfogadni, ha az ezzel a listával 
kapcsolatos jogosultsági feltételeket az európai intézmények együttese elfogadja.

21. módosítás
II. melléklet

TRANSZEURÓPAI 
ENERGIAHÁLÓZATOK

TRANSZEURÓPAI 
ENERGIAHÁLÓZATOK

A 6. cikk (2) bekezdésben említett közös 
érdekű projektekre vonatkozó további 

kritériumok

A 6. cikk (2) bekezdésben említett közös 
érdekű projektekre vonatkozó további 

kritériumok

VILLAMOSENERGIA-HÁLÓZATOK
1. Villamosenergia-hálózatok fejlesztése a 
szigeti, az elszigetelt, a perem- és az 
ultraperem-területeken az energiaforrások 
diverzifikálása, a megújuló energiaforrások 
felhasználásának elősegítése, illetve -
amennyiben helyénvaló - e területek 
hálózatainak kapcsolása.

• Írország – Egyesült Királyság (Wales)
• Görögország (szigetek)
• Olaszország (Szardínia) –

Franciaország (Korzika) – Olaszország 
(szárazföld)

• A szigeti régiók kapcsolása, beleértve a 
szárazfölddel való kapcsolásokat

• az ultraperem-területek kapcsolása 
Franciaországban, Spanyolországban 
és Portugáliában 

2. A tagállamok közötti villamosenergia-
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összeköttetéseknek a belső piac 
működéséhez, illetve a villamosenergia-
hálózatok megbízható működéséhez 
szükséges fejlesztése.

• Franciaország – Belgium – Hollandia –
Németország

• Franciaország – Németország
• Franciaország – Olaszország
• Franciaország – Spanyolország
• Portugália – Spanyolország
• Finnország – Svédország
• Finnország – Észtország – Lettország –

Litvánia
• Ausztria – Olaszország
• Olaszország – Szlovénia
• Ausztria – Olaszország – Szlovénia –

Magyarország
• Németország – Lengyelország
• Németország – Lengyelország – Cseh 

Köztársaság – Szlovákia –
Magyarország

• Lengyelország – Litvánia
• Írország – Egyesült Királyság (Észak-

Írország)
• Ausztria – Németország 
• Hollandia – Egyesült Királyság
• Németország – Dánia – Svédország
• Görögország – Olaszország
3. A tagállamok közötti villamosenergia-
kapcsolások fejlesztése, ahol ez szükséges a 
tagállamok közötti kapcsolások 
hasznosítása, a belső piac működése és a 
tagállami megújuló energiaforrások 
kapcsolása érdekében

• Valamennyi tagállam
4. Villamosenergia-kapcsolások fejlesztése 
nem tagállamokkal és különösképpen a 
csatlakozni kívánó tagjelölt országokkal, 
így hozzájárulva a villamosenergia-
hálózatok együttműködtethetőségéhez, 
megbízható működéshez és a 
villamosenergia-ellátás biztonságához az 
Európai Közösségben.

• Németország – Norvégia
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• Hollandia – Norvégia
• Svédország – Norvégia
• Egyesült Királyság – Norvégia
• Balti villamosenergiai gyűrű: 

Németország – Lengyelország –
Belorusszia – Oroszország – Litvánia –
Lettország – Észtország – Finnország –
Svédország – Norvégia – Dánia

• Norvégia – Svédország – Finnország –
Oroszország

• Mediterrán villamosenergiai gyűrű: 
Franciaország – Spanyolország –
Marokkó – Algéria – Tunézia – Líbia –
Egyiptom – közel-keleti országok –
Törökország – Görögország –
Olaszország

• Görögország – Törökország
• Olaszország – Svájc
• Görögország – balkáni országok
• Spanyolország – Marokkó
• EU – balkáni országok – Belorusszia –

Oroszország – Ukrajna
• Fekete tengeri villamosenergiai gyűrű: 

Oroszország – Ukrajna – Románia –
Bulgária – Törökország – Grúzia

5. A belső piacon belül összekapcsolt 
villamosenergia-hálózatok működését javító 
intézkedések, különösen a szűk 
keresztmetszetek és hiányzó kapcsolatok 
azonosítása, a túlterhelést megelőző 
megoldások fejlesztése, illetve az előrejelzés 
és a villamosenergia-hálózatok 
működtetése módszereinek átalakítása.

