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1. Mi szükség van az Európai Érdekű Projektekre?
Az Európai Bizottság 2010-es becslése szerint az EU-nak 2020-ig 200 milliárd eurót kellene energia
infrastrukturális fejlesztésekbe fektetnie. A Bizottság azonban arra is figyelmeztetett, hogy a szükséges
befektetések felének megvalósulását veszélyezteti, hogy a hosszadalmas és nem hatékony
engedélyezési eljárások, a lakossági elfogadottság és a meglévő szabályozási rendszerekből és/vagy a
pénzügyi keretrendszerekből fakadó nehézségek akadályként jelentkeznek 1.
A vezetékhálózatok fejlesztésénél tapasztalható magas költségek és késedelmek válhatnak a legnagyobb
akadályozó tényezővé a fenntartható energiaszolgáltatáshoz szükséges megújuló energia befektetések
számára. Az új infrastruktúrák létrehozásának kudarca az energia biztonságot is fenyegetheti, és ez
válhat a fő akadállyá az energiapiacokon a nemzetközi kereskedelem és a verseny megnyitása előtt. A
következtés az, hogy mind a szabályozási, mind a pénzügyi keretek tekintetében változásra van szükség
a tagállamokban ahhoz, hogy az EU időben teljesíteni tudja energia és klíma vállalásait.
Az Európai Bizottság a „megfelelő, integrált és megbízható energia hálózatokat” olyanként azonosította,
mint amelyek az EU energia politikájának megvalósításához elengedhetetlenek2. A kitűzött célok: (i) az
ellátásbiztonság biztosítása, (ii) versenyképesség és (iii) fenntarthatóság. Az ilyen jellegű energia
hálózatok fejlesztésének elősegítése érdekében került elfogadásra a transz-európai energia hálózatokra
vonatkozó iránymutatásokról szóló Rendelet (a TEN-E Rendelet3) 2013-ban. Ez 12 prioritásnak minősülő
folyosót (pl. az Északi-tengeri szélerőmű-hálózatot) és területet (pl. az intelligens hálózatokat) határoz
meg. Ezek az elektromos áram, a gáz, az olaj és a szén-dioxid szállítását biztosító hálózatok.

2. Az Európai Érdekű Projektek kiválasztása
Az Európai Érdekű Projektek azonosítása a prioritásnak minősülő folyosók és területek
végrehajtásának lényegi elemét képezi. AZ Európai Érdekű Projektek ugyanis egynél több EU tagállam
számára járnak előnyökkel, ezért meg kell, hogy feleljenek számos, a TEN-E Rendeletben lefektetett
követelménynek4, mint például az energiabiztonsághoz való hozzájárulás. Az Európai Érdekű
Projektek kiválasztási folyamata az alábbi lépéseket követi:
1. A projekt kezdeményezői javaslatot terjesztenek a Regionális Csoportok elé; ez utóbbiak a
tagállamok, a nemzeti szabályozó hatóságok, az átviteli rendszerüzemeltetők (TSO-k), a Bizottság, az
EU Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) és az Európai Villamosenergia-átviteli és
Rendszerirányítók Szervezetének, valamint a Földgáz Rendszerirányítók Európai Hálózatának (ENTSOk) képviselőiből állnak.

2. A Regionális Csoportok értékelik a javaslatok megvalósíthatóságát a Rendeletben foglalt
kritériumok alapján, azaz az energiabiztonsághoz való hozzájárulás, a piaci integráció és
fenntarthatóság, valamint a több, mint egy EU tagállamot érintő előnyök alapján5. Az Európai Érdekű
Projektek második és azt követő listájára kerüléshez egy javaslatnak már szerepelnie kell a villamos
energia és a földgáz részterületekre az Európai Villamosenergia-átviteli és Rendszerirányítók
Szervezete vagy a Földgáz Rendszerirányítók Európai Hálózata által készített Tízéves Hálózatfejlesztési
Tervekben (TYNDP)6. A Csoportok értékelik és rangsorolják a projekteket. Ha a javasolt projektek száma
meghaladja a kezelhető mennyiséget, a Bizottságnak joga van a legkisebb pontszámot kapott projektek
törlésére.
3. A listáik elkészítésére nézve a Regionális Csoportok számára a TEN-E Rendelet előírja a különböző
érdekcsoportokat képviselő szervezetekkel való egyeztetést, beleértve a környezetvédelmi
szervezeteket is.
4. Minden Regionális Csoportban van egy döntéshozó szerv (a döntéshozási jog a Csoportban
kizárólag a tagállamokat és a Bizottságot illeti meg), amely elfogadja az Európai Érdekű Projektek
regionális listáját (tervezett regionális lista).
5. Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) véleményt ad a tervezett regionális
listára, különös tekintettel a költség-haszon elemzésnek a régió egészében egységes alkalmazására.
6. Az Európai Bizottság elfogadja az Európai Érdekű Projektekről végleges listáját, felhatalmazó szabály
formájában.

3. Az Európai Érdekű Projekt státusz előnyei
Azok a projektek, amelyek megkapják az energia infrastruktúra Európai Érdekű Projekt címkét7, kiemelt
elbírálásban részesülnek az engedélyezés során, illetve a területileg érintett tagállamban a
településrendezéskor a legmagasabb kiemelt státuszt kapják. Ennek része egy maximum 3 és fél éves
engedélyezési eljárási időtartam és egy egyablakos közigazgatási ügyintézési rendszer, ahol egyetlen
hatóság szervezi és koordinálja az engedélyezést. Az Európai Érdekű Projekt státusz elnyerése
megalapozza azt, hogy az engedélyezés során a projektet energiapolitikai szempontból távlatilag
szükségesnek értékelik. Az Európai Érdekű Projektet emellett közérdekűnek is tartják energiapolitikai
szempontból.
Az Európai Érdekű Projekt státusz lehetővé teszi a tagállamoknak azt is, hogy állami támogatást
nyújtsanak az EU versenyjog keretein belül, beleértve az EU Strukturális Alapok támogatását is 8. Az
Európai Érdekű Projektek emellett jogosultak az EU társfinanszírozására is9 az Európai Hálózatfejlesztési
Eszköz (CEF) keretében. Ezen alapok célja, hogy fejlesztési projekteket támogató tanulmányokat
finanszírozzanak, illetve olyan fejlesztéseket, amelyeknek pozitív externális hatásai vannak, ám piaci
alapon nem megvalósíthatók. A CEF-ben 5,85 milliárd euró elérhető a 2014-2020 időszakban.
A TEN-E Rendelet bevezette azt a kötelezettséget is, hogy a tagállamoknak meg kell fontolniuk az
Európai Érdekű Projektekre vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárások áramvonalasítását. Ezt az
egyszerűsítést a természetvédelemre vonatkozó előírások sérelme nélkül kell végrehajtani10. Az Aarhusi
Egyezmény11, valamint az Aarhusi Rendelet12, továbbá a vonatkozó uniós jog értelmében – a szektorban
a lakossági elfogadás terén tapasztalható kihívások létének elismeréséből kiindulva – a Rendelet további
kívánalmakat fogalmaz meg az átláthatóság és a közösségi részvétel terén13.
További információkért látogassa meg a J&E honlapját és keresse az Európai Érdekű Projektek anyagait14.
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