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Pozmeňujúci návrh 51
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komisia vo svojom oznámení z 
11. decembra 2019 pod názvom Európska 
zelená dohoda21 vytýčila novú stratégiu 
rastu, ktorej cieľom je transformovať 
Úniu na spravodlivú a prosperujúcu 
spoločnosť s moderným 
a konkurencieschopným hospodárstvom, 
ktoré efektívne využíva zdroje, kde budú 
do roku 2050 čisté emisie skleníkových 
plynov na nule a kde hospodársky rast 
nezávisí od využívania zdrojov. V 
oznámení Komisie o pláne cieľov v oblasti 
klímy22, v ktorom sa navrhuje zvýšenie 
úrovne zníženia emisií skleníkových 
plynov do roku 2030 aspoň na 55 % – 
ambícia, ktorú schválila Európska rada 11. 
decembra 2020 – a v jeho súvisiacom 
posúdení vplyvu sa potvrdzuje, že 
energetický mix budúcnosti sa bude veľmi 
líšiť od súčasnosti, a podčiarkuje sa 
potreba preskúmania a v prípade potreby 
revízie právnych predpisov v oblasti 
energetiky. Súčasné investície do 
energetickej infraštruktúry zjavne 
nepostačujú na transformáciu a 
vybudovanie energetickej infraštruktúry 
budúcnosti. To tiež znamená, že je 
potrebné mať infraštruktúru na podporu 
tejto európskej energetickej transformácie 
vrátane rýchlej elektrifikácie, rozšírenia 
výroby elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov, zvýšeného využívania 
obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov, 
integrácie energetického systému a 
väčšieho využívania inovačných riešení.

(1) V oznámení Komisie o pláne 
cieľov v oblasti klímy22, v ktorom sa 
navrhuje zvýšenie úrovne zníženia emisií 
skleníkových plynov do roku 2030 aspoň 
na 55 % – ambícia, ktorú schválila 
Európska rada 11. decembra 2020 – a v 
jeho súvisiacom posúdení vplyvu sa 
potvrdzuje, že energetický mix budúcnosti 
sa bude veľmi líšiť od súčasnosti, a 
podčiarkuje sa potreba preskúmania a v 
prípade potreby revízie právnych predpisov 
v oblasti energetiky. Súčasné investície do 
energetickej infraštruktúry zjavne 
nepostačujú na transformáciu a 
vybudovanie energetickej infraštruktúry 
budúcnosti. To tiež znamená, že je 
potrebné mať infraštruktúru na podporu 
tejto európskej energetickej transformácie 
vrátane rýchlej elektrifikácie, rozšírenia 
výroby elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov, zvýšeného využívania 
obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov, 
integrácie energetického systému a 
väčšieho využívania inovačných riešení.

_________________ _________________
21 Oznámenie Komisie – Európska zelená 
dohoda, COM(2019) 640 final z 11. 
decembra 2019.
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22 Oznámenie Komisie – Ambicióznejšie 
klimatické ciele pre Európu na rok 2030 – 
Investícia do klimaticky neutrálnej 
budúcnosti v prospech našich občanov, 
COM(2020) 562 final zo 17. septembra 
2020.

22 Oznámenie Komisie – Ambicióznejšie 
klimatické ciele pre Európu na rok 2030 – 
Investícia do klimaticky neutrálnej 
budúcnosti v prospech našich občanov, 
COM(2020) 562 final zo 17. septembra 
2020.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 52
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Celkovo by sa konverzia energie 
mala stimulovať vo väčšej miere ako 
predtým prostredníctvom rámca EÚ v 
kombinácii s vnútroštátnymi nástrojmi, 
aby emisie skleníkových plynov z 
fosílnych palív zdraželi, a tým sa urýchlila 
trhom motivovaná energetická 
transformácia, ktorá umožní priemyselnú 
konkurencieschopnosť a nové pracovné 
miesta spojené s miestnymi riešeniami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1b) V usmerneniach pre 
transeurópsku energetickú infraštruktúru 
by sa mali podporovať činnosti, ktoré sú v 
súlade s klimatickými a 
environmentálnymi normami a prioritami 
Únie a výrazne negatívne neovplyvňujú 
plnenie environmentálnych cieľov v 
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zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 
2020/852 dosiahnuť najneskôr do roku 
2050 klimatickú neutralitu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V Parížskej dohode o zmene klímy 
z roku 2015 v nadväznosti na 
21. konferenciu zmluvných strán 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy (ďalej 
len „Parížska dohoda“) sa stanovuje 
dlhodobý cieľ udržať zvýšenie globálnej 
teploty výrazne pod 2 °C v porovnaní s 
predindustriálnou úrovňou a vyvíjať 
úsilie o jeho udržanie na 1,5 °C v 
porovnaní s predindustriálnou úrovňou, a 
zdôrazňuje význam prispôsobenia sa 
nepriaznivým vplyvom zmeny klímy a 
zosúladenia finančných tokov s cestou 
smerom k nízkym emisiám skleníkových 
plynov a rozvoju odolnému proti zmene 
klímy. Európska rada 12. decembra 2019 
schválila cieľ dosiahnuť do roku 2050 
klimaticky neutrálnu Úniu v súlade s 
cieľmi Parížskej dohody.

(3) Európska rada 12. decembra 2019 
schválila cieľ dosiahnuť do roku 2050 
klimaticky neutrálnu Úniu v súlade s 
cieľmi Parížskej dohody.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 55
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(4) Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/201323, 
teda súčasným nariadením o TEN-E, sa 
stanovujú pravidlá včasného rozvoja a 
interoperability transeurópskych 
energetických sietí so zámerom dosiahnuť 
ciele energetickej politiky stanovené v 
Zmluve o fungovaní Európskej únie, zaistiť 
fungovanie vnútorného trhu s energiou, 
bezpečnosť dodávok, konkurencieschopné 
trhy s energiou v Únii, podporovať 
energetickú efektívnosť a úsporu energie, 
rozvoj nových a obnoviteľných foriem 
energie a presadzovať prepojenie 
energetických sietí. Nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
347/2013 sa zavádza rámec pre spoluprácu 
členských štátov a príslušných 
zainteresovaných strán v regionálnom 
prostredí na rozvoji lepšie prepojených 
energetických sietí s cieľom prepojiť 
regióny, ktoré sú v súčasnosti izolované od 
európskych trhov s energiou, posilniť 
existujúce cezhraničné prepojenia a 
pomôcť integrovať energiu z 
obnoviteľných zdrojov. Sledovaním 
uvedených cieľov nariadenie (EÚ) č. 
347/2013 prispieva k inteligentnému, 
udržateľnému a inkluzívnemu rastu a 
prináša výhody pre celú Úniu z hľadiska 
konkurencieschopnosti a hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti.

(4) Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/201323, 
teda súčasným nariadením o TEN-E, sa 
stanovujú pravidlá včasného rozvoja a 
interoperability transeurópskych 
energetických sietí so zámerom dosiahnuť 
ciele energetickej politiky stanovené v 
Zmluve o fungovaní Európskej únie, zaistiť 
fungovanie vnútorného trhu s energiou, 
bezpečnosť dodávok, konkurencieschopné 
trhy s energiou v Únii, podporovať 
energetickú efektívnosť a úsporu energie, 
rozvoj nových a obnoviteľných foriem 
energie a presadzovať prepojenie 
energetických sietí. Nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
347/2013 sa zavádza rámec pre spoluprácu 
členských štátov a príslušných 
zainteresovaných strán v regionálnom 
prostredí na rozvoji lepšie prepojených 
energetických sietí s cieľom prepojiť 
regióny, ktoré sú v súčasnosti izolované od 
európskych trhov s energiou, posilniť 
existujúce cezhraničné prepojenia, 
podporiť nové prepojenia a pomôcť 
integrovať energiu z obnoviteľných 
zdrojov. Sledovaním uvedených cieľov 
nariadenie (EÚ) č. 347/2013 prispieva k 
inteligentnému, udržateľnému a 
inkluzívnemu rastu a prináša výhody pre 
celú Úniu z hľadiska 
konkurencieschopnosti a hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti.

_________________ _________________
23 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 
o usmerneniach pre transeurópsku 
energetickú infraštruktúru, ktorým sa 
zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a 
menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 
713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 
715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, 
s. 39).

23 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 
o usmerneniach pre transeurópsku 
energetickú infraštruktúru, ktorým sa 
zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a 
menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 
713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 
715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, 
s. 39).

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 56
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Cieľ schválený v záveroch 
Európskej rady zo zasadnutia Barcelone v 
marci 2002, aby členské štáty dosiahli 
úroveň prepojenia elektrizačných sústav 
zodpovedajúcu minimálne 10 % ich 
inštalovanej výrobnej kapacity, sa ešte 
nepodarilo splniť. Európska rada vo 
svojich záveroch z 23. a 24. októbra 2014 
schválila cieľ prepojenia elektrizačných 
sústav na úrovni aspoň 15 %. V oznámení 
Komisie z 23. novembra 2017 o 
posilňovaní európskych energetických 
sietí sa posudzuje pokrok pri dosahovaní 
cieľa prepojenia na úrovni 10 % a 
navrhujú sa spôsoby, ako dosiahnuť cieľ 
prepojenia na úrovni 15 % do roku 2030 
za predpokladu, že prínosy systému 
prevýšia náklady, pričom sa uznáva, že 
mnohé členské štáty potrebujú výrazne 
vyššie úrovne prepojenia, a to najmä 
zohľadnením ukazovateľov naliehavosti 
vypracovaných skupinou odborníkov na 
prepojenie (ITEG).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Z hodnotenia nariadenia (EÚ) č. 
347/2013 jasne vyplynulo, že tento rámec 
skutočne zlepšil integráciu sietí členských 
štátov, stimuloval obchod s energiou, a tým 
prispel ku konkurencieschopnosti Únie. 

(5) Z hodnotenia nariadenia (EÚ) č. 
347/2013 jasne vyplynulo, že tento rámec 
skutočne zlepšil integráciu sietí členských 
štátov, stimuloval obchod s energiou, a tým 
prispel ku konkurencieschopnosti Únie. 
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Projekty spoločného záujmu v oblasti 
elektrickej energie a plynu výrazne prispeli 
k bezpečnosti dodávok. Pokiaľ ide o plyn, 
infraštruktúra je v súčasnosti dobre 
prepojená a odolnosť dodávok sa od 
roku 2013 výrazne zlepšila. Regionálna 
spolupráca v regionálnych skupinách a 
prostredníctvom cezhraničného rozdelenia 
nákladov je dôležitým faktorom, ktorý 
umožňuje realizáciu projektov. V mnohých 
prípadoch však cezhraničné rozdelenie 
nákladov neviedlo k zmenšeniu medzery 
vo financovaní projektu, ako sa plánovalo. 
Hoci sa väčšina povoľovacích konaní 
skrátila, v niektorých prípadoch je tento 
proces stále dlhý. Finančná pomoc z 
Nástroja na prepájanie Európy (NPE) bola 
dôležitým faktorom, keďže granty na 
štúdie pomohli v rámci projektov znížiť 
riziká v počiatočných fázach vývoja, zatiaľ 
čo granty na práce podporili projekty 
zamerané na odstránenie úzkych miest, 
ktoré trhové financovanie nedokázalo 
dostatočne riešiť.

Projekty spoločného záujmu v oblasti 
elektrickej energie a plynu výrazne prispeli 
k bezpečnosti dodávok. Pokiaľ ide o plyn, 
infraštruktúra je v súčasnosti dobre 
prepojená a odolnosť dodávok sa od roku 
2013 výrazne zlepšila, obe si však 
vyžadujú neustálu podporu v záujme 
dosiahnutia ich plného potenciálu, čím 
pomôžu transformácii smerom 
ku klimatickým cieľom. Regionálna 
spolupráca v regionálnych skupinách a 
prostredníctvom cezhraničného rozdelenia 
nákladov je dôležitým faktorom, ktorý 
umožňuje realizáciu projektov. V mnohých 
prípadoch však cezhraničné rozdelenie 
nákladov neviedlo k zmenšeniu medzery 
vo financovaní projektu, ako sa plánovalo. 
Hoci sa väčšina povoľovacích konaní 
skrátila, v niektorých prípadoch je tento 
proces stále dlhý. Finančná pomoc z 
Nástroja na prepájanie Európy (NPE) bola 
dôležitým faktorom, keďže granty na 
štúdie pomohli v rámci projektov znížiť 
riziká v počiatočných fázach vývoja, zatiaľ 
čo granty na práce podporili projekty 
zamerané na odstránenie úzkych miest, 
ktoré trhové financovanie nedokázalo 
dostatočne riešiť.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 58
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Z hodnotenia nariadenia (EÚ) č. 
347/2013 jasne vyplynulo, že tento rámec 
skutočne zlepšil integráciu sietí členských 
štátov, stimuloval obchod s energiou, a tým 
prispel ku konkurencieschopnosti Únie. 
Projekty spoločného záujmu v oblasti 
elektrickej energie a plynu výrazne prispeli 
k bezpečnosti dodávok. Pokiaľ ide o plyn, 

(5) Z hodnotenia nariadenia (EÚ) č. 
347/2013 jasne vyplynulo, že tento rámec 
skutočne zlepšil integráciu sietí členských 
štátov, stimuloval obchod s energiou, a tým 
prispel ku konkurencieschopnosti Únie. 
Projekty spoločného záujmu v oblasti 
elektrickej energie a plynu výrazne prispeli 
k bezpečnosti dodávok. Pokiaľ ide o plyn, 
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infraštruktúra je v súčasnosti dobre 
prepojená a odolnosť dodávok sa od roku 
2013 výrazne zlepšila. Regionálna 
spolupráca v regionálnych skupinách a 
prostredníctvom cezhraničného rozdelenia 
nákladov je dôležitým faktorom, ktorý 
umožňuje realizáciu projektov. V mnohých 
prípadoch však cezhraničné rozdelenie 
nákladov neviedlo k zmenšeniu medzery 
vo financovaní projektu, ako sa plánovalo. 
Hoci sa väčšina povoľovacích konaní 
skrátila, v niektorých prípadoch je tento 
proces stále dlhý. Finančná pomoc z 
Nástroja na prepájanie Európy (NPE) bola 
dôležitým faktorom, keďže granty na 
štúdie pomohli v rámci projektov znížiť 
riziká v počiatočných fázach vývoja, zatiaľ 
čo granty na práce podporili projekty 
zamerané na odstránenie úzkych miest, 
ktoré trhové financovanie nedokázalo 
dostatočne riešiť.

infraštruktúra je v súčasnosti dobre 
prepojená a odolnosť dodávok sa od roku 
2013 výrazne zlepšila. Preto v danej 
oblasti nebude potrebný ďalší rozvoj. 
Regionálna spolupráca v regionálnych 
skupinách a prostredníctvom 
cezhraničného rozdelenia nákladov je 
dôležitým kľúčovým faktorom, ktorý 
umožňuje realizáciu projektov. V mnohých 
prípadoch však cezhraničné rozdelenie 
nákladov neviedlo k zmenšeniu medzery 
vo financovaní projektu, ako sa plánovalo. 
Hoci sa väčšina povoľovacích konaní 
skrátila, v niektorých prípadoch je tento 
proces stále dlhý. Finančná pomoc z 
Nástroja na prepájanie Európy (NPE) bola 
dôležitým faktorom, keďže granty na 
štúdie pomohli v rámci projektov znížiť 
riziká v počiatočných fázach vývoja, zatiaľ 
čo granty na práce podporili projekty 
zamerané na odstránenie úzkych miest, 
ktoré trhové financovanie nedokázalo 
dostatočne riešiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Z hodnotenia nariadenia (EÚ) č. 
347/2013 jasne vyplynulo, že tento rámec 
skutočne zlepšil integráciu sietí členských 
štátov, stimuloval obchod s energiou, a tým 
prispel ku konkurencieschopnosti Únie. 
Projekty spoločného záujmu v oblasti 
elektrickej energie a plynu výrazne prispeli 
k bezpečnosti dodávok. Pokiaľ ide o plyn, 
infraštruktúra je v súčasnosti dobre 
prepojená a odolnosť dodávok sa od roku 
2013 výrazne zlepšila. Regionálna 
spolupráca v regionálnych skupinách a 

(5) Z hodnotenia nariadenia (EÚ) č. 
347/2013 jasne vyplynulo, že tento rámec 
skutočne zlepšil integráciu sietí členských 
štátov, stimuloval obchod s energiou, a tým 
prispel ku konkurencieschopnosti Únie. 
Projekty spoločného záujmu v oblasti 
elektrickej energie a plynu výrazne prispeli 
k bezpečnosti dodávok. Regionálna 
spolupráca v regionálnych skupinách a 
prostredníctvom cezhraničného rozdelenia 
nákladov je dôležitým faktorom, ktorý 
umožňuje realizáciu projektov. V mnohých 
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prostredníctvom cezhraničného rozdelenia 
nákladov je dôležitým faktorom, ktorý 
umožňuje realizáciu projektov. V mnohých 
prípadoch však cezhraničné rozdelenie 
nákladov neviedlo k zmenšeniu medzery 
vo financovaní projektu, ako sa plánovalo. 
Hoci sa väčšina povoľovacích konaní 
skrátila, v niektorých prípadoch je tento 
proces stále dlhý. Finančná pomoc z 
Nástroja na prepájanie Európy (NPE) bola 
dôležitým faktorom, keďže granty na 
štúdie pomohli v rámci projektov znížiť 
riziká v počiatočných fázach vývoja, zatiaľ 
čo granty na práce podporili projekty 
zamerané na odstránenie úzkych miest, 
ktoré trhové financovanie nedokázalo 
dostatočne riešiť.

prípadoch však cezhraničné rozdelenie 
nákladov neviedlo k zmenšeniu medzery 
vo financovaní projektu, ako sa plánovalo. 
Hoci sa väčšina povoľovacích konaní 
skrátila, v niektorých prípadoch je tento 
proces stále dlhý. Finančná pomoc z 
Nástroja na prepájanie Európy (NPE) bola 
dôležitým faktorom, keďže granty na 
štúdie pomohli v rámci projektov znížiť 
riziká v počiatočných fázach vývoja, zatiaľ 
čo granty na práce podporili projekty 
zamerané na odstránenie úzkych miest, 
ktoré trhové financovanie nedokázalo 
dostatočne riešiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Európsky parlament vyzval na 
revíziu nariadenia o TEN-E s cieľom 
zosúladiť ho s cieľmi Únie v oblasti 
energetiky a klímy do roku 2030 a 
záväzkom Únie v oblasti klimatickej 
neutrality s ohľadom na zásadu 
prvoradosti energetickej efektívnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Politika TEN-E je ústredným 
nástrojom rozvoja vnútorného trhu s 
energiou a je potrebná na dosiahnutie 
cieľov Európskej zelenej dohody. Na 
dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 
2050 a vyšších úrovní znižovania emisií 
skleníkových plynov do roku 2030 bude 
Európa potrebovať integrovanejší 
energetický systém, ktorý sa bude opierať 
o vyššiu mieru elektrifikácie založenej na 
obnoviteľných zdrojoch a dekarbonizácii 
plynárenského odvetvia. Politika TEN-E 
môže zabezpečiť, aby rozvoj energetickej 
infraštruktúry v Únii podporoval 
požadovaný prechod na klimatickú 
neutralitu v súlade so zásadou prvoradosti 
energetickej efektívnosti.

(6) Politika TEN-E je ústredným 
nástrojom rozvoja vnútorného trhu s 
energiou a je potrebná na dosiahnutie 
cieľov Európskej zelenej 
dohody. Energetické infraštruktúry sa 
používajú celé desaťročia, a preto je 
nevyhnutné, aby boli nadčasové a neviedli 
k uviaznutiu aktív. Na dosiahnutie 
klimatickej neutrality do roku 2050 a 
vyšších úrovní znižovania emisií 
skleníkových plynov do roku 2030 bude 
Európa potrebovať integrovanejší 
energetický systém, ktorý sa bude opierať 
o vyššiu mieru elektrifikácie založenej na 
obnoviteľných zdrojoch a dekarbonizácii 
plynárenského odvetvia. Politika TEN-E by 
mala zabezpečiť, aby rozvoj energetickej 
infraštruktúry v Únii podporoval 
požadovaný prechod na klimatickú 
neutralitu, a to aj prostredníctvom 
zabezpečovania odolnosti proti zmene 
klímy a uprednostňovania projektov, ktoré 
sú v súlade so zásadou prvoradosti 
energetickej efektívnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Politika TEN-E je ústredným 
nástrojom rozvoja vnútorného trhu s 
energiou a je potrebná na dosiahnutie 
cieľov Európskej zelenej dohody. Na 
dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 
2050 a vyšších úrovní znižovania emisií 
skleníkových plynov do roku 2030 bude 
Európa potrebovať integrovanejší 
energetický systém, ktorý sa bude opierať 
o vyššiu mieru elektrifikácie založenej na 

(6) Politika TEN-E je ústredným 
nástrojom rozvoja vnútorného trhu s 
energiou a je potrebná na dosiahnutie 
cieľov Európskej zelenej dohody. Na 
dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 
2050 a vyšších úrovní znižovania emisií 
skleníkových plynov do roku 2030 bude 
Európa potrebovať integrovanejší 
energetický systém, ktorý sa bude opierať 
o vyššiu mieru elektrifikácie založenej na 
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obnoviteľných zdrojoch a dekarbonizácii 
plynárenského odvetvia. Politika TEN-E 
môže zabezpečiť, aby rozvoj energetickej 
infraštruktúry v Únii podporoval 
požadovaný prechod na klimatickú 
neutralitu v súlade so zásadou prvoradosti 
energetickej efektívnosti.

obnoviteľných zdrojoch a postupnej 
dekarbonizácii plynárenského odvetvia, 
ktoré v mnohých regiónoch predstavuje 
nevyhnutný zdroj energie vo fáze 
transformácie. Politika TEN-E môže 
zabezpečiť, aby rozvoj energetickej 
infraštruktúry v Únii podporoval 
požadovaný prechod na klimatickú 
neutralitu v súlade so zásadou prvoradosti 
energetickej efektívnosti.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 63
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Politika TEN-E je ústredným 
nástrojom rozvoja vnútorného trhu s 
energiou a je potrebná na dosiahnutie 
cieľov Európskej zelenej dohody. Na 
dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 
2050 a vyšších úrovní znižovania emisií 
skleníkových plynov do roku 2030 bude 
Európa potrebovať integrovanejší 
energetický systém, ktorý sa bude opierať 
o vyššiu mieru elektrifikácie založenej na 
obnoviteľných zdrojoch a dekarbonizácii 
plynárenského odvetvia. Politika TEN-E 
môže zabezpečiť, aby rozvoj energetickej 
infraštruktúry v Únii podporoval 
požadovaný prechod na klimatickú 
neutralitu v súlade so zásadou prvoradosti 
energetickej efektívnosti.

(6) Politika TEN-E je ústredným 
nástrojom rozvoja vnútorného trhu s 
energiou a je potrebná na dosiahnutie 
cieľov Európskej zelenej dohody. Na 
dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 
2050 a vyšších úrovní znižovania emisií 
skleníkových plynov do roku 2030 bude 
Európa potrebovať integrovanejší 
energetický systém, ktorý sa bude opierať 
o vyššiu mieru elektrifikácie založenej na 
obnoviteľných a nízkouhlíkových zdrojoch 
energie a dekarbonizácii plynárenského 
odvetvia. Politika TEN-E môže zabezpečiť, 
aby rozvoj energetickej infraštruktúry v 
Únii podporoval požadovaný prechod na 
klimatickú neutralitu v súlade so zásadou 
prvoradosti energetickej efektívnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Politika TEN-E je ústredným 
nástrojom rozvoja vnútorného trhu 
s energiou a je potrebná na dosiahnutie 
cieľov Európskej zelenej dohody. Na 
dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 
2050 a vyšších úrovní znižovania emisií 
skleníkových plynov do roku 2030 bude 
Európa potrebovať integrovanejší 
energetický systém, ktorý sa bude opierať 
o vyššiu mieru elektrifikácie založenej na 
obnoviteľných zdrojoch a dekarbonizácii 
plynárenského odvetvia. Politika TEN-E 
môže zabezpečiť, aby rozvoj energetickej 
infraštruktúry v Únii podporoval 
požadovaný prechod na klimatickú 
neutralitu v súlade so zásadou prvoradosti 
energetickej efektívnosti.

(6) Politika TEN-E je ústredným 
nástrojom rozvoja vnútorného trhu 
s energiou. Na dosiahnutie klimatickej 
neutrality do roku 2050 a vyšších úrovní 
znižovania emisií skleníkových plynov do 
roku 2030 bude Európa potrebovať 
integrovanejší energetický systém, ktorý sa 
bude opierať o vyššiu mieru elektrifikácie 
založenej na obnoviteľných zdrojoch a 
dekarbonizácii plynárenského odvetvia. 
Politika TEN-E môže zabezpečiť, aby 
rozvoj energetickej infraštruktúry v Únii 
podporoval požadovaný prechod na 
klimatickú neutralitu v súlade so zásadou 
prvoradosti energetickej efektívnosti.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 65
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Energetická infraštruktúra Únie by 
mala byť odolná proti neodvrátiteľným 
vplyvom, ktoré podľa odhadov prinesie 
zmena klímy v Európe napriek úsiliu o jej 
zmiernenie. Kľúčové je teda posilniť úsilie 
v oblasti adaptácie na zmenu klímy, 
zvyšovania odolnosti, prevencie katastrof 
a pripravenosti na ne.

(10) Energetická infraštruktúra Únie by 
mala byť odolná proti neodvrátiteľným 
vplyvom, ktoré podľa odhadov prinesie 
zmena klímy v Európe napriek úsiliu o jej 
zmiernenie. Kľúčové je teda prispieť ku 
zmierňovaniu zmeny klímy, posilniť úsilie 
v oblasti adaptácie na zmenu klímy, 
zvyšovania odolnosti, prevencie katastrof 
a pripravenosti na ne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66



PE692.632v01-00 14/201 AM\1230371SK.docx

SK

Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Bezpečnosť dodávok je jednou z 
hlavných hnacích síl nariadenia (EÚ) č. 
347/2013 a prostredníctvom projektov 
spoločného záujmu sa výrazne zlepšila. 
Okrem toho sa v posúdení vplyvu 
klimatických cieľov Komisie27 očakáva 
výrazné zníženie spotreby zemného plynu, 
pretože jeho neznížené využívanie nie je 
zlučiteľné s uhlíkovou neutralitou. Na 
druhej strane spotreba bioplynu, 
obnoviteľných a nízkouhlíkových 
vodíkových a syntetických plynných palív 
sa do roku 2050 výrazne zvýši. Preto 
infraštruktúra zemného plynu už 
nepotrebuje podporu prostredníctvom 
politiky TEN-E. Plánovanie energetickej 
infraštruktúry by malo zodpovedať tejto 
meniacej sa situácii v oblasti zemného 
plynu.

(11) Bezpečnosť dodávok je jednou z 
hlavných hnacích síl nariadenia (EÚ) č. 
347/2013 a prostredníctvom projektov 
spoločného záujmu sa výrazne zlepšila. 
Okrem toho sa v posúdení vplyvu 
klimatických cieľov Komisie27 očakáva 
výrazné zníženie spotreby zemného plynu, 
pretože jeho neznížené využívanie nie je 
zlučiteľné s uhlíkovou neutralitou. Na 
druhej strane spotreba bioplynu, 
obnoviteľných a nízkouhlíkových 
vodíkových a syntetických plynných palív 
sa do roku 2050 výrazne zvýši. Preto 
infraštruktúra zemného plynu už 
nepotrebuje podporu prostredníctvom 
politiky TEN-E. Plánovanie energetickej 
infraštruktúry by malo zodpovedať tejto 
meniacej sa situácii v oblasti zemného 
plynu.

V niektorých členských štátoch však majú 
projekty v oblasti infraštruktúry plynu 
podstatný potenciál znižovať emisie CO2 
ako prechod z ropy/uhlia/lignitu na plyn 
vrátane biometánu a takéto projekty sa 
považujú za prípustné v rámci politiky 
TEN-E. Okrem toho môžu byť projekty 
v oblasti plynu v niektorých regiónoch 
zásadne dôležité pre zaručenie bezpečnosti 
dodávky a hospodárskej súťaže na trhu, 
preto by sa mala zachovať prípustnosť 
v rámci TEN-E.

_________________ _________________
27 SWD(2020) 176 final. 27 SWD(2020) 176 final.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 67
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Bezpečnosť dodávok je jednou z 
hlavných hnacích síl nariadenia (EÚ) č. 
347/2013 a prostredníctvom projektov 
spoločného záujmu sa výrazne zlepšila. 
Okrem toho sa v posúdení vplyvu 
klimatických cieľov Komisie27 očakáva 
výrazné zníženie spotreby zemného plynu, 
pretože jeho neznížené využívanie nie je 
zlučiteľné s uhlíkovou neutralitou. Na 
druhej strane spotreba bioplynu, 
obnoviteľných a nízkouhlíkových 
vodíkových a syntetických plynných palív 
sa do roku 2050 výrazne zvýši. Preto 
infraštruktúra zemného plynu už 
nepotrebuje podporu prostredníctvom 
politiky TEN-E. Plánovanie energetickej 
infraštruktúry by malo zodpovedať tejto 
meniacej sa situácii v oblasti zemného 
plynu.

(11) Bezpečnosť dodávok je jednou z 
hlavných hnacích síl nariadenia (EÚ) č. 
347/2013 a prostredníctvom projektov 
spoločného záujmu sa výrazne zlepšila. 
Okrem toho sa v posúdení vplyvu 
klimatických cieľov Komisie27 očakáva 
výrazné zníženie spotreby zemného plynu, 
pretože jeho neznížené využívanie nie je 
zlučiteľné s uhlíkovou neutralitou. Na 
druhej strane spotreba bioplynu, 
obnoviteľných a nízkouhlíkových 
vodíkových a syntetických plynných palív 
sa do roku 2050 výrazne zvýši. Preto 
infraštruktúra zemného plynu už 
nepotrebuje podporu prostredníctvom 
politiky TEN-E. Plánovanie energetickej 
infraštruktúry by malo zodpovedať tejto 
meniacej sa situácii v oblasti zemného 
plynu. V niektorých členských štátoch 
však projekty v oblasti zemného plynu 
predstavujú značný potenciál na zníženie 
emisií CO2 aj vďaka tomu, že uľahčujú 
prechod z tuhých fosílnych palív, najmä 
čierneho a hnedého uhlia, rašeliny a 
roponosnej bridlice, na zemný plyn. 
Revízia nariadenia (EÚ) č. 347/2013 by 
nemala mať negatívny vplyv na zatiaľ 
nedokončené projekty v oblasti 
infraštruktúry zemného plynu, ktoré už 
boli zahrnuté do štvrtého alebo piateho 
zoznamu projektov spoločného záujmu 
Únie vytvoreného podľa nariadenia (EÚ) 
č. 347/2013. Tieto projekty by si preto mali 
zachovať svoj predchádzajúci status a 
malo by byť možné označiť ich za 
projekty spoločného záujmu, ktoré sa 
stanovia podľa tohto nariadenia.

_________________ _________________
27 SWD(2020) 176 final. 27 SWD(2020) 176 final.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 68
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Bezpečnosť dodávok je jednou z 
hlavných hnacích síl nariadenia (EÚ) č. 
347/2013 a prostredníctvom projektov 
spoločného záujmu sa výrazne zlepšila. 
Okrem toho sa v posúdení vplyvu 
klimatických cieľov Komisie27 očakáva 
výrazné zníženie spotreby zemného plynu, 
pretože jeho neznížené využívanie nie je 
zlučiteľné s uhlíkovou neutralitou. Na 
druhej strane spotreba bioplynu, 
obnoviteľných a nízkouhlíkových 
vodíkových a syntetických plynných palív 
sa do roku 2050 výrazne zvýši. Preto 
infraštruktúra zemného plynu už 
nepotrebuje podporu prostredníctvom 
politiky TEN-E. Plánovanie energetickej 
infraštruktúry by malo zodpovedať tejto 
meniacej sa situácii v oblasti zemného 
plynu.

(11) Bezpečnosť dodávok je jednou z 
hlavných hnacích síl nariadenia (EÚ) č. 
347/2013 a prostredníctvom projektov 
spoločného záujmu sa výrazne zlepšila. 
Okrem toho sa v posúdení vplyvu 
klimatických cieľov Komisie27 očakáva 
výrazné zníženie spotreby zemného plynu, 
pretože jeho neznížené využívanie nie je 
zlučiteľné s uhlíkovou neutralitou. Preto 
infraštruktúra zemného plynu už 
nepotrebuje podporu. Plánovanie 
energetickej infraštruktúry by tomu malo 
zodpovedať.

_________________ _________________
27 SWD(2020) 176 final. 27 SWD(2020) 176 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Bezpečnosť dodávok je jednou z 
hlavných hnacích síl nariadenia (EÚ) č. 
347/2013 a prostredníctvom projektov 
spoločného záujmu sa výrazne zlepšila. 

(11) Bezpečnosť dodávok je jednou z 
hlavných hnacích síl nariadenia (EÚ) č. 
347/2013 a prostredníctvom projektov 
spoločného záujmu sa výrazne zlepšila. 
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Okrem toho sa v posúdení vplyvu 
klimatických cieľov Komisie27 očakáva 
výrazné zníženie spotreby zemného plynu, 
pretože jeho neznížené využívanie nie je 
zlučiteľné s uhlíkovou neutralitou. Na 
druhej strane spotreba bioplynu, 
obnoviteľných a nízkouhlíkových 
vodíkových a syntetických plynných palív 
sa do roku 2050 výrazne zvýši. Preto 
infraštruktúra zemného plynu už 
nepotrebuje podporu prostredníctvom 
politiky TEN-E. Plánovanie energetickej 
infraštruktúry by malo zodpovedať tejto 
meniacej sa situácii v oblasti zemného 
plynu.

Okrem toho sa v posúdení vplyvu 
klimatických cieľov Komisie očakáva 
výrazné zníženie spotreby zemného plynu, 
pretože jeho neznížené využívanie nie je 
zlučiteľné s uhlíkovou neutralitou. Na 
druhej strane spotreba bioplynu, 
obnoviteľných a nízkouhlíkových 
vodíkových a syntetických plynných palív 
sa do roku 2050 výrazne zvýši. Preto je 
dôležité zdôrazniť, že infraštruktúra 
zemného plynu už nepotrebuje podporu 
prostredníctvom politiky TEN-E. 
Plánovanie energetickej infraštruktúry by 
malo zodpovedať tejto meniacej sa situácii 
v oblasti zemného plynu.

_________________
27 SWD(2020) 176 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Bezpečnosť dodávok je jednou z 
hlavných hnacích síl nariadenia (EÚ) č. 
347/2013 a prostredníctvom projektov 
spoločného záujmu sa výrazne zlepšila. 
Okrem toho sa v posúdení vplyvu 
klimatických cieľov Komisie27 očakáva 
výrazné zníženie spotreby zemného plynu, 
pretože jeho neznížené využívanie nie je 
zlučiteľné s uhlíkovou neutralitou. Na 
druhej strane spotreba bioplynu, 
obnoviteľných a nízkouhlíkových 
vodíkových a syntetických plynných palív 
sa do roku 2050 výrazne zvýši. Preto 
infraštruktúra zemného plynu už 
nepotrebuje podporu prostredníctvom 
politiky TEN-E. Plánovanie energetickej 
infraštruktúry by malo zodpovedať tejto 
meniacej sa situácii v oblasti zemného 

(11) Bezpečnosť dodávok je jednou z 
hlavných hnacích síl nariadenia (EÚ) č. 
347/2013 a prostredníctvom projektov 
spoločného záujmu sa výrazne zlepšila. 
Okrem toho sa v posúdení vplyvu 
klimatických cieľov Komisie27 očakáva 
výrazné zníženie spotreby zemného plynu, 
pretože jeho neznížené využívanie nie je 
zlučiteľné s uhlíkovou neutralitou. Na 
druhej strane spotreba bioplynu, 
obnoviteľných a nízkouhlíkových 
vodíkových a syntetických plynných palív 
sa do roku 2050 výrazne zvýši. Preto by 
podpora infraštruktúry prostredníctvom 
politiky TEN-E mala byť technologicky 
neutrálna a založená na posúdeniach 
emisií za celý životný cyklus, aby sa 
zabránilo vzniku budúcej odkázanosti. 
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plynu. Plánovanie energetickej infraštruktúry by 
malo zodpovedať tejto meniacej sa situácii 
v oblasti zemného plynu.

_________________ _________________
27 SWD(2020) 176 final. 27 SWD(2020) 176 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Bezpečnosť dodávok je jednou z 
hlavných hnacích síl nariadenia (EÚ) č. 
347/2013 a prostredníctvom projektov 
spoločného záujmu sa výrazne zlepšila. 
Okrem toho sa v posúdení vplyvu 
klimatických cieľov Komisie27 očakáva 
výrazné zníženie spotreby zemného plynu, 
pretože jeho neznížené využívanie nie je 
zlučiteľné s uhlíkovou neutralitou. Na 
druhej strane spotreba bioplynu, 
obnoviteľných a nízkouhlíkových 
vodíkových a syntetických plynných palív 
sa do roku 2050 výrazne zvýši. Preto 
infraštruktúra zemného plynu už 
nepotrebuje podporu prostredníctvom 
politiky TEN-E. Plánovanie energetickej 
infraštruktúry by malo zodpovedať tejto 
meniacej sa situácii v oblasti zemného 
plynu.

(11) Bezpečnosť dodávok je jednou z 
hlavných hnacích síl nariadenia (EÚ) č. 
347/2013 a prostredníctvom projektov 
spoločného záujmu sa výrazne zlepšila. 
Okrem toho sa v posúdení vplyvu 
klimatických cieľov Komisie27 očakáva 
výrazné zníženie spotreby zemného plynu, 
pretože jeho neznížené využívanie nie je 
zlučiteľné s uhlíkovou neutralitou. Na 
druhej strane spotreba bioplynu, 
obnoviteľných a nízkouhlíkových 
vodíkových a syntetických plynných palív 
sa do roku 2050 výrazne zvýši. Preto 
výstavba novej infraštruktúry zemného 
plynu už nepotrebuje podporu 
prostredníctvom politiky TEN-E. 
Plánovanie energetickej infraštruktúry by 
malo zodpovedať tejto meniacej sa situácii 
v oblasti zemného plynu.

_________________ _________________
27 SWD(2020) 176 final. 27 SWD(2020) 176 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Daniel Buda
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Význam inteligentných 
elektrizačných sústav pri dosahovaní 
cieľov politiky Únie v oblasti energetiky a 
klímy bol uznaný v oznámení Komisie o 
integrácii energetického systému28. Kritériá 
pre túto kategóriu by mali zahŕňať 
technologický rozvoj, pokiaľ ide o inovácie 
a digitálne aspekty. Okrem toho by sa mala 
objasniť úloha realizátorov projektov. 
Vzhľadom na očakávaný výrazný nárast 
dopytu po elektrickej energii v odvetví 
dopravy, najmä pokiaľ ide o elektrické 
vozidlá na diaľniciach a v mestských 
oblastiach, by technológie inteligentných 
sústav mali takisto pomôcť zlepšiť podporu 
energetickej siete v prospech 
vysokokapacitného cezhraničného 
nabíjania s cieľom prispieť k 
dekarbonizácii odvetvia dopravy.

(12) Význam inteligentných 
elektrizačných sústav pri dosahovaní 
cieľov politiky Únie v oblasti energetiky a 
klímy bol uznaný v oznámení Komisie o 
integrácii energetického systému28. Kritériá 
pre túto kategóriu by mali zahŕňať 
technologický rozvoj, pokiaľ ide o inovácie 
a digitálne aspekty. Okrem toho by sa mala 
objasniť úloha realizátorov projektov. 
Vzhľadom na očakávaný výrazný nárast 
dopytu po elektrickej energii v odvetví 
dopravy, najmä pokiaľ ide o elektrické 
vozidlá na diaľniciach a v mestských 
oblastiach, by technológie inteligentných 
sústav mali takisto pomôcť zlepšiť podporu 
energetickej siete v prospech 
vysokokapacitného cezhraničného 
nabíjania s cieľom prispieť k 
dekarbonizácii odvetvia dopravy a 
uľahčiť inštaláciu dobíjacích staníc v 
regiónoch, kde chýbajú.