• A villamosenergia-hálózatokon, 
különösen a határkeresztező 
szakaszokon, a szűk keresztmetszetek és 
a hiányzó kapcsolatok azonosítása

• A villamosenergia-hálózatokon belüli 
torlódások elhárítására alkalmas 
megoldások kifejlesztése a 
rendszerirányítás számára

• Az előrejelzés és a villamosenergia-
hálózatok működtetése módszereinek a 
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belső piac működése és a megújuló 
energiaforrások nagyobb arányú 
felhasználása érdekében szükséges 
kiigazítása

FÖLDGÁZHÁLÓZATOK
6. A földgázhálózatok új régiókba, főként a 
szigeti, elszigetelt, perem- és ultraperem-
területekre történő kiépítése, és a 
gázhálózatok ilyen régiókban való 
fejlesztése.

• Egyesült Királyság (Észak-Írország)
• Írország
• Spanyolország
• Portugália
• Görögország
• Svédország
• Dánia
• Olaszország (Szardínia)
• Franciaország (Korzika)
• Ciprus
• Málta
• Ultraperem területek 

Franciaországban, Spanyolországban, 
Portugáliában 

7. A gázhálózat kapcsolásainak fejlesztése a 
belső piac működése vagy az ellátás 
biztonságának javítása érdekében, beleértve 
a különálló gázhálózatok kapcsolását

• Írország – Egyesült Királyság
• Franciaország – Spanyolország
• Franciaország – Svájc
• Portugália – Spanyolország
• Ausztria – Németország
• Ausztria – Magyarország
• Ausztria – Magyarország – Szlovákia –

Lengyelország
• Ausztria – Olaszország
• Görögország – egyéb balkáni országok
• Ausztria – Magyarország – Románia –

Bulgária – Görögország – Törökország
• Franciaország – Olaszország
• Görögország – Olaszország 
• Ausztria – Cseh Köztársaság
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• Németország – Cseh Köztársaság –
Ausztria – Olaszország

• Ausztria – Szlovénia – Horvátország 
• Egyesült Királyság – Hollandia –

Németország
• Németország – Lengyelország
• Dánia – Egyesült Királyság
• Dánia – Németország – Svédország
8. A cseppfolyósított földgáz (LNG) 
fogadására és a földgáz tárolására 
alkalmas kapacitások fejlesztése, a 
szükségletek kielégítése és a gázellátó 
rendszerek ellenőrzése, illetve a források és 
szállítási útvonalak diverzifikálása 
érdekében.

• Valamennyi tagállam
9. A gázszállítás (gázvezetékek) 
kapacitásának fejlesztése a szükségletek 
kielégítése, az ellátás külső és belső 
forrásokból való diverzifikálása, illetve a 
szállítási útvonalak diverzifikálása 
érdekében.

• Északi gázhálózat: Norvégia – Dánia –
Németország – Svédország –
Finnország – Oroszország – balti 
államok – Lengyelország

• Algéria – Spanyolország –
Franciaország

• Oroszország – Ukrajna – EU
• Oroszország – Belorusszia – Ukrajna –

EU
• Oroszország – Belorusszia – EU
• Oroszország – Balti-tenger –

Németország
• Líbia – Olaszország
• Tunézia – Líbia – Olaszország
• Kaszpi-tengeri országok – EU
• Oroszország – Ukrajna – Moldávia –

Románia – Bulgária – Görögország –
egyéb balkáni országok 

• Oroszország – Ukrajna – Szlovákia –
Magyarország – Szlovénia –
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Olaszország
• Hollandia – Németország – Svájc –

Olaszország
• Belgium – Franciaország – Svájc –

Olaszország
• Dánia – (Svédország) – Lengyelország
• Norvégia – Oroszország – EU
• Írország
• Algéria – Olaszország – Franciaország
• Közel-Kelet – Északi mediterrán 

gázhálózat – EU
10. A belső piacon belül összekapcsolt 
gázhálózatok működését javító 
intézkedések, különösen a szűk 
keresztmetszetek és hiányzó kapcsolatok 
azonosítása, a túlterhelést megelőző 
megoldások fejlesztése, illetve az előrejelzés 
és a gázhálózatok működtetése 
módszereinek átalakítása.

• A gázhálózatokon, különösen a 
határkeresztező szakaszokon, a szűk 
keresztmetszetek és a hiányzó 
kapcsolatok azonosítása.

• A gázhálózatokon belüli torlódások 
elhárítására alkalmas megoldások 
kifejlesztése a rendszerirányítás 
számára.

• Az előrejelzés és a gázhálózatok 
működtetése módszereinek a belső piac 
működése érdekében szükséges 
kiigazítása.

• A gázhálózatok átfogó működésének, 
megbízhatóságának és biztonságának 
növelése a tranzitországokban.