_________________ _________________
28 COM(2020) 299 final. 28 COM(2020) 299 final.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 73
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V oznámení Komisie o integrácii 
energetického systému sa zdôrazňuje 
potreba integrovaného plánovania 
energetickej infraštruktúry naprieč nosičmi 
energie, infraštruktúrami a sektormi 
spotreby. Takáto systémová integrácia sa 
začína od začiatku uplatňovania zásady 

(13) V oznámení Komisie o integrácii 
energetického systému sa zdôrazňuje 
potreba integrovaného plánovania 
energetickej infraštruktúry naprieč nosičmi 
energie, infraštruktúrami a sektormi 
spotreby. Takáto systémová integrácia sa 
začína od začiatku uplatňovania zásady 
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prvoradosti energetickej efektívnosti a 
holistického prístupu nad rámec 
jednotlivých odvetví. Vzťahuje sa aj na 
potrebu dekarbonizácie v odvetviach 
náročných na znižovanie emisií, ako sú 
časti priemyslu alebo určité druhy dopravy, 
v ktorých je v súčasnosti priama 
elektrifikácia technicky alebo ekonomicky 
náročná. Takéto investície zahŕňajú vodík a 
elektrolyzéry, ktoré smerujú ku 
komerčnému plošnému zavádzaniu. V 
stratégii Komisie v oblasti vodíka sa 
uprednostňuje výroba vodíka z elektrickej 
energie z obnoviteľných zdrojov, ktorá je 
najčistejším riešením a je najviac 
zlučiteľná s cieľom klimatickej neutrality 
EÚ. V prechodnej fáze však sú na 
rýchlejšiu náhradu existujúceho vodíka a 
naštartovanie úspor z rozsahu potrebné 
iné formy nízkouhlíkového vodíka.

prvoradosti energetickej efektívnosti a 
holistického prístupu nad rámec 
jednotlivých odvetví. Vzťahuje sa aj na 
potrebu dekarbonizácie v odvetviach 
náročných na znižovanie emisií, ako sú 
časti priemyslu alebo určité druhy dopravy, 
v ktorých je v súčasnosti priama 
elektrifikácia technicky alebo ekonomicky 
náročná. Takéto investície zahŕňajú vodík a 
elektrolyzéry, ktoré smerujú ku 
komerčnému plošnému zavádzaniu. V 
stratégii Komisie v oblasti vodíka sa 
uprednostňuje výroba vodíka z elektrickej 
energie z ďalších obnoviteľných zdrojov, 
ktorá je najčistejším riešením a je najviac 
zlučiteľná s cieľom klimatickej neutrality 
EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V oznámení Komisie o integrácii 
energetického systému sa zdôrazňuje 
potreba integrovaného plánovania 
energetickej infraštruktúry naprieč nosičmi 
energie, infraštruktúrami a sektormi 
spotreby. Takáto systémová integrácia sa 
začína od začiatku uplatňovania zásady 
prvoradosti energetickej efektívnosti a 
holistického prístupu nad rámec 
jednotlivých odvetví. Vzťahuje sa aj na 
potrebu dekarbonizácie v odvetviach 
náročných na znižovanie emisií, ako sú 
časti priemyslu alebo určité druhy dopravy, 
v ktorých je v súčasnosti priama 
elektrifikácia technicky alebo ekonomicky 
náročná. Takéto investície zahŕňajú vodík a 

(13) V oznámení Komisie o integrácii 
energetického systému sa zdôrazňuje 
potreba integrovaného plánovania 
energetickej infraštruktúry naprieč nosičmi 
energie, infraštruktúrami a sektormi 
spotreby. Takáto systémová integrácia sa 
začína od začiatku uplatňovania zásady 
prvoradosti energetickej efektívnosti a 
holistického prístupu nad rámec 
jednotlivých odvetví. Vzťahuje sa aj na 
potrebu dekarbonizácie v odvetviach 
náročných na znižovanie emisií, ako sú 
časti priemyslu alebo určité druhy dopravy, 
v ktorých je v súčasnosti priama 
elektrifikácia technicky alebo ekonomicky 
náročná. Takéto investície zahŕňajú vodík a 
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elektrolyzéry, ktoré smerujú ku 
komerčnému plošnému zavádzaniu. V 
stratégii Komisie v oblasti vodíka sa 
uprednostňuje výroba vodíka z elektrickej 
energie z obnoviteľných zdrojov, ktorá je 
najčistejším riešením a je najviac 
zlučiteľná s cieľom klimatickej neutrality 
EÚ. V prechodnej fáze však sú na 
rýchlejšiu náhradu existujúceho vodíka a 
naštartovanie úspor z rozsahu potrebné iné 
formy nízkouhlíkového vodíka.

elektrolyzéry, ktoré smerujú ku 
komerčnému plošnému zavádzaniu. V 
stratégii Komisie v oblasti vodíka sa 
uprednostňuje výroba vodíka z elektrickej 
energie z obnoviteľných a 
nízkouhlíkových zdrojov, ktorá je 
najčistejším riešením a je najviac 
zlučiteľná s cieľom klimatickej neutrality 
EÚ. V prechodnej fáze však sú na 
rýchlejšiu náhradu existujúceho vodíka a 
naštartovanie úspor z rozsahu potrebné iné 
formy nízkouhlíkového vodíka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V oznámení Komisie o integrácii 
energetického systému sa zdôrazňuje 
potreba integrovaného plánovania 
energetickej infraštruktúry naprieč nosičmi 
energie, infraštruktúrami a sektormi 
spotreby. Takáto systémová integrácia sa 
začína od začiatku uplatňovania zásady 
prvoradosti energetickej efektívnosti a 
holistického prístupu nad rámec 
jednotlivých odvetví. Vzťahuje sa aj na 
potrebu dekarbonizácie v odvetviach 
náročných na znižovanie emisií, ako sú 
časti priemyslu alebo určité druhy dopravy, 
v ktorých je v súčasnosti priama 
elektrifikácia technicky alebo ekonomicky 
náročná. Takéto investície zahŕňajú vodík a 
elektrolyzéry, ktoré smerujú ku 
komerčnému plošnému zavádzaniu. V 
stratégii Komisie v oblasti vodíka sa 
uprednostňuje výroba vodíka z elektrickej 
energie z obnoviteľných zdrojov, ktorá je 
najčistejším riešením a je najviac 
zlučiteľná s cieľom klimatickej neutrality 
EÚ. V prechodnej fáze však sú na 

(13) V oznámení Komisie o integrácii 
energetického systému sa zdôrazňuje 
potreba integrovaného plánovania 
energetickej infraštruktúry naprieč nosičmi 
energie, infraštruktúrami a sektormi 
spotreby. Takáto systémová integrácia sa 
začína od začiatku uplatňovania zásady 
prvoradosti energetickej efektívnosti a 
holistického prístupu nad rámec 
jednotlivých odvetví. Vzťahuje sa aj na 
potrebu dekarbonizácie v odvetviach 
náročných na znižovanie emisií, ako sú 
časti priemyslu alebo určité druhy dopravy, 
v ktorých je v súčasnosti priama 
elektrifikácia technicky alebo ekonomicky 
náročná. Takéto investície zahŕňajú vodík a 
elektrolyzéry, ktoré smerujú ku 
komerčnému plošnému zavádzaniu. V 
stratégii Komisie v oblasti vodíka sa 
uprednostňuje výroba vodíka z elektrickej 
energie z obnoviteľných zdrojov, ktorá je 
najčistejším riešením a je najviac 
zlučiteľná s cieľom klimatickej neutrality 
EÚ. Na rýchlejšiu náhradu existujúceho 



PE692.632v01-00 22/201 AM\1230371SK.docx

SK

rýchlejšiu náhradu existujúceho vodíka a 
naštartovanie úspor z rozsahu potrebné iné 
formy nízkouhlíkového vodíka.

vodíka a naštartovanie úspor z rozsahu sú 
potrebné ďalšie investície do 
obnoviteľného vodíka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Okrem toho sa v stratégii Komisie 
v oblasti vodíka29 dospelo k záveru, že 
dôležitým prvkom pre požadované 
zavádzanie vodíka je rozsiahla sieť 
infraštruktúry, ktorú môže poskytnúť len 
Únia a jednotný trh. V súčasnosti existuje 
veľmi obmedzená účelová infraštruktúra na 
cezhraničnú prepravu vodíka a 
obchodovanie s ním. Mala by ju tvoriť 
rozsiahla sieť zariadení prerobených zo 
zemného plynu a doplnených o nové 
zariadenia určené pre vodík. Okrem toho sa 
v stratégii pre vodík stanovuje strategický 
cieľ zvýšiť do roku 2030 inštalovanú 
kapacitu elektrolyzérov na 40 GW s 
cieľom zvýšiť výrobu vodíka z 
obnoviteľných zdrojov a uľahčiť 
dekarbonizáciu odvetví závislých od 
fosílnych palív, ako je priemysel alebo 
doprava. Politika TEN-E by preto mala 
zahŕňať novú a preorientovanú 
infraštruktúru na prenos a skladovanie 
vodíka, ako aj elektrolyzéry. Do 
desaťročného plánu rozvoja siete pre celú 
Úniu by mala byť zahrnutá aj infraštruktúra 
na prenos a skladovanie vodíka, aby sa 
umožnilo komplexné a konzistentné 
posúdenie jej nákladov a prínosov pre 
energetický systém vrátane jej príspevku k 
odvetvovej integrácii a dekarbonizácii s 
cieľom vytvoriť vodíkovú „oporu“ pre 
Úniu.

(14) Okrem toho sa v stratégii Komisie 
v oblasti vodíka29 dospelo k záveru, že 
dôležitým prvkom pre požadované 
zavádzanie vodíka je rozsiahla sieť 
infraštruktúry, ktorú môže poskytnúť len 
Únia a jednotný trh. V súčasnosti existuje 
veľmi obmedzená účelová infraštruktúra na 
cezhraničnú prepravu vodíka a 
obchodovanie s ním. Existujúce 
plynárenské prepravné siete by sa mali 
prispôsobiť tak, aby bol možný prechod 
na vodík.  Mala by ju tvoriť rozsiahla sieť 
zariadení prerobených zo zemného plynu a 
doplnených o nové zariadenia určené pre 
vodík. Okrem toho sa v stratégii pre vodík 
stanovuje strategický cieľ zvýšiť do roku 
2030 inštalovanú kapacitu elektrolyzérov 
na 40 GW s cieľom zvýšiť výrobu vodíka z 
obnoviteľných zdrojov a uľahčiť 
dekarbonizáciu odvetví závislých od 
fosílnych palív, ako je priemysel alebo 
doprava. Politika TEN-E by preto mala 
zahŕňať novú a preorientovanú 
infraštruktúru na prenos a skladovanie 
vodíka, ako aj elektrolyzéry. Do 
desaťročného plánu rozvoja siete pre celú 
Úniu by mala byť zahrnutá aj infraštruktúra 
na prenos a skladovanie vodíka, aby sa 
umožnilo komplexné a konzistentné 
posúdenie jej nákladov a prínosov pre 
energetický systém vrátane jej príspevku k 
odvetvovej integrácii a dekarbonizácii s 
cieľom vytvoriť vodíkovú „oporu“ pre 
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Úniu.

_________________ _________________
29 Vodíková stratégia pre klimaticky 
neutrálnu Európu [COM(2020) 301 final].

29 Vodíková stratégia pre klimaticky 
neutrálnu Európu [COM(2020) 301 final].

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 77
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Okrem toho sa v stratégii Komisie 
v oblasti vodíka29 dospelo k záveru, že 
dôležitým prvkom pre požadované 
zavádzanie vodíka je rozsiahla sieť 
infraštruktúry, ktorú môže poskytnúť len 
Únia a jednotný trh. V súčasnosti existuje 
veľmi obmedzená účelová infraštruktúra na 
cezhraničnú prepravu vodíka a 
obchodovanie s ním. Mala by ju tvoriť 
rozsiahla sieť zariadení prerobených zo 
zemného plynu a doplnených o nové 
zariadenia určené pre vodík. Okrem toho sa 
v stratégii pre vodík stanovuje strategický 
cieľ zvýšiť do roku 2030 inštalovanú 
kapacitu elektrolyzérov na 40 GW s 
cieľom zvýšiť výrobu vodíka z 
obnoviteľných zdrojov a uľahčiť 
dekarbonizáciu odvetví závislých od 
fosílnych palív, ako je priemysel alebo 
doprava. Politika TEN-E by preto mala 
zahŕňať novú a preorientovanú 
infraštruktúru na prenos a skladovanie 
vodíka, ako aj elektrolyzéry. Do 
desaťročného plánu rozvoja siete pre celú 
Úniu by mala byť zahrnutá aj infraštruktúra 
na prenos a skladovanie vodíka, aby sa 
umožnilo komplexné a konzistentné 
posúdenie jej nákladov a prínosov pre 
energetický systém vrátane jej príspevku k 
odvetvovej integrácii a dekarbonizácii s 
cieľom vytvoriť vodíkovú „oporu“ pre 

(14) Okrem toho sa v stratégii Komisie 
v oblasti vodíka29 dospelo k záveru, že 
dôležitým prvkom pre požadované 
zavádzanie vodíka je rozsiahla sieť 
infraštruktúry, ktorú môže poskytnúť len 
Únia a jednotný trh. V súčasnosti existuje 
veľmi obmedzená účelová infraštruktúra na 
cezhraničnú prepravu vodíka a 
obchodovanie s ním. Mala by ju tvoriť 
rozsiahla sieť zariadení prerobených zo 
zemného plynu a doplnených o nové 
zariadenia určené pre vodík. Okrem toho sa 
v stratégii pre vodík stanovuje strategický 
cieľ zvýšiť do roku 2030 inštalovanú 
kapacitu elektrolyzérov na 40 GW s 
cieľom zvýšiť výrobu vodíka z 
obnoviteľných zdrojov a uľahčiť 
dekarbonizáciu odvetví závislých od 
fosílnych palív, ako je priemysel alebo 
doprava. Politika TEN-E preto musí 
zahŕňať novú a preorientovanú 
infraštruktúru na prenos a skladovanie 
vodíka, ako aj elektrolyzéry. Do 
desaťročného plánu rozvoja siete pre celú 
Úniu by mala byť zahrnutá aj infraštruktúra 
na prenos a skladovanie vodíka, aby sa 
umožnilo komplexné a konzistentné 
posúdenie jej nákladov a prínosov pre 
energetický systém vrátane jej príspevku k 
odvetvovej integrácii a dekarbonizácii s 
cieľom vytvoriť vodíkovú „oporu“ pre 
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Úniu. Úniu.

_________________ _________________
29 Vodíková stratégia pre klimaticky 
neutrálnu Európu [COM(2020) 301 final].

29 Vodíková stratégia pre klimaticky 
neutrálnu Európu [COM(2020) 301 final].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Únia by mala uprednostniť rozvoj 
miest výroby a skladovania vodíka 
v horských, ostrovných, vo vidieckych, 
vyľudnených oblastiach, v oblastiach, 
ktoré susedia s tretími krajinami Únie, a 
priemyselných oblastiach, ktoré je 
potrebné transformovať, a uľahčiť 
realizáciu nových infraštruktúr na 
skladovanie a prepravu v týchto 
oblastiach;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 79
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Okrem toho by sa mala vytvoriť 
nová kategória infraštruktúry pre 
inteligentné plynárenské siete na podporu 
investícií do integrácie plynov z 
obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkových 
plynov, ako sú bioplyn, biometán a vodík, 
do siete a pomôcť pri riadení výsledného 
komplexnejšieho systému založeného na 

vypúšťa sa
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inovačných digitálnych technológiách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Okrem toho by sa mala vytvoriť 
nová kategória infraštruktúry pre 
inteligentné plynárenské siete na podporu 
investícií do integrácie plynov z 
obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkových 
plynov, ako sú bioplyn, biometán a vodík, 
do siete a pomôcť pri riadení výsledného 
komplexnejšieho systému založeného na 
inovačných digitálnych technológiách.

(15) Okrem toho by sa mala vytvoriť 
nová kategória infraštruktúry pre 
inteligentné plynárenské siete na podporu 
investícií do integrácie plynov z 
obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkových 
plynov, ako sú bioplyn, biometán a vodík, 
do siete a pomôcť pri riadení výsledného 
komplexnejšieho systému založeného na 
inovačných digitálnych technológiách, ako 
aj technologických, mechanických alebo 
konštrukčných riešeniach zameraných na 
zlepšovanie kvality plynu a riadenia siete.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Okrem toho by sa mala vytvoriť 
nová kategória infraštruktúry pre 
inteligentné plynárenské siete na podporu 
investícií do integrácie plynov z 
obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkových 
plynov, ako sú bioplyn, biometán a vodík, 
do siete a pomôcť pri riadení výsledného 
komplexnejšieho systému založeného na 
inovačných digitálnych technológiách.

(15) Okrem toho by sa mala vytvoriť 
nová kategória infraštruktúry pre 
inteligentné plynárenské siete na 
uľahčenie rozsiahleho pripájania 
jednotlivých spotrebiteľov, na podporu 
investícií do integrácie plynov z 
obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkových 
plynov, ako sú bioplyn, biometán a vodík, 
do siete a pomôcť pri riadení výsledného 
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komplexnejšieho systému založeného na 
inovačných digitálnych technológiách.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 82
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Okrem toho by sa mala vytvoriť 
nová kategória infraštruktúry pre 
inteligentné plynárenské siete na podporu 
investícií do integrácie plynov z 
obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkových 
plynov, ako sú bioplyn, biometán a vodík, 
do siete a pomôcť pri riadení výsledného 
komplexnejšieho systému založeného na 
inovačných digitálnych technológiách.

(15) Okrem toho by sa mala vytvoriť 
nová kategória infraštruktúry pre 
inteligentné plynárenské siete na podporu 
investícií do integrácie plynov z 
obnoviteľných zdrojov, ako sú bioplyn, 
biometán a vodík, do siete a pomôcť pri 
riadení výsledného komplexnejšieho 
systému založeného na inovačných 
digitálnych technológiách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) V nariadení (EÚ) č. 347/2013 sa 
vyžaduje, aby kandidátsky projekt 
spoločného záujmu preukázal významný 
prínos aspoň k jednému kritériu zo súboru 
kritérií v procese vypracovania zoznamu 
Únie, ktorý môže, ale nemusí zahŕňať 
udržateľnosť. Táto požiadavka v súlade s 
osobitnými potrebami vnútorného trhu s 
energiou v tom čase umožnila rozvoj 
projektov spoločného záujmu, ktoré sa 
zaoberali len rizikami bezpečnosti 

(16) V nariadení (EÚ) č. 347/2013 sa 
vyžaduje, aby kandidátsky projekt 
spoločného záujmu preukázal významný 
prínos aspoň k jednému kritériu zo súboru 
kritérií v procese vypracovania zoznamu 
Únie, ktorý môže, ale nemusí zahŕňať 
udržateľnosť. Táto požiadavka v súlade s 
osobitnými potrebami vnútorného trhu s 
energiou v tom čase umožnila rozvoj 
projektov spoločného záujmu, ktoré sa 
zaoberali len rizikami bezpečnosti 
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dodávok, aj keď nepreukázali výhody z 
hľadiska udržateľnosti. Vzhľadom na 
vývoj potrieb Únie v oblasti infraštruktúry 
a cieľov v oblasti dekarbonizácie a na 
závery Európskej rady z júla 2020, podľa 
ktorých „výdavky EÚ by mali byť v súlade 
s cieľmi Parížskej dohody a so zásadou 
‚nespôsobovať škodu‘ zakotvenou v 
Európskej zelenej dohode“, by sa mala 
posúdiť udržateľnosť, pokiaľ ide o 
začlenenie obnoviteľných zdrojov energie 
do siete alebo prípadne zníženie emisií 
skleníkových plynov, aby sa zabezpečilo, 
že politika TEN-E bude v súlade s cieľmi 
politiky Únie v oblasti energetiky a klímy. 
Udržateľnosť dopravných sietí CO2 je daná 
ich účelom prepravy oxidu uhličitého.

dodávok, aj keď nepreukázali výhody z 
hľadiska udržateľnosti. Vzhľadom na 
vývoj potrieb Únie v oblasti infraštruktúry 
a cieľov v oblasti dekarbonizácie a na 
závery Európskej rady z júla 2020, podľa 
ktorých „výdavky EÚ by mali byť v súlade 
s cieľmi Parížskej dohody a so zásadou 
‚nespôsobovať škodu‘ zakotvenou v 
Európskej zelenej dohode“, by sa mala 
posúdiť udržateľnosť, pokiaľ ide o 
začlenenie obnoviteľných zdrojov energie 
do siete alebo prípadne zníženie emisií 
skleníkových plynov, aby sa zabezpečilo, 
že politika TEN-E bude v súlade s cieľmi 
politiky Únie v oblasti energetiky a klímy, 
pričom by sa mali zohľadniť rôzne 
špecifiká každého členského štátu a 
potreba uplatňovať rôzne prístupy 
k dosahovaniu dekarbonizácie, aby sa v 
konečnom dôsledku na nikoho nezabudlo. 
Udržateľnosť dopravných sietí CO2 je daná 
ich účelom prepravy oxidu uhličitého.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) V nariadení (EÚ) č. 347/2013 sa 
vyžaduje, aby kandidátsky projekt 
spoločného záujmu preukázal významný 
prínos aspoň k jednému kritériu zo súboru 
kritérií v procese vypracovania zoznamu 
Únie, ktorý môže, ale nemusí zahŕňať 
udržateľnosť. Táto požiadavka v súlade s 
osobitnými potrebami vnútorného trhu s 
energiou v tom čase umožnila rozvoj 
projektov spoločného záujmu, ktoré sa 
zaoberali len rizikami bezpečnosti 
dodávok, aj keď nepreukázali výhody z 
hľadiska udržateľnosti. Vzhľadom na 
vývoj potrieb Únie v oblasti infraštruktúry 

(16) V nariadení (EÚ) č. 347/2013 sa 
vyžaduje, aby kandidátsky projekt 
spoločného záujmu preukázal významný 
prínos aspoň k jednému kritériu zo súboru 
kritérií v procese vypracovania zoznamu 
Únie, ktorý môže, ale nemusí zahŕňať 
udržateľnosť. Táto požiadavka v súlade s 
osobitnými potrebami vnútorného trhu s 
energiou v tom čase umožnila rozvoj 
projektov spoločného záujmu, ktoré sa 
zaoberali len rizikami bezpečnosti 
dodávok, aj keď nepreukázali výhody z 
hľadiska udržateľnosti. Vzhľadom na 
vývoj potrieb Únie v oblasti infraštruktúry 
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a cieľov v oblasti dekarbonizácie a na 
závery Európskej rady z júla 2020, podľa 
ktorých „výdavky EÚ by mali byť v súlade 
s cieľmi Parížskej dohody a so zásadou 
‚nespôsobovať škodu‘ zakotvenou v 
Európskej zelenej dohode“, by sa mala 
posúdiť udržateľnosť, pokiaľ ide o 
začlenenie obnoviteľných zdrojov energie 
do siete alebo prípadne zníženie emisií 
skleníkových plynov, aby sa zabezpečilo, 
že politika TEN-E bude v súlade s cieľmi 
politiky Únie v oblasti energetiky a klímy. 
Udržateľnosť dopravných sietí CO2 je 
daná ich účelom prepravy oxidu 
uhličitého.

a cieľov v oblasti dekarbonizácie a na 
závery Európskej rady z júla 2020, podľa 
ktorých „výdavky EÚ by mali byť v súlade 
s cieľmi Parížskej dohody a so zásadou 
‚nespôsobovať škodu‘ zakotvenou v 
Európskej zelenej dohode“, by sa mala 
posúdiť udržateľnosť, pokiaľ ide o 
začlenenie obnoviteľných zdrojov energie 
do siete alebo prípadne zníženie emisií 
skleníkových plynov, aby sa zabezpečilo, 
že politika TEN-E bude v súlade s cieľmi 
politiky Únie v oblasti energetiky a klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Únia by mala uľahčovať 
infraštruktúrne projekty prepájajúce 
energetické siete Únie so sieťami tretích 
krajín, ktoré sú vzájomne prospešné a 
potrebné na energetickú transformáciu a 
dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a ktoré 
spĺňajú aj osobitné kritériá príslušných 
kategórií infraštruktúry podľa tohto 
nariadenia, najmä so susednými krajinami 
a s krajinami, s ktorými Únia nadviazala 
osobitnú spoluprácu v oblasti energetiky. 
Toto nariadenie by preto malo vo svojom 
rozsahu pôsobnosti zahŕňať projekty vo 
vzájomnom záujme, ak sú udržateľné a 
schopné preukázať významné čisté 
sociálno-ekonomické prínosy pre najmenej 
dva členské štáty a aspoň jednu tretiu 
krajinu. Takéto projekty by boli oprávnené 
na zaradenie do zoznamu Únie na základe 
podmienok regulačnej aproximácie s 
Úniou a po preukázaní prínosu k celkovým 

(17) Únia by mala uľahčovať 
infraštruktúrne projekty prepájajúce 
energetické siete Únie so sieťami tretích 
krajín, ktoré sú vzájomne prospešné a 
potrebné na energetickú transformáciu a 
dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a ktoré 
spĺňajú aj osobitné kritériá príslušných 
kategórií infraštruktúry podľa tohto 
nariadenia, najmä so susednými krajinami 
a s krajinami, s ktorými Únia nadviazala 
osobitnú spoluprácu v oblasti energetiky. 
Toto nariadenie by preto malo vo svojom 
rozsahu pôsobnosti zahŕňať projekty vo 
vzájomnom záujme, ak sú udržateľné a 
schopné preukázať významné čisté 
sociálno-ekonomické prínosy pre jeden 
alebo viac členských štátov a aspoň jednu 
tretiu krajinu. Takéto projekty by boli 
oprávnené na zaradenie do zoznamu Únie 
za predpokladu, že sú v súlade so 
všeobecnou politikou, a na základe 
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cieľom EÚ v oblasti energetiky a klímy z 
hľadiska bezpečnosti dodávok a 
dekarbonizácie. Takéto zosúladenie alebo 
zbližovanie právnych predpisov by malo 
byť predpokladom pre zmluvné strany 
Európskeho hospodárskeho priestoru alebo 
Energetického spoločenstva. Okrem toho 
by tretia krajina, s ktorou Únia 
spolupracuje pri vypracúvaní projektov vo 
vzájomnom záujme, mala uľahčiť podobný 
harmonogram urýchleného vykonávania a 
iné opatrenia na podporu politiky, ako sa 
stanovuje v tomto nariadení. Preto by sa v 
tomto nariadení mali projekty vo 
vzájomnom záujme posudzovať rovnako 
ako projekty spoločného záujmu a všetky 
ustanovenia týkajúce sa projektov 
spoločného záujmu by sa mali vzťahovať 
aj na projekty vo vzájomnom záujme, 
pokiaľ nie je uvedené inak.

podmienok regulačnej aproximácie s 
Úniou a po preukázaní prínosu k celkovým 
cieľom EÚ v oblasti energetiky a klímy z 
hľadiska bezpečnosti dodávok a 
dekarbonizácie. Takéto zosúladenie alebo 
zbližovanie právnych predpisov by malo 
byť predpokladom pre zmluvné strany 
Európskeho hospodárskeho priestoru alebo 
Energetického spoločenstva. Okrem toho 
by tretia krajina, s ktorou Únia 
spolupracuje pri vypracúvaní projektov vo 
vzájomnom záujme, mala uľahčiť podobný 
harmonogram urýchleného vykonávania a 
iné opatrenia na podporu politiky, ako sa 
stanovuje v tomto nariadení. Preto by sa v 
tomto nariadení mali projekty vo 
vzájomnom záujme posudzovať rovnako 
ako projekty spoločného záujmu a všetky 
ustanovenia týkajúce sa projektov 
spoločného záujmu by sa mali vzťahovať 
aj na projekty vo vzájomnom záujme, 
pokiaľ nie je uvedené inak.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 86
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Únia by mala uľahčovať 
infraštruktúrne projekty prepájajúce 
energetické siete Únie so sieťami tretích 
krajín, ktoré sú vzájomne prospešné a 
potrebné na energetickú transformáciu a 
dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a ktoré 
spĺňajú aj osobitné kritériá príslušných 
kategórií infraštruktúry podľa tohto 
nariadenia, najmä so susednými krajinami 
a s krajinami, s ktorými Únia nadviazala 
osobitnú spoluprácu v oblasti energetiky. 
Toto nariadenie by preto malo vo svojom 
rozsahu pôsobnosti zahŕňať projekty vo 
vzájomnom záujme, ak sú udržateľné a 

(17) Únia by mala uľahčovať 
infraštruktúrne projekty prepájajúce 
energetické siete Únie so sieťami tretích 
krajín, ktoré sú vzájomne prospešné a 
potrebné na energetickú transformáciu a 
dosiahnutie cieľov v oblasti klímy a ktoré 
spĺňajú aj osobitné kritériá príslušných 
kategórií infraštruktúry podľa tohto 
nariadenia, najmä so susednými krajinami 
a s krajinami, s ktorými Únia nadviazala 
osobitnú spoluprácu v oblasti energetiky. 
Toto nariadenie preto musí vo svojom 
rozsahu pôsobnosti zahŕňať možnosť 
projektov vo vzájomnom záujme, ak sú 



PE692.632v01-00 30/201 AM\1230371SK.docx

SK

schopné preukázať významné čisté 
sociálno-ekonomické prínosy pre najmenej 
dva členské štáty a aspoň jednu tretiu 
krajinu. Takéto projekty by boli oprávnené 
na zaradenie do zoznamu Únie na základe 
podmienok regulačnej aproximácie s 
Úniou a po preukázaní prínosu k celkovým 
cieľom EÚ v oblasti energetiky a klímy z 
hľadiska bezpečnosti dodávok a 
dekarbonizácie. Takéto zosúladenie alebo 
zbližovanie právnych predpisov by malo 
byť predpokladom pre zmluvné strany 
Európskeho hospodárskeho priestoru alebo 
Energetického spoločenstva. Okrem toho 
by tretia krajina, s ktorou Únia 
spolupracuje pri vypracúvaní projektov vo 
vzájomnom záujme, mala uľahčiť podobný 
harmonogram urýchleného vykonávania a 
iné opatrenia na podporu politiky, ako sa 
stanovuje v tomto nariadení. Preto by sa v 
tomto nariadení mali projekty vo 
vzájomnom záujme posudzovať rovnako 
ako projekty spoločného záujmu a všetky 
ustanovenia týkajúce sa projektov 
spoločného záujmu by sa mali vzťahovať 
aj na projekty vo vzájomnom záujme, 
pokiaľ nie je uvedené inak.

udržateľné a schopné preukázať významné 
čisté sociálno-ekonomické prínosy pre 
najmenej dva členské štáty a aspoň jednu 
tretiu krajinu. To má zabezpečiť budúcu a 
spravodlivú spoluprácu. Takéto projekty 
by boli oprávnené na zaradenie do 
zoznamu Únie na základe podmienok 
regulačnej aproximácie s Úniou a po 
preukázaní prínosu k celkovým cieľom EÚ 
v oblasti energetiky a klímy z hľadiska 
bezpečnosti dodávok a dekarbonizácie. 
Takéto zosúladenie alebo zbližovanie 
právnych predpisov by malo byť 
predpokladom pre zmluvné strany 
Európskeho hospodárskeho priestoru alebo 
Energetického spoločenstva. Okrem toho 
by tretia krajina, s ktorou Únia 
spolupracuje pri vypracúvaní projektov vo 
vzájomnom záujme, mala uľahčiť podobný 
harmonogram urýchleného vykonávania a 
iné opatrenia na podporu politiky, ako sa 
stanovuje v tomto nariadení. Preto by sa v 
tomto nariadení mali projekty vo 
vzájomnom záujme posudzovať rovnako 
ako projekty spoločného záujmu a všetky 
ustanovenia týkajúce sa projektov 
spoločného záujmu by sa mali vzťahovať 
aj na projekty vo vzájomnom záujme, 
pokiaľ nie je uvedené inak.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) So zreteľom na boj proti javom 
oslabenia a narušenia hospodárskej a 
sociálnej štruktúry ostrovných, 
vidieckych, vyľudnených oblastí a 
priemyselných oblastí, ktoré je potrebné 
transformovať a podporiť ich udržateľný 
technologický rozvoj, by Európa v týchto 
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oblastiach mala uľahčiť rozvoj a 
realizáciu infraštruktúr na výrobu, 
skladovanie a prepravu.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 88
Vlad-Marius Botoş, Mauri Pekkarinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Okrem toho, ak chce Európa 
dosiahnuť ciele Únie v oblasti klímy a 
energetiky na roky 2030 a 2050 a cieľ 
klimatickej neutrality, musí výrazne zvýšiť 
výrobu elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov. Existujúce kategórie 
infraštruktúry na prenos a skladovanie 
elektrickej energie sú kľúčové pre 
začlenenie výrazného nárastu výroby 
elektriny z obnoviteľných zdrojov do 
elektrizačnej sústavy. Okrem toho si to 
vyžaduje zvýšenie investícií do energie z 
obnoviteľných zdrojov na mori30. 
Pozornosť by sa mala venovať aj 
koordinácii dlhodobého plánovania a 
rozvoja elektrizačných sústav na mori a na 
pevnine. Najmä plánovanie infraštruktúry 
na mori by sa malo odkloniť od prístupu 
založeného na jednotlivých projektoch 
smerom ku koordinovanému komplexnému 
prístupu, ktorým sa zabezpečí udržateľný 
rozvoj integrovaných sústav na mori v 
súlade s potenciálom každej morskej 
oblasti z hľadiska obnoviteľných zdrojov 
energie na mori, ochranou životného 
prostredia a inými spôsobmi využívania 
mora.

(18) Okrem toho, ak chce Európa 
dosiahnuť ciele Únie v oblasti klímy a 
energetiky na roky 2030 a 2050 a cieľ 
klimatickej neutrality, musí výrazne zvýšiť 
výrobu elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov. Existujúce kategórie 
infraštruktúry na prenos a skladovanie 
elektrickej energie sú kľúčové pre 
začlenenie výrazného nárastu výroby 
elektriny z obnoviteľných zdrojov do 
elektrizačnej sústavy. Okrem toho si to 
vyžaduje zvýšenie investícií do energie z 
obnoviteľných zdrojov na mori30. 
Pozornosť by sa mala venovať aj 
koordinácii dlhodobého plánovania a 
rozvoja elektrizačných sústav na mori a na 
pevnine. Najmä plánovanie infraštruktúry 
na mori by sa malo odkloniť od prístupu 
založeného na jednotlivých projektoch 
smerom ku koordinovanému komplexnému 
prístupu, ktorým sa zabezpečí udržateľný 
rozvoj integrovaných sústav na mori v 
súlade s potenciálom každej morskej 
oblasti z hľadiska obnoviteľných zdrojov 
energie na mori, ochranou životného 
prostredia a inými spôsobmi využívania 
mora. Malo by sa zohľadniť, že možnosti 
výroby veternej energie na mori sa v 
rôznych regiónoch Únie líšia. Záväzky a 
iné riešenia týkajúce sa veternej energie 
vyrábanej na mori by sa mali prijímať v 
spojení s inými rozhodnutiami týkajúcimi 
sa výroby energie z obnoviteľných 
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zdrojov.
_________________ _________________
30 Oznámenie o stratégii pre obnoviteľné 
zdroje energie na mori.

30 Oznámenie o stratégii pre obnoviteľné 
zdroje energie na mori.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Okrem toho, ak chce Európa 
dosiahnuť ciele Únie v oblasti klímy a 
energetiky na roky 2030 a 2050 a cieľ 
klimatickej neutrality, musí výrazne zvýšiť 
výrobu elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov. Existujúce kategórie 
infraštruktúry na prenos a skladovanie 
elektrickej energie sú kľúčové pre 
začlenenie výrazného nárastu výroby 
elektriny z obnoviteľných zdrojov do 
elektrizačnej sústavy. Okrem toho si to 
vyžaduje zvýšenie investícií do energie z 
obnoviteľných zdrojov na mori30. 
Pozornosť by sa mala venovať aj 
koordinácii dlhodobého plánovania a 
rozvoja elektrizačných sústav na mori a na 
pevnine. Najmä plánovanie infraštruktúry 
na mori by sa malo odkloniť od prístupu 
založeného na jednotlivých projektoch 
smerom ku koordinovanému komplexnému 
prístupu, ktorým sa zabezpečí udržateľný 
rozvoj integrovaných sústav na mori v 
súlade s potenciálom každej morskej 
oblasti z hľadiska obnoviteľných zdrojov 
energie na mori, ochranou životného 
prostredia a inými spôsobmi využívania 
mora.

(18) Okrem toho, ak chce Európa 
dosiahnuť ciele Únie v oblasti klímy a 
energetiky na roky 2030 a 2050 a cieľ 
klimatickej neutrality, musí výrazne zvýšiť 
výrobu elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov. Existujúce kategórie 
infraštruktúry na prenos a skladovanie 
elektrickej energie sú kľúčové pre 
začlenenie výrazného nárastu výroby 
elektriny z obnoviteľných zdrojov do 
elektrizačnej sústavy, napríklad 
prostredníctvom cezhraničnej 
diverzifikácie. Okrem toho si to vyžaduje 
zvýšenie investícií do energie z 
obnoviteľných zdrojov na mori30.  
Pozornosť by sa mala venovať aj 
koordinácii dlhodobého plánovania a 
rozvoja elektrizačných sústav na mori a na 
pevnine. Najmä plánovanie infraštruktúry 
na mori by sa malo odkloniť od prístupu 
založeného na jednotlivých projektoch 
smerom ku koordinovanému komplexnému 
prístupu, ktorým sa zabezpečí udržateľný 
rozvoj integrovaných sústav na mori v 
súlade s potenciálom každej morskej 
oblasti z hľadiska obnoviteľných zdrojov 
energie na mori, ochranou životného 
prostredia a inými spôsobmi využívania 
mora.

_________________ _________________
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30 Oznámenie o stratégii pre obnoviteľné 
zdroje energie na mori.

30 Oznámenie o stratégii pre obnoviteľné 
zdroje energie na mori.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 90
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Okrem toho, ak chce Európa 
dosiahnuť ciele Únie v oblasti klímy a 
energetiky na roky 2030 a 2050 a cieľ 
klimatickej neutrality, musí výrazne zvýšiť 
výrobu elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov. Existujúce kategórie 
infraštruktúry na prenos a skladovanie 
elektrickej energie sú kľúčové pre 
začlenenie výrazného nárastu výroby 
elektriny z obnoviteľných zdrojov do 
elektrizačnej sústavy. Okrem toho si to 
vyžaduje zvýšenie investícií do energie z 
obnoviteľných zdrojov na mori30. 
Pozornosť by sa mala venovať aj 
koordinácii dlhodobého plánovania a 
rozvoja elektrizačných sústav na mori a na 
pevnine. Najmä plánovanie infraštruktúry 
na mori by sa malo odkloniť od prístupu 
založeného na jednotlivých projektoch 
smerom ku koordinovanému komplexnému 
prístupu, ktorým sa zabezpečí udržateľný 
rozvoj integrovaných sústav na mori v 
súlade s potenciálom každej morskej 
oblasti z hľadiska obnoviteľných zdrojov 
energie na mori, ochranou životného 
prostredia a inými spôsobmi využívania 
mora.

(18) Okrem toho, ak chce Európa 
dosiahnuť ciele Únie v oblasti klímy a 
energetiky na roky 2030 a 2050 a cieľ 
klimatickej neutrality, musí výrazne zvýšiť 
výrobu elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov. Existujúce kategórie 
infraštruktúry na prenos a skladovanie 
elektrickej energie sú kľúčové pre 
začlenenie výrazného nárastu výroby 
elektriny z obnoviteľných zdrojov do 
elektrizačnej sústavy. Okrem toho si to 
vyžaduje zvýšenie investícií do energie z 
obnoviteľných zdrojov na mori s cieľom 
dosiahnuť pripravenosť a nákladovú 
efektívnosť tejto technológie. Pozornosť 
by sa mala venovať aj koordinácii 
dlhodobého plánovania a rozvoja 
elektrizačných sústav na mori a na pevnine. 
Najmä plánovanie infraštruktúry na mori 
by sa malo odkloniť od prístupu 
založeného na jednotlivých projektoch 
smerom ku koordinovanému komplexnému 
prístupu, ktorým sa zabezpečí udržateľný 
rozvoj integrovaných sústav na mori v 
súlade s potenciálom každej morskej 
oblasti z hľadiska obnoviteľných zdrojov 
energie na mori, ochranou životného 
prostredia a inými spôsobmi využívania 
mora.

_________________
30 Oznámenie o stratégii pre obnoviteľné 
zdroje energie na mori.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Okrem toho, ak chce Európa 
dosiahnuť ciele Únie v oblasti klímy a 
energetiky na roky 2030 a 2050 a cieľ 
klimatickej neutrality, musí výrazne zvýšiť 
výrobu elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov. Existujúce kategórie 
infraštruktúry na prenos a skladovanie 
elektrickej energie sú kľúčové pre 
začlenenie výrazného nárastu výroby 
elektriny z obnoviteľných zdrojov do 
elektrizačnej sústavy. Okrem toho si to 
vyžaduje zvýšenie investícií do energie z 
obnoviteľných zdrojov na mori30. 
Pozornosť by sa mala venovať aj 
koordinácii dlhodobého plánovania a 
rozvoja elektrizačných sústav na mori a na 
pevnine. Najmä plánovanie infraštruktúry 
na mori by sa malo odkloniť od prístupu 
založeného na jednotlivých projektoch 
smerom ku koordinovanému komplexnému 
prístupu, ktorým sa zabezpečí udržateľný 
rozvoj integrovaných sústav na mori v 
súlade s potenciálom každej morskej 
oblasti z hľadiska obnoviteľných zdrojov 
energie na mori, ochranou životného 
prostredia a inými spôsobmi využívania 
mora.

(18) Okrem toho, ak chce Európa 
dosiahnuť ciele Únie v oblasti klímy a 
energetiky na roky 2030 a 2050 a cieľ 
klimatickej neutrality, musí výrazne zvýšiť 
výrobu elektrickej energie z obnoviteľných 
a nízkouhlíkových zdrojov. Existujúce 
kategórie infraštruktúry na prenos a 
skladovanie elektrickej energie sú kľúčové 
pre začlenenie výrazného nárastu výroby 
elektriny z obnoviteľných zdrojov do 
elektrizačnej sústavy. Okrem toho si to 
vyžaduje zvýšenie investícií do energie z 
obnoviteľných zdrojov na mori30. 
Pozornosť by sa mala venovať aj 
koordinácii dlhodobého plánovania a 
rozvoja elektrizačných sústav na mori a na 
pevnine. Najmä plánovanie infraštruktúry 
na mori by sa malo odkloniť od prístupu 
založeného na jednotlivých projektoch 
smerom ku koordinovanému komplexnému 
prístupu, ktorým sa zabezpečí udržateľný 
rozvoj integrovaných sústav na mori v 
súlade s potenciálom každej morskej 
oblasti z hľadiska obnoviteľných zdrojov 
energie na mori, ochranou životného 
prostredia a inými spôsobmi využívania 
mora.

_________________ _________________
30 Oznámenie o stratégii pre obnoviteľné 
zdroje energie na mori.

30 Oznámenie o stratégii pre obnoviteľné 
zdroje energie na mori.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92



AM\1230371SK.docx 35/201 PE692.632v01-00

SK

Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Proces desaťročného plánu rozvoja 
siete pre celú Úniu ako základ pre 
identifikáciu projektov spoločného záujmu 
v kategóriách elektrickej energie a plynu sa 
osvedčil ako účinný. Hoci v tomto procese 
majú dôležitú úlohu Európska sieť 
prevádzkovateľov prenosových sústav pre 
elektrickú energiu a Európska sieť 
prevádzkovateľov prepravných sietí pre 
plyn (ENTSO), je potrebná väčšia kontrola, 
najmä pokiaľ ide o vymedzenie scenárov 
pre budúcnosť, určenie dlhodobých 
nedostatkov a úzkych miest v oblasti 
infraštruktúry a posudzovanie jednotlivých 
projektov s cieľom posilniť dôveru v tento 
proces. Vzhľadom na potrebu nezávislého 
potvrdenia by preto Agentúra pre 
spoluprácu regulačných orgánov v oblasti 
energetiky (ďalej len „agentúra“) a 
Komisia mali zohrávať významnejšiu 
úlohu v tomto procese, a to aj v procese 
vypracovania desaťročného plánu rozvoja 
siete pre celú Úniu podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/94331 a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/200932.

(20) Proces desaťročného plánu rozvoja 
siete pre celú Úniu ako základ pre 
identifikáciu projektov spoločného záujmu 
v kategóriách elektrickej energie a plynu sa 
osvedčil ako účinný. Hoci v tomto procese 
majú dôležitú úlohu Európska sieť 
prevádzkovateľov prenosových sústav pre 
elektrickú energiu a Európska sieť 
prevádzkovateľov prepravných sietí pre 
plyn (ENTSO), je potrebná väčšia kontrola, 
najmä pokiaľ ide o vymedzenie scenárov 
pre budúcnosť, určenie dlhodobých 
nedostatkov a úzkych miest v oblasti 
infraštruktúry a posudzovanie jednotlivých 
projektov s cieľom posilniť dôveru v tento 
proces. Vzhľadom na potrebu nezávislého 
potvrdenia by preto Agentúra pre 
spoluprácu regulačných orgánov v oblasti 
energetiky (ďalej len „agentúra“) a 
Komisia mali zohrávať významnejšiu 
úlohu v tomto procese, a to aj v procese 
vypracovania desaťročného plánu rozvoja 
siete pre celú Úniu podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/94331 a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/200932. 
Tento proces by sa mal uskutočniť čo 
najúčinnejším spôsobom, aby sa zabránilo 
duplicite. 

_________________ _________________
31 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 
o vnútornom trhu s elektrinou (Ú. v. EÚ 
L 158, 14.6.2019, s. 54).

31 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 
o vnútornom trhu s elektrinou (Ú. v. EÚ 
L 158, 14.6.2019, s. 54).

32 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o 
podmienkach prístupu do prepravných sietí 
pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1775/2005 
(Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 36).

32 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o 
podmienkach prístupu do prepravných sietí 
pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1775/2005 
(Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 36).
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Proces desaťročného plánu rozvoja 
siete pre celú Úniu ako základ pre 
identifikáciu projektov spoločného záujmu 
v kategóriách elektrickej energie a plynu sa 
osvedčil ako účinný. Hoci v tomto procese 
majú dôležitú úlohu Európska sieť 
prevádzkovateľov prenosových sústav pre 
elektrickú energiu a Európska sieť 
prevádzkovateľov prepravných sietí pre 
plyn (ENTSO), je potrebná väčšia kontrola, 
najmä pokiaľ ide o vymedzenie scenárov 
pre budúcnosť, určenie dlhodobých 
nedostatkov a úzkych miest v oblasti 
infraštruktúry a posudzovanie jednotlivých 
projektov s cieľom posilniť dôveru v tento 
proces. Vzhľadom na potrebu nezávislého 
potvrdenia by preto Agentúra pre 
spoluprácu regulačných orgánov v oblasti 
energetiky (ďalej len „agentúra“) a 
Komisia mali zohrávať významnejšiu 
úlohu v tomto procese, a to aj v procese 
vypracovania desaťročného plánu rozvoja 
siete pre celú Úniu podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/94331 a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/200932.

(20) Proces desaťročného plánu rozvoja 
siete pre celú Úniu ako základ pre 
identifikáciu projektov spoločného záujmu 
v kategóriách elektrickej energie a plynu sa 
osvedčil ako účinný. Hoci v tomto procese 
majú dôležitú úlohu Európska sieť 
prevádzkovateľov prenosových sústav pre 
elektrickú energiu a Európska sieť 
prevádzkovateľov prepravných sietí pre 
plyn (ENTSO), je potrebná väčšia 
transparentnosť a kontrola, najmä pokiaľ 
ide o vymedzenie scenárov pre budúcnosť, 
určenie dlhodobých nedostatkov a úzkych 
miest v oblasti infraštruktúry a 
posudzovanie jednotlivých projektov s 
cieľom posilniť dôveru v tento proces. 
Vzhľadom na potrebu nezávislého 
potvrdenia a odborných znalostí by preto 
Agentúra pre spoluprácu regulačných 
orgánov v oblasti energetiky (ďalej len 
„agentúra“) a Komisia mali zohrávať 
významnejšiu úlohu v tomto procese, a to 
aj v procese vypracovania desaťročného 
plánu rozvoja siete pre celú Úniu podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/94331 a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/200932.

_________________ _________________
31 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 
o vnútornom trhu s elektrinou (Ú. v. EÚ 
L 158, 14.6.2019, s. 54).

31 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 
o vnútornom trhu s elektrinou (Ú. v. EÚ 
L 158, 14.6.2019, s. 54).

32 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o 
podmienkach prístupu do prepravných sietí 
pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje 

32 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o 
podmienkach prístupu do prepravných sietí 
pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje 
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nariadenie (ES) č. 1775/2005 
(Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 36).

nariadenie (ES) č. 1775/2005 
(Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 36).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Komisia v nadväznosti na podrobné 
konzultácie so všetkými členskými štátmi a 
zainteresovanými stranami určila 13 
strategických priorít transeurópskej 
energetickej infraštruktúry, ktorých 
realizácia má zásadný význam pre 
dosiahnutie cieľov Únie v oblasti 
energetickej a klimatickej politiky na roky 
2030 a 2050. Tieto priority sa týkajú 
rôznych geografických regiónov alebo 
tematických oblastí v oblasti prenosu a 
skladovania elektrickej energie, sústav pre 
energiu z obnoviteľných zdrojov na mori, 
prenosu a skladovania vodíka, 
elektrolyzérov, inteligentných 
plynárenských sietí, inteligentných 
elektrizačných sústav a prepravy oxidu 
uhličitého.

(23) Komisia v nadväznosti na podrobné 
konzultácie so všetkými členskými štátmi a 
zainteresovanými stranami určila 13 
strategických priorít transeurópskej 
energetickej infraštruktúry, ktorých 
realizácia má zásadný význam pre 
dosiahnutie cieľov Únie v oblasti 
energetickej a klimatickej politiky na roky 
2030 a 2050. Tieto priority sa týkajú 
rôznych geografických regiónov alebo 
tematických oblastí v oblasti prenosu a 
skladovania elektrickej energie, sústav pre 
energiu z obnoviteľných zdrojov na mori, 
prenosu a skladovania vodíka, 
elektrolyzérov, inteligentných 
elektrizačných sústav.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Komisia v nadväznosti na podrobné 
konzultácie so všetkými členskými štátmi a 
zainteresovanými stranami určila 13 

(23) Komisia v nadväznosti na podrobné 
konzultácie so všetkými členskými štátmi a 
zainteresovanými stranami určila 13 



PE692.632v01-00 38/201 AM\1230371SK.docx

SK

strategických priorít transeurópskej 
energetickej infraštruktúry, ktorých 
realizácia má zásadný význam pre 
dosiahnutie cieľov Únie v oblasti 
energetickej a klimatickej politiky na roky 
2030 a 2050. Tieto priority sa týkajú 
rôznych geografických regiónov alebo 
tematických oblastí v oblasti prenosu a 
skladovania elektrickej energie, sústav pre 
energiu z obnoviteľných zdrojov na mori, 
prenosu a skladovania vodíka, 
elektrolyzérov, inteligentných 
plynárenských sietí, inteligentných 
elektrizačných sústav a prepravy oxidu 
uhličitého.

strategických priorít transeurópskej 
energetickej infraštruktúry, ktorých 
realizácia má zásadný význam pre 
dosiahnutie cieľov Únie v oblasti 
energetickej a klimatickej politiky na roky 
2030 a 2050. Tieto priority sa týkajú 
rôznych geografických regiónov alebo 
tematických oblastí v oblasti prenosu a 
skladovania elektrickej energie, sústav pre 
energiu z obnoviteľných zdrojov na mori, 
prenosu a skladovania vodíka, 
elektrolyzérov, inteligentných 
plynárenských sietí, inteligentných 
elektrizačných sústav a prepravy a 
skladovania oxidu uhličitého.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Komisia by medzi geografické 
priority mala zahrnúť horské oblasti, 
ostrovy a priemyselné oblasti, ktoré je 
potrebné transformovať, ktoré môžu 
zásadne prispieť k dosiahnutiu cieľov 
v oblasti klímy do roku 2050, keďže 
komunity z horských, ostrovných a 
priemyselných oblastí, ktoré je potrebné 
transformovať, sa venujú miestnej výrobe 
energie z obnoviteľných zdrojov 
s úmyslom stať sa sebestačnými. Horské 
oblasti, ostrovy a priemyselné oblasti, 
ktoré je potrebné transformovať, by mali 
byť primárnymi účastníkmi diskusie 
v procese rozhodovania o energetických 
politikách Únie.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 97
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Mali by sa vytvoriť regionálne 
skupiny s cieľom navrhnúť a preskúmať 
projekty spoločného záujmu, ktoré budú 
základom vypracovania regionálnych 
zoznamov projektov spoločného záujmu. V 
záujme dosiahnutia širokej zhody by 
uvedené regionálne skupiny mali 
zabezpečiť úzku spoluprácu medzi 
členskými štátmi, národnými regulačnými 
orgánmi, realizátormi projektov a 
príslušnými zainteresovanými stranami. V 
súvislosti s touto spoluprácou by národné 
regulačné orgány mali v prípade potreby 
poradiť regionálnym skupinám napríklad v 
otázkach realizovateľnosti regulačných 
aspektov navrhovaného projektu a 
uskutočniteľnosti navrhovaného 
harmonogramu regulačného schvaľovania.

(25) Mali by sa vytvoriť regionálne 
skupiny s cieľom navrhnúť a preskúmať 
projekty spoločného záujmu, ktoré budú 
základom vypracovania regionálnych 
zoznamov projektov spoločného záujmu 
pre každú kategóriu energetickej 
infraštruktúry. V záujme dosiahnutia 
širokej zhody by uvedené regionálne 
skupiny mali zabezpečiť úzku spoluprácu 
medzi členskými štátmi, národnými 
regulačnými orgánmi, realizátormi 
projektov a príslušnými zainteresovanými 
stranami a každá regionálna skupina by 
preto mala vytvoriť výbor na 
monitorovanie práce vykonávanej touto 
regionálnou skupinou. Tento výbor by 
mal byť zapojený do všetkých fáz 
vykonávania tohto nariadenia. V 
súvislosti s touto spoluprácou by národné 
regulačné orgány mali v prípade potreby 
poradiť regionálnym skupinám napríklad v 
otázkach realizovateľnosti regulačných 
aspektov navrhovaného projektu a 
uskutočniteľnosti navrhovaného 
harmonogramu regulačného schvaľovania. 
Regionálne skupiny by sa mali usilovať o 
dosiahnutie čo najväčšej transparentnosti 
a zodpovednosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(25a) V záujme zvýšenia efektívnosti a 
celoeurópskej integrácie by sa mala 
posilniť a ďalej podporovať spolupráca 
medzi regionálnymi skupinami. Komisia 
zohráva dôležitú úlohu pri uľahčovaní 
tejto spolupráce aj vzhľadom na riešenie 
možných vplyvov projektov na iné 
regionálne skupiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Alin Mituța

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Každé dva roky by sa mal 
vypracovať nový zoznam Únie týkajúci sa 
projektov spoločného záujmu (ďalej len 
„zoznam Únie“). Projekty spoločného 
záujmu, ktoré sú už dokončené alebo už 
nespĺňajú príslušné kritériá a požiadavky 
stanovené v tomto nariadení, by sa nemali 
objaviť v ďalšom zozname Únie. Z tohto 
dôvodu by existujúce projekty spoločného 
záujmu, ktoré sa majú zahrnúť do 
ďalšieho zoznamu Únie, mali podliehať 
rovnakému postupu výberu na 
vypracovanie regionálnych zoznamov a 
na vypracovanie zoznamu Únie ako 
navrhované projekty. Výsledné 
administratívne zaťaženie by sa však malo 
čo najviac znížiť, napríklad čo 
najrozsiahlejším využívaním informácií, 
ktoré už boli predložené, a zohľadnením 
výročných správ realizátorov projektov. Na 
tento účel by existujúce projekty 
spoločného záujmu, v ktorých sa dosiahol 
významný pokrok, mali mať výhodu 
zjednodušeného postupu zaradenia do 
desaťročného plánu rozvoja siete pre celú 
Úniu.

(26) Každé dva roky by sa mal 
vypracovať nový zoznam Únie týkajúci sa 
projektov spoločného záujmu (ďalej len 
„zoznam Únie“). Projekty spoločného 
záujmu, ktoré sú už dokončené alebo už 
nespĺňajú príslušné kritériá a požiadavky 
stanovené v tomto nariadení, by sa nemali 
objaviť v ďalšom zozname Únie. Projekty 
spoločného záujmu, ktoré dosiahli 
dostatočnú pripravenosť (vo výstavbe 
alebo v procese vydávania povolenia), sú 
súčasťou národných strategických plánov 
rozvoja a vykazujú stabilný a konkrétny 
pokrok v rámci ich plánu realizácie, by sa 
však mali automaticky opätovne 
potvrdzovať v budúcich zoznamoch 
projektov spoločného záujmu až do ich 
uvedenia do prevádzky bez toho, aby 
realizátori projektov museli podávať novú 
žiadosť. Výsledné administratívne 
zaťaženie by sa malo čo najviac znížiť, 
napríklad čo najrozsiahlejším využívaním 
informácií, ktoré už boli predložené, a 
zohľadnením výročných správ realizátorov 
projektov. Na tento účel by existujúce 
projekty spoločného záujmu, v ktorých sa 
dosiahol významný pokrok, mali mať 
výhodu zjednodušeného postupu zaradenia 
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do desaťročného plánu rozvoja siete pre 
celú Úniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Každé dva roky by sa mal 
vypracovať nový zoznam Únie týkajúci sa 
projektov spoločného záujmu (ďalej len 
„zoznam Únie“). Projekty spoločného 
záujmu, ktoré sú už dokončené alebo už 
nespĺňajú príslušné kritériá a požiadavky 
stanovené v tomto nariadení, by sa nemali 
objaviť v ďalšom zozname Únie. Z tohto 
dôvodu by existujúce projekty spoločného 
záujmu, ktoré sa majú zahrnúť do ďalšieho 
zoznamu Únie, mali podliehať rovnakému 
postupu výberu na vypracovanie 
regionálnych zoznamov a na vypracovanie 
zoznamu Únie ako navrhované projekty. 
Výsledné administratívne zaťaženie by sa 
však malo čo najviac znížiť, napríklad čo 
najrozsiahlejším využívaním informácií, 
ktoré už boli predložené, a zohľadnením 
výročných správ realizátorov projektov. Na 
tento účel by existujúce projekty 
spoločného záujmu, v ktorých sa dosiahol 
významný pokrok, mali mať výhodu 
zjednodušeného postupu zaradenia do 
desaťročného plánu rozvoja siete pre celú 
Úniu.

(26) Každé dva roky by sa mal pre 
každú kategóriu energetickej 
infraštruktúry vypracovať nový zoznam 
Únie týkajúci sa projektov spoločného 
záujmu (ďalej len „zoznam Únie“). 
Projekty spoločného záujmu, ktoré sú už 
dokončené alebo už nespĺňajú príslušné 
kritériá a požiadavky stanovené v tomto 
nariadení, by sa nemali objaviť v ďalšom 
zozname Únie. Z tohto dôvodu by 
existujúce projekty spoločného záujmu, 
ktoré sa majú zahrnúť do ďalšieho 
zoznamu Únie, mali podliehať rovnakému 
postupu výberu na vypracovanie 
regionálnych zoznamov a na vypracovanie 
zoznamu Únie ako navrhované projekty. 
Výsledné administratívne zaťaženie by sa 
však malo čo najviac znížiť, napríklad čo 
najrozsiahlejším využívaním informácií, 
ktoré už boli predložené, a zohľadnením 
výročných správ realizátorov projektov. Na 
tento účel by existujúce projekty 
spoločného záujmu, v ktorých sa dosiahol 
významný pokrok, mali mať výhodu 
zjednodušeného postupu zaradenia do 
desaťročného plánu rozvoja siete pre celú 
Úniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Erik Bergkvist
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) S cieľom zjednodušiť a urýchliť 
postup vydávania povolení pre sústavy pre 
energiu z obnoviteľných zdrojov na mori 
by členské štáty okolo konkrétnej morskej 
oblasti mali vytvoriť jedinečné kontaktné 
miesta označované ako „jednotné 
kontaktné miesto pre infraštruktúru na 
mori“, a to s ohľadom na regionálne 
špecifiká a geografické podmienky, s 
cieľom uľahčiť a koordinovať postup 
vydávania povolení pre takéto projekty. 
Vytvorenie jednotného kontaktného miesta 
za každú morskú oblasť pre sústavy pre 
energiu z obnoviteľných zdrojov na mori 
by malo znížiť zložitosť, zvýšiť 
efektívnosť a urýchliť postup povoľovania 
prenosových zariadení na mori, ktoré často 
prekračujú hranice mnohých jurisdikcií.

(33) S cieľom zjednodušiť a urýchliť 
postup vydávania povolení pre sústavy pre 
energiu z obnoviteľných zdrojov na mori 
by členské štáty okolo konkrétnej morskej 
oblasti mali vytvoriť jedinečné kontaktné 
miesta označované ako „jednotné 
kontaktné miesto pre infraštruktúru na 
mori“, a to s ohľadom na to, ako sa 
zohľadňujú regionálne špecifiká a 
geografické podmienky, s cieľom uľahčiť a 
koordinovať postup vydávania povolení 
pre takéto projekty. Vytvorenie jednotného 
kontaktného miesta za každú morskú 
oblasť pre sústavy pre energiu z 
obnoviteľných zdrojov na mori by malo 
znížiť zložitosť, zvýšiť efektívnosť a 
urýchliť postup povoľovania prenosových 
zariadení na mori, ktoré často prekračujú 
hranice mnohých jurisdikcií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Napriek tomu, že existujú zavedené 
normy zabezpečujúce účasť verejnosti na 
postupoch environmentálneho 
rozhodovania, ktoré sa v plnej miere 
vzťahujú na projekty spoločného záujmu, 
sú potrebné ďalšie opatrenia na základe 
tohto nariadenia, aby sa zabezpečila čo 
najvyššia úroveň transparentnosti a účasti 
verejnosti na všetkých príslušných 
otázkach v rámci postupu vydávania 
povolení pre projekty spoločného záujmu. 

(34) Napriek tomu, že existujú zavedené 
normy zabezpečujúce účasť verejnosti na 
postupoch environmentálneho 
rozhodovania, ktoré sa v plnej miere 
vzťahujú na projekty spoločného záujmu, 
sú potrebné ďalšie opatrenia na základe 
tohto nariadenia, aby sa zabezpečila čo 
najvyššia úroveň transparentnosti a účasti 
verejnosti na všetkých príslušných 
otázkach v rámci postupu vydávania 
povolení pre projekty spoločného záujmu. 
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Ak sú predbežné konzultácie pred 
povoľovacím konaním už zahrnuté vo 
vnútroštátnych pravidlách podľa 
rovnakých alebo vyšších noriem ako v 
tomto nariadení, mali by sa stať 
nepovinnými a mali by zabrániť duplicite 
právnych požiadaviek.

Ak sú predbežné konzultácie pred 
povoľovacím konaním už zahrnuté vo 
vnútroštátnych pravidlách podľa 
rovnakých alebo vyšších noriem ako v 
tomto nariadení, musia sa stať 
nepovinnými a musia zabrániť duplicite 
právnych požiadaviek.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Je dôležité, aby sa zefektívnil a 
zlepšil postup vydávania povolení, pričom 
by sa mali súčasne v čo najväčšej miere a s 
náležitým ohľadom na zásadu subsidiarity 
rešpektovať vnútroštátne právomoci a 
postupy na budovanie novej infraštruktúry. 
Vzhľadom na naliehavosť rozvoja 
energetických infraštruktúr by sa v rámci 
zjednodušenia postupov vydávania 
povolení mala stanoviť jednoznačná lehota, 
v ktorej majú príslušné orgány prijať 
rozhodnutie o výstavbe projektu.  Táto 
lehota by mala stimulovať efektívnejšie 
vymedzenie a vybavovanie konaní a za 
žiadnych okolností by nemala oslabiť 
prísne štandardy ochrany životného 
prostredia v súlade s environmentálnymi 
právnymi predpismi a účasť verejnosti. V 
tomto nariadení by sa mali stanoviť 
maximálne lehoty, členské štáty sa však 
môžu usilovať o dosiahnutie kratších lehôt, 
ak je to možné, a najmä pokiaľ ide o 
projekty, ako sú inteligentné sústavy, ktoré 
si nemusia vyžadovať zložité povoľovacie 
procesy, ako je to v prípade prenosovej 
infraštruktúry. Príslušné orgány by mali 
byť zodpovedné za zabezpečenie 
dodržiavania lehôt.

(36) Je dôležité, aby sa zefektívnil a 
zlepšil postup vydávania povolení, pričom 
by sa mali súčasne v čo najväčšej miere a s 
náležitým ohľadom na zásadu subsidiarity 
rešpektovať regionálne zdroje energie, 
vnútroštátne právomoci a postupy na 
budovanie novej infraštruktúry. Vzhľadom 
na naliehavosť rozvoja energetických 
infraštruktúr by sa v rámci zjednodušenia 
postupov vydávania povolení mala 
stanoviť jednoznačná lehota, v ktorej majú 
príslušné orgány prijať rozhodnutie o 
výstavbe projektu. Táto lehota by mala 
stimulovať efektívnejšie vymedzenie a 
vybavovanie konaní a za žiadnych 
okolností by nemala oslabiť prísne 
štandardy ochrany životného prostredia v 
súlade s environmentálnymi právnymi 
predpismi a účasť verejnosti. V tomto 
nariadení by sa mali stanoviť maximálne 
lehoty, členské štáty sa však môžu usilovať 
o dosiahnutie kratších lehôt, ak je to 
možné, a najmä pokiaľ ide o projekty, ako 
sú inteligentné sústavy, ktoré si nemusia 
vyžadovať zložité povoľovacie procesy, 
ako je to v prípade prenosovej 
infraštruktúry. Príslušné orgány by mali 
byť zodpovedné za zabezpečenie 



PE692.632v01-00 44/201 AM\1230371SK.docx

SK

dodržiavania lehôt.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 104
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Náklady na rozvoj, výstavbu, 
prevádzku a údržbu projektov spoločného 
záujmu by vo všeobecnosti mali úplne 
hradiť používatelia infraštruktúry. Projekty 
spoločného záujmu by mali byť oprávnené 
na cezhraničné rozdelenie nákladov, ak by 
z hodnotenia dopytu na trhu alebo 
očakávaných účinkov na poplatky 
vyplynulo, že nemožno očakávať 
návratnosť nákladov prostredníctvom 
poplatkov, ktoré platia používatelia 
infraštruktúry.

(38) Náklady na rozvoj, výstavbu, 
prevádzku a údržbu projektov spoločného 
záujmu by vo všeobecnosti mali hradiť 
záujemcovia o investovanie, a nie len 
koncoví používatelia infraštruktúry. Pri 
rozdeľovaní nákladov by sa malo 
zohľadniť, aby zaťaženie koncových 
používateľov nebolo neprimerané, najmä 
ak by to mohlo viesť k energetickej 
chudobe. Projekty spoločného záujmu by 
mali byť oprávnené na cezhraničné 
rozdelenie nákladov, ak by z hodnotenia 
dopytu na trhu alebo očakávaných účinkov 
na poplatky vyplynulo, že nemožno 
očakávať návratnosť nákladov 
prostredníctvom poplatkov, ktoré platia 
používatelia infraštruktúry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Diskusia o primeranom rozdelení 
nákladov by mala vychádzať z analýzy 
nákladov a prínosov projektu infraštruktúry 
vykonanej na základe harmonizovanej 
metodiky analýzy na úrovni celého 

(39) Diskusia o primeranom rozdelení 
nákladov by mala vychádzať z analýzy 
nákladov a prínosov projektu infraštruktúry 
vykonanej na základe harmonizovanej 
metodiky analýzy na úrovni celého 
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energetického systému s použitím 
rovnakého scenára, ktorý sa použil v čase, 
keď bol projekt zaradený do zoznamu 
projektov spoločného záujmu Únie, v 
rámci desaťročných plánov rozvoja siete 
pre celú Úniu, ktoré vypracovali európske 
siete prevádzkovateľov prenosových 
sústav pre elektrickú energiu a 
prevádzkovateľov prepravných sietí pre 
plyn podľa nariadení (EÚ) 2019/943 a 
(ES) č. 715/2009 a ktoré agentúra 
preskúmala. V tejto analýze sa môžu 
zohľadniť ukazovatele a zodpovedajúce 
referenčné hodnoty na porovnanie 
jednotkových investičných nákladov.

energetického systému s použitím 
rovnakého scenára, ktorý sa použil v čase, 
keď bol projekt zaradený do zoznamu 
projektov spoločného záujmu Únie, v 
rámci desaťročného rozvoja siete pre celú 
Úniu, ktoré vypracovala agentúra. V tejto 
analýze sa môžu zohľadniť ukazovatele a 
zodpovedajúce referenčné hodnoty na 
porovnanie jednotkových investičných 
nákladov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) Na čoraz integrovanejšom 
vnútornom trhu s energiou sú potrebné 
jasné a transparentné pravidlá na 
cezhraničné rozdelenie nákladov s cieľom 
urýchliť investovanie do cezhraničnej 
infraštruktúry. Je preto nevyhnutné 
zabezpečiť stabilný rámec financovania v 
prospech rozvoja projektov spoločného 
záujmu a zároveň minimalizovať potrebu 
finančnej podpory. Pri rozhodovaní o 
cezhraničnom rozdelení nákladov by 
národné regulačné orgány mali rozdeliť 
cezhraničné investičné náklady v celom 
rozsahu a zahrnúť ich do vnútroštátnych 
poplatkov a následne určiť, či by ich vplyv 
na vnútroštátne poplatky mohol 
predstavovať neprimeranú záťaž pre 
spotrebiteľov. Národné regulačné orgány 
by sa mali vyhýbať rizikám dvojitej 
podpory projektov zohľadňovaním 
skutočných alebo odhadovaných poplatkov 

(40) Na čoraz integrovanejšom 
vnútornom trhu s energiou sú potrebné 
jasné a transparentné pravidlá na 
cezhraničné rozdelenie nákladov s cieľom 
urýchliť investovanie do cezhraničnej 
infraštruktúry. Je preto nevyhnutné 
zabezpečiť stabilný rámec financovania v 
prospech rozvoja projektov spoločného 
záujmu a zároveň minimalizovať potrebu 
finančnej podpory na jednej strane a 
zároveň podporovať záujemcami o 
investovanie na druhej strane, to všetko 
vhodnými stimulmi a finančnými 
mechanizmami, aby nedochádzalo k 
prenosu zaťaženia do konečnej ceny 
elektrickej energie prostredníctvom 
vnútroštátnych sadzieb. Pri rozhodovaní o 
cezhraničnom rozdelení nákladov by 
národné regulačné orgány mali rozdeliť 
cezhraničné investičné náklady v celom 
rozsahu a zahrnúť ich do vnútroštátnych 
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a príjmov. Tieto poplatky a príjmy by sa 
mali zohľadniť len v rozsahu, v akom sa 
týkajú projektov a sú určené na pokrytie 
príslušných nákladov.

poplatkov a následne určiť, či by ich vplyv 
na vnútroštátne poplatky mohol 
predstavovať neprimeranú záťaž pre 
spotrebiteľov. Národné regulačné orgány 
by sa mali vyhýbať rizikám dvojitej 
podpory projektov zohľadňovaním 
skutočných alebo odhadovaných poplatkov 
a príjmov. Tieto poplatky a príjmy by sa 
mali zohľadniť len v rozsahu, v akom sa 
týkajú projektov a sú určené na pokrytie 
príslušných nákladov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Podľa právnych predpisov o 
vnútornom trhu s energiou sa vyžaduje, 
aby poplatky za prístup k sieťam 
poskytovali vhodné investičné stimuly. 
Viacero typov projektov spoločného 
záujmu však pravdepodobne prinesie 
externality, ktoré nemusia byť plne 
zachytené a získané naspäť 
prostredníctvom bežného systému 
poplatkov. Národné regulačné orgány by 
pri uplatňovaní právnych predpisov o 
vnútornom trhu s energiou mali zabezpečiť 
stabilný a predvídateľný regulačný a 
finančný rámec so stimulmi pre projekty 
spoločného záujmu vrátane dlhodobých 
stimulov, ktoré sú primerané úrovni 
konkrétneho rizika projektu. Malo by sa to 
vzťahovať najmä na cezhraničné projekty, 
inovačné technológie prenosu elektriny, 
ktoré umožňujú plošnú integráciu energie z 
obnoviteľných zdrojov, distribuovaných 
zdrojov energie alebo reakcie na strane 
spotreby v prepojených sieťach, a projekty 
v oblasti energetických technológií a 
digitalizácie, ktoré pravdepodobne prinesú 

(41) Podľa právnych predpisov o 
vnútornom trhu s energiou sa vyžaduje, 
aby poplatky za prístup k sieťam 
poskytovali vhodné investičné stimuly. 
Viacero typov projektov spoločného 
záujmu však pravdepodobne prinesie 
externality, ktoré nemusia byť plne 
zachytené a získané naspäť 
prostredníctvom bežného systému 
poplatkov. Národné regulačné orgány by 
pri uplatňovaní právnych predpisov o 
vnútornom trhu s energiou mali zabezpečiť 
stabilný a predvídateľný regulačný a 
finančný rámec so stimulmi pre projekty 
spoločného záujmu vrátane dlhodobých 
stimulov, ktoré sú primerané úrovni 
konkrétneho rizika projektu. Malo by sa to 
vzťahovať najmä na cezhraničné projekty, 
inovačné technológie prenosu elektriny, 
ktoré umožňujú plošnú integráciu energie z 
obnoviteľných a nízkouhlíkových zdrojov, 
distribuovaných zdrojov energie alebo 
reakcie na strane spotreby v prepojených 
sieťach, a projekty v oblasti energetických 
technológií a digitalizácie, ktoré 
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vyššie riziká ako podobné projekty 
umiestnené v jednom členskom štáte, alebo 
ktoré prinesú Únii väčšie výhody. Okrem 
toho by aj projekty s vysokými operačnými 
výdavkami mali mať prístup k vhodným 
investičným stimulom. Najmä sústavy pre 
energiu z obnoviteľných zdrojov na mori, 
ktoré majú dvojakú funkciu elektrických 
prepojovacích vedení a spájajú projekty 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov na 
mori, pravdepodobne prinesú vyššie riziká 
ako porovnateľné projekty infraštruktúry 
na pevnine, a to vzhľadom na ich vnútorné 
prepojenie s výrobnými aktívami, čo so 
sebou prináša regulačné riziká, finančné 
riziká, ako je potreba anticipačných 
investícií, trhové riziká a riziká súvisiace s 
používaním nových inovačných 
technológií.

pravdepodobne prinesú vyššie riziká ako 
podobné projekty umiestnené v jednom 
členskom štáte, alebo ktoré prinesú Únii 
väčšie výhody. Okrem toho by aj projekty 
s vysokými operačnými výdavkami mali 
mať prístup k vhodným investičným 
stimulom. Najmä sústavy pre energiu z 
obnoviteľných zdrojov na mori, ktoré majú 
dvojakú funkciu elektrických 
prepojovacích vedení a spájajú projekty 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov na 
mori, pravdepodobne prinesú vyššie riziká 
ako porovnateľné projekty infraštruktúry 
na pevnine, a to vzhľadom na ich vnútorné 
prepojenie s výrobnými aktívami, čo so 
sebou prináša regulačné riziká, finančné 
riziká, ako je potreba anticipačných 
investícií, trhové riziká a riziká súvisiace s 
používaním nových inovačných 
technológií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) Členské štáty, ktoré v súčasnosti 
nepripisujú projektom energetickej 
infraštruktúry najväčší možný 
vnútroštátny význam, pokiaľ ide o postup 
vydávania povolení, by sa mali nabádať, 
aby zvážili zavedenie takéhoto vysokého 
vnútroštátneho významu, a najmä aby 
posúdili, či by to viedlo k rýchlejšiemu 
postupu vydávania povolení.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
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Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46) Projekty spoločného záujmu by 
mali byť oprávnené na finančnú pomoc 
Únie na štúdie a, za určitých podmienok, 
na práce podľa nariadenia (EÚ) ... [o 
Nástroji na prepájanie Európy v zmysle 
návrhu COM(2018) 438] vo forme grantov 
alebo vo forme inovačných finančných 
nástrojov s cieľom zabezpečiť, aby bolo 
možné poskytnúť individualizovanú 
podporu tým projektom spoločného 
záujmu, ktoré nie sú životaschopné podľa 
existujúceho regulačného rámca a trhových 
podmienok. Je potrebné zabrániť každému 
narušeniu hospodárskej súťaže najmä 
medzi projektmi prispievajúcimi k 
realizácii rovnakých prioritných koridorov 
Únie. Takáto finančná pomoc by mala 
zabezpečiť potrebné synergie so 
štrukturálnymi fondmi s cieľom financovať 
inteligentné energetické distribučné siete a 
s mechanizmom Únie na financovanie 
energie z obnoviteľných zdrojov podľa 
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 
2020/129441. Pri investovaní do projektov 
spoločného záujmu by sa mala uplatniť 
postupnosť troch krokov. Po prvé, 
investovať by mal prioritne trh. Po druhé, 
ak investície nerealizuje trh, mali by sa 
preskúmať regulačné riešenia, príslušný 
regulačný rámec by sa mal podľa potreby 
upraviť a malo by sa zabezpečiť správne 
uplatňovanie príslušného regulačného 
rámca. Po tretie, ak prvé dva kroky 
nestačia na zabezpečenie potrebných 
investícií do projektov spoločného záujmu, 
malo by byť možné prideliť finančná 
pomoc Únie, ak projekt spoločného záujmu 
spĺňa platné kritériá oprávnenosti. Projekty 
spoločného záujmu môžu byť oprávnené aj 
v rámci Programu InvestEU, ktorý je 
doplnkom grantového financovania.

(46) Projekty spoločného záujmu by 
mali byť oprávnené na finančnú pomoc 
Únie na štúdie a, za určitých podmienok, 
na práce podľa nariadenia (EÚ) ... [o 
Nástroji na prepájanie Európy v zmysle 
návrhu COM(2018) 438] vo forme grantov 
alebo vo forme inovačných finančných 
nástrojov s cieľom zabezpečiť, aby bolo 
možné poskytnúť individualizovanú 
podporu tým projektom spoločného 
záujmu, ktoré nie sú životaschopné podľa 
existujúceho regulačného rámca a trhových 
podmienok. Je potrebné zabrániť každému 
narušeniu hospodárskej súťaže najmä 
medzi projektmi prispievajúcimi k 
realizácii rovnakých prioritných koridorov 
Únie. Takáto finančná pomoc by mala 
zabezpečiť potrebné synergie so 
štrukturálnymi fondmi s cieľom financovať 
inteligentné energetické distribučné siete a 
s mechanizmom Únie na financovanie 
energie z obnoviteľných zdrojov podľa 
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 
2020/129441. Pri investovaní do projektov 
spoločného záujmu by sa mala uplatniť 
postupnosť troch krokov. Po prvé, 
investovať by mal prioritne trh. Po druhé, 
ak investície nerealizuje trh, mali by sa 
preskúmať regulačné riešenia, príslušný 
regulačný rámec by sa mal podľa potreby 
upraviť a malo by sa zabezpečiť správne 
uplatňovanie príslušného regulačného 
rámca. Po tretie, ak prvé dva kroky 
nestačia na zabezpečenie potrebných 
investícií do projektov spoločného záujmu, 
malo by byť možné prideliť finančná 
pomoc Únie, ak projekt spoločného záujmu 
spĺňa platné kritériá oprávnenosti. 
Zainteresovaným stranám by sa mala 
sprístupniť finančná pomoc Únie s 
cieľom posilniť ich postavenie, a to vo 
forme grantov na budovanie kapacít, 
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nadobúdanie zručností a odbornú 
prípravu. Projekty spoločného záujmu 
môžu byť oprávnené aj v rámci Programu 
InvestEU, ktorý je doplnkom grantového 
financovania.

_________________ _________________
41 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 
2020/1294 z 15. septembra 2020 o 
mechanizme Únie na financovanie energie 
z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 303, 
17.9.2020, s. 1).

41 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 
2020/1294 z 15. septembra 2020 o 
mechanizme Únie na financovanie energie 
z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 303, 
17.9.2020, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Alin Mituța

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) Granty na práce týkajúce sa 
projektov vo vzájomnom záujme by mali 
byť k dispozícii len v prípade investícií, 
ktoré sa nachádzajú na území Únie, a len 
v prípade, že aspoň dva členské štáty 
významne prispejú na investičné náklady 
projektu vzhľadom na jeho prínosy.

(47) Granty na práce týkajúce sa 
projektov vo vzájomnom záujme by mali 
byť k dispozícii v prípade, že aspoň jeden 
členský štát významne prispeje na 
investičné náklady projektu vzhľadom na 
jeho prínosy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— na účely zmeny príloh k tomuto 
nariadeniu s cieľom prijať a preskúmať 
zoznam projektov spoločného záujmu Únie 
a zároveň rešpektovať právo členských 

— na účely zmeny príloh k tomuto 
nariadeniu s cieľom prijať a preskúmať v 
prípade každej kategórie energetickej 
infraštruktúry zoznam projektov 
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štátov a tretích krajín schvaľovať projekty 
spoločného záujmu alebo projekty vo 
vzájomnom záujme týkajúce sa ich územia.

spoločného záujmu Únie a zároveň 
rešpektovať právo členských štátov a 
tretích krajín schvaľovať projekty 
spoločného záujmu alebo projekty vo 
vzájomnom záujme týkajúce sa ich územia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vzhľadom na potrebu zabezpečiť 
dosiahnutie cieľov tohto nariadenia by 
celkový počet projektov spoločného 
záujmu vzhľadom na doterajší počet 
projektov v zoznamoch Únie mal zostať 
zvládnuteľný, a preto by nemal výrazne 
presiahnuť hodnotu 220. Pri príprave a 
vypracúvaní delegovaných aktov by 
Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné a 
vhodné postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu a 
Rade. Ak to Európsky parlament a Rada 
považujú za potrebné, môžu vyslať 
odborníkov na zasadnutia expertných 
skupín Komisie zaoberajúcich sa prípravou 
delegovaných aktov, na ktoré sú pozvaní 
odborníci z členských štátov. Diskusie v 
regionálnych skupinách majú zásadný 
význam pre Komisiu pri prijímaní 
delegovaných aktov, ktorými sa stanovujú 
zoznamy projektov spoločného záujmu. 
Preto je vhodné, aby boli Európsky 
parlament a Rada v čo najväčšej možnej 
miere a v súlade s rámcom tohto 
nariadenia informované o zasadnutiach 
regionálnych skupín a aby mohli vyslať 
odborníkov na zasadnutia regionálnych 
skupín v súlade s Medziinštitucionálnou 
dohodou o lepšej tvorbe práva z roku 
201644.

Vzhľadom na potrebu zabezpečiť 
dosiahnutie cieľov tohto nariadenia by 
celkový počet projektov spoločného 
záujmu vzhľadom na doterajší počet 
projektov v zoznamoch Únie mal zostať 
zvládnuteľný, a preto by nemal výrazne 
presiahnuť hodnotu 220. Pri príprave a 
vypracúvaní delegovaných aktov by 
Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné a 
vhodné postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu a 
Rade. Ak to Európsky parlament a Rada 
považujú za potrebné, môžu vyslať 
odborníkov na zasadnutia expertných 
skupín Komisie zaoberajúcich sa prípravou 
delegovaných aktov, na ktoré sú pozvaní 
odborníci z členských štátov. Diskusie v 
regionálnych skupinách majú zásadný 
význam pre Komisiu pri prijímaní 
delegovaných aktov, ktorými sa stanovujú 
zoznamy projektov spoločného záujmu. 
Preto je vhodné, aby boli Európsky 
parlament a Rada informované o 
zasadnutiach regionálnych skupín a aby 
mohli vyslať odborníkov na zasadnutia 
regionálnych skupín v súlade s 
Medziinštitucionálnou dohodou o lepšej 
tvorbe práva z roku 201644.
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_________________ _________________
44 (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1 – 14). 
Medziinštitucionálna dohoda medzi 
Európskym parlamentom, Radou 
Európskej únie a Európskou komisiou o 
lepšej tvorbe práva.

44 (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1 – 14). 
Medziinštitucionálna dohoda medzi 
Európskym parlamentom, Radou 
Európskej únie a Európskou komisiou o 
lepšej tvorbe práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa stanovujú 
usmernenia pre včasný rozvoj a 
interoperabilitu prioritných koridorov a 
oblastí transeurópskej energetickej 
infraštruktúry uvedených v prílohe I (ďalej 
len „prioritné koridory a oblasti 
energetickej infraštruktúry“), ktoré 
prispievajú k dosiahnutiu cieľov Únie v 
oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a 
cieľa klimatickej neutrality do roku 2050.

1. Týmto nariadením sa stanovujú 
usmernenia pre včasný rozvoj a 
interoperabilitu prioritných koridorov a 
oblastí transeurópskej energetickej 
infraštruktúry uvedených v prílohe I (ďalej 
len „prioritné koridory a oblasti 
energetickej infraštruktúry“), ktoré 
prispievajú k integrácii trhov s energiou v 
Únii, bezpečnosti dodávok energie, 
cenovej dostupnosti nosičov energie a sú 
aj v súlade s cieľmi Únie v oblasti klímy a 
energetiky do roku 2030 a cieľom 
klimatickej neutrality do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) upravuje určovanie projektov 
spoločného záujmu s cieľom realizovať 
prioritné koridory a oblasti, ktoré spadajú 

a) upravuje určovanie projektov 
spoločného záujmu s cieľom realizovať 
prioritné koridory a oblasti a rozvíjať 
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do kategórií energetickej infraštruktúry v 
oblasti elektriny, inteligentných 
plynárenských sietí, vodíka, elektrolyzérov 
a oxidu uhličitého vymedzených v prílohe 
II (ďalej len „kategórie energetickej 
infraštruktúry“);

medziregionálne projekty, ktoré spadajú 
do kategórií energetickej infraštruktúry v 
oblasti elektriny, inteligentných 
plynárenských sietí, vodíka, elektrolyzérov 
a oxidu uhličitého vymedzených v prílohe 
II (ďalej len „kategórie energetickej 
infraštruktúry“);

Or. it

Pozmeňujúci návrh 115
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 1 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) upravuje určovanie projektov 
spoločného záujmu s cieľom realizovať 
prioritné koridory a oblasti, ktoré spadajú 
do kategórií energetickej infraštruktúry v 
oblasti elektriny, inteligentných 
plynárenských sietí, vodíka, elektrolyzérov 
a oxidu uhličitého vymedzených v prílohe 
II (ďalej len „kategórie energetickej 
infraštruktúry“);

a) upravuje určovanie projektov 
spoločného záujmu s cieľom realizovať 
prioritné koridory a oblasti, ktoré spadajú 
do kategórií energetickej infraštruktúry v 
oblasti elektriny, inteligentných 
plynárenských sietí, vodíka, oxidu 
uhličitého a projektov v oblasti zemného 
plynu vymedzených v prílohe II (ďalej len 
„kategórie energetickej infraštruktúry“);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Článok 1 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) upravuje určovanie projektov 
spoločného záujmu s cieľom realizovať 
prioritné koridory a oblasti, ktoré spadajú 
do kategórií energetickej infraštruktúry v 
oblasti elektriny, inteligentných 
plynárenských sietí, vodíka, elektrolyzérov 

a) upravuje určovanie projektov 
spoločného záujmu s cieľom realizovať 
prioritné koridory a oblasti, ktoré spadajú 
do kategórií energetickej infraštruktúry 
v oblasti elektriny, vodíka, elektrolyzérov 
vymedzených v prílohe II (kategórie 
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a oxidu uhličitého vymedzených v prílohe 
II (ďalej len „kategórie energetickej 
infraštruktúry“);

energetickej infraštruktúry);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) uľahčuje včasnú realizáciu 
projektov spoločného záujmu 
zefektívnením, užšou koordináciou a 
urýchlením postupov vydávania povolení a 
posilnením účasti verejnosti;

b) uľahčuje včasnú realizáciu 
projektov spoločného záujmu 
zefektívnením, užšou koordináciou, 
podporou spolupráce medzi regiónmi a 
urýchlením postupov vydávania povolení a 
posilnením účasti verejnosti;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 118
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) poskytuje pravidlá a usmernenia 
týkajúce sa cezhraničného rozdelenia 
nákladov a rizikových stimulov pre 
projekty spoločného záujmu;

c) poskytuje pravidlá a usmernenia 
týkajúce sa cezhraničného rozdelenia 
príspevkov a nákladov a rizikových 
stimulov pre projekty spoločného záujmu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 119
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno e
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) upravuje určovanie projektov vo 
vzájomnom záujme.

e) upravuje určovanie projektov vo 
vzájomnom záujme alebo projektov 
podporovaných viacerými regiónmi 
po dohode s Úniou.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 120
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Okrem vymedzenia pojmov v smerniciach 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/73/ES, (EÚ) 2018/200146 a (EÚ) 
2019/944 a v nariadeniach (ES) č. 
715/2009, (EÚ) 2019/942 a (EÚ) 2019/943 
sa na účely tohto nariadenia uplatňuje toto 
vymedzenie pojmov:

Okrem vymedzenia pojmov v smerniciach 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/73/ES, (EÚ) 2018/200146 a (EÚ) 
2019/944 a v nariadeniach (ES) č. 
715/2009, (EÚ) 2018/1999, (EÚ) 2019/942 
a (EÚ) 2019/943 sa na účely tohto 
nariadenia uplatňuje toto vymedzenie 
pojmov:

_________________ _________________

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 
o podpore využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 82).