11. Az olefin gázok szállítási kapacitásának 
fejlesztése és növelése, hogy az eleget 
tegyen a belső piac szükségleteinek.

• Valamennyi tagállam

Indoklás
A II. Melléklet nem kapcsolódik a címéhez: „közös érdekű projektekre vonatkozó további 
kritériumok”. A melléklet nem több mint a választható projektek „vásárlólistája”. Ennek a 
mellékletnek a tartalma azt sugallja, hogy a jelen szöveg objektív kritériumokat foglal 
magában az ilyen projektek közfinanszírozása tárgyában. Márpedig ez nem így van.
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Egy ilyen melléklet tartalmának tehát hatékonyan fel kell karolnia a jogosultság kiegészítő 
feltételeit, amelyet az európai intézmények együttesének el kell fogadnia.

22. módosítás
III. melléklet

TRANSZEURÓPAI 
ENERGIAHÁLÓZATOK

TRANSZEURÓPAI 
ENERGIAHÁLÓZATOK

A II. mellékletben meghatározott 
szempontok szerint jelenleg megnevezett 

közös érdekű projektek és leírásuk

A II. mellékletben meghatározott 
szempontok szerint jelenleg megnevezett 

közös érdekű projektek és leírásuk

VILLAMOSENERGIA-HÁLÓZATOK
1 Villamosenergia-hálózatok fejlesztése 

az elszigetelt régiókban
1.1 Tengeralatti kábel Írország — Wales 

(UK)
1.2 Az Ipiros (GR) — Puglia (IT) 

összeköttetés megerősítése
1.3 A déli Kikládok (GR) összekapcsolása
1.4 30 kV-os víz alatti összeköttetés Faial, 

Pico és S. Jorge (Azori-szigetek, PT) 
között

1.5 A terceirai, faiali és S. Miguel-i (Azori-
szigetek, PT) hálózat összekapcsolása 
és megerősítése

1.6 A madeirai (PT) hálózat 
összekapcsolása és megerősítése

1.7 Tengeralatti kábel Szardínia (IT) —
olasz szárazföld

1.8 Tengeralatti kábel Korzika (FR) —
Olaszország

1.9 Az olasz szárazföld — Szicília (IT) 
összekapcsolása

1.10 A Sorgente (IT) — Rizziconi (IT) 
kapcsolat megkettőzése

1.11 A Baleári- és Kanári-szigeteken (ES) 
új összekapcsolások

2 A tagállamok közötti villamosenergia-
összeköttetések fejlesztése

2.1 Moulaine (FR) — Aubange (BE) 
vezeték

2.2 Avelin (F) — Avelgem (BE) vezeték
2.3 Vigy (FR) — Marlenheim (FR) vezeték
2.4 Vigy (FR) — Uchtelfangen (DE) 
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vezeték
2.5 La Praz (FR) fázistranszformátor
2.6 További kapacitásnövelés a 

Franciaország és Olaszország között 
meglévő összeköttetésen keresztül 

2.7 Új összekapcsolás Franciaország és 
Olaszország között

2.8 Új összekapcsolás Franciaország és 
Spanyolország között a Pireneusokon 
keresztül

2.9 Kelet-pireneusi kapcsolás 
Franciaország és Spanyolország 
között

2.10 Kapcsolás Észak-Portugália és 
Északnyugat-Spanyolország között

2.11 Sines (PT) — Alqueva (PT) —
Balboa (ES) vezeték

2.12 Valdigem (PT) — Douro 
Internacional (PT) — Aldeadávila 
(ES) vezeték és a Douro 
Internacional létesítményei

2.13 Új kapcsolás a Finnország és 
Svédország között a Botteni-öböltől 
északra

2.14 Lienz (AT) — Cordignano (IT) 
vezeték

2.15 Új kapcsolás Olaszország és Ausztria 
között a Brenner-hágón át

2.16 Kapcsolás Írország és Észak-Írország 
között

2.17 St Peter (AT) — Isar (DE) vezeték
2.18 Tengeralatti kábel Délkelet-Anglia és 

Közép-Hollandia között
2.19 A Dánia és Németország közötti 

kapcsolások, például a Kasso —
Hamburg vezeték megerősítése 

2.20 A Dánia és Svédország közötti 
kapcsolások megerősítése

3 A tagállamokon belüli 
villamosenergia-kapcsolások fejlesztése

3.1 Kapcsolás a dán kelet-nyugati 
tengelyen: a dán nyugati (UCTE) és 
a keleti (NORDEL) hálózat közötti 
kapcsolás

3.2 Kapcsolás a dán észak-déli tengelyen
3.3 Új kapcsolások Észak-

Franciaországban
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3.4 Új kapcsolások Délnyugat-
Franciaországban