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 
o podpore využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 82).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. „zásada prvoradosti energetickej 
efektívnosti“ je čo najdôslednejšie 
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zohľadňovanie alternatívnych nákladovo 
efektívnych opatrení zameraných na 
energetickú efektívnosť v energetickom 
plánovaní a politických a investičných 
rozhodnutiach s cieľom zefektívniť dopyt 
po energii a jej dodávky, najmä 
prostredníctvom nákladovo efektívnych 
úspor pri konečnom využití energie, 
iniciatív v oblasti reakcie na strane 
spotreby a účinnejšej konverzie, 
prenosu/prepravy a distribúcie energie, 
pri súčasnom dosahovaní cieľov 
uvedených rozhodnutí, ako je vymedzená 
v nariadení o riadení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. „bezpečnosť dodávok alebo 
energetická bezpečnosť“ je trvalá a 
nepretržitá dostupnosť energie 
dosahovaná zvyšovaním efektívnosti a 
interoperability prenosových a 
distribučných sietí, podporou flexibility 
sústavy, predchádzaním preťaženiu, 
zabezpečením odolných dodávateľských 
reťazcov, kybernetickej bezpečnosti a 
ochrany a adaptácie na zmenu klímy v 
prípade akejkoľvek, najmä tzv. kritickej 
infraštruktúry, pri súčasnom znížení 
strategickej energetickej závislosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
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Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. „projekt spoločného záujmu“ je 
projekt, ktorý je potrebný na realizáciu 
prioritných koridorov a oblastí energetickej 
infraštruktúry stanovených v prílohe I a 
ktorý je súčasťou zoznamu projektov 
spoločného záujmu Únie uvedeného v 
článku 3;

4. „projekt spoločného záujmu“ je 
projekt potrebný na realizáciu prioritných 
koridorov a oblastí energetickej 
infraštruktúry stanovených v prílohe I a 
ktorý je súčasťou zoznamu projektov 
spoločného záujmu Únie uvedeného v 
článku 3 a/alebo projektov stanovených v 
prílohe II a vytvorených v menej 
prepojených, okrajových, 
najvzdialenejších alebo izolovaných 
regiónoch, ako sú ostrovné členské štáty 
alebo neprepojené či nedostatočne 
prepojené ostrovy nachádzajúce sa na 
území EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) „projekt vo vzájomnom záujme“ je 
projekt podporovaný Úniou v spolupráci s 
tretími krajinami;

(5) „projekt vo vzájomnom záujme“ je 
projekt podporovaný aspoň jedným 
členským štátom v spolupráci s tretími 
krajinami na základe medzivládnej dohody 
alebo inej dohody v oblasti kategórií 
energetických infraštruktúr uvedených 
v prílohe II, ktorý prispieva k všeobecným 
cieľom Únie v oblasti energetiky a klímy 
podľa článku 1 ods. 1 a ktorý je na 
zozname projektov Únie uvedenom 
v článku 3;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 125
Daniel Buda
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) „projekt vo vzájomnom záujme“ je 
projekt podporovaný Úniou v spolupráci s 
tretími krajinami;

(5) „projekt vo vzájomnom záujme“ je 
projekt podporovaný aspoň jedným 
členským štátom v spolupráci s tretími 
krajinami;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 126
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. „inteligentná elektrizačná sústava“ 
je elektrická sieť, v ktorej prevádzkovateľ 
sústavy môže digitálne monitorovať 
činnosť používateľov, ktorí sú do nej 
pripojení, a informačné a komunikačné 
technológie (IKT) na komunikáciu so 
súvisiacimi prevádzkovateľmi sústavy, 
výrobcami, spotrebiteľmi a/alebo 
výrobcami-spotrebiteľmi s cieľom 
udržateľne, nákladovo efektívne a 
bezpečne prenášať elektrinu;

8. „inteligentná elektrizačná sústava“ 
je elektrická sieť, v ktorej prevádzkovateľ 
sústavy môže digitálne monitorovať 
činnosť používateľov, ktorí sú do nej 
pripojení, a informačné a komunikačné 
technológie (IKT) na komunikáciu so 
súvisiacimi prevádzkovateľmi sústavy, 
výrobcami, prevádzkovateľmi v oblasti 
skladovania energie, spotrebiteľmi a/alebo 
výrobcami-spotrebiteľmi s cieľom 
udržateľne, nákladovo efektívne a 
bezpečne prenášať elektrinu; podporovať 
obnoviteľné zdroje energie a umožniť 
integráciu energetického systému; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. „inteligentná plynárenská sieť“ je 
plynárenská sieť, ktorá využíva inovačné 
digitálne riešenia na účely nákladovo 
efektívneho začlenenia množstva 
nízkouhlíkových a obnoviteľných zdrojov 
plynu v súlade s potrebami spotrebiteľov a 
požiadavkami na kvalitu plynu s cieľom 
znížiť uhlíkovú stopu súvisiacej spotreby 
plynu, umožniť väčší podiel 
obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov 
a vytvoriť prepojenia s inými nosičmi 
energie a sektormi;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) „inteligentná plynárenská sieť“ je 
plynárenská sieť, ktorá využíva inovačné 
digitálne riešenia na účely nákladovo 
efektívneho začlenenia množstva 
nízkouhlíkových a obnoviteľných zdrojov 
plynu v súlade s potrebami spotrebiteľov a 
požiadavkami na kvalitu plynu s cieľom 
znížiť uhlíkovú stopu súvisiacej spotreby 
plynu, umožniť väčší podiel 
obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov a 
vytvoriť prepojenia s inými nosičmi 
energie a sektormi;

(9) „inteligentná plynárenská sieť“ je 
plynárenská sieť, ktorá uplatňuje inovačné 
riešenia v technologickej, mechanickej a 
konštrukčnej oblasti, a to aj s podporou 
digitálnych nástrojov na účely nákladovo 
efektívneho začlenenia množstva 
nízkouhlíkových a obnoviteľných zdrojov 
plynu v súlade s potrebami spotrebiteľov a 
požiadavkami na kvalitu plynu 
a bezpečnosť systému, čo umožní zníženie 
uhlíkovej stopy súvisiacej spotreby plynu, 
väčší podiel obnoviteľných a 
nízkouhlíkových plynov, ako aj vytvorenie 
prepojenia s inými nosičmi energie a 
sektormi;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 129
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
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Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. „inteligentná plynárenská sieť“ je 
plynárenská sieť, ktorá využíva inovačné 
digitálne riešenia na účely nákladovo 
efektívneho začlenenia množstva 
nízkouhlíkových a obnoviteľných zdrojov 
plynu v súlade s potrebami spotrebiteľov a 
požiadavkami na kvalitu plynu s cieľom 
znížiť uhlíkovú stopu súvisiacej spotreby 
plynu, umožniť väčší podiel 
obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov a 
vytvoriť prepojenia s inými nosičmi 
energie a sektormi;

9. „inteligentná plynárenská sieť“ je 
plynárenská sieť, ktorá využíva inovačné 
digitálne, technologické, konštrukčné 
alebo mechanické riešenia na účely 
nákladovo efektívneho začlenenia 
množstva nízkouhlíkových a 
obnoviteľných zdrojov plynu a ich zmesí s 
metánom v súlade s potrebami 
spotrebiteľov a požiadavkami na kvalitu 
plynu a bezpečnosť systému, pričom 
umožňuje znížiť uhlíkovú stopu súvisiacej 
spotreby plynu a zväčšiť podiel 
obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov, 
a vytvára prepojenia s inými nosičmi 
energie a sektormi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. „inteligentná plynárenská sieť“ je 
plynárenská sieť, ktorá využíva inovačné 
digitálne riešenia na účely nákladovo 
efektívneho začlenenia množstva 
nízkouhlíkových a obnoviteľných zdrojov 
plynu v súlade s potrebami spotrebiteľov a 
požiadavkami na kvalitu plynu s cieľom 
znížiť uhlíkovú stopu súvisiacej spotreby 
plynu, umožniť väčší podiel 
obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov a 
vytvoriť prepojenia s inými nosičmi 
energie a sektormi;

9. „inteligentná plynárenská sieť“ je 
plynárenská sieť, ktorá využíva inovačné 
digitálne, technologické a konštrukčné 
riešenia na účely nákladovo efektívneho 
začlenenia množstva nízkouhlíkových a 
obnoviteľných zdrojov plynu v súlade s 
potrebami spotrebiteľov a požiadavkami na 
kvalitu plynu a bezpečnosť systému, 
pričom umožňuje znížiť uhlíkovú stopu 
súvisiacej spotreby plynu a zväčšiť podiel 
obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov, 
a vytvára prepojenia s inými nosičmi 
energie a sektormi;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Krzysztof Hetman

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. „inteligentná plynárenská sieť“ je 
plynárenská sieť, ktorá využíva inovačné 
digitálne riešenia na účely nákladovo 
efektívneho začlenenia množstva 
nízkouhlíkových a obnoviteľných zdrojov 
plynu v súlade s potrebami spotrebiteľov a 
požiadavkami na kvalitu plynu s cieľom 
znížiť uhlíkovú stopu súvisiacej spotreby 
plynu, umožniť väčší podiel 
obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov a 
vytvoriť prepojenia s inými nosičmi 
energie a sektormi;

9. „inteligentná plynárenská sieť“ je 
plynárenská sieť, ktorá využíva inovačné 
digitálne, technologické a konštrukčné 
riešenia na účely nákladovo efektívneho 
začlenenia množstva nízkouhlíkových a 
obnoviteľných zdrojov plynu v súlade s 
potrebami spotrebiteľov a požiadavkami na 
kvalitu plynu a bezpečnosť systému, 
pričom umožňuje znížiť uhlíkovú stopu 
súvisiacej spotreby plynu a zväčšiť podiel 
obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov, 
a vytvára prepojenia s inými nosičmi 
energie a sektormi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. „inteligentná plynárenská sieť“ je 
plynárenská sieť, ktorá využíva inovačné 
digitálne riešenia na účely nákladovo 
efektívneho začlenenia množstva 
nízkouhlíkových a obnoviteľných zdrojov 
plynu v súlade s potrebami spotrebiteľov a 
požiadavkami na kvalitu plynu s cieľom 
znížiť uhlíkovú stopu súvisiacej spotreby 
plynu, umožniť väčší podiel obnoviteľných 
a nízkouhlíkových plynov a vytvoriť 
prepojenia s inými nosičmi energie a 

9. „inteligentná plynárenská sieť“ je 
plynárenská sieť, ktorá využíva inovačné 
digitálne riešenia na účely nákladovo 
efektívneho začlenenia množstva 
nízkouhlíkových a obnoviteľných zdrojov 
plynu a ich zmesí s metánom v súlade s 
potrebami spotrebiteľov a požiadavkami na 
kvalitu plynu s cieľom znížiť uhlíkovú 
stopu súvisiacej spotreby plynu, umožniť 
väčší podiel obnoviteľných a 
nízkouhlíkových plynov a vytvoriť 
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sektormi; prepojenia s inými nosičmi energie a 
sektormi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. „inteligentná plynárenská sieť“ je 
plynárenská sieť, ktorá využíva inovačné 
digitálne riešenia na účely nákladovo 
efektívneho začlenenia množstva 
nízkouhlíkových a obnoviteľných zdrojov 
plynu v súlade s potrebami spotrebiteľov a 
požiadavkami na kvalitu plynu s cieľom 
znížiť uhlíkovú stopu súvisiacej spotreby 
plynu, umožniť väčší podiel obnoviteľných 
a nízkouhlíkových plynov a vytvoriť 
prepojenia s inými nosičmi energie a 
sektormi;

9. „inteligentná plynárenská sieť“ je 
plynárenská sieť, ktorá využíva inovačné 
digitálne riešenia na účely nákladovo 
efektívneho začlenenia množstva 
obnoviteľných zdrojov plynu v súlade s 
potrebami spotrebiteľov a požiadavkami na 
kvalitu plynu s cieľom znížiť uhlíkovú 
stopu súvisiacej spotreby plynu, umožniť 
väčší podiel obnoviteľných plynov a 
vytvoriť prepojenia s inými nosičmi 
energie a sektormi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9a. „projekt spoločného záujmu v 
oblasti zemného plynu v pokročilom 
štádiu vykonávania alebo na zrelej 
úrovni“ je existujúci „projekt spoločného 
záujmu“, ktorý je do konca roka 2023 vo 
fáze vydávania povolení alebo vo výstavbe, 
alebo v prípade ktorého je do tohto 
dátumu uzavretá dohoda o grante na 
práce alebo štúdie v rámci NPE;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9a. „zmena účelu“ je technická 
modernizácia alebo úprava existujúcej 
infraštruktúry zemného plynu na výlučný 
prenos čistého vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9b. „infraštruktúra so zmeneným 
účelom alebo dodatočne modernizovaná 
infraštruktúra“ je technická modernizácia 
alebo úprava existujúcej infraštruktúry 
zemného plynu na používanie čistého 
vodíka alebo zmesi/zmiešavania metánu s 
vodíkom na vopred stanovenej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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9b. „dodatočná modernizácia“ je 
technická modernizácia alebo úprava 
existujúcej infraštruktúry zemného plynu 
s cieľom umožniť alebo zvýšiť 
zmiešavanie vodíka alebo biometánu s 
metánom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9c. „zmiešavanie“ je vytváranie zmesi 
metánu s vodíkom na vopred stanovenej 
úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) „adaptácia na zmenu klímy“ je 
proces, ktorým sa zabezpečuje odolnosť 
proti potenciálnym nepriaznivým vplyvom 
zmeny klímy na energetickú 
infraštruktúru prostredníctvom posúdenia 
zraniteľnosti voči zmene klímy a rizika, a 
to aj prostredníctvom príslušných 
adaptačných opatrení.

(16) „zabezpečenie odolnosti proti 
zmene klímy“ je proces, ktorého cieľom je 
zabrániť zraniteľnosti infraštruktúry voči 
potenciálnym dlhodobým vplyvom zmeny 
klímy a zároveň zabezpečiť, aby sa 
dodržiavala zásada prvoradosti 
energetickej efektívnosti a aby úroveň 
emisií skleníkových plynov vyplývajúca z 
daného projektu bola v súlade s cieľom 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutralitu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 140
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 16 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

16a. „prvoradosť energetickej 
efektívnosti“ je čo najdôslednejšie 
zohľadňovanie alternatívnych nákladovo 
efektívnych opatrení zameraných na 
energetickú efektívnosť v energetickom 
plánovaní a politických a investičných 
rozhodnutiach s cieľom zefektívniť dopyt 
po energii a jej dodávky, najmä 
prostredníctvom nákladovo efektívnych 
úspor pri konečnom využití energie, 
iniciatív v oblasti reakcie na strane 
spotreby a účinnejšej konverzie, 
prenosu/prepravy a distribúcie energie, 
pri súčasnom dosahovaní cieľov 
uvedených rozhodnutí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Krzysztof Hetman

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 16 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

16a. „projekt spoločného záujmu v 
oblasti zemného plynu v pokročilom 
štádiu vykonávania alebo na zrelej 
úrovni“ je existujúci „projekt spoločného 
záujmu“, ktorý je do konca roka 2023 vo 
fáze vydávania povolení alebo vo výstavbe 
alebo v prípade ktorého je do tohto 
dátumu uzavretá dohoda o grante na 
práce alebo štúdie v rámci NPE;

Or. en



AM\1230371SK.docx 65/201 PE692.632v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 142
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 16 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

16a. „zmena účelu alebo dodatočná 
modernizácia“ je technická modernizácia 
alebo úprava existujúcej infraštruktúry 
zemného plynu na používanie čistého 
vodíka alebo zmiešavanie metánu s 
vodíkom na vopred stanovenej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Krzysztof Hetman

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 16 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

16b. „infraštruktúra so zmeneným 
účelom alebo dodatočne modernizovaná 
infraštruktúra“ je technická modernizácia 
alebo úprava existujúcej infraštruktúry 
zemného plynu na používanie čistého 
vodíka alebo zmesi/zmiešavania metánu s 
vodíkom na vopred stanovenej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 16 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

16b. „zmiešavanie“ je vytváranie zmesi 
metánu s vodíkom na vopred stanovenej 
úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Krzysztof Hetman

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 16 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

16c. „zmiešavanie“ je vytváranie zmesi 
metánu s vodíkom na vopred stanovenej 
úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 20, 
ktorými bude dopĺňať toto nariadenie, 
pokiaľ ide o rozsah a zloženie prioritných 
koridorov a oblastí.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
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Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Každá skupina zriadi výbor na 
monitorovanie práce skupiny (ďalej len 
„výbor pre energetickú infraštruktúru“) 
do troch mesiacov odo dňa zriadenia 
skupiny. Výbor pre energetickú 
infraštruktúru sa zúčastňuje na príprave, 
realizácii, monitorovaní a hodnotení 
projektov.
Pred prijatím rozhodnutí rozhodovacím 
orgánom skupiny podľa odseku 1 sa 
uskutočňuje konzultácia s výborom pre 
energetickú infraštruktúru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Každá skupina prijme vlastný 
rokovací poriadok s prihliadnutím na 
ustanovenia uvedené v prílohe III.

2. Každá skupina prijme vlastný 
rokovací poriadok s prihliadnutím na 
ustanovenia uvedené v prílohe III, ktorý 
zahŕňa aj pravidlá týkajúce sa 
predchádzania akémukoľvek konfliktu 
záujmov a uplatňovania zásady 
transparentnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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2a. Skupiny v prípadoch, keď je to 
vhodné, navzájom spolupracujú, a 
Komisia zabezpečuje a uľahčuje 
spoluprácu, najmä ak projekty majú vplyv 
na iné skupiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Rozhodovací orgán každej skupiny 
prijme regionálny zoznam navrhovaných 
projektov spoločného záujmu vypracovaný 
v súlade s postupom stanoveným v oddiele 
2 prílohy III, príspevkom každého projektu 
k realizácii prioritných koridorov a oblastí 
energetickej infraštruktúry a plnením ich 
kritérií stanovených v článku 4.

3. Rozhodovací orgán každej skupiny 
po predchádzajúce konzultácii s výborom 
pre energetickú infraštruktúru prijme pre 
každú kategóriu energetickej 
infraštruktúry stanovenú v prílohe II 
regionálny zoznam navrhovaných 
projektov spoločného záujmu vypracovaný 
v súlade s postupom stanoveným v oddiele 
2 prílohy III, príspevkom každého projektu 
k realizácii prioritných koridorov a oblastí 
energetickej infraštruktúry a plnením ich 
kritérií stanovených v článku 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Rozhodovací orgán každej skupiny 
prijme regionálny zoznam navrhovaných 
projektov spoločného záujmu vypracovaný 
v súlade s postupom stanoveným v oddiele 
2 prílohy III, príspevkom každého projektu 
k realizácii prioritných koridorov a oblastí 

3. Rozhodovací orgán každej skupiny 
prijme regionálny zoznam navrhovaných 
projektov spoločného záujmu vypracovaný 
v súlade s postupom stanoveným v oddiele 
2 prílohy III, s odhadovaným 
harmonogramom, príspevkom každého 
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energetickej infraštruktúry a plnením ich 
kritérií stanovených v článku 4.

projektu k realizácii prioritných koridorov 
a oblastí energetickej infraštruktúry a 
plnením ich kritérií stanovených v článku 
4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) zverejní svoju metodiku vrátane 
kritérií a váh použitých na poradie 
projektov v jej návrhu a konečnej podobe 
jej regionálnych zoznamov, ktoré jasne 
preukazujú súlad so zásadou prvoradosti 
energetickej efektívnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Alin Mituța

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 20 tohto nariadenia prijímať 
delegované akty o zmene príloh k tomuto 
nariadeniu s cieľom vypracovať zoznam 
projektov spoločného záujmu Únie (ďalej 
len „zoznam Únie“) s výhradou druhého 
odseku článku 172 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie.

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 20 tohto nariadenia prijímať 
delegované akty o zmene príloh k tomuto 
nariadeniu s cieľom vypracovať zoznam 
projektov spoločného záujmu Únie (ďalej 
len „zoznam Únie“), a to bez vylúčenia 
plynárenskej infraštruktúry v prípadoch, 
keď toto riešenie jednoznačne a 
preukázateľne významne prispieva k 
dekarbonizácii energetického systému v 
regióne, k sociálnemu a hospodárskemu 
rozvoju oblasti so zreteľom na ciele 
súdržnosti Únie, s výhradou druhého 



PE692.632v01-00 70/201 AM\1230371SK.docx

SK

odseku článku 172 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 20 tohto nariadenia prijímať 
delegované akty o zmene príloh k tomuto 
nariadeniu s cieľom vypracovať zoznam 
projektov spoločného záujmu Únie (ďalej 
len „zoznam Únie“) s výhradou druhého 
odseku článku 172 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie.

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 20 tohto nariadenia prijímať 
delegované akty o zmene príloh k tomuto 
nariadeniu s cieľom vypracovať pre každú 
kategóriu energetickej infraštruktúry 
stanovenú v prílohe II zoznam projektov 
spoločného záujmu Únie (ďalej len 
„zoznam Únie“) s výhradou druhého 
odseku článku 172 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 20 tohto nariadenia prijímať 
delegované akty o zmene príloh k tomuto 
nariadeniu s cieľom vypracovať zoznam 
projektov spoločného záujmu Únie (ďalej 
len „zoznam Únie“) s výhradou druhého 
odseku článku 172 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie.

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 20 tohto nariadenia prijímať 
delegované akty s cieľom vypracovať 
zoznam projektov spoločného záujmu Únie 
(ďalej len „zoznam Únie“) s výhradou 
druhého odseku článku 172 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 156
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zabezpečujú medziregionálnu 
konzistentnosť s prihliadnutím na 
stanovisko Agentúry pre spoluprácu 
regulačných orgánov v oblasti energetiky 
(ďalej len „agentúra“), ako sa uvádza v 
bode 12 oddiele 2 prílohy III;

b) zabezpečujú medziregionálnu 
koordináciu a konzistentnosť s 
prihliadnutím na stanovisko Agentúry pre 
spoluprácu regulačných orgánov v oblasti 
energetiky (ďalej len „agentúra“), ako sa 
uvádza v bode 12 oddiele 2 prílohy III;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) zabezpečuje, aby bolo poradie 
projektov určené v súlade so zásadou 
prvoradosti energetickej efektívnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Projekty spoločného záujmu 
zaradené do zoznamu Únie podľa odseku 4 
tohto článku v rámci kategórií energetickej 
infraštruktúry stanovených v bode 1 písm. 
a), b), c) a e) prílohy II sa stávajú 

6. Projekty spoločného záujmu 
zaradené do zoznamu Únie podľa odseku 4 
tohto článku v rámci kategórií energetickej 
infraštruktúry stanovených v bode 1 písm. 
a), b), c) a e) prílohy II sa stávajú 
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neoddeliteľnou súčasťou príslušných 
regionálnych investičných plánov podľa 
článku 34 nariadenia (EÚ) 2019/943 a 
článku 12 nariadenia (ES) č. 715/2009 a 
príslušných národných desaťročných 
plánov rozvoja siete podľa článku 51 
smernice (EÚ) 2019/944 a článku 22 
smernice 2009/73/ES a prípadne iných 
dotknutých národných plánov 
infraštruktúry. Týmto projektom sa 
poskytne čo najvyššia priorita v každom z 
týchto plánov. Tento odsek sa nevzťahuje 
na projekty vo vzájomnom záujme.

neoddeliteľnou súčasťou príslušných 
regionálnych investičných plánov podľa 
článku 34 nariadenia (EÚ) 2019/943 a 
článku 12 nariadenia (ES) č. 715/2009 a 
príslušných národných desaťročných 
plánov rozvoja siete podľa článku 51 
smernice (EÚ) 2019/944 a článku 22 
smernice 2009/73/ES a prípadne iných 
dotknutých národných plánov 
infraštruktúry. Týmto projektom sa 
poskytne čo najvyššia priorita v každom z 
týchto plánov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 159
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) projekt je potrebný aspoň pre jeden 
z prioritných koridorov a oblastí 
energetickej infraštruktúry;

a) projekt je potrebný aspoň pre jeden 
z prioritných koridorov a jednu z oblastí 
energetickej infraštruktúry;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 160
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod i (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) iia) nachádza sa na ostrovoch, 
ktoré nie sú prepojené alebo nie sú 
dostatočne prepojené s transeurópskymi 
energetickými sieťami.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 161
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) nachádza sa na území jedného 
členského štátu a má významný 
cezhraničný vplyv vymedzený v bode 1 
prílohy IV.

ii) nachádza sa na území jedného 
členského štátu a má významný 
cezhraničný vplyv vymedzený v bode 1 
prílohy IV alebo potenciál vytvoriť takýto 
vplyv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Krzysztof Hetman

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) nachádza sa na území jedného 
členského štátu a má významný 
cezhraničný vplyv vymedzený v bode 1 
prílohy IV.

ii) nachádza sa na území jedného 
členského štátu a má významný 
cezhraničný vplyv vymedzený v bode 1 
prílohy IV alebo potenciál vytvoriť ho.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) nachádza sa na území jedného 
členského štátu a má významný 
cezhraničný vplyv vymedzený v bode 1 

ii) nachádza sa na území jedného 
členského štátu a má významný 
cezhraničný vplyv vymedzený v bode 1 
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prílohy IV. prílohy IV alebo potenciál vytvoriť ho.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c – bod ii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iia) projekt je v súlade so zásadou 
prvoradosti energetickej efektívnosti, t. j. 
realizátori preukážu využívanie na 
energetickej efektívnosti založených 
prístupov k technológiám a prevádzke 
siete pri navrhovaní, vývoji a realizácii 
projektu. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 4 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) projekt významne prispieva k 
cieľom Únie a tretej krajiny v oblasti 
dekarbonizácie a k udržateľnosti, okrem 
iného začlenením energie z obnoviteľných 
zdrojov do sústavy a prenosom výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov do 
hlavných spotrebiteľských centier a 
úložísk, a

a) projekt významne prispieva k 
cieľom Únie alebo tretej krajiny v oblasti 
dekarbonizácie a k udržateľnosti, okrem 
iného začlenením energie z obnoviteľných 
a nízkouhlíkových zdrojov do sústavy a 
prenosom výroby energie z obnoviteľných 
a nízkouhlíkových zdrojov do hlavných 
spotrebiteľských centier a úložísk, a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
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Daniel Buda

Návrh nariadenia
Článok 4 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) projekt významne prispieva k 
cieľom Únie a tretej krajiny v oblasti 
dekarbonizácie a k udržateľnosti, okrem 
iného začlenením energie z obnoviteľných 
zdrojov do sústavy a prenosom výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov do 
hlavných spotrebiteľských centier a 
úložísk, a

a) projekt významne prispieva k 
cieľom Únie a tretej krajiny v oblasti 
dekarbonizácie a k udržateľnosti, okrem 
iného začlenením energie z obnoviteľných 
zdrojov do sústavy a obojsmerným 
prenosom výroby energie z obnoviteľných 
zdrojov do hlavných spotrebiteľských 
centier a úložísk, a

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 167
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 4 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) projekt významne prispieva k 
cieľom Únie a tretej krajiny v oblasti 
dekarbonizácie a k udržateľnosti, okrem 
iného začlenením energie z obnoviteľných 
zdrojov do sústavy a prenosom výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov do 
hlavných spotrebiteľských centier a 
úložísk, a

a) projekt významne prispieva k 
cieľom Únie alebo tretej krajiny v oblasti 
dekarbonizácie a k udržateľnosti, okrem 
iného začlenením energie z obnoviteľných 
a nízkouhlíkových zdrojov do sústavy a 
prenosom výroby energie z obnoviteľných 
zdrojov do hlavných spotrebiteľských 
centier a úložísk, a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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a) projekt významne prispieva k 
cieľom Únie a tretej krajiny v oblasti 
dekarbonizácie a k udržateľnosti, okrem 
iného začlenením energie z obnoviteľných 
zdrojov do sústavy a prenosom výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov do 
hlavných spotrebiteľských centier a 
úložísk, a

a) projekt prispieva k cieľom Únie a 
tretej krajiny v oblasti dekarbonizácie a k 
udržateľnosti, okrem iného začlenením 
energie z obnoviteľných zdrojov do 
sústavy a prenosom výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov do hlavných 
spotrebiteľských centier, úložísk a výroby,

Or. it

Pozmeňujúci návrh 169
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) projekt významne prispieva k 
cieľom Únie a tretej krajiny v oblasti 
dekarbonizácie a k udržateľnosti, okrem 
iného začlenením energie z obnoviteľných 
zdrojov do sústavy a prenosom výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov do 
hlavných spotrebiteľských centier a 
úložísk, a

a) projekt významne prispieva k 
cieľom Únie a tretej krajiny v oblasti 
dekarbonizácie a k udržateľnosti, okrem 
iného začlenením energie z obnoviteľných 
zdrojov do sústavy a prenosom výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov do 
hlavných spotrebiteľských centier a 
úložísk,

Or. it

Pozmeňujúci návrh 170
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) projekt je v súlade so zásadou 
prvoradosti energetickej efektívnosti, t. j. 
realizátor preukáže využívanie na 
energetickej efektívnosti založených 
prístupov k technológiám a prevádzke 
siete pri navrhovaní, vývoji a realizácii 
projektu. 
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) projekt, aj na účely boja proti 
oslabeniu a narušeniu hospodárskej a 
sociálnej štruktúry horských, ostrovných a 
priemyselných oblastí, ktoré je potrebné 
transformovať a sú morfologicky 
znevýhodnené, podporuje hospodársky a 
udržateľný rozvoj oblasti;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 172
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) pokiaľ ide o časť, ktorá sa 
nachádza na území Únie, projekt je v 
súlade so smernicami 2009/73/ES a (EÚ) 
2019/944, ak patrí do kategórií 
infraštruktúry opísaných v bodoch 1 a 3 
prílohy II;

d) projekt je v súlade so smernicami 
2009/73/ES a (EÚ) 2019/944, ak patrí do 
kategórií infraštruktúry opísaných v 
bodoch 1 a 3 prílohy II;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) pokiaľ ide o časť, ktorá sa 
nachádza na území Únie, projekt je v 
súlade so smernicami 2009/73/ES a (EÚ) 
2019/944, ak patrí do kategórií 
infraštruktúry opísaných v bodoch 1 a 3 
prílohy II;

d) projekt je v súlade so smernicami 
2009/73/ES a (EÚ) 2019/944, ak patrí do 
kategórií infraštruktúry opísaných v 
bodoch 1 a 3 prílohy II;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno e – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) dotknutá tretia krajina alebo 
dotknuté tretie krajiny majú vysokú 
úroveň zosúladenia alebo zbližovania 
právnych predpisov na podporu celkových 
politických cieľov Únie, a to najmä s 
cieľom zabezpečiť:

e) rozšírenie rozsahu prioritných 
infraštruktúr na tretie krajiny prináša 
značné výhody EÚ a blízkym územiam, a 
to z hľadiska spolupráce v oblasti 
energetiky, ako aj ďalších sociálno-
hospodárskych vplyvov. Mala by sa však 
pozorne preskúmať požiadavka na vysokú 
úroveň zosúladenia noriem s právnymi 
predpismi a požiadavkami EÚ v oblasti 
energetiky, keďže by mohla byť 
prekážkou rozvoja projektov 
na kľúčových územiach;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 175
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno e – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) dotknutá tretia krajina alebo 
dotknuté tretie krajiny majú vysokú úroveň 
zosúladenia alebo zbližovania právnych 

e) dotknutá tretia krajina alebo 
dotknuté tretie krajiny majú porovnateľné 
celkové politické ciele a/alebo vysokú 
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predpisov na podporu celkových 
politických cieľov Únie, a to najmä s 
cieľom zabezpečiť:

úroveň zosúladenia alebo zbližovania 
právnych predpisov na podporu celkových 
politických cieľov Únie, a to najmä s 
cieľom zabezpečiť:

Or. it

Pozmeňujúci návrh 176
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno e – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) dobre fungujúci vnútorný trh s 
energiou;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 177
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno e – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) bezpečnosť dodávok energie na 
základe spolupráce a solidarity;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 178
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno e – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) bezpečnosť dodávok energie na 
základe spolupráce a solidarity;

ii) bezpečnosť dodávok energie na 
základe spolupráce a solidarity, s cieľom 
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znížiť strategickú energetickú závislosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno e – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) bezpečnosť dodávok energie na 
základe spolupráce a solidarity;

ii) bezpečnosť dodávok energie na 
základe diverzifikácie zdrojov energie, 
spolupráce a solidarity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno e – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) energetický systém vrátane výroby, 
prenosu a distribúcie, ktorý prispieva k 
dekarbonizácii v súlade s Parížskou 
dohodou a cieľmi Únie v oblasti klímy a 
ktorý najmä zabraňuje úniku uhlíka;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 181
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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fa) projekt zabezpečuje 
interoperabilitu medzi prepravou zemného 
plynu a vodíka vďaka rozvoju 
prepravných plynovodov pre zemný plyn 
pripravených na prepravu vodíka a 
stanoveniu dátumu úplného prechodu z 
prepravy zemného plynu na prepravu 
vodíka, ktorý by mal byť v súlade s 
národnými klimatickými a energetickými 
plánmi a podporovať ciele vodíkovej 
stratégie EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) v prípade projektov prenosu a 
uskladňovania elektriny spadajúcich do 
kategórií energetickej infraštruktúry 
uvedených v bode 1 písm. a), b), c) a e) 
prílohy II má projekt výrazne prispieť k 
udržateľnosti začlenením energie z 
obnoviteľných zdrojov do sústavy a 
prenosom výroby energie z obnoviteľných 
zdrojov do hlavných spotrebiteľských 
centier a úložísk a aspoň k jednému z 
týchto osobitných kritérií:

a) v prípade projektov prenosu a 
uskladňovania elektriny spadajúcich do 
kategórií energetickej infraštruktúry 
uvedených v bode 1 písm. a), b), c) a e) 
prílohy II má projekt potenciál prispieť k 
udržateľnosti začlenením energie z 
obnoviteľných a nízkouhlíkových zdrojov 
do sústavy a prenosom výroby energie z 
obnoviteľných a nízkouhlíkových zdrojov 
do hlavných spotrebiteľských centier a 
úložísk a aspoň k jednému z týchto 
osobitných kritérií:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno a – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) v prípade projektov prenosu a 
uskladňovania elektriny spadajúcich do 
kategórií energetickej infraštruktúry 
uvedených v bode 1 písm. a), b), c) a e) 
prílohy II má projekt výrazne prispieť k 
udržateľnosti začlenením energie z 
obnoviteľných zdrojov do sústavy a 
prenosom výroby energie z obnoviteľných 
zdrojov do hlavných spotrebiteľských 
centier a úložísk a aspoň k jednému z 
týchto osobitných kritérií:

a) v prípade projektov prenosu a 
uskladňovania elektriny spadajúcich do 
kategórií energetickej infraštruktúry 
uvedených v bode 1 písm. a), b), c) a e) 
prílohy II má projekt potenciál prispieť k 
udržateľnosti začlenením energie z 
obnoviteľných a nízkouhlíkových zdrojov 
do sústavy a prenosom výroby energie z 
obnoviteľných a nízkouhlíkových zdrojov 
do hlavných spotrebiteľských centier a 
úložísk a aspoň k jednému z týchto 
osobitných kritérií:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Krzysztof Hetman

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) v prípade projektov prenosu a 
uskladňovania elektriny spadajúcich do 
kategórií energetickej infraštruktúry 
uvedených v bode 1 písm. a), b), c) a e) 
prílohy II má projekt výrazne prispieť k 
udržateľnosti začlenením energie z 
obnoviteľných zdrojov do sústavy a 
prenosom výroby energie z obnoviteľných 
zdrojov do hlavných spotrebiteľských 
centier a úložísk a aspoň k jednému z 
týchto osobitných kritérií:

a) v prípade projektov prenosu a 
uskladňovania elektriny spadajúcich do 
kategórií energetickej infraštruktúry 
uvedených v bode 1 písm. a), b), c) a e) 
prílohy II má projekt prispieť k 
udržateľnosti začlenením energie z 
obnoviteľných zdrojov do sústavy a 
prenosom výroby energie z obnoviteľných 
zdrojov do hlavných spotrebiteľských 
centier a úložísk a aspoň k jednému z 
týchto osobitných kritérií:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno a – bod ii
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) bezpečnosť dodávok, a to aj 
prostredníctvom interoperability, 
systémovej flexibility, kybernetickej 
bezpečnosti, vhodných prepojení a 
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky 
systému;

ii) bezpečnosť dodávok, a to aj 
prostredníctvom interoperability, 
systémovej flexibility, kybernetickej 
bezpečnosti, vhodných prepojení a 
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky 
systému, ako aj určenia alternatívnych 
systémov dodávok elektrickej energie pre 
núdzové situácie;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 186
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v prípade projektov inteligentných 
elektrizačných sústav spadajúcich do 
kategórie energetickej infraštruktúry 
uvedenej v bode 1 písm. d) prílohy II má 
projekt výrazne prispieť k udržateľnosti 
začlenením energie z obnoviteľných 
zdrojov do sústavy a aspoň k dvom z 
týchto osobitných kritérií:

b) v prípade projektov inteligentných 
elektrizačných sústav spadajúcich do 
kategórie energetickej infraštruktúry 
uvedenej v bode 1 písm. d) prílohy II má 
projekt výrazne prispieť k udržateľnosti 
začlenením energie z obnoviteľných 
zdrojov do sústavy a aspoň k jednému z 
týchto osobitných kritérií:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno b – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) uľahčenie inteligentnej integrácie 
sektorov širším spôsobom pri podpore 
synergií a koordinácie medzi sektormi 
energetiky, dopravy a telekomunikácií.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) v prípade projektov na prepravu 
oxidu uhličitého spadajúcich do kategórií 
energetickej infraštruktúry uvedených v 
bode 5 prílohy II má projekt výrazne 
prispieť k všetkým z týchto osobitných 
kritérií:

vypúšťa sa

i) zabraňovanie emisií oxidu uhličitého a 
zároveň zachovanie bezpečnosti dodávok 
energie;
ii) zvyšovanie odolnosti a bezpečnosti 
prepravy oxidu uhličitého;
iii) efektívne využívanie zdrojov 
umožnením prepojenia viacerých zdrojov 
oxidu uhličitého a úložísk 
prostredníctvom spoločnej infraštruktúry 
a minimalizáciou environmentálnej 
záťaže a rizík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno c – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) v prípade projektov na prepravu 
oxidu uhličitého spadajúcich do kategórií 
energetickej infraštruktúry uvedených v 
bode 5 prílohy II má projekt výrazne 
prispieť k všetkým z týchto osobitných 
kritérií:

c) v prípade projektov na prepravu 
oxidu uhličitého spadajúcich do kategórií 
energetickej infraštruktúry uvedených v 
bode 5 prílohy II má projekt výrazne 
prispieť k udržateľnosti predchádzaním 
vzniku emisií oxidu uhličitého 
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efektívnejším spôsobom ako akékoľvek 
iné riešenie a ku všetkým z týchto 
osobitných kritérií:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno d – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) v prípade projektov vodíka 
spadajúcich do kategórií energetickej 
infraštruktúry uvedených v bode 3 prílohy 
II má projekt výrazne prispieť k 
udržateľnosti, a to aj znížením emisií 
skleníkových plynov, zvýšením zavádzania 
vodíka z obnoviteľných zdrojov a 
podporou variabilnej výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov tým, že ponúkne 
riešenia v oblasti flexibility a/alebo 
skladovania. Okrem toho má projekt 
výrazne prispieť aspoň k jednému z týchto 
osobitných kritérií:

d) v prípade projektov vodíka 
spadajúcich do kategórií energetickej 
infraštruktúry uvedených v bode 3 prílohy 
II má projekt výrazne prispieť k 
udržateľnosti, a to aj znížením emisií 
skleníkových plynov, zvýšením zavádzania 
vodíka z obnoviteľných zdrojov alebo 
iných bezpečných a udržateľných 
nízkouhlíkových technológi, a podporou 
variabilnej výroby energie z obnoviteľných 
a nízkouhlíkových zdrojov tým, že 
ponúkne riešenia v oblasti flexibility 
a/alebo skladovania. Okrem toho má 
projekt výrazne prispieť aspoň k jednému z 
týchto osobitných kritérií:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno d – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) v prípade projektov vodíka 
spadajúcich do kategórií energetickej 
infraštruktúry uvedených v bode 3 prílohy 
II má projekt výrazne prispieť k 

d) v prípade projektov vodíka 
spadajúcich do kategórií energetickej 
infraštruktúry uvedených v bode 3 prílohy 
II má projekt výrazne prispieť k 
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udržateľnosti, a to aj znížením emisií 
skleníkových plynov, zvýšením zavádzania 
vodíka z obnoviteľných zdrojov a 
podporou variabilnej výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov tým, že ponúkne 
riešenia v oblasti flexibility a/alebo 
skladovania. Okrem toho má projekt 
výrazne prispieť aspoň k jednému z týchto 
osobitných kritérií:

udržateľnosti, a to aj znížením emisií 
skleníkových plynov, zvýšením zavádzania 
vodíka z obnoviteľných a nízkouhlíkových 
zdrojov a podporou variabilnej výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov tým, že 
ponúkne riešenia v oblasti flexibility 
a/alebo skladovania. Okrem toho má 
projekt výrazne prispieť aspoň k jednému z 
týchto osobitných kritérií:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno d – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) v prípade projektov vodíka 
spadajúcich do kategórií energetickej 
infraštruktúry uvedených v bode 3 prílohy 
II má projekt výrazne prispieť k 
udržateľnosti, a to aj znížením emisií 
skleníkových plynov, zvýšením zavádzania 
vodíka z obnoviteľných zdrojov a 
podporou variabilnej výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov tým, že ponúkne 
riešenia v oblasti flexibility a/alebo 
skladovania. Okrem toho má projekt 
výrazne prispieť aspoň k jednému z týchto 
osobitných kritérií:

d) v prípade projektov vodíka 
spadajúcich do kategórií energetickej 
infraštruktúry uvedených v bode 3 prílohy 
II má projekt výrazne prispieť k 
udržateľnosti znížením emisií 
skleníkových plynov, zvýšením zavádzania 
vodíka z obnoviteľných zdrojov a 
podporou variabilnej výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov tým, že ponúkne 
riešenia v oblasti flexibility a/alebo 
skladovania. Okrem toho má projekt 
výrazne prispieť aspoň k jednému z týchto 
osobitných kritérií:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Krzysztof Hetman

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno d – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) v prípade projektov vodíka d) v prípade projektov vodíka 
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spadajúcich do kategórií energetickej 
infraštruktúry uvedených v bode 3 prílohy 
II má projekt výrazne prispieť k 
udržateľnosti, a to aj znížením emisií 
skleníkových plynov, zvýšením zavádzania 
vodíka z obnoviteľných zdrojov a 
podporou variabilnej výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov tým, že ponúkne 
riešenia v oblasti flexibility a/alebo 
skladovania. Okrem toho má projekt 
výrazne prispieť aspoň k jednému z týchto 
osobitných kritérií:

spadajúcich do kategórií energetickej 
infraštruktúry uvedených v bode 3 prílohy 
II má projekt výrazne prispieť k 
udržateľnosti, a to aj znížením emisií 
skleníkových plynov, zvýšením zavádzania 
vodíka a podporou variabilnej výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov tým, že 
ponúkne riešenia v oblasti flexibility 
a/alebo skladovania. Okrem toho má 
projekt výrazne prispieť aspoň k jednému z 
týchto osobitných kritérií:

Or. en

Odôvodnenie

Záležať by nemalo na technológii, ale výlučne na udržateľnosti výroby vodíka a na emisiách 
oxidu uhličitého, ktoré sú s ňou spojené. Ak sa má doplniť adjektívum, malo by to byť 
technologicky neutrálne „nízkouhlíkový“. Uprednostňujeme však nedopĺňať žiadne 
adjektívum.

Pozmeňujúci návrh 194
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno d – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) integrácia trhu, a to aj prepojením 
existujúcich alebo vznikajúcich 
vodíkových sietí členských štátov alebo 
iným príspevkom k vzniku únijnej siete na 
prepravu a skladovanie vodíka a 
zabezpečením interoperability prepojených 
systémov;

i) integrácia trhu, a to aj prepojením 
existujúcich alebo vznikajúcich 
vodíkových sietí členských štátov alebo 
iným príspevkom k vzniku únijnej siete na 
prepravu a podporou jej rozvoja a 
realizácie nových oblastí výroby a 
skladovania vodíka, a to aj v horských, 
ostrovných, vo vidieckych, vyľudnených 
oblastiach a v oblastiach, ktoré susedia 
s tretími krajinami Únie, a priemyselných 
oblastiach, ktoré je potrebné 
transformovať, a zabezpečením 
interoperability prepojených systémov;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 195
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno d – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) integrácia trhu, a to aj prepojením 
existujúcich alebo vznikajúcich 
vodíkových sietí členských štátov alebo 
iným príspevkom k vzniku únijnej siete na 
prepravu a skladovanie vodíka a 
zabezpečením interoperability prepojených 
systémov;

i) integrácia existujúcich alebo 
vznikajúcich trhov, a to aj prepojením 
existujúcich alebo vznikajúcich 
vodíkových sietí členských štátov alebo 
iným príspevkom k vzniku únijnej siete na 
prepravu a skladovanie vodíka a 
zabezpečením interoperability prepojených 
systémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno e – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) udržateľnosť, a to aj znížením 
emisií skleníkových plynov a zvýšením 
zavádzania vodíka z obnoviteľných 
zdrojov;

i) udržateľnosť, a to aj znížením 
emisií skleníkových plynov a zvýšením 
zavádzania vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Krzysztof Hetman

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno e – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) udržateľnosť, a to aj znížením 
emisií skleníkových plynov a zvýšením 
zavádzania vodíka z obnoviteľných 

i) udržateľnosť, a to aj znížením 
emisií skleníkových plynov a zvýšením 
zavádzania vodíka;
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zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno e – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) udržateľnosť, a to aj znížením 
emisií skleníkových plynov a zvýšením 
zavádzania vodíka z obnoviteľných 
zdrojov;

i) udržateľnosť, a to aj znížením 
emisií skleníkových plynov a zvýšením 
zavádzania vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno e – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) udržateľnosť, a to aj znížením 
emisií skleníkových plynov a zvýšením 
zavádzania vodíka z obnoviteľných 
zdrojov;

i) udržateľnosť znížením emisií 
skleníkových plynov a zvýšením 
zavádzania vodíka z obnoviteľných 
zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno e – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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iii) uľahčovanie inteligentnej integrácie 
odvetvia energetiky prepojením rôznych 
nosičov energie a odvetví;

iii) uľahčovanie inteligentnej integrácie 
odvetvia energetiky prepojením rôznych 
nosičov energie a odvetví alebo 
umožnením pružných služieb, ako je 
reakcia na strane spotreby a skladovanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) v prípade projektov inteligentných 
plynárenských sietí spadajúcich do 
kategórie energetickej infraštruktúry 
uvedenej v bode 2 prílohy II má projekt 
výrazne prispieť k udržateľnosti, a to 
umožnením a uľahčením začlenenia 
obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov, 
ako je biometán, alebo vodíka z 
obnoviteľných zdrojov do plynárenských 
distribučných a prepravných sietí s 
cieľom znížiť emisie skleníkových plynov. 
Okrem toho má projekt výrazne prispieť 
aspoň k jednému z týchto osobitných 
kritérií:

vypúšťa sa

i) bezpečnosť siete a kvalita dodávok 
zlepšením efektívnosti a interoperability 
prepravy a distribúcie plynu v 
každodennej prevádzke siete, okrem iného 
riešením výziev vyplývajúcich z vtláčania 
plynov rôznej kvality prostredníctvom 
nasadenia inovačných technológií a 
kybernetickej bezpečnosti;
ii) fungovanie trhu a služby pre 
zákazníkov;
iii) uľahčovanie inteligentnej integrácie 
odvetvia energetiky vytváraním prepojení 
s inými nosičmi energie a odvetviami a 
umožnením reakcie na strane spotreby.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno f – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) v prípade projektov inteligentných 
plynárenských sietí spadajúcich do 
kategórie energetickej infraštruktúry 
uvedenej v bode 2 prílohy II má projekt 
výrazne prispieť k udržateľnosti, a to 
umožnením a uľahčením začlenenia 
obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov, 
ako je biometán, alebo vodíka z 
obnoviteľných zdrojov do plynárenských 
distribučných a prepravných sietí s cieľom 
znížiť emisie skleníkových plynov. Okrem 
toho má projekt výrazne prispieť aspoň k 
jednému z týchto osobitných kritérií:

f) v prípade projektov inteligentných 
plynárenských sietí spadajúcich do 
kategórie energetickej infraštruktúry 
uvedenej v bode 2 prílohy II má projekt 
výrazne prispieť k udržateľnosti s cieľom 
umožniť a uľahčiť začlenenie 
obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov, 
ako je biometán, vodík alebo syntetický 
plyn a ich zmesi s metánom, do 
plynárenských distribučných a prepravných 
sietí, ako aj zariadení na skladovanie, čo 
umožní znížiť emisie skleníkových plynov. 
Okrem toho má projekt výrazne prispieť 
aspoň k jednému z týchto osobitných 
kritérií:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Krzysztof Hetman

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno f – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) v prípade projektov inteligentných 
plynárenských sietí spadajúcich do 
kategórie energetickej infraštruktúry 
uvedenej v bode 2 prílohy II má projekt 
výrazne prispieť k udržateľnosti, a to 
umožnením a uľahčením začlenenia 
obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov, 
ako je biometán, alebo vodíka z 

f) v prípade projektov inteligentných 
plynárenských sietí spadajúcich do 
kategórie energetickej infraštruktúry 
uvedenej v bode 2 prílohy II má projekt 
výrazne prispieť k udržateľnosti s cieľom 
umožniť a uľahčiť začlenenie 
obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov, 
ako je biometán, vodík alebo syntetický 
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obnoviteľných zdrojov do plynárenských 
distribučných a prepravných sietí s cieľom 
znížiť emisie skleníkových plynov. Okrem 
toho má projekt výrazne prispieť aspoň k 
jednému z týchto osobitných kritérií:

plyn, do plynárenských distribučných a 
prepravných sietí, ako aj zariadení na 
skladovanie, čo umožní znížiť emisie 
skleníkových plynov. Okrem toho má 
projekt výrazne prispieť aspoň k jednému z 
týchto osobitných kritérií:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno f – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) v prípade projektov inteligentných 
plynárenských sietí spadajúcich do 
kategórie energetickej infraštruktúry 
uvedenej v bode 2 prílohy II má projekt 
výrazne prispieť k udržateľnosti, a to 
umožnením a uľahčením začlenenia 
obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov, 
ako je biometán, alebo vodíka z 
obnoviteľných zdrojov do plynárenských 
distribučných a prepravných sietí s cieľom 
znížiť emisie skleníkových plynov. Okrem 
toho má projekt výrazne prispieť aspoň k 
jednému z týchto osobitných kritérií:

f) v prípade projektov inteligentných 
plynárenských sietí spadajúcich do 
kategórie energetickej infraštruktúry 
uvedenej v bode 2 prílohy II má projekt 
výrazne prispieť k udržateľnosti s cieľom 
umožniť a uľahčiť začlenenie 
obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov 
do plynárenských distribučných a 
prepravných sietí, ako aj zariadení na 
skladovanie, čo umožní znížiť emisie 
skleníkových plynov. Okrem toho má 
projekt výrazne prispieť aspoň k jednému z 
týchto osobitných kritérií:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno f – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) v prípade projektov inteligentných 
plynárenských sietí spadajúcich do 
kategórie energetickej infraštruktúry 
uvedenej v bode 2 prílohy II má projekt 

f) v prípade projektov inteligentných 
plynárenských sietí spadajúcich do 
kategórie energetickej infraštruktúry 
uvedenej v bode 2 prílohy II má projekt 
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výrazne prispieť k udržateľnosti, a to 
umožnením a uľahčením začlenenia 
obnoviteľných a nízkouhlíkových plynov, 
ako je biometán, alebo vodíka z 
obnoviteľných zdrojov do plynárenských 
distribučných a prepravných sietí s cieľom 
znížiť emisie skleníkových plynov. Okrem 
toho má projekt výrazne prispieť aspoň k 
jednému z týchto osobitných kritérií:

výrazne prispieť k udržateľnosti, a to 
umožnením a uľahčením začlenenia 
obnoviteľných plynov, ako je biometán, 
alebo vodíka z obnoviteľných zdrojov do 
plynárenských distribučných a prepravných 
sietí s cieľom znížiť emisie skleníkových 
plynov. Okrem toho má projekt výrazne 
prispieť aspoň k jednému z týchto 
osobitných kritérií:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno f – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) bezpečnosť siete a kvalita dodávok 
zlepšením efektívnosti a interoperability 
prepravy a distribúcie plynu v každodennej 
prevádzke siete, okrem iného riešením 
výziev vyplývajúcich z vtláčania plynov 
rôznej kvality prostredníctvom nasadenia 
inovačných technológií a kybernetickej 
bezpečnosti;

i) bezpečnosť siete a kvalita dodávok 
dodatočnou modernizáciou, zmenou 
účelu, zvýšením kapacity alebo zlepšením 
efektívnosti a interoperability systémov 
prepravy a distribúcie alebo skladovania 
plynu v každodennej prevádzke siete, 
okrem iného riešením výziev 
vyplývajúcich z vtláčania plynov rôznej 
kvality prostredníctvom nasadenia riešení 
v aspoň jednej z týchto oblastí: inovačné 
technológie, technologické, mechanické, 
konštrukčné zlepšenia alebo kybernetická 
bezpečnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno f – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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i) bezpečnosť siete a kvalita dodávok 
zlepšením efektívnosti a interoperability 
prepravy a distribúcie plynu v každodennej 
prevádzke siete, okrem iného riešením 
výziev vyplývajúcich z vtláčania plynov 
rôznej kvality prostredníctvom nasadenia 
inovačných technológií a kybernetickej 
bezpečnosti;

i) bezpečnosť siete a kvalita dodávok 
dodatočnou modernizáciou, zmenou 
účelu, zvýšením kapacity alebo zlepšením 
efektívnosti a interoperability systémov 
prepravy a distribúcie alebo skladovania 
plynu v každodennej prevádzke siete, 
okrem iného riešením výziev 
vyplývajúcich z vtláčania plynov rôznej 
kvality prostredníctvom nasadenia riešení 
v aspoň jednej z týchto oblastí: inovačné 
technológie, mechanické alebo 
konštrukčné zlepšenia a kybernetická 
bezpečnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Krzysztof Hetman

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno f – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) bezpečnosť siete a kvalita dodávok 
zlepšením efektívnosti a interoperability 
prepravy a distribúcie plynu v každodennej 
prevádzke siete, okrem iného riešením 
výziev vyplývajúcich z vtláčania plynov 
rôznej kvality prostredníctvom nasadenia 
inovačných technológií a kybernetickej 
bezpečnosti;

i) bezpečnosť siete a kvalita dodávok 
dodatočnou modernizáciou, zmenou 
účelu, zvýšením kapacity alebo zlepšením 
efektívnosti a interoperability systému 
prepravy a distribúcie alebo skladovania 
plynu v každodennej prevádzke siete, 
okrem iného riešením výziev 
vyplývajúcich z vtláčania plynov rôznej 
kvality prostredníctvom nasadenia riešení 
v aspoň jednej z týchto oblastí: inovačné 
technológie, mechanické alebo 
konštrukčné zlepšenia a kybernetická 
bezpečnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno f – bod iii
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) uľahčovanie inteligentnej integrácie 
odvetvia energetiky vytváraním prepojení s 
inými nosičmi energie a odvetviami a 
umožnením reakcie na strane spotreby.

iii) uľahčovanie inteligentnej integrácie 
odvetvia energetiky vytváraním prepojení s 
inými nosičmi energie a odvetviami a 
umožnením reakcie na strane spotreby, 
skladovania a uľahčením služieb 
flexibility.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Krzysztof Hetman

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno f – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) uľahčovanie inteligentnej integrácie 
odvetvia energetiky vytváraním prepojení s 
inými nosičmi energie a odvetviami a 
umožnením reakcie na strane spotreby.

iii) uľahčovanie inteligentnej integrácie 
odvetvia energetiky vytváraním spätných 
tokov alebo prepojení s inými nosičmi 
energie a odvetviami a umožnením reakcie 
na strane spotreby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno f – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) uľahčovanie inteligentnej integrácie 
odvetvia energetiky vytváraním prepojení s 
inými nosičmi energie a odvetviami a 
umožnením reakcie na strane spotreby.

iii) uľahčovanie inteligentnej integrácie 
odvetvia energetiky vytváraním spätných 
tokov alebo prepojení s inými nosičmi 
energie a odvetviami a umožnením reakcie 
na strane spotreby.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 212
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno f – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) uľahčovanie inteligentnej integrácie 
odvetvia energetiky vytváraním prepojení s 
inými nosičmi energie a odvetviami a 
umožnením reakcie na strane spotreby.

iii) uľahčovanie inteligentnej integrácie 
odvetvia energetiky vytváraním spätných 
tokov alebo prepojení s inými nosičmi 
energie a odvetviami a umožnením reakcie 
na strane spotreby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Krzysztof Hetman

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno f – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) iv) umožňovanie prepravy plynov z 
obnoviteľných zdrojov a 
dekarbonizovaných plynov z výrobných 
jednotiek do prenosovej alebo distribučnej 
siete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno f – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) umožňovanie prepravy plynov z 
obnoviteľných zdrojov a 
dekarbonizovaných plynov z výrobných 
jednotiek do prenosovej alebo distribučnej 
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siete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno f – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) umožňovanie prepravy 
dekarbonizovaných plynov z 
obnoviteľných zdrojov z výrobných 
jednotiek do prenosovej alebo distribučnej 
siete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) v prípade projektov v oblasti 
zemného plynu, ktoré boli zahrnuté do 
štvrtého alebo piateho zoznamu Únie 
vypracovaného podľa nariadenia (EÚ) č. 
347/2013 a spadajú do kategórie 
energetickej infraštruktúry uvedenej v 
bode 5a prílohy II tohto nariadenia, má 
projekt výrazne prispieť k udržateľnosti, a 
to aj posilnením prechodu z tuhých 
fosílnych palív, najmä čierneho a 
hnedého uhlia, rašeliny a roponosnej 
bridlice, na zemný plyn, znížením emisií 
skleníkových plynov a zlepšením kvality 
ovzdušia; okrem toho má projekt výrazne 
prispieť aspoň k jednému z týchto 
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osobitných kritérií:
i) integrácia trhu, a to aj odstránením 
izolácie aspoň jedného členského štátu a 
obmedzením úzkych miest energetickej 
infraštruktúry; interoperabilita 
a flexibilita systému;
ii) bezpečnosť dodávok, a to aj 
prostredníctvom vhodných prepojení a 
diverzifikácie zdrojov dodávok, 
dodávajúcich partnerov a trás;
iii) hospodárska súťaž, a to aj 
diverzifikáciou zdrojov dodávok, 
dodávajúcich partnerov a trás.
iv) udržateľnosť okrem iného 
prostredníctvom obmedzovania emisií, 
podpory výroby energie z premenlivých 
obnoviteľných zdrojov a častejšieho 
využívania plynu z obnoviteľných zdrojov 
alebo nízkouhlíkového plynu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) v prípade projektov spoločného 
záujmu v oblasti zemného plynu v 
pokročilej fáze realizácie spadajúcich do 
kategórie energetickej infraštruktúry 
uvedenej v bode (nový) prílohy II je 
projekt do konca roka 2023 vo výstavbe 
alebo sa do tohto dátumu uzavrela dohoda 
o grante na práce alebo štúdie v rámci 
Nástroja na prepájanie Európy a má 
významne prispieť k aspoň jednému z 
týchto osobitných kritérií:
i) integrácia trhu okrem iného 
prostredníctvom odstránenia izolácie 
aspoň jedného členského štátu 
a obmedzenia úzkych miest energetickej 
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infraštruktúry; interoperabilita 
a flexibilita systému;
ii) zabezpečenie dodávok okrem iného 
prostredníctvom vhodných prepojení a 
diverzifikáciou zdrojov dodávok, 
dodávajúcich partnerov a trás;
iii) hospodárska súťaž okrem iného 
diverzifikáciou zdrojov dodávok, 
dodávajúcich partnerov a trás;
iv) udržateľnosť okrem iného 
prostredníctvom obmedzovania emisií, 
podpory výroby energie z premenlivých 
obnoviteľných zdrojov a častejšieho 
využívania plynu z obnoviteľných zdrojov 
alebo nízkouhlíkového plynu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Krzysztof Hetman

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa)  fa) (nové) v prípade projektov 
spoločného záujmu v oblasti zemného 
plynu v pokročilej fáze realizácie 
spadajúcich do kategórie energetickej 
infraštruktúry uvedenej v bode (nový) 
prílohy II je projekt do konca roka 2023 
vo výstavbe alebo sa do tohto dátumu 
uzavrela dohoda o grante na práce alebo 
štúdie v rámci Nástroja na prepájanie 
Európy a má významne prispieť k aspoň 
jednému z týchto osobitných kritérií:
i) integrácia trhu okrem iného 
prostredníctvom odstránenia izolácie 
aspoň jedného členského štátu 
a obmedzenia úzkych miest energetickej 
infraštruktúry; interoperabilita 
a flexibilita systému;
ii) zabezpečenie dodávok okrem iného 
prostredníctvom vhodných prepojení a 
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diverzifikáciou zdrojov dodávok, 
dodávajúcich partnerov a trás;
iii) hospodárska súťaž okrem iného 
diverzifikáciou zdrojov dodávok, 
dodávajúcich partnerov a trás;
iv) udržateľnosť okrem iného 
prostredníctvom obmedzovania emisií, 
podpory výroby energie z premenlivých 
obnoviteľných zdrojov a častejšieho 
využívania plynu z obnoviteľných zdrojov 
alebo nízkouhlíkového plynu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Infraštruktúra zemného plynu sa 
považuje za projekty spoločného záujmu a 
má prístup k Nástroju na prepájanie 
Európy v rámci kategórie „inteligentné 
plynárenské siete“ podľa týchto kritérií:
a) projekty prepravných plynovodov 
zemného plynu, ktoré umožňujú prechod 
z uhlia na zemný plyn s ohľadom na to, že 
potrubia spĺňajú všetky potrebné 
opatrenia v oblasti udržateľnosti a 
technické požiadavky na prepravu 100 % 
vodíka a umožňujú prepojenie v 
uhoľných regiónoch aspoň dvoch 
členských štátov, a to na základe odkazu 
na národné klimatické a energetické 
plány vrátane rozsahu desaťročných 
plánov rozvoja siete;
b) projekty prepravných plynovodov 
zemného plynu za predpokladu, že 
plynovody môžu prepravovať vodík na 
základe odkazu na národné klimatické a 
energetické plány vrátane rozsahu 
desaťročných plánov rozvoja siete;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri posudzovaní projektov každá skupina 
náležite zohľadňuje:

Aby sa zabezpečila konzistentnosť metódy 
posudzovania medzi rôznymi skupinami, 
pri posudzovaní projektov každá skupina 
náležite zohľadňuje:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) naliehavosť každého navrhovaného 
projektu s cieľom splniť ciele energetickej 
politiky Únie v oblasti dekarbonizácie, 
integrácie trhu, hospodárskej súťaže, 
udržateľnosti a bezpečnosti dodávok;

a) naliehavosť každého navrhovaného 
projektu s cieľom splniť ciele energetickej 
politiky Únie v oblasti dekarbonizácie, 
integrácie trhu, hospodárskej súťaže, 
udržateľnosti a bezpečnosti dodávok, ako 
aj zásady prvoradosti energetickej 
efektívnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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ca) pravidlá a ukazovatele podľa 
prílohy IV, ako aj rámcové usmernenia 
agentúry podľa článku 12.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o projekty inteligentných 
elektrizačných sústav a inteligentných 
plynárenských sietí spadajúcich do 
kategórie energetickej infraštruktúry 
uvedenej v bode 1 písm. d) a v bode 2 
prílohy II, zostaví sa poradie tých 
projektov, ktoré sa týkajú tých istých 
dvoch členských štátov, a náležite sa 
zohľadní aj počet používateľov dotknutých 
projektom, ročná spotreba energie a podiel 
výroby zo zdrojov, ktorých nasadzovanie 
nemožno riadiť, v oblasti pokrytej týmito 
používateľmi.

Pokiaľ ide o projekty inteligentných 
elektrizačných sústav spadajúcich do 
kategórie energetickej infraštruktúry 
uvedenej v bode 1 písm. d), zostaví sa 
poradie tých projektov, ktoré sa týkajú tých 
istých dvoch členských štátov, a náležite sa 
zohľadní aj počet používateľov dotknutých 
projektom, ročná spotreba energie a podiel 
výroby zo zdrojov, ktorých nasadzovanie 
nemožno riadiť, v oblasti pokrytej týmito 
používateľmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Postupné ukončenie používania 
zostávajúcich fosílnych palív do 31. 
decembra 2025 (ďalej len „dátum 
výberu“) zabezpečí jasný konečný dátum 
pre vodík z nískouhlíkových zdrojov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 225
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Realizátori projektov vypracujú 
plán realizácie projektov spoločného 
záujmu vrátane harmonogramu, pokiaľ ide 
o:

1. Realizátori projektov vypracujú 
verejne dostupný plán realizácie projektov 
spoločného záujmu vrátane 
harmonogramu, pokiaľ ide o:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Krzysztof Hetman

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) štúdie uskutočniteľnosti a 
projektové štúdie, a to aj pokiaľ ide o 
adaptáciu na zmenu klímy a súlad s 
právnymi predpismi v oblasti životného 
prostredia a so zásadou „výrazne 
nenarušiť“;

a) štúdie uskutočniteľnosti a 
projektové štúdie, a to aj pokiaľ ide o 
adaptáciu na zmenu klímy a súlad s 
právnymi predpismi v oblasti životného 
prostredia a so zásadou „výrazne 
nenarušiť“ environmentálne ciele v zmysle 
článku 17 nariadenia (EÚ) č. 2020/852;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) štúdie uskutočniteľnosti a 
projektové štúdie, a to aj pokiaľ ide o 
adaptáciu na zmenu klímy a súlad s 

a) štúdie uskutočniteľnosti a 
projektové štúdie, a to aj pokiaľ ide o 
adaptáciu na zmenu klímy a súlad s 
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právnymi predpismi v oblasti životného 
prostredia a so zásadou „výrazne 
nenarušiť“;

právnymi predpismi v oblasti životného 
prostredia a so zásadou „výrazne 
nenarušiť“ environmentálne ciele v zmysle 
článku 17 nariadenia (EÚ) č. 2020/852.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) štúdie uskutočniteľnosti a 
projektové štúdie, a to aj pokiaľ ide o 
adaptáciu na zmenu klímy a súlad s 
právnymi predpismi v oblasti životného 
prostredia a so zásadou „výrazne 
nenarušiť“;

a) štúdie uskutočniteľnosti a 
projektové štúdie, a to aj pokiaľ ide o 
zabezpečenie odolnosti proti zmene klímy 
a súlad s právnymi predpismi v oblasti 
životného prostredia a so zásadou 
prvoradosti energetickej efektívnosti a  
zásadou „výrazne nenarušiť“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) schválenie národným regulačným 
orgánom alebo iným dotknutým orgánom;

b) dostatočne dlhú lehotu na 
schválenie národným regulačným orgánom 
alebo iným dotknutým orgánom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
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Článok 5 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Do 31. decembra každého roka 
nasledujúceho po roku, keď bol projekt 
spoločného záujmu zaradený do zoznamu 
Únie podľa článku 3, realizátori projektov 
predložia príslušnému orgánu uvedenému 
v článku 8 výročnú správu za každý projekt 
patriaci do kategórií uvedených v bodoch 1 
až 4 prílohy II.

4. Do 28. februára druhého roka 
nasledujúceho po roku, keď bol projekt 
spoločného záujmu zaradený do zoznamu 
Únie podľa článku 3, realizátori projektov 
predložia príslušnému orgánu uvedenému 
v článku 8 výročnú správu za každý projekt 
patriaci do kategórií uvedených v bodoch 1 
až 4 prílohy II.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Krzysztof Hetman

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Do 31. decembra každého roka 
nasledujúceho po roku, keď bol projekt 
spoločného záujmu zaradený do zoznamu 
Únie podľa článku 3, realizátori projektov 
predložia príslušnému orgánu uvedenému 
v článku 8 výročnú správu za každý projekt 
patriaci do kategórií uvedených v bodoch 1 
až 4 prílohy II.

4. Do 28. februára každého roka 
nasledujúceho po roku, keď bol projekt 
spoločného záujmu zaradený do zoznamu 
Únie podľa článku 3, realizátori projektov 
predložia príslušnému orgánu uvedenému 
v článku 8 výročnú správu za každý projekt 
patriaci do kategórií uvedených v bodoch 1 
až 4 prílohy II.

Or. en

Odôvodnenie

Bolo by asi praktické zmeniť lehotu na predloženie výročnej správy pre projekt tak, aby sa v 
správe mohli použiť skutočné údaje namiesto prognóz.

Pozmeňujúci návrh 232
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Do 31. decembra každého roka 
nasledujúceho po roku, keď bol projekt 
spoločného záujmu zaradený do zoznamu 
Únie podľa článku 3, realizátori projektov 
predložia príslušnému orgánu uvedenému 
v článku 8 výročnú správu za každý projekt 
patriaci do kategórií uvedených v bodoch 1 
až 4 prílohy II.

4. Do 28. februára každého roka 
nasledujúceho po roku, keď bol projekt 
spoločného záujmu zaradený do zoznamu 
Únie podľa článku 3, realizátori projektov 
predložia príslušnému orgánu uvedenému 
v článku 8 výročnú správu za každý projekt 
patriaci do kategórií uvedených v bodoch 1 
až 4 prílohy II.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) pokrok dosiahnutý pri rozvoji, 
výstavbe a uvádzaní projektu do 
prevádzky, najmä pokiaľ ide o postupy 
vydávania povolení a konzultácie, ako aj 
súlad s právnymi predpismi v oblasti 
životného prostredia vrátane zásady, aby 
projekt „výrazne nenarušoval“ životné 
prostredie, a prijaté opatrenia adaptácie na 
zmenu klímy;

a) pokrok dosiahnutý pri rozvoji, 
výstavbe a uvádzaní projektu do 
prevádzky, najmä pokiaľ ide o postupy 
vydávania povolení a konzultácie, ako aj 
súlad s právnymi predpismi v oblasti 
životného prostredia vrátane zásady, aby 
projekt „výrazne nenarušoval“ životné 
prostredie, a prijaté opatrenia adaptácie na 
zmenu klímy, ktoré boli identifikované v 
procese zabezpečovania odolnosti proti 
zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Príslušné orgány uvedené v článku 
8 predložia každoročne do 31. januára 

5. Príslušné orgány uvedené v článku 
8 predložia každoročne do 31. marca 



AM\1230371SK.docx 107/201 PE692.632v01-00

SK

agentúre a príslušnej skupine správu 
uvedenú v odseku 4 tohto článku doplnenú 
o informácie o pokroku a prípadne o 
oneskoreniach pri realizácii projektov 
spoločného záujmu nachádzajúcich sa na 
ich príslušnom území, pokiaľ ide o postupy 
vydávania povolení, a o dôvodoch týchto 
oneskorení. Pripomienky príslušných 
orgánov k správe sa zreteľne vyznačia a 
vypracujú bez toho, aby sa zmenil text, 
ktorý uviedli realizátori projektov.

agentúre a príslušnej skupine správu 
uvedenú v odseku 4 tohto článku doplnenú 
o informácie o pokroku a prípadne o 
oneskoreniach pri realizácii projektov 
spoločného záujmu nachádzajúcich sa na 
ich príslušnom území, pokiaľ ide o postupy 
vydávania povolení, a o dôvodoch týchto 
oneskorení. Pripomienky príslušných 
orgánov k správe sa zreteľne vyznačia a 
vypracujú bez toho, aby sa zmenil text, 
ktorý uviedli realizátori projektov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Príslušné orgány uvedené v článku 
8 predložia každoročne do 31. januára 
agentúre a príslušnej skupine správu 
uvedenú v odseku 4 tohto článku doplnenú 
o informácie o pokroku a prípadne o 
oneskoreniach pri realizácii projektov 
spoločného záujmu nachádzajúcich sa na 
ich príslušnom území, pokiaľ ide o postupy 
vydávania povolení, a o dôvodoch týchto 
oneskorení. Pripomienky príslušných 
orgánov k správe sa zreteľne vyznačia a 
vypracujú bez toho, aby sa zmenil text, 
ktorý uviedli realizátori projektov.

5. Príslušné orgány uvedené v článku 
8 predložia každoročne do 31. marca 
agentúre a príslušnej skupine správu 
uvedenú v odseku 4 tohto článku doplnenú 
o informácie o pokroku a prípadne o 
oneskoreniach pri realizácii projektov 
spoločného záujmu nachádzajúcich sa na 
ich príslušnom území, pokiaľ ide o postupy 
vydávania povolení, a o dôvodoch týchto 
oneskorení. Pripomienky príslušných 
orgánov k správe sa zreteľne vyznačia a 
vypracujú bez toho, aby sa zmenil text, 
ktorý uviedli realizátori projektov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Krzysztof Hetman

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Príslušné orgány uvedené v článku 
8 predložia každoročne do 31. januára 
agentúre a príslušnej skupine správu 
uvedenú v odseku 4 tohto článku doplnenú 
o informácie o pokroku a prípadne o 
oneskoreniach pri realizácii projektov 
spoločného záujmu nachádzajúcich sa na 
ich príslušnom území, pokiaľ ide o postupy 
vydávania povolení, a o dôvodoch týchto 
oneskorení. Pripomienky príslušných 
orgánov k správe sa zreteľne vyznačia a 
vypracujú bez toho, aby sa zmenil text, 
ktorý uviedli realizátori projektov.

5. Príslušné orgány uvedené v článku 
8 predložia každoročne do 31. marca 
agentúre a príslušnej skupine správu 
uvedenú v odseku 4 tohto článku doplnenú 
o informácie o pokroku a prípadne o 
oneskoreniach pri realizácii projektov 
spoločného záujmu nachádzajúcich sa na 
ich príslušnom území, pokiaľ ide o postupy 
vydávania povolení, a o dôvodoch týchto 
oneskorení. Pripomienky príslušných 
orgánov k správe sa zreteľne vyznačia a 
vypracujú bez toho, aby sa zmenil text, 
ktorý uviedli realizátori projektov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Na žiadosť agentúry by realizátori 
projektov mali agentúre poskytnúť plán 
vykonávania alebo jeho ekvivalent na 
účely plnenia stanovených úloh agentúry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Bez toho, aby boli dotknuté 
príslušné požiadavky podľa 
medzinárodného práva a práva Únie, 
príslušný orgán uľahčuje vydávanie 

3. Bez toho, aby boli dotknuté 
príslušné požiadavky podľa 
medzinárodného práva, práva Únie a 
vnútroštátneho práva, príslušný orgán 
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komplexného rozhodnutia. Komplexné 
rozhodnutie je konečným dôkazom toho, 
že projekt spoločného záujmu dosiahol stav 
pripravenosti na výstavbu a v tejto 
súvislosti neexistujú žiadne iné požiadavky 
na akékoľvek dodatočné povolenia alebo 
oprávnenia. Komplexné rozhodnutie sa 
vydáva v lehote uvedenej v článku 10 ods. 
1 a 2 a v súlade s jedným z týchto režimov:

uľahčuje vydávanie komplexného 
rozhodnutia. Komplexné rozhodnutie je 
konečným dôkazom toho, že projekt 
spoločného záujmu dosiahol stav 
pripravenosti na výstavbu a v tejto 
súvislosti neexistujú žiadne iné požiadavky 
na akékoľvek dodatočné povolenia alebo 
oprávnenia. Komplexné rozhodnutie sa 
vydáva v lehote uvedenej v článku 10 ods. 
1 a 2 a v súlade s jedným z týchto režimov:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Príslušné vnútroštátne orgány v 
členských štátoch, ktoré patria do 
príslušnej skupiny, spoločne vytvoria do 
[31. júla 2022] a za každú konkrétnu 
regionálnu skupinu podľa prioritných 
koridorov pre sústavy na mori 
vymedzených v prílohe I jedinečné 
kontaktné miesta, tzv. jednotné kontaktné 
miesta pre infraštruktúru na mori, pre 
realizátorov projektov, ktoré sú 
zodpovedné za uľahčenie a koordináciu 
postupu vydávania povolení pre sústavy na 
mori pre projekty spoločného záujmu v 
oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, s 
prihliadnutím aj na potrebu koordinácie 
medzi povoľovacím postupom pre 
energetickú infraštruktúru a povoľovacím 
postupom pre výrobné zariadenia. Jednotné 
kontaktné miesta pre infraštruktúru na mori 
slúžia ako archív existujúcich štúdií a 
plánov pre morské oblasti s cieľom uľahčiť 
postup vydávania povolení pre jednotlivé 
projekty spoločného záujmu a koordinovať 
vydávanie komplexných rozhodnutí pre 
takéto projekty zo strany príslušných 
vnútroštátnych orgánov. Každá regionálna 

6. Príslušné vnútroštátne orgány v 
členských štátoch, ktoré patria do 
príslušnej skupiny, spoločne vytvoria do 
[31. júla 2022] a za každú konkrétnu 
regionálnu skupinu podľa prioritných 
koridorov pre sústavy na mori 
vymedzených v prílohe I jedinečné 
kontaktné miesta, tzv. jednotné kontaktné 
miesta pre infraštruktúru na mori, pre 
realizátorov projektov, ktoré sú 
zodpovedné za uľahčenie a koordináciu 
postupu vydávania povolení pre sústavy na 
mori pre projekty spoločného záujmu v 
oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, s 
prihliadnutím aj na potrebu koordinácie 
medzi povoľovacím postupom pre 
energetickú infraštruktúru a povoľovacím 
postupom pre výrobné zariadenia. Jednotné 
kontaktné miesta pre infraštruktúru na mori 
slúžia ako archív existujúcich štúdií a 
plánov pre morské oblasti s cieľom uľahčiť 
postup vydávania povolení pre jednotlivé 
projekty spoločného záujmu a energetickú 
infraštruktúru pre projekty v oblasti 
obnoviteľnej elektrickej energie na mori a 
koordinovať vydávanie komplexných 
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skupina za každý prioritný koridor pre 
sústavy na mori s pomocou príslušných 
vnútroštátnych orgánov v členských 
štátoch, ktoré patria do skupiny, zriadi 
jednotné kontaktné miesta pre 
infraštruktúru na mori v závislosti od 
regionálnych a geografických špecifík a 
určí ich polohu, prideľovanie zdrojov a 
osobitné pravidlá ich fungovania.

rozhodnutí pre takéto projekty zo strany 
príslušných vnútroštátnych orgánov. Každá 
regionálna skupina za každý prioritný 
koridor pre sústavy na mori s pomocou 
príslušných vnútroštátnych orgánov v 
členských štátoch, ktoré patria do skupiny, 
zriadi jednotné kontaktné miesta pre 
infraštruktúru na mori v závislosti od 
regionálnych a geografických špecifík a 
určí ich polohu, prideľovanie zdrojov a 
osobitné pravidlá ich fungovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Konanie pred podaním žiadosti zahŕňa 
podľa potreby vypracovanie všetkých 
environmentálnych správ realizátormi 
projektov vrátane dokumentácie o 
adaptácii na zmenu klímy.

Konanie pred podaním žiadosti zahŕňa 
podľa potreby vypracovanie všetkých 
environmentálnych správ realizátormi 
projektov vrátane dokumentácie o 
zabezpečení odolnosti proti smene klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány zabezpečia urýchlené 
vydávanie povolení v súlade s touto 
kapitolou pre každú kategóriu projektov 
spoločného záujmu. Na tento účel 
príslušné orgány prispôsobia svoje 
požiadavky na začatie postupu vydávania 
povolení a na prijatie predloženej žiadosti, 

Príslušné orgány zabezpečia, aby celková 
dĺžka trvania oboch konaní uvedených v 
odseku 1 neprekročila tri roky a šesť 
mesiacov, v prípade potreby aj stnovením 
lehôt v príslušných právnych predpisoch, 
a to aj pre hodnotenie vplyvu na životné 
prostredie. Na tento účel príslušné orgány 
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aby boli vhodné na projekty, ktoré si z 
dôvodu svojej povahy alebo menšieho 
rozsahu môžu vyžadovať menej povolení a 
schválení na dosiahnutie fázy pripravenosti 
na stavbu, a preto nemusia využiť výhody 
konania pred podaním žiadosti. Medzi 
takéto menej rozsiahle projekty môžu 
patriť inteligentné plynárenské siete a 
elektrizačné sústavy a elektrolyzéry;

prispôsobia svoje požiadavky na začatie 
postupu vydávania povolení a na prijatie 
predloženej žiadosti, aby boli vhodné na 
projekty, ktoré si z dôvodu svojej povahy 
alebo menšieho rozsahu môžu vyžadovať 
menej povolení a schválení na dosiahnutie 
fázy pripravenosti na stavbu, a preto 
nemusia využiť výhody konania pred 
podaním žiadosti. Medzi takéto menej 
rozsiahle projekty môžu patriť inteligentné 
plynárenské siete a elektrizačné sústavy a 
elektrolyzéry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Lehotami stanovenými v tomto 
článku nie sú dotknuté povinnosti 
vyplývajúce z medzinárodného práva a 
práva Únie a nie sú nimi dotknuté ani 
správne odvolacie konania a opravné 
prostriedky pred súdom alebo tribunálom.

8. Lehotami stanovenými v tomto 
článku nie sú dotknuté povinnosti 
vyplývajúce z medzinárodného práva a 
práva Únie a nie sú nimi dotknuté ani 
správne odvolacie konania a opravné 
prostriedky pred súdom alebo tribunálom, 
nezahŕňajú však zodpovednosť štátu, 
pokiaľ sú ustanovenia tohto nariadenia v 
rozpore s existujúcimi záväzkami 
členských štátov podľa práva EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 8 – bod 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. 8a. Ak sa vo vnútroštátnych 
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právnych predpisoch stanovuje 
priaznivejšie zaobchádzanie s 
investičnými procesmi, najmä pokiaľ ide 
o lehoty pre daný typ investícií v 
porovnaní s lehotami stanovenými v tomto 
článku, príslušné orgány zabezpečia, aby 
sa na projekty spoločného záujmu 
uplatňovalo najpriaznivejšie 
zaobchádzanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. Ustanovenia tohto článku by sa 
mali uplatňovať bez toho, aby boli 
dotknuté akékoľvek vnútroštátne právne 
predpisy, ktoré zabezpečujú priaznivejšie 
zaobchádzanie, najmä pokiaľ ide o lehoty 
a požiadavky na daný druh investícií v 
porovnaní s lehotami a požiadavkami 
stanovenými v tomto článku. Príslušné 
orgány zabezpečia, aby sa na projekty 
spoločného záujmu uplatňovalo 
najpriaznivejšie zaobchádzanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Krzysztof Hetman

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. Ak sa vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch stanovuje priaznivejšie 
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zaobchádzanie, najmä pokiaľ ide o lehoty 
pre daný typ investícií v porovnaní s 
lehotami stanovenými v tomto článku, 
príslušné orgány zabezpečia, aby sa na 
projekty spoločného záujmu uplatňovalo 
najpriaznivejšie zaobchádzanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Európska sieť prevádzkovateľov 
prenosových sústav (ENTSO) pre elektrinu 
a európska sieť prevádzkovateľov 
prepravných sietí (ENTSO) pre plyn do 
[16. novembra 2022] zverejnia a predložia 
členským štátom, Komisii a agentúre svoje 
príslušné metodiky vrátane modelovania 
siete a trhu na účely harmonizovanej 
analýzy nákladov a prínosov v 
energetickom systéme na úrovni Únie pri 
projektoch spoločného záujmu spadajúcich 
do kategórií uvedených v prílohe II bode 1 
písm. a), b), c) a e) a bode 3.

1. Agentúra v spolupráci s 
Európskou sieťou prevádzkovateľov 
prenosových sústav (ENTSO) pre elektrinu 
a eEurópskou sieťou prevádzkovateľov 
prepravných sietí (ENTSO) pre plyn do 
[16. novembra 2022] zverejní a predloží 
členským štátom a Komisii integrované 
metodiky vrátane modelovania siete a trhu 
na účely harmonizovanej analýzy nákladov 
a prínosov v energetickom systéme na 
úrovni Únie pri projektoch spoločného 
záujmu spadajúcich do kategórií 
uvedených v prílohe II bode 1 písm. a), b), 
c) a e) a bode 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uvedené metodiky sa použijú na 
vypracovanie každého nasledujúceho 
desaťročného plánu rozvoja siete pre celú 

Uvedené metodiky sa použijú na 
vypracovanie každého nasledujúceho 
desaťročného plánu rozvoja siete pre celú 
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Úniu vyvinutého ENTSO pre elektrinu 
alebo ENTSO pre plyn podľa článku 8 
nariadenia (ES) č. 715/2009 a článku 30 
nariadenia (EÚ) 2019/943. Uvedené 
metodiky sa vypracujú v súlade so 
zásadami ustanovenými v prílohe V a 
musia byť v súlade s pravidlami a 
ukazovateľmi vymedzenými v prílohe IV.