3.5 Trino Vercellese (IT) — Lacchiarelle 
(IT) vezeték

3.6 Turbigo (IT) — Rho —Bovisio (IT) 
vezeték

3.7 Voghera (IT) — La Casella (IT) vezeték
3.8 S. Fiorano (IT) — Nave (IT) vezeték
3.9 Venezia Nord (IT) — Cordignano (IT) 

vezeték
3.10 Redipuglia (IT) — Udine Ovest (IT) 

vezeték
3.11 Új kapcsolások az olasz kelet–nyugati 

tengelyen
3.12 Tavarnuzze IT) — Casellina (IT) 

vezeték
3.13 Tavarnuzze IT) — S. Barbara (IT) 

vezeték
3.14 Rizziconi IT) — Feroleto (IT) —

Laino (IT) vezeték
3.15 Új kapcsolások az olasz észak–déli 

tengelyen
3.16 Hálózat-átalakítások a megújuló 

energiaforrások olaszországi 
kapcsolására

3.17 Új szélerőmű-kapcsolások 
Olaszországban

3.18 Új kapcsolások a spanyol északi 
tengelyen

3.19 Új kapcsolások a spanyol mediterrán 
tengelyen

3.20 Új kapcsolások a Galícia (ES) —
Centro (ES) tengelyen

3.21 Új kapcsolások a Centro (ES) —
Aragón (ES) tengelyen

3.22 Új kapcsolások az Aragón (ES) —
Levante (ES) tengelyen

3.23 Új kapcsolások Andalúziában (ES)
3.24 Pedralva (PT) — Riba d’Ave (PT) 

vezeték és a pedralvai létesítmények 
3.25 Recarei (PT) — Valdigem (PT) 

vezeték
3.26 Picote (PT) — Pocinho (PT) vezeték 

(továbbfejlesztés)
3.27 A meglévő Pego (PT) — Cedillo 
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(ES)/Falagueira (PT) vezeték és 
falagueirai létesítmények átalakítása

3.28 Pego (PT) — Batalha (PT) vezeték és 
a batalhai létesítmények

3.29 Sines (PT) — Ferreira do Alentejo 
(PT) I. vezeték (továbbfejlesztés)

3.30 Új szélerőmű-kapcsolások 
Portugáliában

3.31 Pereiros (PT) — Zêzere (PT) —
Santarém (PT) vezetékek és a zêzerei 
létesítmények

3.32 Batalha (PT) — Rio Maior (PT) I. és 
II. vezeték (továbbfejlesztés)

3.33 Carrapatelo (PT) — Mourisca (PT) 
vezeték (továbbfejlesztés)

3.34 Valdigem (PT) — Viseu (PT) —
Anadia (PT) vezeték

3.35 A jelenlegi Rio Major (PT) —
Palmela (PT) vezeték elterelése 
Ribatejóba (PT) és a ribatejói 
létesítmények

3.36 Thesszaloniki (GR), Lamía (GR) és 
Patrasz (GR) alállomások és 
összekötő vezetékek

3.37 Az eviai (GR), lakóniai (GR) és 
trákiai (GR) régiók kapcsolásai

3.38 Görögország szárazföldi 
peremterületei meglévő 
kapcsolásainak fejlesztése

3.39 Tynagh (IE) — Cashla (IE) vezeték
3.40 Flagford (IE) — East Sligo (IE) 

vezeték
3.41 Kapcsolások Észak-kelet- és Nyugat-

Spanyolországban, különösen a 
szélenergia-termelő kapacitásoknak a 
hálózathoz való csatlakoztatása

3.42 Kapcsolások Baszkföldön (ES), 
Aragóniában (ES) és Navarrában 
(ES)

3.43 Kapcsolások Galíciában (ES)
3.44 Kapcsolások Közép-Svédországban
3.45 Kapcsolások Dél-Svédországban
3.46 Lübeck/Siems (DE) — Görries (DE) 

vezeték
3.47 Lübeck/Siems (DE) — Krümmel 

(DE) vezeték
3.48 Kapcsolások Észak-Írországban, az 
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írországi összekapcsolásokra 
vonatkozóan

3.49 Kapcsolások az Egyesült Királyság 
észak-nyugati részén

3.50 Kapcsolások Skóciában és Angliában 
a villamosenergia-termelésben a 
megújuló energiaforrások 
felhasználása érdekében

3.51 Új tengerparti szélerőmű-kapcsolások 
Belgiumban

3.52 Borssele alállomás (NL)
3.53 Meddő teljesítményt kompenzáló 

berendezések telepítése (NL)
3.54 St. Peter (AT) — Tauern (AT) 

vezeték
3.55 Südburgenland (AT) — Kainachtal 

(AT) vezeték
4 A villamosenergia-kapcsolatok 

fejlesztése nem tagállamokkal
4.1 Neuenhagen (DE) — Vierraden (DE) 

— Krajnik (PL) vezeték
4.2 Brunsbüttel (DE) — Dél-Norvégia 

összekapcsolás
4.3 S. Fiorano (IT) — Robbia (CH) vezeték
4.4 Új kapcsolás Olaszország és Svájc 

között
4.5 Philippi (GR) — Maritsa 3 (Bulgária) 

vezeték
4.6 Amintaio (GR) — Bitola (FYROM) 

vezeték
4.7 Kardia (GR) — Elbasan (Albánia) 

vezeték
4.8 Elbasan (Albánia) — Podgorica 

(Szerbia és Montenegró) vezeték
4.9 Mostar (Bosznia-Hercegovina) 

alállomás és összekötő vezetékek
4.10 Ernestinovo (Horvátország) 

alállomás és összekötő vezeték
4.11 Új kapcsolások Görögország és 

Albánia, Bulgária és FYROM között
4.12 Filippi (GR) — Hamidabad (TR) 

vezeték
4.13 Tengeralatti kábel Észak-kelet-/Kelet-

Anglia és Norvégia között
4.14 Eemshaven (NL) — Feda (NO) 
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összekapcsolás
4.15 Tengeralatti kábel Dél-Spanyolország 

és Marokkó között (a meglévő 
kapcsolás megerősítése)

4.16 Kapcsolások a balti villamosenergia-
gyűrűn: Németország —
Lengyelország — Oroszország —
Észtország — Lettország — Litvánia 
— Svédország — Finnország —
Dánia — Belorusszia

4.17 Dél-Finnország — Oroszország 
összekapcsolások

4.18 Németország — Lengyelország —
Litvánia — Belorusszia —
Oroszország összekapcsolás (kelet-
nyugati nagyteljesítményű 
összekapcsolás)

4.19 Lengyelország — Litvánia 
összekapcsolás

4.20 Tengeralatti kábel Finnország és 
Észtország között

4.21 Új kapcsolások Észak-Svédország és 
Észak-Norvégia között

4.22 Új kapcsolások Közép-Svédország és 
Közép-Norvégia között

4.23 Borgvik (S) — Hoesle (NO) — Oslo 
(NO) régió közötti összekapcsolás

4.24 Új kapcsolások az UCTE és a 
CENTREL rendszer között

4.25 Új kapcsolások az UCTE/CENTREL 
rendszer és a balkáni országok között

4.26 Kapcsolások és interfész a bővített 
UCTE rendszer és Belorusszia, 
Oroszország és Ukrajna között, 
beleértve a korábban Ausztria és 
Magyarország, Ausztria és a Cseh 
Köztársaság, illetve Németország és a 
Cseh Köztársaság között működő 
HVDC egyenáramú áramátalakítók 
áthelyezését

4.27 Kapcsolások a fekete-tengeri 
villamosenergia-gyűrűn: Oroszország 
— Ukrajna — Románia — Bulgária 
— Törökország — Grúzia

4.28 Új kapcsolások a fekete-tengeri 
térségben a bővített UCTE rendszer 
és az érintett országok hálózatainak 
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együttműködtethetősége végett
4.29 Új kapcsolások a földközi-tengeri 

villamosenergia-gyűrűn: 
Franciaország — Spanyolország —
Marokkó — Algéria — Tunézia —
Líbia — Egyiptom — közel-keleti 
országok — Törökország —
Görögország — Olaszország

4.30 Tengeralatti kábel Dél-Spanyolország
és Északnyugat-Algéria között

4.31 Tengeralatti kábel Olaszország és 
Algéria között

4.32 Új kapcsolatok a Barents-tengeri 
régióban/területen

4.33 Olaszország és Szlovénia között 
flexibilis, váltakozó irányú átviteli 
rendszerek telepítése

4.34 Új összeköttetés Olaszország és 
Szlovénia között

4.35 Tengeralatti kábel Olaszország és 
Horvátország között

4.36 A Dánia és Norvégia közötti 
kapcsolások megerősítése

5 A belső piacon az összekapcsolt 
villamosenergia-hálózatok működését 
javító tevékenységek

(Még nincs meghatározva leírás)
GÁZHÁLÓZATOK
6 A földgáz új régiókba való bevezetése
6.1 A gázhálózat fejlesztése Belfasttól 