Úniu vyvinutého agentúrou. Uvedené 
metodiky sa vypracujú v súlade so 
zásadami ustanovenými v prílohe V a 
musia byť v súlade s pravidlami a 
ukazovateľmi vymedzenými v prílohe IV.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pred predložením svojich príslušných 
metodík ENTSO pre elektrinu a ENTSO 
pre plyn uskutočnia rozsiahly konzultačný 
postup, do ktorého sa zapoja prinajmenšom 
organizácie zastupujúce všetky príslušné 
zainteresované strany vrátane subjektu 
prevádzkovateľov distribučných 
sústav/sietí v Únii (ďalej len „subjekt PDS 
EÚ“), všetky príslušné zainteresované 
strany v oblasti vodíka, a ak sa to považuje 
za vhodné, národné regulačné orgány a iné 
vnútroštátne orgány.

Pred predložením svojich príslušných 
metodík ENTSO pre elektrinu a ENTSO 
pre plyn uskutočnia rozsiahly konzultačný 
postup, do ktorého sa zapoja výbory pre 
energetickú infraštruktúru v rámci skupín 
a prinajmenšom organizácie zastupujúce 
všetky príslušné zainteresované strany 
vrátane subjektu prevádzkovateľov 
distribučných sústav/sietí v Únii (ďalej len 
„subjekt PDS EÚ“), všetky príslušné 
zainteresované strany v oblasti vodíka, a ak 
sa to považuje za vhodné, národné 
regulačné orgány a iné vnútroštátne 
orgány.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pred predložením svojich príslušných Pred predložením svojich príslušných 
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metodík ENTSO pre elektrinu a ENTSO 
pre plyn uskutočnia rozsiahly konzultačný 
postup, do ktorého sa zapoja prinajmenšom 
organizácie zastupujúce všetky príslušné 
zainteresované strany vrátane subjektu 
prevádzkovateľov distribučných 
sústav/sietí v Únii (ďalej len „subjekt PDS 
EÚ“), všetky príslušné zainteresované 
strany v oblasti vodíka, a ak sa to považuje 
za vhodné, národné regulačné orgány a iné 
vnútroštátne orgány.

metodík agentúra uskutoční rozsiahly 
konzultačný postup, do ktorého sa zapoja 
ENTSO pre elektrinu a ENTSO pre plyn a 
prinajmenšom organizácie zastupujúce 
všetky príslušné zainteresované strany 
vrátane subjektu prevádzkovateľov 
distribučných sústav/sietí v Únii (ďalej len 
„subjekt PDS EÚ“), všetky príslušné 
zainteresované strany v oblasti vodíka, a ak 
sa to považuje za vhodné, národné 
regulačné orgány a iné vnútroštátne 
orgány.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Agentúra do troch mesiacov od 
doručenia metodík spolu s informáciami 
získanými v rámci konzultačného postupu 
a so správou o tom, ako boli zohľadnené, 
poskytne ENTSO pre elektrinu, ENTSO 
pre plyn, členským štátom a Komisii 
stanovisko a uverejní ho na webovej 
stránke agentúry.

2. Do troch mesiacov od doručenia 
metodík môžu Komisia, členské štáty a 
siete ENTSO vydať k metodikám 
stanovisko. Stanoviská sa predkladajú 
agentúre a sú verejne prístupné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. ENTSO pre elektrinu a ENTSO 
pre plyn aktualizujú metodiky s náležitým 
prihliadnutím na stanovisko agentúry 

vypúšťa sa
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uvedené v odseku 2 a predložia ich 
Komisii na zaujatie stanoviska.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia do troch mesiacov odo 
dňa doručenia aktualizovaných metodík 
predloží svoje stanovisko ENTSO pre 
elektrinu a ENTSO pre plyn.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Najneskôr tri mesiace odo dňa 
doručenia stanoviska Komisie podľa 
odseku 4 ENTSO pre elektrinu a ENTSO 
pre plyn prispôsobia svoje príslušné 
metodiky, pričom náležite prihliadnu na 
stanovisko Komisie, a predložia ich 
Komisii na schválenie.

5. Najneskôr tri mesiace odo dňa 
doručenia stanoviska Komisie podľa 
odseku 4 agentúra metodiky prispôsobí, 
pričom náležite zohľadní stanovisko 
Komisie alebo uvedie odôvodnenie, prečo 
ho nezohľadnila, a predloží ich Komisii 
na schválenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Ak sa zmeny metodík nepovažujú 
za závažné, pričom nemajú vplyv na 
určenie prínosov, nákladov a iných 
relevantných parametrov nákladov a 
prínosov, ako sa vymedzuje v najnovšej 
metodike analýzy nákladov a prínosov na 
úrovni energetického systému schválenej 
Komisiou, ENTSO pre elektrinu a 
ENTSO pre plyn prispôsobia svoje 
príslušné metodiky s náležitým 
zohľadnením stanoviska agentúry, ako sa 
uvádza v odseku 2, a predložia ich 
agentúre na schválenie.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Ak sa zmeny metodík nepovažujú 
za závažné, pričom nemajú vplyv na 
určenie prínosov, nákladov a iných 
relevantných parametrov nákladov a 
prínosov, ako sa vymedzuje v najnovšej 
metodike analýzy nákladov a prínosov na 
úrovni energetického systému schválenej 
Komisiou, ENTSO pre elektrinu a ENTSO 
pre plyn prispôsobia svoje príslušné 
metodiky s náležitým zohľadnením 
stanoviska agentúry, ako sa uvádza v 
odseku 2, a predložia ich agentúre na 
schválenie.

6. Ak sa zmeny metodík nepovažujú 
za závažné, pričom nemajú vplyv na 
určenie prínosov, nákladov a iných 
relevantných parametrov nákladov a 
prínosov, ako sa vymedzuje v najnovšej 
metodike analýzy nákladov a prínosov na 
úrovni energetického systému schválenej 
Komisiou, ENTSO pre elektrinu a ENTSO 
pre plyn prispôsobia svoje príslušné 
metodiky s náležitým zohľadnením 
stanoviska agentúry, ako sa uvádza v 
odseku 2, a predložia ich Komisii na 
schválenie spolu s dokumentom 
vysvetľujúcim dôvody navrhovaných 
zmien.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 256
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. ENTSO pre elektrinu a ENTSO 
pre plyn súčasne predložia Komisii 
dokument, v ktorom vysvetlia dôvody 
navrhovaných aktualizácií a prečo tieto 
aktualizácie nepovažujú za závažné. Ak sa 
Komisia domnieva, že tieto aktualizácie 
nie sú závažné, písomne požiada ENTSO 
pre elektrinu a ENTSO pre plyn o 
predloženie metodík. V takom prípade sa 
uplatňuje postup opísaný v odsekoch 2 až 
5.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. ENTSO pre elektrinu a ENTSO 
pre plyn do dvoch týždňov od schválenia 
agentúrou alebo Komisiou v súlade s 
odsekmi 5 a 6 uverejnia svoje príslušné 
metodiky na svojich webových sídlach. 
Príslušné vstupné údaje a iné relevantné 
údaje o sieti, tokoch zaťaženia a trhu 
zverejnia v dostatočne presnej forme v 
súlade s vnútroštátnym právom a 
príslušnými dohodami o zachovaní 
dôvernosti.

8. Agentúra do dvoch týždňov od 
schválenia Komisiou v súlade s odsekom 5 
uverejní metodiky na svojom webovom 
sídle. Príslušné vstupné údaje a iné 
relevantné údaje o sieti, tokoch zaťaženia a 
trhu agentúra zverejní v dostatočne presnej 
forme v súlade s vnútroštátnym právom a 
príslušnými dohodami o zachovaní 
dôvernosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
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Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. ENTSO pre elektrinu a ENTSO pre 
plyn do dvoch týždňov od schválenia 
agentúrou alebo Komisiou v súlade s 
odsekmi 5 a 6 uverejnia svoje príslušné 
metodiky na svojich webových sídlach. 
Príslušné vstupné údaje a iné relevantné 
údaje o sieti, tokoch zaťaženia a trhu 
zverejnia v dostatočne presnej forme v 
súlade s vnútroštátnym právom a 
príslušnými dohodami o zachovaní 
dôvernosti.

8. ENTSO pre elektrinu a ENTSO pre 
plyn do dvoch týždňov od schválenia 
Komisiou v súlade s odsekmi 5 a 6 
uverejnia svoje príslušné metodiky na 
svojich webových sídlach. Príslušné 
vstupné údaje a iné relevantné údaje o sieti, 
tokoch zaťaženia a trhu zverejnia v 
dostatočne presnej forme v súlade s 
vnútroštátnym právom a príslušnými 
dohodami o zachovaní dôvernosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Metodiky sa pravidelne aktualizujú 
a zdokonaľujú na základe postupu 
opísaného v odsekoch 1 až 6. Agentúra 
môže z vlastnej iniciatívy alebo na základe 
riadne odôvodnených žiadostí národných 
regulačných orgánov alebo 
zainteresovaných strán a po oficiálnych 
konzultáciách s organizáciami 
zastupujúcimi všetky príslušné 
zainteresované strany a Komisiu o také 
aktualizácie a zdokonalenia požiadať s 
náležitým odôvodnením a v primeranej 
lehote. Agentúra zverejní žiadosti 
národných regulačných orgánov alebo 
zainteresovaných strán a všetky príslušné 
dokumenty, ktoré nie sú citlivé z 

9. Metodiky sa na žiadosť Komisie 
pravidelne aktualizujú a zdokonaľujú na 
základe postupu opísaného v odsekoch 1 až 
6. Agentúra môže z vlastnej iniciatívy 
alebo na základe riadne odôvodnených 
žiadostí národných regulačných orgánov 
alebo zainteresovaných strán a po 
oficiálnych konzultáciách s organizáciami 
zastupujúcimi všetky príslušné 
zainteresované strany a Komisiu o také 
aktualizácie a zdokonalenia požiadať s 
náležitým odôvodnením a v primeranej 
lehote. Agentúra zverejní žiadosti 
národných regulačných orgánov alebo 
zainteresovaných strán a všetky príslušné 
dokumenty, ktoré nie sú citlivé z 
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obchodného hľadiska, ktoré viedli k 
žiadosti agentúry o aktualizáciu alebo 
zdokonalenie.

obchodného hľadiska, ktoré viedli k 
žiadosti agentúry o aktualizáciu alebo 
zdokonalenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Metodiky sa pravidelne aktualizujú 
a zdokonaľujú na základe postupu 
opísaného v odsekoch 1 až 6. Agentúra 
môže z vlastnej iniciatívy alebo na základe 
riadne odôvodnených žiadostí národných 
regulačných orgánov alebo 
zainteresovaných strán a po oficiálnych 
konzultáciách s organizáciami 
zastupujúcimi všetky príslušné 
zainteresované strany a Komisiu o také 
aktualizácie a zdokonalenia požiadať s 
náležitým odôvodnením a v primeranej 
lehote. Agentúra zverejní žiadosti 
národných regulačných orgánov alebo 
zainteresovaných strán a všetky príslušné 
dokumenty, ktoré nie sú citlivé z 
obchodného hľadiska, ktoré viedli k 
žiadosti agentúry o aktualizáciu alebo 
zdokonalenie.

9. Metodiky sa pravidelne aktualizujú 
a zdokonaľujú na základe postupu 
opísaného v tomto článku. Agentúra môže 
z vlastnej iniciatívy alebo na základe 
riadne odôvodnených žiadostí národných 
regulačných orgánov alebo 
zainteresovaných strán a po oficiálnych 
konzultáciách s organizáciami 
zastupujúcimi všetky príslušné 
zainteresované strany a Komisiu o také 
aktualizácie a zdokonalenia požiadať s 
náležitým odôvodnením a v primeranej 
lehote. Agentúra zverejní žiadosti 
národných regulačných orgánov alebo 
zainteresovaných strán a všetky príslušné 
dokumenty, ktoré nie sú citlivé z 
obchodného hľadiska, ktoré viedli k 
žiadosti agentúry o aktualizáciu alebo 
zdokonalenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Agentúra každé tri roky stanoví a 10. Agentúra každé tri roky stanoví a 
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uverejní súbor ukazovateľov a 
zodpovedajúce referenčné hodnoty na 
porovnanie jednotkových investičných 
nákladov za porovnateľné projekty v 
kategóriách infraštruktúry uvedených v 
bodoch 1 a 3 prílohy II. Uvedené 
referenčné hodnoty môžu ENTSO pre 
elektrinu a ENTSO pre plyn použiť na 
analýzy nákladov a prínosov vykonané na 
účely nasledujúcich desaťročných plánov 
rozvoja siete pre celú Úniu. Prvý z 
takýchto ukazovateľov sa uverejní do [1. 
novembra 2022].

uverejní súbor ukazovateľov a 
zodpovedajúce referenčné hodnoty na 
porovnanie jednotkových investičných 
nákladov za porovnateľné projekty v 
kategóriách infraštruktúry uvedených v 
bodoch 1 a 3 prílohy II. Prvý z takýchto 
ukazovateľov sa uverejní do [1. novembra 
2022].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. ENTSO pre elektrinu a ENTSO 
pre plyn do [31. decembra 2023] spoločne 
predložia Komisii a agentúre konzistentný 
a prepojený model trhu s energiou a siete 
vrátane infraštruktúry na prenos elektriny, 
prepravu plynu a vodíka, ako aj 
zásobníkov, LNG a elektrolyzérov, 
zahŕňajúci prioritné koridory a oblasti 
energetickej infraštruktúry a vypracovaný 
v súlade so zásadami stanovenými v 
prílohe V.

11. Agentúra do [31. decembra 2023] 
predloží Komisii a členským štátom 
konzistentný a prepojený model trhu s 
energiou a siete vrátane infraštruktúry na 
prenos elektriny, prepravu plynu a vodíka, 
ako aj zásobníkov, tepla a elektrolyzérov, 
zahŕňajúci prioritné koridory a oblasti 
energetickej infraštruktúry a vypracovaný 
v súlade so zásadami stanovenými v 
prílohe V.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 12
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. Konzistentný a prepojený model 
uvedený v odseku 11 zahŕňa prinajmenšom 
vzájomné prepojenia jednotlivých odvetví 
vo všetkých fázach plánovania 
infraštruktúry, konkrétne scenáre, určenie 
infraštruktúrnych nedostatkov, najmä 
pokiaľ ide o cezhraničné kapacity, a 
posudzovanie projektov.

12. Konzistentný a prepojený model 
uvedený v odseku 11 zahŕňa prinajmenšom 
vzájomné prepojenia jednotlivých odvetví 
vo všetkých fázach plánovania 
infraštruktúry, konkrétne scenáre a určenie 
infraštruktúrnych nedostatkov v nich, 
najmä pokiaľ ide o cezhraničné kapacity v 
rámci scenárov, a posudzovanie projektov. 
ENTSO-E a ENTSO G zahrnú do 
prepojeného modelu plán budúceho 
začlenenia iných odvetví relevantných pre 
riadny rozvoj elektrizačnej sústavy a 
plynárenskej sústavy a v súlade s 
európskymi, vnútroštátnymi a 
regionálnymi stratégiami rozvoja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Agentúra po uskutočnení 
rozsiahleho konzultačného postupu za 
účasti Komisie a prinajmenšom organizácií 
zastupujúcich všetky príslušné 
zainteresované strany vrátane ENTSO pre 
elektrinu, ENTSO pre plyn, subjektu PDS 
EÚ a príslušných zainteresovaných strán 
v oblasti vodíka do [31. júla 2022] uverejní 
rámcové usmernenia pre spoločné scenáre, 
ktoré vypracujú ENTSO pre elektrinu a 
ENTSO pre plyn. Uvedené usmernenia sa 
podľa potreby pravidelne aktualizujú.

1. Agentúra po uskutočnení 
rozsiahleho konzultačného postupu za 
účasti Komisie a prinajmenšom organizácií 
zastupujúcich všetky príslušné 
zainteresované strany vrátane ENTSO pre 
elektrinu, ENTSO pre plyn, subjektu PDS 
EÚ, zástupcov odvetvia vodíka, odvetvia 
výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, 
poskytovateľov služieb v oblasti flexibility 
a občianskej spoločnosti do [31. júla 2022] 
uverejní rámcové usmernenia pre spoločné 
scenáre, ktoré vypracuje agentúra. 
Uvedené usmernenia sa podľa potreby 
pravidelne aktualizujú.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 265
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Agentúra po uskutočnení 
rozsiahleho konzultačného postupu za 
účasti Komisie a prinajmenšom organizácií 
zastupujúcich všetky príslušné 
zainteresované strany vrátane ENTSO pre 
elektrinu, ENTSO pre plyn, subjektu PDS 
EÚ a príslušných zainteresovaných strán v 
oblasti vodíka do [31. júla 2022] uverejní 
rámcové usmernenia pre spoločné scenáre, 
ktoré vypracujú ENTSO pre elektrinu a 
ENTSO pre plyn. Uvedené usmernenia sa 
podľa potreby pravidelne aktualizujú.

1. Agentúra po uskutočnení 
rozsiahleho konzultačného postupu za 
účasti Komisie, členských štátov a 
prinajmenšom organizácií zastupujúcich 
všetky príslušné zainteresované strany 
vrátane ENTSO pre elektrinu, ENTSO pre 
plyn, subjektu PDS EÚ a príslušných 
zainteresovaných strán v oblasti vodíka do 
[31. júla 2022] uverejní rámcové 
usmernenia pre spoločné scenáre, ktoré 
vypracujú ENTSO pre elektrinu a ENTSO 
pre plyn. Uvedené usmernenia sa podľa 
potreby pravidelne aktualizujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Usmernenia zahŕňajú zásadu prvoradosti 
energetickej efektívnosti a zabezpečujú, 
aby základné scenáre ENTSO pre 
elektrinu a ENTSO pre plyn boli plne v 
súlade s najnovšími strednodobými a 
dlhodobými cieľmi Európskej únie v 
oblasti dekarbonizácie a najnovšími 
dostupnými scenármi Komisie.

Usmerneniami sa vykonáva zásada 
prvoradosti energetickej efektívnosti, a to 
tým, že sa nimi – spolu s príslušnými 
odbornými znalosťami – rozvíjajú 
ukazovatele na posúdenie energetickej 
efektívnosti a nákladovej efektívnosti 
investícií z hľadiska celkovej energetickej 
siete, a zabezpečujú, aby základné scenáre 
agentúry ACER boli plne v súlade s 
najnovšími strednodobými a dlhodobými 
cieľmi Európskej únie v oblasti 
dekarbonizácie a najnovšími dostupnými 
scenármi Komisie.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Usmernenia zahŕňajú zásadu prvoradosti 
energetickej efektívnosti a zabezpečujú, 
aby základné scenáre ENTSO pre elektrinu 
a ENTSO pre plyn boli plne v súlade s 
najnovšími strednodobými a dlhodobými 
cieľmi Európskej únie v oblasti 
dekarbonizácie a najnovšími dostupnými 
scenármi Komisie.

Usmernenia zahŕňajú zásadu prvoradosti 
energetickej efektívnosti a zabezpečujú, 
aby základné scenáre ENTSO pre elektrinu 
a ENTSO pre plyn boli v súlade s 
najnovšími strednodobými a dlhodobými 
cieľmi Európskej únie v oblasti 
dekarbonizácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Usmernenia zahŕňajú zásadu prvoradosti 
energetickej efektívnosti a zabezpečujú, 
aby základné scenáre ENTSO pre elektrinu 
a ENTSO pre plyn boli plne v súlade s 
najnovšími strednodobými a dlhodobými 
cieľmi Európskej únie v oblasti 
dekarbonizácie a najnovšími dostupnými 
scenármi Komisie.

Usmernenia zahŕňajú zásadu prvoradosti 
energetickej efektívnosti a zabezpečujú, 
aby základné scenáre ENTSO pre elektrinu 
a ENTSO pre plyn boli plne v súlade s 
najnovšími strednodobými a dlhodobými 
cieľmi Európskej únie v oblasti 
dekarbonizácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Erik Bergkvist
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Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri vypracúvaní spoločných 
scenárov, ktoré sa majú použiť pre 
desaťročné plány rozvoja siete pre celú 
Úniu, sa ENTSO pre elektrinu a ENTSO 
pre plyn riadia rámcovými usmerneniami 
agentúry.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. ENTSO pre elektrinu a ENTSO pre 
plyn vyzvú organizácie zastupujúce všetky 
príslušné zainteresované strany vrátane 
subjektu PDS EÚ a všetkých príslušných 
zainteresovaných strán v oblasti vodíka, 
aby sa zúčastnili na postupe vypracovania 
scenárov.

3. S cieľom dosiahnuť integrovaný 
energetický systém sa v procese vytvárania 
scenárov agentúrou vyžaduje vyvážená 
hĺbka odborných znalostí týkajúcich sa 
všetkých klimaticky neutrálnych 
energetických riešení, od dopytu cez 
dodávky až po ponuku. Agentúra prizve k 
účasti na procese vytvárania scenárov 
príslušné subjekty s technickými 
odbornými znalosťami vrátane ENTSO 
pre elektrickú energiu a ENTSO pre plyn, 
subjektu PDS EÚ a všetkých príslušných 
zástupcov odvetvia vodíka, odvetvia výroby 
elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov, poskytovateľov služieb v oblasti 
flexibility a občianskej spoločnosti. 
Agentúra ACER podáva správu o tom, 
ako sa z predpokladov vytvára 
konzistentná cesta ku klimatickej 
neutralite.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 271
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. ENTSO pre elektrinu a ENTSO pre 
plyn vyzvú organizácie zastupujúce všetky 
príslušné zainteresované strany vrátane 
subjektu PDS EÚ a všetkých príslušných 
zainteresovaných strán v oblasti vodíka, 
aby sa zúčastnili na postupe vypracovania 
scenárov.

3. ENTSO pre elektrinu a ENTSO pre 
plyn vyzvú výbory pre energetickú 
infraštruktúru v rámci skupín a 
organizácie zastupujúce všetky príslušné 
zainteresované strany vrátane subjektu 
PDS EÚ a všetkých príslušných 
zainteresovaných strán v oblasti vodíka, 
aby sa zúčastnili na postupe vypracovania 
scenárov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. ENTSO pre elektrinu a ENTSO 
pre plyn uverejnia a predložia návrh 
správy o spoločných scenároch agentúre a 
Komisii, aby k nim zaujali stanovisko.

4. Agentúra zverejní a predloží návrh 
správy o spoločných scenároch Komisii, 
aby k nim zaujala stanovisko.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Agentúra do troch mesiacov od 
doručenia návrhu správy o spoločných 

vypúšťa sa
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scenároch spolu s informáciami 
získanými v rámci konzultačného postupu 
a so správou o tom, ako boli zohľadnené, 
poskytne svoje stanovisko ENTSO pre 
elektrinu, ENTSO pre plyn a Komisii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia s náležitým prihliadnutím 
na stanovisko agentúry vymedzené v 
odseku 5 predloží ENTSO pre elektrinu a 
ENTSO pre plyn svoje stanovisko.

6. Komisia predloží svoje stanovisko 
agentúre.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. ENTSO pre elektrinu a ENTSO 
pre plyn upravia svoju správu o 
spoločných scenároch s náležitým 
prihliadnutím na stanovisko agentúry v 
súlade so stanoviskom Komisie a predložia 
aktualizovanú správu Komisii na 
schválenie.

7. Agentúra upraví svoju správu o 
spoločných scenároch v súlade so 
stanoviskom Komisie a predloží 
aktualizovanú správu Komisii na 
schválenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Erik Bergkvist
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Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. ENTSO pre elektrinu a ENTSO 
pre plyn do dvoch týždňov od schválenia 
správy o spoločných scenároch Komisiou v 
súlade s odsekom 7 uverejnia svoju správu 
o spoločných scenároch na svojich 
webových sídlach. Príslušné vstupné a 
výstupné údaje uverejnia v dostatočne 
presnej forme, pričom náležite zohľadnia 
vnútroštátne právne predpisy a príslušné 
dohody o zachovaní dôvernosti.

8. Agentúra do dvoch týždňov od 
schválenia správy o scenároch Komisiou v 
súlade s odsekom 7 uverejní svoju správu 
o scenároch na svojom webovom sídle. 
Príslušné vstupné a výstupné údaje 
uverejní v dostatočne presnej forme, 
pričom náležite zohľadní vnútroštátne 
právne predpisy a príslušné dohody o 
zachovaní dôvernosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Alin Mituța

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri posudzovaní nedostatkov v 
infraštruktúre ENTSO pre elektrinu a 
ENTSO pre plyn dodržiavajú zásadu 
prvoradosti energetickej efektívnosti a 
prioritne zvážia všetky relevantné riešenia 
nesúvisiace s infraštruktúrou s cieľom 
odstrániť zistené nedostatky.

Pri posudzovaní nedostatkov v 
infraštruktúre ENTSO pre elektrinu a 
ENTSO pre plyn dodržiavajú zásadu 
prvoradosti energetickej efektívnosti a 
prioritne zvážia všetky relevantné riešenia 
nesúvisiace s infraštruktúrou s cieľom 
odstrániť zistené nedostatky. Ak v 
infraštruktúre existujú značné medzery, 
siete ENTSO-E a ENTSO-G zvážia 
vhodné technické riešenie, pričom 
zohľadnia osobitosť tejto oblasti, rozdiely 
medzi stupňom znečistenia spôsobeným 
súčasnými energetickými riešeniami 
používanými v regióne a novými 
navrhovanými technológiami, národné 
stratégie rozvoja a politiku súdržnosti. 
Pokiaľ je využívanie infraštruktúry 
zemného plynu pre región najdôležitejším 
a jediným efektívnym riešením, ktoré 
výrazne prispieva k dekarbonizácii a 
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existuje možnosť jej konverzie na plyny z 
nízkouhlíkových zdrojov, sa projekty 
považujú za oprávnené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri posudzovaní nedostatkov v 
infraštruktúre ENTSO pre elektrinu a 
ENTSO pre plyn dodržiavajú zásadu 
prvoradosti energetickej efektívnosti a 
prioritne zvážia všetky relevantné riešenia 
nesúvisiace s infraštruktúrou s cieľom 
odstrániť zistené nedostatky.

Pri posudzovaní nedostatkov v 
infraštruktúre ENTSO pre elektrinu a 
ENTSO pre plyn dodržiavajú zásadu 
prvoradosti energetickej efektívnosti a 
prioritne zvážia všetky relevantné riešenia 
nesúvisiace s infraštruktúrou s cieľom 
odstrániť zistené nedostatky. Na 
zabezpečenie vykonávania zásady 
prvoradosti energetickej efektívnosti siete 
ENTSO a) zabezpečia transparentnosť 
predpokladaného dopytu po energii 
používaného v prípade všetkých palív 
dostupných v danej geografickej oblasti a 
o ktoré sa projekt opiera; b) poskytnú 
harmonogram všetkých riešení 
nesúvisiacich s infraštruktúrou, o ktorých 
sa uvažuje na riešenie zistených 
nedostatkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pred predložením svojich príslušných 
správ ENTSO pre elektrinu a ENTSO pre 

Pred predložením svojich príslušných 
správ ENTSO pre elektrinu a ENTSO pre 
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plyn uskutočnia rozsiahly konzultačný 
postup, do ktorého sa zapoja všetky 
príslušné zainteresované strany vrátane 
subjektu PDS EÚ, všetkých príslušných 
zainteresovaných strán v oblasti vodíka a 
zástupcov všetkých členských štátov, ktoré 
sú súčasťou prioritných koridorov 
vymedzených v prílohe I.

plyn uskutočnia rozsiahly konzultačný 
postup, do ktorého sa zapoja všetky 
príslušné zainteresované strany na strane 
dopytu aj ponuky vrátane subjektu PDS 
EÚ, zástupcov odvetvia vodíka, odvetvia 
výroby elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov, poskytovateľov služieb v oblasti 
flexibility, občianskej spoločnosti a 
zástupcov všetkých členských štátov, ktoré 
sú súčasťou prioritných koridorov 
vymedzených v prílohe I.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pred predložením svojich príslušných 
správ ENTSO pre elektrinu a ENTSO pre 
plyn uskutočnia rozsiahly konzultačný 
postup, do ktorého sa zapoja všetky 
príslušné zainteresované strany vrátane 
subjektu PDS EÚ, všetkých príslušných 
zainteresovaných strán v oblasti vodíka a 
zástupcov všetkých členských štátov, ktoré 
sú súčasťou prioritných koridorov 
vymedzených v prílohe I.

Pred predložením svojich príslušných 
správ ENTSO pre elektrinu a ENTSO pre 
plyn uskutočnia rozsiahly konzultačný 
postup, do ktorého sa zapoja výbory pre 
energetickú infraštruktúru v rámci skupín 
a všetky príslušné zainteresované strany 
vrátane subjektu PDS EÚ, všetkých 
príslušných zainteresovaných strán v 
oblasti vodíka a zástupcov všetkých 
členských štátov, ktoré sú súčasťou 
prioritných koridorov vymedzených v 
prílohe I.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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3. Agentúra do troch mesiacov od 
doručenia správy o nedostatkoch v 
infraštruktúre spolu s informáciami 
získanými v rámci konzultačného postupu 
a so správou o tom, ako boli zohľadnené, 
poskytne svoje stanovisko ENTSO pre 
elektrinu, ENTSO pre plyn a Komisii.

3. Agentúra do troch mesiacov od 
doručenia správy o nedostatkoch v 
infraštruktúre spolu s informáciami 
získanými v rámci konzultačného postupu 
a so správou o tom, ako boli zohľadnené, 
poskytne svoje stanovisko ENTSO pre 
elektrinu, ENTSO pre plyn a Komisii a 
sprístupní ho verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Agentúra do troch mesiacov od 
doručenia správy o nedostatkoch v 
infraštruktúre spolu s informáciami 
získanými v rámci konzultačného postupu 
a so správou o tom, ako boli zohľadnené, 
poskytne svoje stanovisko ENTSO pre 
elektrinu, ENTSO pre plyn a Komisii.

3. Agentúra do dvoch mesiacov od 
doručenia správy o nedostatkoch v 
infraštruktúre spolu s informáciami 
získanými v rámci konzultačného postupu 
a so správou o tom, ako boli zohľadnené, 
poskytne svoje stanovisko ENTSO pre 
elektrinu, ENTSO pre plyn a Komisii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. ENTSO pre elektrinu a ENTSO pre 
plyn pred uverejnením záverečných správ 
o nedostatkoch v infraštruktúre upravia 
svoje správy o nedostatkoch v 
infraštruktúre s náležitým prihliadnutím 
na stanovisko agentúry v súlade so 
stanoviskom Komisie.

5. ENTSO pre elektrinu a ENTSO pre 
plyn upravia svoje správy o nedostatkoch v 
infraštruktúre v súlade so stanoviskom 
agentúry a v súlade so stanoviskom 
Komisie. Ak tieto stanoviská nie sú 
začlenené do záverečných správ o 
nedostatkoch v infraštruktúre, musí sa to 
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odôvodniť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. ENTSO pre elektrinu a ENTSO 
pre plyn predložia aktualizované správy o 
nedostatkoch v infraštruktúre Komisii na 
schválenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Do [31. júla 2022] členské štáty s 
podporou Komisie v rámci svojich 
osobitných prioritných koridorov pre 
sústavy na mori vymedzených v bode 2 
prílohy I a s prihliadnutím na osobitosti a 
vývoj v každom regióne spoločne 
vymedzia a dohodnú sa na spolupráci, 
pokiaľ ide o objem výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov na mori, ktorá sa 
má nasadiť v každej morskej oblasti do 
roku 2050, s priebežnými krokmi v rokoch 
2030 a 2040, so zreteľom na svoje národné 
energetické a klimatické plány, potenciál 
energie z obnoviteľných zdrojov na mori v 
každej morskej oblasti, ochranu životného 
prostredia, adaptáciu na zmenu klímy a iné 
spôsoby využívania mora, ako aj ciele Únie 
v oblasti dekarbonizácie. Uvedená dohoda 

1. Do [31. júla 2023] členské štáty s 
podporou Komisie v rámci svojich 
osobitných prioritných koridorov pre 
sústavy na mori vymedzených v bode 2 
prílohy I a s prihliadnutím na osobitosti a 
vývoj v každom regióne spoločne 
vymedzia, a to bez toho, aby tým boli 
dotknuté neskoršie environmentálne 
hodnotenia, a dohodnú sa na spolupráci, 
pokiaľ ide o objem výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov na mori, ktorá sa 
má nasadiť v každej morskej oblasti do 
roku 2050, s priebežnými krokmi v rokoch 
2030 a 2040, so zreteľom na svoje národné 
energetické a klimatické plány, potenciál 
energie z obnoviteľných zdrojov na mori v 
každej morskej oblasti, ochranu životného 
prostredia, adaptáciu na zmenu klímy a iné 
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sa vypracuje písomne za každú morskú 
oblasť v rámci územia Únie.

spôsoby využívania mora, ako aj ciele Únie 
v oblasti dekarbonizácie. Potenciál každej 
morskej oblasti, pokiaľ ide o obnoviteľné 
zdroje na mori, sa určí prostredníctvom 
správ pripravených Európskou komisiou 
po konzultácii s členskými štátmi a inými 
príslušnými zainteresovanými stranami 
šesť mesiacov pred konečným termínom 
na vytvorenie spoločného plánu sústavy 
na mori pre konkrétny koridor. Uvedená 
nezáväzná dohoda sa vypracuje písomne 
za každú morskú oblasť v rámci územia 
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Do [31. júla 2022] členské štáty s 
podporou Komisie v rámci svojich 
osobitných prioritných koridorov pre 
sústavy na mori vymedzených v bode 2 
prílohy I a s prihliadnutím na osobitosti a 
vývoj v každom regióne spoločne 
vymedzia a dohodnú sa na spolupráci, 
pokiaľ ide o objem výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov na mori, ktorá sa 
má nasadiť v každej morskej oblasti do 
roku 2050, s priebežnými krokmi v rokoch 
2030 a 2040, so zreteľom na svoje národné 
energetické a klimatické plány, potenciál 
energie z obnoviteľných zdrojov na mori v 
každej morskej oblasti, ochranu životného 
prostredia, adaptáciu na zmenu klímy a iné 
spôsoby využívania mora, ako aj ciele Únie 
v oblasti dekarbonizácie. Uvedená dohoda 
sa vypracuje písomne za každú morskú 
oblasť v rámci územia Únie.

1. Do [31. júla 2022] členské štáty s 
podporou Komisie v rámci svojich 
osobitných prioritných koridorov pre 
sústavy na mori vymedzených v bode 2 
prílohy I a s prihliadnutím na osobitosti a 
vývoj v každom regióne spoločne 
vymedzia a dohodnú sa na spolupráci, 
pokiaľ ide o orientačné ciele výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov na mori, 
ktorá sa má nasadiť v každej morskej 
oblasti do roku 2050, s priebežnými 
krokmi v rokoch 2030 a 2040, so zreteľom 
na svoje národné energetické a klimatické 
plány, potenciál energie z obnoviteľných 
zdrojov na mori v každej morskej oblasti, 
ochranu životného prostredia, adaptáciu na 
zmenu klímy a iné spôsoby využívania 
mora, ako aj ciele Únie v oblasti 
dekarbonizácie. Uvedená dohoda sa 
vypracuje písomne za každú morskú oblasť 
v rámci územia Únie.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. ENTSO pre elektrinu do [31. júla 
2023] za účasti príslušných PPS, 
národných regulačných orgánov a Komisie 
a v súlade s dohodou uvedenou v odseku 1 
vypracuje a uverejní plány rozvoja 
integrovanej siete na mori za každú morskú 
oblasť, začínajúci cieľmi do roku 2050 s 
priebežnými krokmi na roky 2030 a 2040 v 
súlade s prioritnými koridormi pre sústavy 
na mori uvedenými v prílohe I, pričom 
zohľadní ochranu životného prostredia a 
iné spôsoby využívania mora. Uvedené 
plány rozvoja integrovanej siete na mori sa 
potom aktualizujú každé tri roky.

2. ENTSO pre elektrinu do [31. júla 
2023] za účasti príslušných PPS, 
národných regulačných orgánov a Komisie 
a v súlade s dohodou uvedenou v odseku 1 
vypracuje a uverejní plány rozvoja 
integrovanej siete na mori za každú morskú 
oblasť, začínajúci cieľmi do roku 2050 s 
priebežnými krokmi na roky 2030 a 2040 v 
súlade s prioritnými koridormi pre sústavy 
na mori uvedenými v prílohe I, pričom 
zohľadní ochranu životného prostredia a 
iné spôsoby využívania mora. Uvedené 
plány rozvoja integrovanej siete na mori sa 
potom aktualizujú každé štyri roky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Na zabezpečenie včasného rozvoja 
sústav na mori pre energiu z 
obnoviteľných zdrojov, ak ENTSO pre 
elektrinu včas nevypracuje plány rozvoja 
integrovanej siete na mori uvedené v 
odseku 2, Komisia na základe odborného 
poradenstva vypracuje za jednotlivé 
prioritné koridory pre sústavy na mori 
stanovené v prílohe I plán rozvoja 

vypúšťa sa
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integrovanej siete na mori pre každú 
morskú oblasť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Do šiestich mesiacov od 
predloženia výsledkov uvedených v odseku 
2 príslušné členské štáty aktualizujú svoju 
písomnú dohodu uvedenú v článku 14 
ods. 1 o aktualizované spoločné určenie 
objemu výroby energie z obnoviteľných 
zdrojov na mori, ktorá sa má nasadiť v 
každej morskej oblasti do roku 2050, s 
priebežnými krokmi v rokoch 2030 a 
2040, a o príslušnú dohodu o spolupráci 
pri dosahovaní týchto objemov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Efektívne vynaložené investičné 
náklady (okrem nákladov na údržbu) 
týkajúce sa projektu spoločného záujmu, 
ktorý patrí do kategórií uvedených v 
prílohe II bode 1 písm. a), b), c) a e) a 
projektov spoločného záujmu, ktoré patria 
do kategórie stanovenej v prílohe II bode 3, 
ak sú v kompetencii národných 
regulačných orgánov, znášajú príslušní 
PPS alebo realizátori projektov 

1. Efektívne vynaložené investičné 
náklady (okrem nákladov na údržbu) 
týkajúce sa projektu spoločného záujmu, 
ktorý patrí do kategórií uvedených v 
prílohe II bode 1 písm. a), b), c), d) a e) a 
projektov spoločného záujmu, ktoré patria 
do kategórie stanovenej v prílohe II bode 
3a v prílohe IV bode 1 písm. c), ak sú v 
kompetencii národných regulačných 
orgánov, znášajú príslušní 
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prenosovej/prepravnej infraštruktúry 
členských štátov, pre ktoré má projekt čistý 
pozitívny vplyv, a pokiaľ ich nekryjú 
poplatky za preťaženie alebo iné poplatky, 
zaplatia ich užívatelia siete v poplatkoch za 
prístup do siete v uvedených členských 
štátoch.

prevádzkovatelia sústavy alebo realizátori 
projektov prenosovej/prepravnej alebo 
distribučnej infraštruktúry členských 
štátov, pre ktoré má projekt čistý pozitívny 
vplyv, a pokiaľ ich nekryjú poplatky za 
preťaženie alebo iné poplatky, zaplatia ich 
užívatelia siete v poplatkoch za prístup do 
siete v uvedených členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Efektívne vynaložené investičné 
náklady (okrem nákladov na údržbu) 
týkajúce sa projektu spoločného záujmu, 
ktorý patrí do kategórií uvedených v 
prílohe II bode 1 písm. a), b), c) a e) a 
projektov spoločného záujmu, ktoré patria 
do kategórie stanovenej v prílohe II bode 3, 
ak sú v kompetencii národných 
regulačných orgánov, znášajú príslušní 
PPS alebo realizátori projektov 
prenosovej/prepravnej infraštruktúry 
členských štátov, pre ktoré má projekt čistý 
pozitívny vplyv, a pokiaľ ich nekryjú 
poplatky za preťaženie alebo iné poplatky, 
zaplatia ich užívatelia siete v poplatkoch za 
prístup do siete v uvedených členských 
štátoch.

1. Efektívne vynaložené investičné 
náklady (okrem nákladov na údržbu) 
týkajúce sa projektu spoločného záujmu, 
ktorý patrí do kategórií uvedených v 
prílohe II bode 1 písm. a), b) a c) a 
projektov spoločného záujmu, ktoré patria 
do kategórie stanovenej v prílohe II bode 3, 
ak sú v kompetencii národných 
regulačných orgánov, znášajú príslušní 
PPS, záujemcovia o investovanie alebo 
realizátori projektov prenosovej/prepravnej 
infraštruktúry členských štátov, pre ktoré 
má projekt čistý pozitívny vplyv, a pokiaľ 
ich nekryjú poplatky za preťaženie alebo 
iné poplatky, zaplatia ich záujmecovia o 
investovanie a užívatelia siete v 
poplatkoch za prístup do siete v uvedených 
členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ustanovenia tohto článku sa 
uplatňujú na projekt spoločného záujmu 
spadajúci do kategórií uvedených v prílohe 
II bode 1 písm. a), b), c) a e), ak aspoň 
jeden realizátor projektu požiada príslušné 
vnútroštátne orgány, aby sa uplatňovali na 
náklady na projekt. Podľa vhodnosti sa 
uplatňujú na projekty spoločného záujmu 
patriace do kategórie vymedzenej v prílohe 
II bode 3, len ak sa už vykonalo posúdenie 
dopytu na trhu, ktoré preukázalo, že 
nemožno očakávať, že efektívne 
vynaložené investičné náklady budú 
pokryté poplatkami.

2. Ustanovenia tohto článku sa 
uplatňujú na projekt spoločného záujmu 
spadajúci do kategórií uvedených v prílohe 
II bode 1 písm. a), b), c), d) a e) a v prílohe 
IV bode 1 písm. c), ak aspoň jeden 
realizátor projektu požiada príslušné 
vnútroštátne orgány, aby sa uplatňovali na 
náklady na projekt. Podľa vhodnosti sa 
uplatňujú na projekty spoločného záujmu 
patriace do kategórie vymedzenej v prílohe 
II bode 3, len ak sa už vykonalo posúdenie 
dopytu na trhu, ktoré preukázalo, že 
nemožno očakávať, že efektívne 
vynaložené investičné náklady budú 
pokryté poplatkami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Do šiestich mesiacov odo dňa, keď 
bola príslušným národným regulačným 
orgánom doručená posledná investičná 
žiadosť, tieto národné regulačné orgány po 
konzultácii s dotknutými realizátormi 
projektov prijmú spoločné koordinované 
rozhodnutia o rozdelení investičných 
nákladov, ktoré má znášať každý 
prevádzkovateľ sústavy v súvislosti s 
týmto projektom, ako aj o ich začlenení do 
poplatkov. Národné regulačné orgány 
zahrnú do poplatkov všetky efektívne 
vynaložené investičné náklady v súlade s 
rozdelením investičných nákladov, ktoré 
má znášať každý prevádzkovateľ sústavy v 
súvislosti s projektom. Národné regulačné 
orgány následne v prípade potreby posúdia, 
či by v dôsledku zahrnutia investičných 

4. Do šiestich mesiacov odo dňa, keď 
bola príslušným národným regulačným 
orgánom doručená posledná investičná 
žiadosť, tieto národné regulačné orgány po 
konzultácii s dotknutými realizátormi 
projektov prijmú spoločné koordinované 
rozhodnutia o rozdelení investičných 
nákladov, ktoré má znášať každý 
prevádzkovateľ sústavy alebo záujemca o 
investovanie v súvislosti s týmto 
projektom, ako aj o ich začlenení do 
poplatkov. Národné regulačné orgány 
zahrnú do poplatkov všetky potrebné 
vynaložené investičné náklady v súlade s 
rozdelením investičných nákladov, ktoré 
má znášať každý prevádzkovateľ sústavy v 
súvislosti s projektom. Národné regulačné 
orgány následne v prípade potreby posúdia, 
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nákladov do poplatkov mohli vzniknúť 
problémy s cenovou dostupnosťou.