Észak-Írország (UK) észak-nyugati 
régiója irányában és adott esetben 
Írország nyugati partja felé

6.2 LNG Santa Cruz de Tenerifében, 
Kanári-szigetek (ES)

6.3 LNG Las Palmas de Gran Canariában 
(ES)

6.4 LNG Madeirában (PT)
6.5 A svéd gázhálózat fejlesztése
6.6 A Baleári-szigetek (ES) és a spanyol 

szárazföld összekapcsolása
6.7 Nagynyomású leágazás Trákiába (GR)
6.8 Nagynyomású leágazás Korinthoszba 

(GR)
6.9 Nagynyomású leágazás Északnyugat-
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Görögországba (GR)
6.10 A Lolland- (DK) és a Falster-sziget 

(DK) összekapcsolása
7 A gáz-kapcsolások fejlesztése a belső 

piac keresletének kielégítése vagy az 
ellátás biztonságának erősítése 
érdekében, beleértve a különböző 
gázhálózatok összekapcsolását

7.1 További gázvezeték-összekapcsolás 
Írország és Skócia között

7.2 Észak-déli összekapcsolás, beleértve a 
Dublin — Belfast gázvezetéket

7.3 Kompresszorállomás a Lacq (FR) —
Calahorra (ES) csővezetéken

7.4 Lussagnet (FR) — Bilbao (ES) 
csővezeték

7.5 Perpignan FR) — Barcelona (ES) 
csővezeték

7.6 A Portugáliát a Dél-Spanyolországon, 
illetve a Galíciát és Asztúriát 
Portugálián át ellátó gázvezetékek 
szállítási kapacitásának növelése

7.7 Puchkirchen (AT) — Burghausen (DE) 
csővezeték

7.8 Andorf (AT) — Simbach (DE) 
csővezeték

7.9 Wiener Neustadt (AT) — Sopron (HU) 
csővezeték

7.10 Bad Leonfelden (DE) — Linz (AT) 
csővezeték

7.11 Északnyugat-Görögország —
Elbasan (AL) csővezeték

7.12 A Görögországot és Olaszországot 
összekötő csővezeték

7.13 Kompresszorállomás a görögországi 
főcsővezetéken

7.14 Az osztrák és a cseh hálózat 
összekötése

7.15 Gázszállító folyosó Délkelet-
Európában Görögországon, 
Macedónián (FYROM), Szerbián és 
Montenegrón, Bosznia 
Hercegovinán, Horvátországon, 
Szlovénián és Ausztrián át

7.16 Gázszállító folyosó Ausztria és 
Törökország között Magyarországon, 
Románián és Bulgárián át
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7.17 Északnyugat-Európa főbb lelőhelyeit 
és piacait összekötő csővezetékek az 
Egyesült Királyság, Hollandia és 
Németország között

7.18 Észak-kelet-Németország (a berlini 
régió) és Észak-nyugat-
Lengyelország (a szczecini régió) 
összekapcsolása a Schmöllnből 
Lubminba (DE, a greifswaldi régió) 
irányuló leágazással

7.19 Az Északi-tengerben a tengeri 
létesítmények összekapcsolása, vagy a 
dán tengeri létesítmények és az 
Egyesült Királyság parti 
létesítményeinek összekapcsolása

7.20 A Franciaország és Olaszország 
közötti szállítási kapacitás növelése

7.21 A balti gáz-összeköttetés Dánia, 
Németország és Svédország között

8 A cseppfolyósított földgáz (LNG) 
fogadására és a földgáz tárolására 
alkalmas kapacitások fejlesztése

8.1 LNG Le Verdon-sur-mer-ben (FR, új 
terminál) és csővezeték a lussagneti 
(FR) tárolóhoz

8.2 LNG Fos-sur-mer-ben (FR)
8.3 LNG Huelvában (ES), meglévő 

terminál bővítése
8.4 LNG Cartagenában (ES), meglévő 

terminál bővítése
8.5 LNG Galíciában (ES), új terminál
8.6 LNG Bilbaóban (ES), új terminál
8.7 LNG a valenciai régióban (ES), új 

terminál
8.8 LNG Barcelonában (ES), meglévő 

terminál bővítése
8.9 LNG Sinesben (PT), új terminál
8.10 LNG Revithoussában (GR), meglévő 

terminál bővítése
8.11 LNG az Adriai-tenger északi partján 

(IT)
8.12 Tengeri LNG az Adriai-tenger északi 

részén (IT)
8.13 LNG az Adriai-tenger déli partján 

(IT)
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8.14 LNG a Jón-tenger partján (IT)
8.15 LNG a Tirrén-tenger partján (IT)
8.16 LNG a Ligur-tenger partján (IT)
8.17 LNG Zeebruggében/Dudzelében (BE, 

meglévő terminál bővítése)
8.18 LNG a kenti Isle of Grainen (UK)
8.19 Második LNG-terminál építése 

Görögországban
8.20 Földalatti gáztároló kapacitások 

fejlesztése Írországban
8.21 A dél-kavalai (GR) tároló, a tengeri 

kimerült gázmező átalakítása
8.22 A lussagnet-i tároló (FR, meglévő 

telep bővítése)
8.23 A pecorade-i tároló (FR, kimerült 

olajmező átalakítása)
8.24 Tároló elzászi területen (FR, sótárnák 

kiaknázása)
8.25 Tároló a középső régióban (FR, 

talajvizet tartalmazó réteg)
8.26 Tároló a spanyolországi északi-déli 

tengelyen (új telepek) Kantábriában, 
Aragóniában, Castilla y Leónban, 
Castilla La Manchában és 
Andalúziában

8.27 Tároló a Spanyolország földközi-
tengeri tengelyén (új telepek): 
Katalóniában, Valenciában és 
Murciában

8.28 Tároló Carriçóban (PT, új telep)
8.29 Tároló Loenhutban (BE, a meglévő 

telep bővítése)
8.30 Tároló Stenlillében (DK) és Lille 

Torupban (DK, meglévő telep 
bővítése)

8.31 Tároló Tønderben (DK, új telep)
8.32 Tároló Puchkirchenben (AT, új 

telep), beleértve a Penta West 
rendszerhez Andorf közelében 
csatlakozó csővezetéket

8.33 Tároló Baumgartenben (AT, új telep)
8.34 Tároló Haidachban (AT, új telep), 

beleértve az európai gázhálózathoz 
csatlakozó vezetéket

8.35 Földalatti gáztárolók kialakítása 
Olaszországban

9 A gázszállítási kapacitások 
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(gázvezetékek) fejlesztése
9.1 Az északi gázhálózat csatlakozásainak 

kialakítása és fejlesztése: Norvégia —
Dánia — Németország — Svédország 
— Finnország — Oroszország —
balti államok — Lengyelország

9.2 A közép-északi gázvezeték: Norvégia, 
Svédország, Finnország

9.3 Az észak-európai gázvezeték: 
Oroszország, Balti-tenger, 
Németország

9.4 Gázvezeték Oroszországból 
Németországba Lettországon, 
Litvánián és Lengyelországon 
keresztül, beleértve a Lettországban 
kialakítandó földalatti tárolókat

9.5 Finnország — Észtország gázvezeték
9.6 Új gázvezetékek Algériából 

Spanyolországba és Franciaországba 
és ezzel összefüggésben ezen országok 
belső hálózatának kapacitásbővítése

9.7 Az Algéria — Marokkó —
Spanyolország (Córdoba) gázvezeték 
szállítási kapacitásának bővítése

9.8 Córdoba (ES) — Ciudad Real (ES) 
gázvezeték

9.9 Ciudad Real (ES) — Madrid (ES) 
gázvezeték

9.10 Ciudad Real (ES) — Földközi-tenger 
partja (ES) gázvezeték

9.11 Leágazás Castilla La Manchában 
(ES)

9.12 Bővítés Északnyugat-Spanyolország 
felé

9.13 Algéria — Spanyolország tengeralatti 
gázvezeték, és gázvezetékek a 
Franciaországhoz való 
kapcsolódáshoz

9.14 Az orosz forrásoktól az Európai 
Unióba Ukrajnán, Szlovákián és a 
Cseh Köztárságon átvezető szállítási 
kapacitások növelése

9.15 Az orosz forrásoktól az Európai 
Unióba Belorusszián és 
Lengyelországon átvezető szállítási 
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kapacitások növelése
9.16 A Yagal Sud gázvezeték (a német, 

francia, svájci háromszögbe vezető 
STEGAL gázvezeték között)

9.17 A keleti SUDAL vezeték (a 
Heppenheimhez közeli MIDAL 
vezeték és az ausztriai PENTA vezeték 
burghauseni csatlakozása között)