či by v dôsledku zahrnutia investičných 
nákladov do poplatkov mohli vzniknúť 
problémy s cenovou dostupnosťou, ktoré 
by mohli viesť k energetickej chudobe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 4 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri cezhraničnom rozdeľovaní nákladov sa 
príslušné národné regulačné orgány v 
konzultácii s dotknutými PPS snažia o 
vzájomnú dohodu založenú najmä na 
informáciách uvedených v odseku 3 písm. 
a) a b). Ich posúdenie je založené na 
rovnakom scenári ako pri postupe výberu 
na vypracovanie zoznamu Únie, v ktorom 
je uvedený projekt spoločného záujmu.

Pri cezhraničnom rozdeľovaní nákladov sa 
príslušné národné regulačné orgány v 
konzultácii s dotknutými 
prevádzkovateľmi sústav snažia o 
vzájomnú dohodu založenú najmä na 
informáciách uvedených v odseku 3 písm. 
a) a b). Ich posúdenie je založené na 
rovnakom scenári ako pri postupe výberu 
na vypracovanie zoznamu Únie, v ktorom 
je uvedený projekt spoločného záujmu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 4 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak projekt spoločného záujmu zmierňuje 
negatívne externality, ako sú kruhové toky, 
a uvedený projekt spoločného záujmu sa v 
členskom štáte realizuje pri zdroji 
negatívnej externality, takéto zmiernenie sa 
nepovažuje za cezhraničný prínos, a preto 
netvorí základ rozdelenia nákladov medzi 
PPS členských štátov postihnutých 
uvedenými negatívnymi externalitami.

Ak projekt spoločného záujmu zmierňuje 
negatívne externality, ako sú kruhové toky, 
a uvedený projekt spoločného záujmu sa v 
členskom štáte realizuje pri zdroji 
negatívnej externality, takéto zmiernenie sa 
nepovažuje za cezhraničný prínos, a preto 
netvorí základ rozdelenia nákladov medzi 
prevádzkovateľov sústav členských štátov 
postihnutých uvedenými negatívnymi 
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externalitami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Komisia do [31. decembra 2022] 
prijme vykonávacie akty obsahujúce 
záväzné usmernenia na zabezpečenie 
jednotných podmienok vykonávania tohto 
článku a cezhraničného rozdelenia 
nákladov na sústavy na mori pre energiu z 
obnoviteľných zdrojov, ako sa uvádza v 
článku 15 ods. 1. Usmernenia sa musia 
vzťahovať aj na osobitnú situáciu sústav na 
mori pre projekty spoločného záujmu v 
oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, a 
to zahrnutím zásad koordinácie 
cezhraničného rozdelenia ich nákladov s 
finančnými, trhovými a politickými 
podmienkami týkajúcimi sa lokalít na 
výrobu elektriny na mori, ktoré sú k nim 
pripojené. Pri prijímaní alebo zmene 
usmernení sa Komisia radí s ACER, 
ENTSO pre elektrinu, ENTSO pre plyn 
a prípadne s ostatnými zainteresovanými 
stranami. Uvedené vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 21 ods. 2.

10. Komisia do [31. decembra 2022] 
prijme vykonávacie akty obsahujúce 
záväzné usmernenia na zabezpečenie 
jednotných podmienok vykonávania tohto 
článku na cezhraničné rozdelenie 
nákladov na sústavy na mori pre energiu z 
obnoviteľných zdrojov, ako sa uvádza v 
článku 15 ods. 1. Usmernenia sa musia 
vzťahovať aj na osobitnú situáciu sústav na 
mori pre projekty spoločného záujmu v 
oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, a 
to zahrnutím zásad koordinácie 
cezhraničného rozdelenia ich nákladov s 
finančnými, trhovými a politickými 
podmienkami týkajúcimi sa lokalít na 
výrobu elektriny na mori, ktoré sú k nim 
pripojené. Pri prijímaní alebo zmene 
usmernení sa Komisia radí s ACER, 
ENTSO pre elektrinu, ENTSO pre plyn 
a prípadne s ostatnými zainteresovanými 
stranami. Uvedené vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 21 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Národné regulačné orgány vo 
svojom rozhodnutí o udelení stimulov 
uvedených v odseku 1 zohľadnia výsledky 
analýzy nákladov a prínosov na základe 
metodiky vypracovanej podľa článku 11, a 
najmä pozitívne externality projektu pre 
región alebo celú Úniu. Národné regulačné 
orgány pri porovnávaní s alternatívou s 
menším rizikom ďalej analyzujú špecifické 
riziká znášané realizátormi projektov, 
prijaté zmierňovacie opatrenia a 
odôvodnenie rizikového profilu so 
zreteľom na čistý pozitívny vplyv projektu. 
Oprávnené riziká zahŕňajú najmä riziká 
spojené s novými prenosovými 
technológiami tak na pevnine, ako aj na 
mori, riziká spojené s nedostatočnou 
úhradou nákladov a riziká vývoja.

2. Národné regulačné orgány vo 
svojom rozhodnutí o udelení stimulov 
uvedených v odseku 1 zohľadnia 
umiestnenie trvajúcich projektov, 
výsledky analýzy nákladov a prínosov na 
základe metodiky vypracovanej podľa 
článku 11, a najmä pozitívne externality 
projektu pre región alebo celú Úniu. 
Národné regulačné orgány pri porovnávaní 
s alternatívou s menším rizikom ďalej 
analyzujú špecifické riziká znášané 
realizátormi projektov, prijaté 
zmierňovacie opatrenia a odôvodnenie 
rizikového profilu so zreteľom na čistý 
pozitívny vplyv projektu. Oprávnené riziká 
zahŕňajú najmä riziká spojené s novými 
prenosovými technológiami tak na 
pevnine, ako aj na mori, riziká spojené s 
nedostatočnou úhradou nákladov a riziká 
vývoja.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 298
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Národné regulačné orgány vo 
svojom rozhodnutí o udelení stimulov 
uvedených v odseku 1 zohľadnia výsledky 
analýzy nákladov a prínosov na základe 
metodiky vypracovanej podľa článku 11, a 
najmä pozitívne externality projektu pre 
región alebo celú Úniu. Národné regulačné 
orgány pri porovnávaní s alternatívou s 
menším rizikom ďalej analyzujú špecifické 
riziká znášané realizátormi projektov, 
prijaté zmierňovacie opatrenia a 
odôvodnenie rizikového profilu so 
zreteľom na čistý pozitívny vplyv projektu. 
Medzi oprávnené riziká patria najmä riziká 

2. Národné regulačné orgány vo 
svojom rozhodnutí o udelení stimulov 
uvedených v odseku 1 zohľadnia výsledky 
analýzy nákladov a prínosov na základe 
metodiky vypracovanej podľa článku 11, a 
najmä pozitívne externality projektu pre 
región alebo celú Úniu. Národné regulačné 
orgány pri porovnávaní s alternatívou s 
menším rizikom ďalej analyzujú špecifické 
riziká znášané realizátormi projektov, 
prijaté zmierňovacie opatrenia a 
odôvodnenie rizikového profilu so 
zreteľom na čistý pozitívny vplyv projektu. 
Medzi oprávnené riziká patria najmä riziká 
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spojené s novými prenosovými 
technológiami tak na pevnine, ako aj na 
mori, riziká spojené s nedostatočnou 
návratnosťou nákladov a riziká vývoja.

spojené s novými prenosovými a 
distribučnými technológiami tak na 
pevnine, ako aj na mori, riziká spojené s 
nedostatočnou návratnosťou nákladov a 
riziká vývoja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri rozhodnutí sa zohľadní 
špecifický charakter znášaného rizika a 
môžu sa ním udeliť stimuly, ktoré okrem 
iného zahŕňajú tieto opatrenia:

3. Pri rozhodnutí o udelení stimulov 
sa zohľadní špecifický charakter znášaného 
rizika príslušného projektu a udelia sa 
ním stimuly, ktoré okrem iného zahŕňajú 
jedno alebo viaceré z týchto opatrení:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) pravidlá pre anticipačné investície; a) pravidlá pre anticipačné investície; 
alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) pravidlá zabezpečenia ďalšej 
návratnosti kapitálu investovaného do 
projektu;

c) pravidlá zabezpečenia ďalšej 
návratnosti kapitálu investovaného do 
projektu realizátorom projektu v prípade 
daného projektu v rámci určitého 
percentuálneho podielu nad rámec 
regulovanej miery ziskovosti schválenej 
podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov; alebo 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) iné opatrenia, ktoré sa považujú za 
potrebné a vhodné.

d) pravidlá uznávania nákladov 
(CAPEX a OPEX), ktoré zahŕňajú:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – písmeno d – bod 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.  budúce regulované odpisy v 
prípade všetkých nákladov CAPEX, 
pokiaľ ide o významnú údržbu, opravu 
alebo nahradenie akýchkoľvek aktív 
súvisiacich s projektom; a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304



AM\1230371SK.docx 143/201 PE692.632v01-00

SK

Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – písmeno d – bod 2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. neodložené plnohodnotné uznanie 
akýchkoľvek prevádzkových nákladov na 
aktíva súvisiace s projektom a oslobodenie 
projektov od cieľov v oblasti efektívnosti a 
súvisiacich odpočtov podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – písmeno d – bod 3 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. bonus za inteligentné technológie 
pre inovatívne riešenia integrácie 
digitálnych a obnoviteľných zdrojov 
vrátane riešení vyvinutých v rámci 
programu Horizont Európa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Ak opatrenia uvedené v odsekoch 5 
a 6 nie sú dostatočné na zabezpečenie 
včasnej realizácie projektov spoločného 
záujmu, Komisia môže vydať usmernenia 
týkajúce sa stimulov stanovených v tomto 

7. Ak opatrenia uvedené v odsekoch 5 
a 6 nie sú dostatočné na zabezpečenie 
včasnej realizácie projektov spoločného 
záujmu, Komisia vydá usmernenia týkajúce 
sa stimulov stanovených v tomto článku v 
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článku. odseku 3 písm. c) alebo d).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Projekty spoločného záujmu 
spadajúce do kategórií uvedených v prílohe 
II bode 1 písm. a), b), c) a e) a v prílohe II 
bode 3, okrem projektov uskladňovania 
elektriny v prečerpávacích vodných 
elektrárňach, sú takisto oprávnené na 
finančnú pomoc Únie vo forme grantov na 
práce, ak spĺňajú všetky z týchto kritérií:

2. Projekty spoločného záujmu 
spadajúce do kategórií uvedených v prílohe 
II bode 1 písm. a), b), c) a e) a v prílohe II 
bode 3 sú takisto oprávnené na finančnú 
pomoc Únie vo forme grantov na práce, ak 
spĺňajú všetky z týchto kritérií:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Podpora posilnenia postavenia 
zainteresovaných strán vzhľadom na 
plnenie ich úlohy vo výbore pre 
energetickú infraštruktúru podľa článku 
3 ods. 1a je oprávnená na finančnú 
pomoc Únie vo forme grantov na 
budovanie kapacít, získavanie zručností a 
na odbornú prípravu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
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Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 sa Komisii udeľuje na 
obdobie siedmich rokov od [1. januára 
2022]. Komisia vypracuje správu týkajúcu 
sa delegovania právomoci najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím tohto 
sedemročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje 
o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri 
mesiace pred koncom každého obdobia.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 3 sa Komisii udeľuje na 
obdobie štyroch rokov od [1. januára 
2022]. Komisia vypracuje správu týkajúcu 
sa delegovania právomoci najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím tohto 
sedemročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje 
o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri 
mesiace pred koncom každého obdobia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. V správe sa musia zohľadňovať 
výsledky analýzy nákladov a prínosov 
vypracovanej podľa článku 11 pre 
desaťročné plány rozvoja siete a projekty 
spoločného záujmu v celej Únii, ktoré 
patria do kategórií uvedených v prílohe II 
bode 1 písm. a), b), c), e) a bode 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Franc Bogovič
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Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia najneskôr 31. decembra 2027 
zverejní správu o realizácii projektov 
spoločného záujmu a predloží ju 
Európskemu parlamentu a Rade. V 
uvedenej správe poskytne hodnotenie:

Komisia najneskôr 31. decembra 2027 
zverejní správu o realizácii projektov 
spoločného záujmu a predloží ju 
Európskemu parlamentu a Rade. V správe 
sa musia zohľadňovať výsledky analýzy 
nákladov a prínosov vypracovanej podľa 
článku 11 pre desaťročné plány rozvoja 
siete a projekty spoločného záujmu v celej 
Únii, ktoré patria do kategórií uvedených 
v prílohe II bode 1 písm. a), b), c) a e) a 
bode 3. V uvedenej správe poskytne 
hodnotenie:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) hlavné očakávané prínosy a 
náklady na projekty s výnimkou 
akýchkoľvek citlivých obchodných 
informácií;

c) hlavné očakávané prínosy a 
náklady, vyplývajúce z analýzy nákladov a 
prínosov vypracovanej podľa článku 11, 
na projekty s výnimkou akýchkoľvek 
citlivých obchodných informácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 2 – bod 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Sústava na mori na juhu a východe: 6. Sústava na mori na juhu a západe: 
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rozvoj elektrizačných sústav na mori alebo 
rozvoj integrovaných elektrizačných sústav 
na mori a súvisiace prepojovacie vedenia 
v Stredozemnom mori, Čiernom mori 
a v susediacich vodách na prenos elektriny 
z obnoviteľných zdrojov energie na mori 
do centier jej spotreby a uchovávania a na 
zvýšenie cezhraničnej výmeny elektrickej 
energie.

rozvoj elektrizačných sústav na mori alebo 
rozvoj integrovaných elektrizačných sústav 
na mori a súvisiace prepojovacie vedenia 
v Stredozemnom mori (vrátane 
Cádizského zálivu) a v susediacich vodách 
na prenos elektriny z obnoviteľných 
zdrojov energie na mori do centier jej 
spotreby a uchovávania a na zvýšenie 
cezhraničnej výmeny elektrickej energie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 2 – bod 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dotknuté členské štáty: Bulharsko, 
Cyprus, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, 
Malta, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko a 
Taliansko.

Dotknuté členské štáty: Francúzsko, 
Grécko, Malta, Portugalsko, Španielsko a 
Taliansko.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 2 – bod 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Sústava na mori v juhozápadnej 
Európe: rozvoj elektrizačných sústav na 
mori alebo rozvoj integrovaných 
elektrizačných sústav na mori a súvisiace 
prepojovacie vedenia vo vodách severného 
Atlantického oceánu na prenos elektriny 
z obnoviteľných zdrojov energie na mori 
do centier jej spotreby a uchovávania a na 
zvýšenie cezhraničnej výmeny elektrickej 
energie.

7. Sústava na mori na juhu 
a východe: rozvoj elektrizačných sústav na 
mori alebo rozvoj integrovaných 
elektrizačných sústav na mori a súvisiace 
prepojovacie vedenia v Stredozemnom 
mori, Čiernom mori a v susediacich 
vodách na prenos elektriny 
z obnoviteľných zdrojov energie na mori 
do centier jej spotreby a uchovávania a na 
zvýšenie cezhraničnej výmeny elektrickej 
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energie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 2 – bod 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dotknuté členské štáty: Francúzsko, Írsko, 
Portugalsko a Španielsko.

Dotknuté členské štáty: Bulharsko, 
Cyprus, Grécko, Chorvátsko, Rumunsko, 
Slovinsko a Taliansko.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 2 – bod 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Atlantická sieť na mori: rozvoj 
elektrizačných sústav na mori alebo rozvoj 
integrovaných elektrizačných sústav na 
mori a súvisiace prepojovacie vedenia vo 
vodách severného Atlantického oceánu na 
prenos elektriny z obnoviteľných zdrojov 
energie na mori do centier jej spotreby 
a uchovávania a na zvýšenie cezhraničnej 
výmeny elektrickej energie.
Dotknuté členské štáty: Francúzsko, 
Írsko, Portugalsko a Španielsko.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 318
Franc Bogovič
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Návrh nariadenia
Príloha I – časť 3 – bod 8 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Vodíkové prepojovacie vedenia 
v západnej Európe („HI West“): vodíková 
infraštruktúra umožňujúca vznik 
integrovanej vodíkovej opornej štruktúry, 
ktorá spája krajiny regiónu a rieši ich 
špecifické infraštruktúrne potreby v oblasti 
vodíka, pričom prispieva k vzniku 
celoúniovej siete na prepravu vodíka a 
umožňuje spotrebu koncového používateľa 
vo všetkých odvetviach.

8. Vodíkové prepojovacie vedenia 
v západnej Európe („HI West“): vodíková 
infraštruktúra vrátane prechodnej; 
využívanie zmiešavania s plynom, zmeny 
účelu plynárenskej infraštruktúry alebo 
akýchkoľvek iných osobitných riešení pre 
znevýhodnené, menej prepojené, okrajové 
alebo izolované regióny a členské štáty, 
napríklad ostrovy, čo umožňuje vznik 
integrovanej vodíkovej opornej štruktúry, 
ktorá priamo alebo nepriamo (aj 
prostredníctvom tretích krajín) prepája 
krajiny regiónu a rieši ich špecifické 
infraštruktúrne potreby v oblasti vodíka, 
pričom prispieva k vzniku celoúniovej siete 
na prepravu vodíka a umožňuje spotrebu 
koncového používateľa vo všetkých 
odvetviach. Zariadenia na premenu 
elektrickej energie na plyn vrátane 
elektrolyzérov: podpora zavádzania 
riešení konverzie elektrickej energie na 
plyn, ktorých cieľom je umožniť zníženie 
emisií skleníkových plynov a prispieť 
k bezpečnej, efektívnej a spoľahlivej 
prevádzke systému a inteligentnej 
integrácii energetického systému. 
Dotknuté členské štáty: Belgicko, Dánsko, 
Francúzsko, Holandsko, Írsko, 
Luxembursko, Malta, Nemecko, 
Portugalsko, Rakúsko, Španielsko 
a Taliansko.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 3 – bod 8 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Vodíkové prepojovacie vedenia 
v západnej Európe („HI West“): vodíková 
infraštruktúra umožňujúca vznik 
integrovanej vodíkovej opornej štruktúry, 
ktorá spája krajiny regiónu a rieši ich 
špecifické infraštruktúrne potreby v oblasti 
vodíka, pričom prispieva k vzniku 
celoúniovej siete na prepravu vodíka a 
umožňuje spotrebu koncového používateľa 
vo všetkých odvetviach.

8. Vodíkové prepojovacie vedenia 
v západnej Európe („HI West“): vodíková 
infraštruktúra vrátane prechodného 
zmiešavania s plynom, zmeny účelu 
plynárenskej infraštruktúry alebo 
akýchkoľvek iných osobitných riešení pre 
znevýhodnené, menej prepojené, okrajové 
alebo izolované regióny a členské štáty, 
napríklad ostrovy, čo umožňuje vznik 
integrovanej vodíkovej opornej štruktúry, 
ktorá priamo alebo nepriamo (aj 
prostredníctvom tretích krajín) prepája 
krajiny regiónu a rieši ich špecifické 
infraštruktúrne potreby v oblasti vodíka, 
pričom prispieva k vzniku celoúniovej siete 
na prepravu vodíka a umožňuje spotrebu 
koncového používateľa vo všetkých 
odvetviach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 3 – bod 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Elektrolyzéry: podpora zavádzania riešení 
premeny elektrickej energie na plyn, 
ktorých cieľom je umožniť zníženie emisií 
skleníkových plynov a prispieť 
k bezpečnej, efektívnej a spoľahlivej 
prevádzke systému a inteligentnej 
integrácii energetického systému. 
Dotknuté členské štáty: Belgicko, Dánsko, 
Francúzsko, Holandsko, Írsko, 
Luxembursko, Malta, Nemecko, 
Portugalsko, Rakúsko, Španielsko 
a Taliansko.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 321
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 3 – bod 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Elektrolyzéry: podpora zavádzania riešení 
premeny elektrickej energie na plyn, 
ktorých cieľom je umožniť zníženie emisií 
skleníkových plynov a prispieť 
k bezpečnej, efektívnej a spoľahlivej 
prevádzke systému a inteligentnej 
integrácii energetického systému. Dotknuté 
členské štáty: Belgicko, Dánsko, 
Francúzsko, Holandsko, Írsko, 
Luxembursko, Malta, Nemecko, 
Portugalsko, Rakúsko, Španielsko 
a Taliansko.

Zariadenia na konverzie elektrickej 
energie na plyn vrátane elektrolyzérov: 
podpora zavádzania riešení premeny 
elektrickej energie na plyn, ktorých cieľom 
je umožniť zníženie emisií skleníkových 
plynov a prispieť k bezpečnej, efektívnej 
a spoľahlivej prevádzke systému 
a inteligentnej integrácii energetického 
systému. Dotknuté členské štáty: Belgicko, 
Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, 
Luxembursko, Malta, Nemecko, 
Portugalsko, Rakúsko, Španielsko 
a Taliansko.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 3 – bod 9 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Vodíkové prepojovacie vedenia 
v stredovýchodnej a juhovýchodnej Európe 
(„HI East“): vodíková infraštruktúra 
umožňujúca vznik integrovanej vodíkovej 
opornej štruktúry, ktorá spája krajiny 
regiónu a rieši ich špecifické 
infraštruktúrne potreby v oblasti vodíka, 
pričom prispieva k vzniku celoúniovej siete 
na prepravu vodíka a umožňuje spotrebu 
koncového používateľa vo všetkých 
odvetviach.

9. Vodíkové prepojovacie vedenia 
v stredovýchodnej a juhovýchodnej Európe 
(„HI East“): vodíková infraštruktúra 
vrátane prechodnej; využívanie 
zmiešavania s plynom, zmeny účelu 
plynárenskej infraštruktúry alebo 
akýchkoľvek iných osobitných riešení pre 
znevýhodnené, menej prepojené, okrajové 
alebo izolované regióny a členské štáty, 
napríklad ostrovy, čo umožňuje vznik 
integrovanej vodíkovej opornej štruktúry, 
ktorá priamo alebo nepriamo (aj 
prostredníctvom tretích krajín) prepája 
krajiny regiónu a rieši ich špecifické 
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infraštruktúrne potreby v oblasti vodíka, 
pričom prispieva k vzniku celoúniovej siete 
na prepravu vodíka a umožňuje spotrebu 
koncového používateľa vo všetkých 
odvetviach. Zariadenia na konverziu 
elektrickej energie na plyn vrátane 
elektrolyzérov: podpora zavádzania 
riešení konverzie elektrickej energie na 
plyn, ktorých cieľom je umožniť zníženie 
emisií skleníkových plynov a prispieť 
k bezpečnej, efektívnej a spoľahlivej 
prevádzke systému a inteligentnej 
integrácii energetického systému. 
Dotknuté členské štáty: Rakúsko, 
Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká 
republika, Nemecko, Grécko, Maďarsko, 
Taliansko, Poľsko, Rumunsko, 
Slovensko, Slovinsko.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 3 – bod 9 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Vodíkové prepojovacie vedenia 
v stredovýchodnej a juhovýchodnej Európe 
(„HI East“): vodíková infraštruktúra 
umožňujúca vznik integrovanej vodíkovej 
opornej štruktúry, ktorá spája krajiny 
regiónu a rieši ich špecifické 
infraštruktúrne potreby v oblasti vodíka, 
pričom prispieva k vzniku celoúniovej siete 
na prepravu vodíka a umožňuje spotrebu 
koncového používateľa vo všetkých 
odvetviach.

9. Vodíkové prepojovacie vedenia 
v stredovýchodnej a juhovýchodnej Európe 
(„HI East“): vodíková infraštruktúra 
vrátane prechodného zmiešavania s 
plynom, zmeny účelu plynárenskej 
infraštruktúry alebo akýchkoľvek iných 
osobitných riešení pre znevýhodnené, 
menej prepojené, okrajové alebo izolované 
členské štáty a regióny, napríklad ostrovy, 
čo umožňuje vznik integrovanej vodíkovej 
opornej štruktúry, ktorá priamo alebo 
nepriamo (aj prostredníctvom tretích 
krajín) prepája krajiny regiónu a rieši ich 
špecifické infraštruktúrne potreby v oblasti 
vodíka, pričom prispieva k vzniku 
celoúniovej siete na prepravu vodíka a 
umožňuje spotrebu koncového používateľa 
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vo všetkých odvetviach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 3 – bod 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Elektrolyzéry: podpora zavádzania riešení 
premeny elektrickej energie na plyn, 
ktorých cieľom je umožniť zníženie emisií 
skleníkových plynov a prispieť 
k bezpečnej, efektívnej a spoľahlivej 
prevádzke systému a inteligentnej 
integrácii energetického systému. 
Dotknuté členské štáty: Bulharsko, 
Cyprus, Česká republika, Grécko, 
Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, 
Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, 
Slovinsko a Taliansko.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 3 – bod 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Elektrolyzéry: podpora zavádzania riešení 
premeny elektrickej energie na plyn, 
ktorých cieľom je umožniť zníženie emisií 
skleníkových plynov a prispieť 
k bezpečnej, efektívnej a spoľahlivej 
prevádzke systému a inteligentnej 
integrácii energetického systému. Dotknuté 
členské štáty: Bulharsko, Cyprus, Česká 
republika, Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, 

Zariadenia na konverziu elektrickej 
energie na plyn vrátane elektrolyzérov: 
podpora zavádzania riešení premeny 
elektrickej energie na plyn, ktorých cieľom 
je umožniť zníženie emisií skleníkových 
plynov a prispieť k bezpečnej, efektívnej 
a spoľahlivej prevádzke systému 
a inteligentnej integrácii energetického 
systému. Dotknuté členské štáty: 
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Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, 
Slovensko, Slovinsko a Taliansko.

Bulharsko, Cyprus, Česká republika, 
Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, 
Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, 
Slovinsko a Taliansko.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 3 – bod 10 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Plán prepojenia baltského trhu 
s energiou v odvetví vodíka („BEMIP 
Hydrogen“): vodíková infraštruktúra 
umožňujúca vznik integrovanej vodíkovej 
opornej štruktúry, ktorá spája krajiny 
regiónu a rieši ich špecifické 
infraštruktúrne potreby v oblasti vodíka, 
pričom prispieva k vzniku celoúniovej siete 
na prepravu vodíka a umožňuje spotrebu 
koncového používateľa vo všetkých 
odvetviach.

10. Plán prepojenia baltského trhu 
s energiou v odvetví vodíka („BEMIP 
Hydrogen“): vodíková infraštruktúra a 
zmena účelu existujúcej infraštruktúry 
zemného plynu s cieľom umožniť vznik 
integrovanej vodíkovej opornej štruktúry, 
ktorá spája krajiny regiónu a rieši ich 
špecifické infraštruktúrne potreby v oblasti 
vodíka, pričom prispieva k vzniku 
celoúnijnej siete na prepravu vodíka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 4 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. Cezhraničná sieť pre oxid uhličitý: 
rozvoj infraštruktúry na prepravu oxidu 
uhličitého medzi členskými štátmi a so 
susednými tretími krajinami s ohľadom 
na zavádzanie zachytávania a ukladania 
oxidu uhličitého.

vypúšťa sa
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Dotknuté členské štáty: všetky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 4 – bod 12 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. Cezhraničná sieť pre oxid uhličitý: 
rozvoj infraštruktúry na prepravu oxidu 
uhličitého medzi členskými štátmi a so 
susednými tretími krajinami s ohľadom na 
zavádzanie zachytávania a ukladania oxidu 
uhličitého.

12. Cezhraničná sieť pre oxid uhličitý: 
rozvoj infraštruktúry na prepravu a 
skladovanie oxidu uhličitého medzi 
členskými štátmi a so susednými tretími 
krajinami s ohľadom na zavádzanie 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 4 – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13. Inteligentné plynárenské siete: 
zavedenie technológií inteligentných 
plynárenských sietí v celej Únii s cieľom 
efektívne integrovať do plynárenskej siete 
rôzne obnoviteľné a nízkouhlíkové zdroje 
plynu, podporiť zavádzanie inovačných 
riešení pre riadenie siete a uľahčiť 
inteligentnú integráciu odvetvia 
energetiky a reakciu na strane spotreby.

vypúšťa sa

Dotknuté členské štáty: všetky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 330
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Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 4 – bod 13 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13. Inteligentné plynárenské siete: 
zavedenie technológií inteligentných 
plynárenských sietí v celej Únii s cieľom 
efektívne integrovať do plynárenskej siete 
rôzne obnoviteľné a nízkouhlíkové zdroje 
plynu, podporiť zavádzanie inovačných 
riešení pre riadenie siete a uľahčiť 
inteligentnú integráciu odvetvia energetiky 
a reakciu na strane spotreby.

13. Inteligentné plynárenské siete: 
zavedenie technológií inteligentných 
plynárenských sietí v celej Únii s cieľom 
efektívne integrovať do plynárenskej siete 
rôzne obnoviteľné a nízkouhlíkové zdroje 
plynu, a to aj prostredníctvom ich zmesí 
s metánom, podporiť zavádzanie 
inovačných technologických, 
mechanických alebo konštrukčných 
riešení, aj s podporou digitálnych 
nástrojov, pre riadenie siete a uľahčiť 
inteligentnú integráciu odvetvia energetiky 
a reakciu na strane spotreby.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 331
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Príloha 13 – časť 4 – bod 13 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13. Inteligentné plynárenské siete: 
zavedenie technológií inteligentných 
plynárenských sietí v celej Únii s cieľom 
efektívne integrovať do plynárenskej siete 
rôzne obnoviteľné a nízkouhlíkové zdroje 
plynu, podporiť zavádzanie inovačných 
riešení pre riadenie siete a uľahčiť 
inteligentnú integráciu odvetvia energetiky 
a reakciu na strane spotreby.

13. Inteligentné plynárenské siete: 
zavedenie technológií inteligentných 
plynárenských sietí v celej Únii s cieľom 
efektívne integrovať do plynárenskej siete 
rôzne obnoviteľné a nízkouhlíkové zdroje 
plynu, najmä prostredníctvom ich zmesí s 
metánom, podporiť zavádzanie inovačných 
digitálnych, technologických, 
mechanických alebo konštrukčných 
riešení pre riadenie siete a uľahčiť 
inteligentnú integráciu odvetvia energetiky 
a reakciu na strane spotreby.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 332
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Príloha 13 – časť 4 – bod 13 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13. Inteligentné plynárenské siete: 
zavedenie technológií inteligentných 
plynárenských sietí v celej Únii s cieľom 
efektívne integrovať do plynárenskej siete 
rôzne obnoviteľné a nízkouhlíkové zdroje 
plynu, podporiť zavádzanie inovačných 
riešení pre riadenie siete a uľahčiť 
inteligentnú integráciu odvetvia energetiky 
a reakciu na strane spotreby.

13. Inteligentné plynárenské siete: 
zavedenie technológií inteligentných 
plynárenských sietí v celej Únii s cieľom 
efektívne integrovať do plynárenskej siete 
rôzne obnoviteľné zdroje, podporiť 
zavádzanie inovačných riešení pre riadenie 
siete a uľahčiť inteligentnú integráciu 
odvetvia energetiky a reakciu na strane 
spotreby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 4 – bod 13 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13a. Infraštruktúra zemného plynu: 
dokončenie projektov plynárenskej 
infraštruktúry na účely zlepšenia 
integrácie trhu, bezpečnosti dodávok a 
hospodárskej súťaže, ktoré prispievajú k 
udržateľnosti.
Dotknuté členské štáty: všetky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc
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Návrh nariadenia
Príloha I – časť 4 – bod 13b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13b. Zavádzanie plynárenskej sústavy: 
rozvoj vybraných projektov plynárenskej 
infraštruktúry, ktorým už bol udelený 
štatút projektu spoločného záujmu podľa 
predchádzajúceho nariadenia alebo v 
prípade ktorých možno preukázať 
pokročilú úroveň ich vykonávania alebo 
štádium zrelosti alebo ktoré môžu, počas 
prechodného obdobia do roku 2040, 
prispieť k propagácii vodíka a plynov z 
obnoviteľných a nízkouhlíkových zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 335
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) nadzemné prenosové vedenia veľmi 
vysokého napätia, ak sú určené pre napätie 
220 kV alebo viac, a podzemné 
a podmorské prenosové káble, ak sú určené 
pre napätie 150 kV alebo viac;

a) nadzemné prenosové vedenia veľmi 
vysokého napätia, ak sú určené pre napätie 
220 kV alebo viac, vrátane všetkých 
fyzických zariadení, ktoré umožňujú 
prepravu elektrickej energie na úrovni 
vysokého a veľmi vysokého napätia 
vrátane nadzemných prenosových vedení 
vysokého napätia so zreteľom na 
vnútroštátne vedenie v členských štátoch 
(so zreteľom na prepojenia medzi 
ostrovmi, ako aj na prepojenia medzi 
ostrovmi a pevninou a prepojenia medzi 
členskými štátmi), a podzemné 
a podmorské prenosové káble, ak sú určené 
pre napätie 150 kV alebo viac;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 336
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) systémy a komponenty, ktoré 
prostredníctvom prevádzkových 
digitálnych platforiem, kontrolných 
systémov a snímacích technológií na 
prenosovej úrovni aj vysokonapäťovej 
distribučnej úrovni integrujú IKT, ktoré sa 
zameriavajú na efektívnejšiu 
a inteligentnejšiu prenosovú a distribučnú 
elektrickú sieť a na zvýšenú kapacitu na 
integráciu nových foriem výroby, 
uskladňovania a spotreby a ktoré uľahčujú 
nové obchodné modely a trhové štruktúry;

d) systémy a komponenty, ktoré 
prostredníctvom prevádzkových 
digitálnych platforiem, kontrolných 
systémov a snímacích technológií na 
prenosovej úrovni aj vysokonapäťovej 
distribučnej úrovni integrujú IKT, ktoré sa 
zameriavajú na efektívnejšiu 
a inteligentnejšiu prenosovú a distribučnú 
elektrickú sieť a na zvýšenú kapacitu na 
integráciu nových foriem výroby, 
uskladňovania, reakcie na strane spotreby 
(napr. tepelné čerpadlá a elektromobily) 
a spotreby a ktoré uľahčujú nové obchodné 
modely a trhové štruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) každé vybavenie alebo zariadenie, 
ktoré patrí do kategórie uvedenej 
v písmene a) a ktoré má dvojakú funkciu: 
prepojenie a prenos elektriny 
z obnoviteľných zdrojov na mori z lokalít 
výroby elektriny na mori do dvoch alebo 
viacerých krajín, ako aj každé priľahlé 
vybavenie alebo zariadenie na mori 
nevyhnutné na bezpečnú, zabezpečenú 
a efektívnu prevádzku vrátane ochranných, 
monitorovacích a kontrolných systémov 
a potrebné rozvodne, ak zároveň 
zabezpečujú interoperabilitu technológií 
a okrem iného aj kompatibilitu na rozhraní 

e) každé vybavenie alebo zariadenie, 
ktoré patrí do kategórie uvedenej 
v písmene a) a ktoré umožňuje prenos 
elektriny z obnoviteľných zdrojov na mori 
z lokalít výroby elektriny na mori do jednej 
alebo viacerých krajín, ako aj každé 
priľahlé vybavenie alebo zariadenie na 
mori nevyhnutné na bezpečnú, 
zabezpečenú a efektívnu prevádzku vrátane 
ochranných, monitorovacích a kontrolných 
systémov a potrebné rozvodne, ak zároveň 
zabezpečujú interoperabilitu technológií 
a okrem iného aj kompatibilitu na rozhraní 
rôznych technológií (ďalej len „sústavy na 
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rôznych technológií (ďalej len „sústavy na 
mori pre energiu z obnoviteľných 
zdrojov“).

mori pre energiu z obnoviteľných 
zdrojov“).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 338
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) každé vybavenie alebo zariadenie, 
ktoré patrí do kategórie uvedenej 
v písmene a) a ktoré má dvojakú funkciu: 
prepojenie a prenos elektriny 
z obnoviteľných zdrojov na mori z lokalít 
výroby elektriny na mori do dvoch alebo 
viacerých krajín, ako aj každé priľahlé 
vybavenie alebo zariadenie na mori 
nevyhnutné na bezpečnú, zabezpečenú 
a efektívnu prevádzku vrátane ochranných, 
monitorovacích a kontrolných systémov 
a potrebné rozvodne, ak zároveň 
zabezpečujú interoperabilitu technológií 
a okrem iného aj kompatibilitu na rozhraní 
rôznych technológií (ďalej len „sústavy na 
mori pre energiu z obnoviteľných 
zdrojov“).

e) každé vybavenie alebo zariadenie, 
ktoré patrí do kategórie uvedenej 
v písmene a) a ktoré umožňuje prenos 
elektriny z obnoviteľných zdrojov na mori 
z lokalít výroby elektriny na mori do jednej 
alebo viacerých krajín, ako aj každé 
priľahlé vybavenie alebo zariadenie na 
mori nevyhnutné na bezpečnú, 
zabezpečenú a efektívnu prevádzku vrátane 
ochranných, monitorovacích a kontrolných 
systémov a potrebné rozvodne, ak zároveň 
zabezpečujú interoperabilitu technológií 
a okrem iného aj kompatibilitu na rozhraní 
rôznych technológií (ďalej len „sústavy na 
mori pre energiu z obnoviteľných 
zdrojov“).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pokiaľ ide o inteligentné 
plynárenské siete:

vypúšťa sa
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a) ktorékoľvek z týchto vybavení alebo 
zariadení, ktorých cieľom je umožniť 
a uľahčiť integráciu obnoviteľných 
a nízkouhlíkových plynov (vrátane 
biometánu alebo vodíka) do siete: 
digitálne systémy a komponenty 
integrujúce IKT, kontrolné systémy 
a snímacie technológie s cieľom umožniť 
interaktívne a inteligentné monitorovanie, 
meranie, kontrolu kvality a riadenie 
výroby, prepravy, distribúcie a spotreby 
plynu v plynárenskej sieti. Takéto projekty 
môžu okrem toho zahŕňať aj vybavenie 
umožňujúce spätné toky z distribučnej 
úrovne na prenosovú úroveň a súvisiacu 
potrebnú modernizáciu existujúcej siete.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ktorékoľvek z týchto vybavení 
alebo zariadení, ktorých cieľom je umožniť 
a uľahčiť integráciu obnoviteľných a 
nízkouhlíkových plynov (vrátane 
biometánu alebo vodíka) do siete: digitálne 
systémy a komponenty integrujúce IKT, 
kontrolné systémy a snímacie technológie s 
cieľom umožniť interaktívne a 
inteligentné monitorovanie, meranie, 
kontrolu kvality a riadenie výroby, 
prepravy, distribúcie a spotreby plynu v 
plynárenskej sieti. Takéto projekty môžu 
okrem toho zahŕňať aj vybavenie 
umožňujúce spätné toky z distribučnej 
úrovne na prenosovú úroveň a súvisiacu 
potrebnú modernizáciu existujúcej siete.

a) ktorékoľvek z týchto vybavení 
alebo zariadení, ktorých cieľom je umožniť 
a uľahčiť integráciu obnoviteľných a 
nízkouhlíkových plynov (vrátane 
biometánu, syntetického metánu alebo 
vodíka) ich primiešaním do siete. To 
zahŕňa, ale neobmedzuje sa na: digitálne 
kontrolné systémy a komponenty 
integrujúce IKT, kontrolné systémy a 
snímacie technológie s cieľom umožniť 
interaktívnu a inteligentnú integráciu, 
monitorovanie, meranie, kontrolu kvality a 
riadenie výroby, prepravy, distribúcie, 
skladovania a spotreby plynu v 
plynárenskej sieti; potrebné zmeny 
infraštruktúry na podporu realizácie 
inteligentných plynárenských sietí pre 
prepojenie výrobných prevádzok so sieťou 
a umožnenie absorbovania väčších 
koncentrácií vodíka v rámci plynárenskej 
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siete. Takéto projekty môžu okrem toho 
zahŕňať aj prepojenia na výrobné 
zariadenia nízkouhlíkových 
a obnoviteľných plynov na prenosovú 
sieť, vybavenie umožňujúce spätné toky z 
distribučnej úrovne na prenosovú úroveň a 
súvisiacu potrebnú modernizáciu 
existujúcej siete, ako je modernizácia 
rôznych častí plynárenskej infraštruktúry 
pre prispôsobenie aktív siete tak, aby boli 
zlučiteľné s prenosom nízkouhlíkových a 
obnoviteľných plynov v zmesi s metánom 
a vodíkom.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 341
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ktorékoľvek z týchto vybavení 
alebo zariadení, ktorých cieľom je umožniť 
a uľahčiť integráciu obnoviteľných 
a nízkouhlíkových plynov (vrátane 
biometánu alebo vodíka) do siete: digitálne 
systémy a komponenty integrujúce IKT, 
kontrolné systémy a snímacie technológie 
s cieľom umožniť interaktívne 
a inteligentné monitorovanie, meranie, 
kontrolu kvality a riadenie výroby, 
prepravy, distribúcie a spotreby plynu 
v plynárenskej sieti. Takéto projekty môžu 
okrem toho zahŕňať aj vybavenie 
umožňujúce spätné toky z distribučnej 
úrovne na prenosovú úroveň a súvisiacu 
potrebnú modernizáciu existujúcej siete.

a) ktorékoľvek z týchto vybavení 
alebo zariadení, ktorých cieľom je umožniť 
a uľahčiť integráciu plynov z 
obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkových 
plynov (vrátane biometánu, syntetického 
metánu alebo vodíka) a ich zmesí s 
metánom do siete: digitálne systémy 
a komponenty integrujúce IKT, kontrolné 
systémy a snímacie technológie s cieľom 
umožniť interaktívne a inteligentné 
monitorovanie, meranie, kontrolu kvality 
a riadenie výroby, prepravy, distribúcie, 
skladovania a spotreby plynu 
v plynárenskej sieti. Takéto projekty môžu 
okrem toho zahŕňať aj prepojenia medzi 
zariadeniami na výrobu plynov z 
obnoviteľných a nízkouhlíkových zdrojov 
a prenosovou sústavou, vybavenie 
umožňujúce spätné toky z distribučnej 
úrovne na prenosovú úroveň a súvisiacu 
potrebnú modernizáciu existujúcej siete, 
ako je modernizácia rôznych častí 
plynárenskej infraštruktúry, s cieľom 
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dodatočne modernizovať sieť tak, aby 
bola zlučiteľná s prepravou plynov z 
obnoviteľných a nízkouhlíkových zdrojov 
v podobe zmesí metánu a vodíka.