9.18 Gázvezeték a líbiai lelőhelyektől 
Olaszországba

9.19 Gázvezeték a kaszpi-tengeri országok 
lelőhelyeitől az Európai Unióba

9.20 Görögország — Törökország 
gázvezeték

9.21 Az orosz forrásoktól a Görögországba 
és más balkáni országokba Ukrajnán, 
Moldován, Románián és Bulgárián 
átvezető szállítási kapacitások 
növelése

9.22 St. Zagora (BG) — Ihtiman (BG) 
gázvezeték

9.23 Összekötő vezetékek a német, a cseh, 
az osztrák és az olasz hálózatok között

9.24 Csővezeték az orosz forrásoktól 
Olaszországba Ukrajnán, Szlovákián, 
Magyarországon és Szlovénián át

9.25 A Hollandiát Németországon át 
Olaszországgal összekötő TENP 
gázvezeték szállítási kapacitásának 
növelése

9.26 Taisnieres (FR) — Oltingue (CH) 
gázvezeték

9.27 Gázvezeték Dániából 
Lengyelországba, esetleg 
Svédországon át

9.28 Nybro (DK) — Dragør (DK) 
gázvezeték, beleértve a stenlillei (DK) 
tárolóhoz vezető összekötő vezetéket

9.29 A Barents-tengeri lelőhelyektől az 
Európai Unióba Svédországon és 
Finnországon átvezető gázhálózat

9.30 Gázvezeték a Corrib mezőtől (IE, 
tengeri)

9.31 Az algériai forrásoktól Olaszországba 
Szardínián átvezető gázvezeték 
korzikai leágazással

9.32 A közel-keleti lelőhelyektől az 
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Európai Unióba vezető gázhálózat
9.33 Gázvezeték Norvégiából az Egyesült 

Királyságba
10 A belső piacon belüli összekapcsolt 

gázhálózatok működését javító 
intézkedések

(Még nincs meghatározva leírás)

Indoklás

Egy ilyen melléklet tartalmát tehát nem lehet elfogadni csak akkor, ha az ezzel a listával 
kapcsolatos jogosultsági feltételeket elfogadja az európai intézmények együttese.

23. módosítás
IV. melléklet

IV. melléklet
TRANSZEURÓPAI 

ENERGIAHÁLÓZATOK 
A 8. cikkben meghatározott Európai érdekű 

projektek

VILLAMOSENERGIAI HÁLÓZATOK
• Moulaine (FR) – Aubange (BE) 

vezeték
• Avelin (FR) – Avelgem (BE) vezeték
• Lienz (AT) – Cordignano (IT) vezeték
• Olaszország és Szlovénia között 

flexibilis, váltakozó irányú átviteli 
rendszerek telepítése

• Udine Ovest (IT) – Okroglo (SI) 
vezeték

• S. Fiorano (IT) – Nave (IT) –
Gorlago (IT) vezeték

• Venezia Nord (IT) – Cordignano (IT) 
vezeték

• St. Peter (AT) – Tauern (AT) vezeték
• Südburgenland (AT) – Kainachtal 

(AT) vezeték
• S. Fiorano (IT) – Robbia (CH) 

vezeték
• Sentmenat (ES) – Bescanό (ES) –

törölve
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Baixas (FR) vezeték
• Valdigem (PT) – Douro Internacional 

(PT) – Aldeadávila (ES) vezeték
• Philippi (GR) – Hamidabad (TR) 

vezeték 
• Tengeralatti kábel Anglia (UK) és 

Hollandia között
• Tengeralatti kábel Írország és Wales 

(UK) között
• Kasso (DK) – Hamburg (DE) vezeték
• Lengyelország – Litvánia 

összeköttetés
• Tengeralatti kábel Finnország és 

Észtország között (Estlink)
• Kasso (DK) – Revsing (DK) – Tjele 

(DK) vezeték
• V. Hassing (DK) – Trige (DK) vezeték
• Tengeralatti kábel Skagerak 4 (DK) –

(NO)
• Neuenhagen (DE) – Vierraden (DE) 

– Krajnik (PL) vezeték
• Új összekapcsolás Németország és 

Lengyelország között
• Dürnrohr (AT) – Slavetice (CZ) 

vezeték

GÁZHÁLÓZATOK
• Északi Transgas gázvezeték
• Yamal – Európa gázvezeték
• Medgas gázvezeték Algéria-

Spanyolország-Franciaország-
Kontinentális Európa

• Algéria – Tunézia – Olaszország 
gázvezeték

• Líbia – Olaszország gázvezeték
• Törökország – Görögország –

Olaszország gázvezeték
• Törökország – Ausztria gázvezeték

Indoklás

Törlés, összhangban a 8-10. cikkek módosításaival.