Vodíková infraštruktúra uvedená v 
písmenách a), b), c) a d) sa môže v 
prechodnom období použiť na účely 
zmiešavania vodíka s metánom, kým na 
trhu nebude dostatočný dopyt na to, aby 
bol čistý vodík ekonomicky 
realizovateľný.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ktorékoľvek z týchto vybavení 
alebo zariadení, ktorých cieľom je umožniť 
a uľahčiť integráciu obnoviteľných 
a nízkouhlíkových plynov (vrátane 
biometánu alebo vodíka) do siete: digitálne 
systémy a komponenty integrujúce IKT, 
kontrolné systémy a snímacie technológie 
s cieľom umožniť interaktívne 
a inteligentné monitorovanie, meranie, 
kontrolu kvality a riadenie výroby, 
prepravy, distribúcie a spotreby plynu 
v plynárenskej sieti. Takéto projekty môžu 
okrem toho zahŕňať aj vybavenie 
umožňujúce spätné toky z distribučnej 
úrovne na prenosovú úroveň a súvisiacu 
potrebnú modernizáciu existujúcej siete.

a) ktorékoľvek z týchto vybavení 
alebo zariadení, ktorých cieľom je umožniť 
a uľahčiť integráciu plynov z 
obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkových 
plynov (vrátane bioplynu, biometánu 
syntetického plynu alebo vodíka) a ich 
zmesí s metánom do siete: digitálne 
systémy a komponenty integrujúce IKT, 
kontrolné systémy a snímacie technológie 
s cieľom umožniť interaktívne 
a inteligentné monitorovanie, meranie, 
kontrolu kvality a riadenie výroby, 
prepravy, distribúcie, skladovania 
a spotreby plynu v plynárenskej sieti. 
Takéto projekty môžu okrem toho zahŕňať 
aj prepojenia medzi zariadeniami na 
výrobu plynov z obnoviteľných a 
nízkouhlíkových zdrojov a prenosovou a 
distribučnou sústavou, vybavenie 
umožňujúce spätné toky z distribučnej 
úrovne na prenosovú úroveň, ako aj z 
plynovodov rozličných kapacít, a súvisiacu 
potrebnú modernizáciu siete, ako je 
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modernizácia rôznych častí plynárenskej 
infraštruktúry s cieľom zmeniť jej účel 
tak, aby bola v plnej miere zlučiteľná s 
prepravou čistého vodíka, alebo 
dodatočná modernizácia existujúcej siete 
tak, aby bola v plnej miere zlučiteľná s 
prepravou zmesí vodíka a metánu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ktorékoľvek z týchto vybavení 
alebo zariadení, ktorých cieľom je umožniť 
a uľahčiť integráciu obnoviteľných 
a nízkouhlíkových plynov (vrátane 
biometánu alebo vodíka) do siete: digitálne 
systémy a komponenty integrujúce IKT, 
kontrolné systémy a snímacie technológie 
s cieľom umožniť interaktívne 
a inteligentné monitorovanie, meranie, 
kontrolu kvality a riadenie výroby, 
prepravy, distribúcie a spotreby plynu 
v plynárenskej sieti. Takéto projekty môžu 
okrem toho zahŕňať aj vybavenie 
umožňujúce spätné toky z distribučnej 
úrovne na prenosovú úroveň a súvisiacu 
potrebnú modernizáciu existujúcej siete.

a) ktorékoľvek z týchto vybavení 
alebo zariadení, ktorých cieľom je umožniť 
a uľahčiť integráciu obnoviteľných 
a nízkouhlíkových plynov (vrátane 
biometánu, syntetického plynu alebo 
vodíka) do siete: digitálne systémy 
a komponenty integrujúce IKT, kontrolné 
systémy a snímacie technológie s cieľom 
umožniť interaktívne a inteligentné 
monitorovanie, meranie, kontrolu kvality 
a riadenie výroby, prepravy, distribúcie, 
skladovania a spotreby plynu 
v plynárenskej sieti, ventilov, regulačných 
prvkov a iných prvkov vrátane vnútornej 
úpravy existujúcich plynovodov a 
modernizácie existujúcich sietí s cieľom 
umožniť a uľahčiť integráciu plynov z 
obnoviteľných a nízkouhlíkových zdrojov. 
Takéto projekty môžu okrem toho zahŕňať 
aj prepojenia medzi zariadeniami na 
výrobu plynov z obnoviteľných a 
nízkouhlíkových zdrojov a prenosovou a 
distribučnou sústavou, vybavenie 
umožňujúce spätné toky z distribučnej 
úrovne na prenosovú úroveň, ako aj z 
plynovodov rozličných kapacít a súvisiacu 
potrebnú modernizáciu existujúcej siete 
vrátane rozšírenia kapacity a dodatočnej 
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modernizácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 344
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ktorékoľvek z týchto vybavení 
alebo zariadení, ktorých cieľom je umožniť 
a uľahčiť integráciu obnoviteľných 
a nízkouhlíkových plynov (vrátane 
biometánu alebo vodíka) do siete: digitálne 
systémy a komponenty integrujúce IKT, 
kontrolné systémy a snímacie technológie 
s cieľom umožniť interaktívne 
a inteligentné monitorovanie, meranie, 
kontrolu kvality a riadenie výroby, 
prepravy, distribúcie a spotreby plynu 
v plynárenskej sieti. Takéto projekty môžu 
okrem toho zahŕňať aj vybavenie 
umožňujúce spätné toky z distribučnej 
úrovne na prenosovú úroveň a súvisiacu 
potrebnú modernizáciu existujúcej siete.

a) ktorékoľvek z týchto vybavení 
alebo zariadení, ktorých cieľom je umožniť 
a uľahčiť integráciu obnoviteľných plynov 
(vrátane biometánu alebo vodíka z 
obnoviteľných zdrojov) do siete: digitálne 
systémy a komponenty integrujúce IKT, 
kontrolné systémy a snímacie technológie 
s cieľom umožniť interaktívne 
a inteligentné monitorovanie, meranie, 
kontrolu kvality a riadenie výroby, 
prepravy, distribúcie a spotreby plynu 
v plynárenskej sieti. Takéto projekty môžu 
okrem toho zahŕňať aj vybavenie 
umožňujúce spätné toky z distribučnej 
úrovne na prenosovú úroveň a súvisiacu 
potrebnú modernizáciu existujúcej siete.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) potrubia na prepravu vodíka, ktoré 
umožňujú prístup viacerým užívateľom 
siete na transparentnom 
a nediskriminačnom základe, ktoré sú 
tvorené najmä vysokotlakovými 
vodíkovými potrubiami, s výnimkou 

a) potrubia na prepravu vodíka 
vrátane infraštruktúry zemného plynu so 
zmeneným účelom, ktoré umožňujú prístup 
viacerým užívateľom siete na 
transparentnom a nediskriminačnom 
základe, ktoré sú tvorené najmä 
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potrubí na miestnu distribúciu vodíka; vysokotlakovými vodíkovými potrubiami, 
s výnimkou potrubí na miestnu distribúciu 
vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) potrubia na prepravu vodíka, ktoré 
umožňujú prístup viacerým užívateľom 
siete na transparentnom 
a nediskriminačnom základe, ktoré sú 
tvorené najmä vysokotlakovými 
vodíkovými potrubiami, s výnimkou 
potrubí na miestnu distribúciu vodíka;

a) potrubia na prepravu vodíka, a 
prechodné zmiešavanie so zemným 
plynom, ktoré umožňujú prístup viacerým 
užívateľom siete na transparentnom 
a nediskriminačnom základe, ktoré sú 
tvorené najmä vysokotlakovými 
vodíkovými potrubiami, s výnimkou 
potrubí na miestnu distribúciu vodíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 347
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) potrubia na prepravu vodíka, ktoré 
umožňujú prístup viacerým užívateľom 
siete na transparentnom 
a nediskriminačnom základe, ktoré sú 
tvorené najmä vysokotlakovými 
vodíkovými potrubiami, s výnimkou 
potrubí na miestnu distribúciu vodíka;

a) potrubia na prepravu vodíka a 
prechodné zmiešavanie so zemným 
plynom, ktoré umožňujú prístup viacerým 
užívateľom siete na transparentnom 
a nediskriminačnom základe, ktoré sú 
tvorené najmä vysokotlakovými 
vodíkovými potrubiami, s výnimkou 
potrubí na miestnu distribúciu vodíka;

Or. en



AM\1230371SK.docx 167/201 PE692.632v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 348
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podzemné zásobníky, ktoré sú 
napojené na vysokotlakové vodíkové 
potrubia uvedené v písmene a);

b) podzemné zásobníky, ktoré sú 
napojené na vysokotlakové vodíkové 
potrubia a potrubia, ktoré počas 
prechodného obdobia prepravujú zmes 
vodíka a zemného plynu, uvedené v 
písmene a);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podzemné zásobníky, ktoré sú 
napojené na vysokotlakové vodíkové 
potrubia uvedené v písmene a);

b) podzemné zásobníky, ktoré sú 
napojené na vysokotlakové vodíkové 
potrubia a potrubia, ktoré počas 
prechodného obdobia prepravujú zmes 
vodíka a zemného plynu, uvedené v 
písmene a);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 350
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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c) zariadenia na príjem, skladovanie 
a spätné splyňovanie alebo dekompresiu 
skvapalneného vodíka alebo vodíka, ktorý 
je súčasťou iných chemických látok 
s cieľom vtlačiť vodík do siete;

c) zariadenia na príjem, skladovanie a 
spätné splyňovanie alebo dekompresiu 
skvapalneného vodíka alebo na prechodné 
obdobie skvapalneného vodíka 
zmiešaného so skvapalneným zemným 
plynom a vodíka, ktorý je súčasťou iných 
chemických látok s cieľom vtlačiť vodík 
alebo jeho zmes so zemným plynom do 
siete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 351
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zariadenia na príjem, skladovanie 
a spätné splyňovanie alebo dekompresiu 
skvapalneného vodíka alebo vodíka, ktorý 
je súčasťou iných chemických látok 
s cieľom vtlačiť vodík do siete;

c) zariadenia na príjem, skladovanie a 
spätné splyňovanie alebo dekompresiu 
skvapalneného vodíka alebo na prechodné 
obdobie skvapalneného vodíka 
zmiešaného so skvapalneným zemným 
plynom a vodíka, ktorý je súčasťou iných 
chemických látok s cieľom vtlačiť vodík 
alebo jeho zmes so zemným plynom do 
siete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zariadenia na príjem, skladovanie 
a spätné splyňovanie alebo dekompresiu 
skvapalneného vodíka alebo vodíka, ktorý 
je súčasťou iných chemických látok 
s cieľom vtlačiť vodík do siete;

c) c) zariadenia na príjem, skladovanie 
a spätné splyňovanie alebo dekompresiu 
skvapalneného vodíka alebo vodíka, ktorý 
je súčasťou iných chemických látok 
s cieľom vtlačiť vodík do vodíkovej siete;



AM\1230371SK.docx 169/201 PE692.632v01-00

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Krzysztof Hetman

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 3 – písmeno d– úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) každé vybavenie alebo zariadenie 
potrebné na bezpečnú, zabezpečenú 
a efektívnu prevádzku vodíkového systému 
alebo na umožnenie dvojsmernej kapacity 
vrátane kompresorových staníc.

d) každé vybavenie alebo zariadenie 
potrebné na bezpečnú, zabezpečenú 
a efektívnu prevádzku vodíkového systému 
alebo na umožnenie dvojsmernej kapacity 
vrátane kompresorových staníc. Vodíková 
infraštruktúra uvedená v písmenách a), 
b), c) a d) sa môže v prechodnom období 
použiť na účely zmiešavania vodíka s 
metánom, kým sa na trhu neobjaví 
dostatočný dopyt, vďaka ktorému bude 
čistý vodík ekonomicky realizovateľný.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom návrhu je objasniť, že podľa nového nariadenia o TEN-E budú oprávnené nielen nové 
projekty zamerané na vodík, ale aj investície, pri ktorých sa predpokladá zmena účelu 
existujúcej infraštruktúry zemného plynu na používanie čistého vodíka. Cieľom tohto 
pozmeňujúceho návrhu je podporiť rozvoj požadovanej vodíkovej infraštruktúry a zmierniť 
riziko odkázanosti na určitého dodávateľa, keďže sa očakáva, že nové projekty budú 
navrhnuté ako pripravené vodík.

Pozmeňujúci návrh 354
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 3 – písmeno d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ktorékoľvek zo zariadení uvedených 
v písmenách a), b), c) a d) môže byť 
novovybudovaným zariadením alebo 
zariadením prerobeným z plynárenského, 
špecializovaným vodíkovým zariadením, 

Ktorékoľvek zo zariadení uvedených 
v písmenách a), b), c) a d) môže byť 
novovybudovaným zariadením alebo 
zariadením prerobeným z plynárenského, 
špecializovaným vodíkovým zariadením, 
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alebo môže byť kombináciou oboch. alebo môže byť kombináciou oboch. 
Vodíková infraštruktúra uvedená v 
písmenách a), b), c) a d) sa môže v 
prechodnom období použiť na účely 
zmiešavania vodíka s metánom, kým sa na 
trhu neobjaví dostatočný dopyt, vďaka 
ktorému bude čistý vodík ekonomicky 
realizovateľný.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 355
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 3 – písmeno d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ktorékoľvek zo zariadení uvedených 
v písmenách a), b), c) a d) môže byť 
novovybudovaným zariadením alebo 
zariadením prerobeným z plynárenského, 
špecializovaným vodíkovým zariadením, 
alebo môže byť kombináciou oboch.

Ktorékoľvek zo zariadení uvedených 
v písmenách a), b), c), a d) môže byť 
novovybudovaným zariadením alebo 
zariadením so zmeneným účelom zo 
zemného plynu na vodík, alebo môže byť 
kombináciou oboch.

Vodíková infraštruktúra uvedená v 
písmenách a), b), c) a d) sa môže v 
prechodnom období použiť na účely zmesí 
vodíka s metánom alebo metánu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 3 – písmeno d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ktorékoľvek zo zariadení uvedených 
v písmenách a), b), c) a d) môže byť 
novovybudovaným zariadením alebo 
zariadením prerobeným z plynárenského, 

Ktorékoľvek zo zariadení uvedených 
v písmenách a), b), c), a d) môže byť 
novovybudovaným zariadením alebo 
zariadením so zmeneným účelom zo 
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špecializovaným vodíkovým zariadením, 
alebo môže byť kombináciou oboch.

zemného plynu na vodík, alebo môže byť 
kombináciou oboch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 357
Krzysztof Hetman

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 3 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) e) prepravné potrubia alebo 
zariadenia na príjem, skladovanie a 
spätné splyňovanie alebo na dekompresiu 
skvapalneného prírodného plynu (LNG) 
alebo akékoľvek vybavenie alebo 
zariadenie nevyhnutné na bezpečnú, 
zaistenú a efektívnu prevádzku systému 
na účely metánu a vodíka s cieľom 
umožniť prechod z palív náročnejších na 
uhlík (najmä čierneho uhlia, hnedého 
uhlia, ropy) počas prechodného obdobia, 
čím sa poskytne prístup viacerým 
používateľom siete na transparentnom a 
nediskriminačnom základe za 
predpokladu, že pri výstavbe sú tieto 
investície pripravené na budúce použitie 
vodíka.

Or. en

Odôvodnenie

Rýchle postupné ukončenie používania čierneho uhlia, hnedého uhlia a ropy možno úspešne 
dosiahnuť len v prípade, že sa uskutoční „prechodné obdobie“: umožní sa prechod na zemný 
plyn; vzhľadom na rozsah výroby, ktorá sa bude musieť nahradiť vo veľmi krátkom časovom 
horizonte, sa kapacita elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v príslušných regiónoch 
nebude môcť dostatočne rýchlo zvýšiť na pokrytie stratenej výrobnej kapacity založenej na 
uhlí. To možno dosiahnuť prostredníctvom vysokoúčinných plynových turbín s kombinovaným 
cyklom a kombinovanej výroby tepla a elektriny z plynu spolu s rastom obnoviteľných zdrojov 
energie.

Pozmeňujúci návrh 358
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Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 3 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) zariadenia na reformáciu metánu 
(SMR) v kombinácii s CCS/CCUS 
zariadeniami a zariadeniami na pyrolýzu 
metánu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 359
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 3 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) zariadenia na reformáciu metánu 
(SMR) v kombinácii s CCS/CCUS 
zariadeniami a zariadeniami na pyrolýzu 
metánu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 360
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) elektrolyzéry, ktoré: i) majú 
kapacitu aspoň 100 MW, ii) výroba spĺňa 
požiadavku na úspory emisií skleníkových 
plynov počas životného cyklu na úrovni 
70 % oproti porovnateľnému fosílnemu 
palivu s hodnotou 94 g ekvivalentu 
CO2/MJ, ako sa stanovuje v článku 25 ods. 

a) elektrolyzéry, ktoré: i) majú 
kapacitu aspoň 10 MW, ii) výroba spĺňa 
požiadavku na úspory emisií skleníkových 
plynov počas životného cyklu na úrovni 
70 % oproti porovnateľnému fosílnemu 
palivu s hodnotou 94 g ekvivalentu 
CO2/MJ, ako sa stanovuje v článku 25 ods. 
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2 a prílohe V k smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/20011. 
Úspory emisií skleníkových plynov počas 
životného cyklu sa vypočítajú pomocou 
metodiky uvedenej v článku 28 ods. 5 
smernice (EÚ) 2018/2001, prípadne podľa 
normy ISO 14067 alebo ISO 14064-1. 
Kvantifikované úspory emisií skleníkových 
plynov počas životného cyklu sa overujú 
v súlade s článkom 30 smernice (EÚ) 
2018/2001, prípadne nezávislou treťou 
stranou, a iii) zároveň majú funkciu 
súvisiacu so sieťou;

2 a prílohe V k smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/20011. 
Úspory emisií skleníkových plynov počas 
životného cyklu sa vypočítajú pomocou 
metodiky uvedenej v článku 28 ods. 5 
smernice (EÚ) 2018/2001, prípadne podľa 
normy ISO 14067 alebo ISO 14064-1. 
Kvantifikované úspory emisií skleníkových 
plynov počas životného cyklu sa overujú 
v súlade s článkom 30 smernice (EÚ) 
2018/2001, prípadne nezávislou treťou 
stranou, a iii) zároveň majú funkciu 
súvisiacu so sieťou;

_________________ _________________
1 Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82. 1 Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) súvisiace vybavenie. b) súvisiace vybavenie vrátane 
prepojenia na plynárenskú sieť.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 362
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Pokiaľ ide o oxid uhličitý: vypúšťa sa
a) špecializované potrubia okrem potrubí 
ťažobnej siete používané na prepravu 
oxidu uhličitého z viac ako jedného 
zdroja, t. j. z priemyselných zariadení 
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(vrátane elektrární), ktoré vyrábajú oxid 
uhličitý spaľovaním alebo inými 
chemickými reakciami zahŕňajúcimi 
fosílne alebo nefosílne zlúčeniny 
obsahujúce uhlík na účel trvalého 
geologického uloženia oxidu uhličitého 
podľa smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/31/ES2;
b) zariadenia na skvapalňovanie 
a dočasné uloženie oxidu uhličitého so 
zreteľom na jeho ďalšiu prepravu. To 
nezahŕňa infraštruktúru v rámci 
geologickej jednotky používanú na 
konečné geologické ukladanie oxidu 
uhličitého podľa smernice 2009/31/ES 
a súvisiace povrchové a vtláčacie 
zariadenia;
c) každé vybavenie alebo zariadenie 
potrebné na náležitú, zabezpečenú 
a efektívnu prevádzku daného systému 
vrátane ochranných, monitorovacích 
a kontrolných systémov.
_________________
2 Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 114.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 363
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – bod 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Pokiaľ ide o oxid uhličitý: 5. Pokiaľ ide o zachytávanie, 
prepravu, používanie alebo skladovanie 
oxidu uhličitého:

Or. it

Pozmeňujúci návrh 364
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
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Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Pokiaľ ide o zemný plyn:
a) potrubia na prepravu zemného plynu a 
bioplynu, ktoré sú súčasťou siete a 
väčšinou obsahujú vysokotlakové potrubia 
okrem vysokotlakových potrubí 
používaných na protismernú alebo 
miestnu distribúciu zemného plynu; a 
potrubia, ktoré fyzicky ukončia izoláciu 
členského štátu od plynárenskej siete EÚ;
b) podzemné zásobníky napojené na 
uvedené vysokotlakové plynovody;
c) zariadenia na príjem, skladovanie a 
spätné splynovanie alebo dekompresiu 
skvapalneného zemného plynu (LNG) 
alebo stlačeného zemného plynu (CNG);
d) každé vybavenie alebo zariadenie 
potrebné na bezpečnú, zabezpečenú a 
efektívnu prevádzku systému alebo na 
umožnenie dvojsmernej kapacity vrátane 
kompresorových staníc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 365
Krzysztof Hetman

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. 5a. Pokiaľ ide o zemný plyn: 
všetka infraštruktúra, vybavenie, 
zariadenia alebo služby, ktoré boli 
súčasťou projektov v oblasti zemného 
plynu, ktoré boli zaradené do štvrtého 
alebo piateho zoznamu Únie 
vypracovaného podľa nariadenia (EÚ) č. 
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347/2013 a ktoré ešte neboli ukončené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 366
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 1 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pokiaľ ide o energetickú 
infraštruktúru, ktorá patrí do právomoci 
národných regulačných orgánov, každá 
skupina sa skladá zo zástupcov členských 
štátov, národných regulačných orgánov, 
PPS, ako aj Komisie, agentúry a podľa 
potreby ENTSO pre elektrinu alebo 
ENTSO pre plyn.

1. Pokiaľ ide o energetickú 
infraštruktúru, ktorá patrí do právomoci 
národných regulačných orgánov, každá 
skupina sa skladá zo zástupcov členských 
štátov, národných regulačných orgánov, 
PPS, PDS, ako aj Komisie, agentúry 
a podľa potreby ENTSO pre elektrinu 
alebo ENTSO pre plyn, zástupcov odvetvia 
vodíka, odvetvia výroby elektriny z 
obnoviteľných zdrojov, poskytovateľov 
služieb v oblasti flexibility a občianskej 
spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 367
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 1 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pokiaľ ide o energetickú 
infraštruktúru, ktorá patrí do právomoci 
národných regulačných orgánov, každá 
skupina sa skladá zo zástupcov členských 
štátov, národných regulačných orgánov, 
PPS, ako aj Komisie, agentúry a podľa 
potreby ENTSO pre elektrinu alebo 
ENTSO pre plyn.

1. Pokiaľ ide o energetickú 
infraštruktúru, ktorá patrí do právomoci 
národných regulačných orgánov, každá 
skupina sa skladá zo zástupcov členských 
štátov, a to aj z regionálnej a miestnej 
úrovne, národných regulačných orgánov, 
PPS, ako aj Komisie, agentúry a podľa 
potreby ENTSO pre elektrinu alebo 
ENTSO pre plyn.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 368
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 1 – bod 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade ostatných kategórií energetickej 
infraštruktúry sa každá skupina skladá zo 
zástupcov členských štátov, realizátorov 
projektov, ktorých sa týka každá 
z príslušných priorít určených v prílohe I, 
a Komisie.

V prípade ostatných kategórií energetickej 
infraštruktúry sa každá skupina skladá zo 
zástupcov členských štátov, a to aj z 
regionálnej a miestnej úrovne, 
realizátorov projektov, ktorých sa týka 
každá z príslušných priorít určených 
v prílohe I, a Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 369
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Alin Mituța, Mauri Pekkarinen

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V závislosti od počtu 
kandidátskych projektov na zaradenie do 
zoznamu Únie, nedostatkov v regionálnej 
infraštruktúre a vývoja na trhu sa skupiny 
a rozhodovacie orgány skupín môžu podľa 
potreby rozdeliť, zlúčiť alebo stretnúť 
v rôznych zloženiach, aby prediskutovali 
otázky spoločné pre všetky skupiny alebo 
týkajúce sa výlučne konkrétnych regiónov. 
Tieto záležitosti môžu zahŕňať otázky 
relevantné pre medziregionálnu 
konzistentnosť alebo určitý počet 
navrhovaných projektov zahrnutých do 
návrhov regionálnych zoznamov, pri 
ktorom hrozí, že sa stane 
nezvládnuteľným.

2. V závislosti od počtu 
kandidátskych projektov na zaradenie do 
zoznamu Únie, nedostatkov v regionálnej 
infraštruktúre a vývoja na trhu sa skupiny 
a rozhodovacie orgány skupín môžu podľa 
potreby rozdeliť, zlúčiť alebo stretnúť 
v rôznych zloženiach, aby prediskutovali 
otázky spoločné pre všetky skupiny alebo 
týkajúce sa výlučne konkrétnych regiónov. 
Tieto záležitosti môžu zahŕňať otázky 
relevantné pre medziregionálnu 
konzistentnosť alebo určitý počet 
navrhovaných projektov zahrnutých do 
návrhov regionálnych zoznamov, pri 
ktorom hrozí, že sa stane 
nezvládnuteľným. S cieľom zabezpečiť 
konzistentný rozvoj siete v rámci svojej 
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príslušnej regionálnej skupiny majú PPS 
možnosť koordinovať s príslušnými 
národnými regulačnými orgánmi a 
príslušnými členskými štátmi stanovisko k 
projektom, ktoré nerealizujú, ale ktoré sa 
rozvíjajú v ich krajine, čím sa vytvoria 
potrebné synergie s národnými 
rozvojovými stratégiami a s politikou 
súdržnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 370
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V závislosti od počtu 
kandidátskych projektov na zaradenie do 
zoznamu Únie, nedostatkov v regionálnej 
infraštruktúre a vývoja na trhu sa skupiny 
a rozhodovacie orgány skupín môžu podľa 
potreby rozdeliť, zlúčiť alebo stretnúť 
v rôznych zloženiach, aby prediskutovali 
otázky spoločné pre všetky skupiny alebo 
týkajúce sa výlučne konkrétnych regiónov. 
Tieto záležitosti môžu zahŕňať otázky 
relevantné pre medziregionálnu 
konzistentnosť alebo určitý počet 
navrhovaných projektov zahrnutých do 
návrhov regionálnych zoznamov, pri 
ktorom hrozí, že sa stane 
nezvládnuteľným.

2. V závislosti od počtu 
kandidátskych projektov na zaradenie do 
zoznamu Únie, nedostatkov v regionálnej 
infraštruktúre a vývoja na trhu sa skupiny 
a rozhodovacie orgány skupín môžu podľa 
potreby rozdeliť, zlúčiť alebo stretnúť 
v rôznych zloženiach, aby prediskutovali 
otázky spoločné pre všetky skupiny alebo 
týkajúce sa výlučne konkrétnych regiónov. 
Tieto záležitosti môžu zahŕňať otázky 
relevantné pre medziregionálnu 
koordináciu a konzistentnosť alebo určitý 
počet navrhovaných projektov zahrnutých 
do návrhov regionálnych zoznamov, pri 
ktorom hrozí, že sa stane 
nezvládnuteľným.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 371
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 1 – bod 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Každá skupina podľa potreby 
pozve organizácie zastupujúce príslušné 
zainteresované strany – a v prípade potreby 
priamo zainteresované strany – vrátane 
výrobcov, prevádzkovateľov distribučných 
sústav/sietí, dodávateľov, spotrebiteľov 
a organizácií na ochranu životného 
prostredia. Skupina môže prípadne 
usporiadať vypočutia alebo konzultácie na 
splnenie svojich úloh.

5. Každá skupina zriadi výbor na 
monitorovanie práce skupiny (ďalej len 
„výbor pre energetickú infraštruktúru“). 
Výbor pre energetickú infraštruktúru sa 
pravidelne a najmenej raz ročne pozýva 
na zasadnutia skupiny. Dokumenty na 
zasadnutie sa sprístupnia výboru pre 
energetickú infraštruktúru aspoň 10 
pracovných dní pred zasadnutím. 
Členovia výboru pre energetickú 
infraštruktúru môžu počas zasadnutia 
vystúpiť.
Výbor pre energetickú infraštruktúru 
tvoria organizácie zastupujúce príslušné 
zainteresované strany – a v prípade potreby 
priamo zainteresované strany – vrátane 
výrobcov, prevádzkovateľov distribučných 
sústav/sietí, dodávateľov, spotrebiteľov, 
organizácií na ochranu životného 
prostredia, organizácií občianskej 
spoločnosti a príslušných výskumníkov a 
nezávislých vedcov. Výbor pre energetickú 
infraštruktúru sa usiluje o zahrnutie 
rôznych územných úrovní vrátane 
európskej, vnútroštátnej, cezhraničnej, 
regionálnej alebo miestnej.
Výbor pre energetickú infraštruktúru je 
od skupiny nezávislý a má úlohu 
pozorovateľa. Konflikt záujmov sa 
vylučuje.
Skupina môže usporiadať vypočutia a 
konzultovať s výborom pre energetickú 
infraštruktúru o plnení svojich úloh 
vrátane vypracovania regionálnych 
zoznamov pre každú kategóriu 
energetickej infraštruktúry.

Skupina poskytuje výboru pre energetickú 
infraštruktúru finančnú a 
administratívnu podporu s cieľom 
uľahčiť prácu výboru.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 372
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) v prípade projektov, ktoré dosiahli 
dostatočný stupeň pripravenosti, analýzu 
nákladov a prínosov v súvislosti s 
konkrétnym projektom na základe metodík, 
ktoré vypracovalo ENTSO pre elektrinu 
alebo ENTSO pre plyn v súlade s článkom 
11;

c) v prípade projektov, ktoré dosiahli 
dostatočný stupeň pripravenosti, analýzu 
nákladov a prínosov v súvislosti s 
konkrétnym projektom na základe metodík, 
ktoré vypracovala agentúra v súlade s 
článkom 11;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 373
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Od 1. januára 2024 sú navrhované 
projekty spoločného záujmu v oblasti 
vodíka patriace do kategórií uvedených v 
bode 3 prílohy II projekty, ktoré sú 
súčasťou najnovšieho dostupného 
desaťročného plánu rozvoja plynárenskej 
siete pre celú Úniu, ktorý vypracovala 
ENTSO pre plyn podľa článku 8 
nariadenia (ES) č. 715/2009.

4. Od 1. januára 2024 sú navrhované 
projekty spoločného záujmu v oblasti 
vodíka patriace do kategórií uvedených v 
bode 3 prílohy II projekty, ktoré sú 
súčasťou najnovšieho dostupného 
desaťročného plánu rozvoja siete pre celú 
Úniu, ktorý vypracovala agentúra za 
účasti realizátorov projektov v oblasti 
vodíka a v úzkej spolupráci s nimi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 374
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – bod 5 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. ENTSO pre elektrinu a ENTSO 
pre plyn vydajú do 30. júna 2022 
a následne pre všetky desaťročné plány 
rozvoja siete pre celú Úniu aktualizované 
usmernenia na začlenenie projektov do 
svojich desaťročných plánov rozvoja siete 
pre celú Úniu uvedených v bodoch 3 a 4 
s cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie a transparentnosť procesu. 
V prípade všetkých projektov zaradených 
do zoznamu projektov spoločného záujmu 
Únie, ktorý je v tom čase platný, sa 
v usmerneniach vymedzí zjednodušený 
proces zaradenia do desaťročných plánov 
rozvoja siete pre celú Úniu 
prostredníctvom automatického začlenenia, 
pričom sa zohľadní dokumentácia a údaje, 
ktoré už boli predložené počas 
predchádzajúcich procesov zostavovania 
desaťročného plánu rozvoja siete pre celú 
Úniu, pokiaľ informácie v nich sú stále 
platné.

5. Agentúra vydá do 30. júna 2022 
a následne pre všetky desaťročné plány 
rozvoja siete pre celú Úniu aktualizované 
usmernenia na začlenenie projektov do 
svojich desaťročných plánov rozvoja siete 
pre celú Úniu uvedených v bodoch 3 a 4 
s cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie a transparentnosť procesu. 
V prípade všetkých projektov zaradených 
do zoznamu projektov spoločného záujmu 
Únie, ktorý je v tom čase platný, sa 
v usmerneniach vymedzí zjednodušený 
proces zaradenia do desaťročných plánov 
rozvoja siete pre celú Úniu 
prostredníctvom automatického začlenenia, 
pričom sa zohľadní dokumentácia a údaje, 
ktoré už boli predložené počas 
predchádzajúcich procesov zostavovania 
desaťročného plánu rozvoja siete pre celú 
Úniu, pokiaľ informácie v nich sú stále 
platné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 375
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Navrhované projekty na prepravu 
oxidu uhličitého patriace do kategórie 
uvedenej v bode 5 prílohy II sa predložia 
ako súčasť plánu vypracovaného 
najmenej dvoma členskými štátmi na 
účely rozvoja cezhraničnej infraštruktúry 
na prepravu a uskladňovanie oxidu 
uhličitého, ktorý Komisii predkladajú 
dotknuté členské štáty alebo nimi určené 
subjekty.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 376
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Navrhované projekty na prepravu 
oxidu uhličitého spadajúce do kategórie 
uvedenej v prílohe II bode 5 sa predložia 
ako súčasť plánu spracovaného najmenej 
dvoma členskými štátmi pre rozvoj 
cezhraničnej dopravy oxidu uhličitého a 
infraštruktúry skladovania, ktorý Komisii 
predkladajú dotknuté členské štáty alebo 
nimi určené subjekty.

6. Navrhované projekty na prepravu a 
skladovanie oxidu uhličitého spadajúce do 
kategórie uvedenej v prílohe II bode 5 sa 
predložia ako súčasť plánu spracovaného 
najmenej dvoma členskými štátmi pre 
rozvoj cezhraničnej dopravy oxidu 
uhličitého a infraštruktúry skladovania, 
ktorý Komisii predkladajú dotknuté 
členské štáty alebo nimi určené subjekty.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 377
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Navrhované projekty na prepravu 
oxidu uhličitého patriace do kategórie 
uvedenej v bode 5 prílohy II sa predložia 
ako súčasť plánu vypracovaného najmenej 
dvoma členskými štátmi na účely rozvoja 
cezhraničnej infraštruktúry na prepravu 
a uskladňovanie oxidu uhličitého, ktorý 
Komisii predkladajú dotknuté členské štáty 
alebo nimi určené subjekty.

6. Navrhované projekty na prepravu a 
skladovanie oxidu uhličitého patriace do 
kategórie uvedenej v bode 5 prílohy II sa 
predložia ako súčasť plánu vypracovaného 
najmenej dvoma členskými štátmi na účely 
rozvoja cezhraničnej infraštruktúry na 
prepravu a uskladňovanie oxidu uhličitého, 
ktorý Komisii predkladajú dotknuté 
členské štáty alebo nimi určené subjekty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 378
Ciarán Cuffe
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Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. Skupina sa schádza, aby 
preskúmala navrhované projekty 
a zostavila ich poradie, pričom zohľadňuje 
hodnotenie regulačných orgánov alebo 
hodnotenie Komisie v prípade projektov, 
ktoré nepatria do právomoci národných 
regulačných orgánov.

11. Skupina sa schádza, aby 
preskúmala navrhované projekty na 
základe transparentného hodnotenia 
projektov podľa kritérií stanovených v 
článku 4 a zostavila ich poradie, pričom 
zohľadňuje hodnotenie regulačných 
orgánov, príspevok z výboru pre 
energetickú infraštruktúru alebo 
hodnotenie Komisie v prípade projektov, 
ktoré nepatria do právomoci národných 
regulačných orgánov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 379
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Projekt s významným 
cezhraničným vplyvom je projekt na území 
členského štátu, ktorý spĺňa tieto 
podmienky:

1. Projekt s významným 
cezhraničným vplyvom alebo potenciálom 
takýto vplyv vytvoriť je projekt na území 
členského štátu, ktorý spĺňa tieto 
podmienky:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 380
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Projekt s významným 1. Projekt s významným 
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cezhraničným vplyvom je projekt na území 
členského štátu, ktorý spĺňa tieto 
podmienky:

cezhraničným vplyvom alebo potenciálom 
takýto vplyv vytvoriť je projekt na území 
členského štátu, ktorý spĺňa tieto 
podmienky:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 381
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) v prípade prenosu elektriny projekt 
zvyšuje prenosovú kapacitu sústavy alebo 
kapacitu, ktorá je k dispozícii pre 
komerčné toky na hraniciach tohto 
členského štátu s jedným alebo viacerými 
inými členskými štátmi, pričom má účinok 
zvýšenia cezhraničnej prenosovej kapacity 
sústavy na hraniciach tohto členského štátu 
s jedným alebo viacerými inými členskými 
štátmi, a to najmenej o 500 megawattov 
v porovnaní so situáciou bez uvedenia 
projektu do prevádzky;

a) v prípade prenosu elektriny projekt 
zvyšuje prenosovú kapacitu sústavy alebo 
kapacitu, ktorá je k dispozícii pre 
komerčné toky na hraniciach tohto 
členského štátu s jedným alebo viacerými 
inými členskými štátmi, pričom má účinok 
zvýšenia cezhraničnej prenosovej kapacity 
sústavy na hraniciach tohto členského štátu 
s jedným alebo viacerými inými členskými 
štátmi, a to najmenej o 500 megawattov 
v porovnaní so situáciou bez uvedenia 
projektu do prevádzky. Toto kritérium sa 
neuplatňuje len v prípade, keď projekt 
zabezpečuje zlepšenie energetickej 
bezpečnosti regiónu poskytnutím 
dodatočnej vyvažovacej kapacity a 
regulačných služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 382
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) v prípade prenosu elektriny projekt a) v prípade prenosu elektriny projekt 
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zvyšuje prenosovú kapacitu sústavy alebo 
kapacitu, ktorá je k dispozícii pre 
komerčné toky na hraniciach tohto 
členského štátu s jedným alebo viacerými 
inými členskými štátmi, pričom má účinok 
zvýšenia cezhraničnej prenosovej kapacity 
sústavy na hraniciach tohto členského štátu 
s jedným alebo viacerými inými členskými 
štátmi, a to najmenej o 500 megawattov 
v porovnaní so situáciou bez uvedenia 
projektu do prevádzky;

zvyšuje prenosovú kapacitu sústavy alebo 
kapacitu, ktorá je k dispozícii pre 
komerčné toky na hraniciach tohto 
členského štátu s jedným alebo viacerými 
inými členskými štátmi, pričom má účinok 
zvýšenia cezhraničnej prenosovej kapacity 
sústavy na hraniciach tohto členského štátu 
s jedným alebo viacerými inými členskými 
štátmi, a to najmenej o 500 megawattov 
v porovnaní so situáciou bez uvedenia 
projektu do prevádzky, alebo projekt 
znižuje energetickú izoláciu neprepojenej 
sústavy v jednom alebo vo viacerých 
členských štátoch, alebo zvyšuje 
energetickú bezpečnosť regiónu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 383
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) v prípade inteligentných 
elektrizačných sústav je projekt určený pre 
vybavenia a zariadenia na úrovni veľmi 
vysokého napätia a vysokého napätia. 
Zahŕňa prevádzkovateľov prenosových 
sústav, prevádzkovateľov prenosových 
a distribučných sústav alebo 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
z najmenej dvoch členských štátov. 
Prevádzkovatelia distribučných sústav sa 
môžu zapojiť len s podporou 
prevádzkovateľov prenosových sústav 
z najmenej dvoch členských štátov, ktorí sú 
do projektu úzko zapojení a zabezpečujú 
interoperabilitu. Projekt sa týka najmenej 
50 000 užívateľov, výrobcov, spotrebiteľov 
alebo výrobcov-spotrebiteľov elektrickej 
energie v oblasti spotreby v objeme 
najmenej 300 gigawatthodín/rok, z čoho 
aspoň 20 % pochádza z variabilných 

c) v prípade inteligentných 
elektrizačných sústav je projekt určený pre 
vybavenia a zariadenia na úrovni veľmi 
vysokého napätia a vysokého napätia. 
Zahŕňa prevádzkovateľov prenosových 
sústav, prevádzkovateľov prenosových 
a distribučných sústav alebo 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
z najmenej dvoch členských štátov. 
Prevádzkovatelia distribučných sústav sa 
môžu zapojiť len s podporou 
prevádzkovateľov prenosových sústav 
z najmenej dvoch členských štátov, ktorí sú 
do projektu úzko zapojení a zabezpečujú 
interoperabilitu. Projekt sa týka najmenej 
50 000 užívateľov, výrobcov, spotrebiteľov 
alebo výrobcov-spotrebiteľov elektrickej 
energie v oblasti spotreby v objeme 
najmenej 300 gigawatthodín/rok, z čoho 
aspoň 20 % pochádza z variabilných 
obnoviteľných zdrojov; V projekte sa môže 
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obnoviteľných zdrojov; počítať aj s cezhraničným vplyvom bez 
toho, aby jeho súčasťou bola spoločná 
fyzická hranica;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 384
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) v prípade inteligentných 
elektrizačných sústav je projekt určený pre 
vybavenia a zariadenia na úrovni veľmi 
vysokého napätia a vysokého napätia. 
Zahŕňa prevádzkovateľov prenosových 
sústav, prevádzkovateľov prenosových 
a distribučných sústav alebo 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
z najmenej dvoch členských štátov. 
Prevádzkovatelia distribučných sústav sa 
môžu zapojiť len s podporou 
prevádzkovateľov prenosových sústav 
z najmenej dvoch členských štátov, ktorí 
sú do projektu úzko zapojení 
a zabezpečujú interoperabilitu. Projekt sa 
týka najmenej 50 000 užívateľov, 
výrobcov, spotrebiteľov alebo výrobcov-
spotrebiteľov elektrickej energie v oblasti 
spotreby v objeme najmenej 300 
gigawatthodín/rok, z čoho aspoň 20 % 
pochádza z variabilných obnoviteľných 
zdrojov;

c) v prípade inteligentných 
elektrizačných sústav je projekt určený pre 
vybavenia a zariadenia na úrovni veľmi 
vysokého napätia a vysokého napätia. 
Zahŕňa prevádzkovateľov prenosových 
sústav, prevádzkovateľov prenosových 
a distribučných sústav alebo 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
z najmenej dvoch členských štátov. 
Prevádzkovatelia distribučných sústav sa 
môžu zapojiť za predpokladu, že 
zabezpečujú interoperabilitu a ich 
investície majú významný cezhraničný 
vplyv alebo potenciál taký vplyv vytvoriť. 
Projekt sa týka najmenej 30 000 
užívateľov, výrobcov, spotrebiteľov alebo 
výrobcov-spotrebiteľov elektrickej energie 
v oblasti spotreby v objeme najmenej 120 
gigawatthodín/rok, z čoho aspoň 10 % 
pochádza z variabilných obnoviteľných 
zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 1 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) v prípade inteligentných 
elektrizačných sústav je projekt určený pre 
vybavenia a zariadenia na úrovni veľmi 
vysokého napätia a vysokého napätia. 
Zahŕňa prevádzkovateľov prenosových 
sústav, prevádzkovateľov prenosových 
a distribučných sústav alebo 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
z najmenej dvoch členských štátov. 
Prevádzkovatelia distribučných sústav sa 
môžu zapojiť len s podporou 
prevádzkovateľov prenosových sústav 
z najmenej dvoch členských štátov, ktorí sú 
do projektu úzko zapojení a zabezpečujú 
interoperabilitu. Projekt sa týka najmenej 
50 000 užívateľov, výrobcov, spotrebiteľov 
alebo výrobcov-spotrebiteľov elektrickej 
energie v oblasti spotreby v objeme 
najmenej 300 gigawatthodín/rok, z čoho 
aspoň 20 % pochádza z variabilných 
obnoviteľných zdrojov;

c) v prípade inteligentných 
elektrizačných sústav je projekt určený pre 
vybavenia a zariadenia na úrovni veľmi 
vysokého napätia a vysokého napätia. 
Zahŕňa prevádzkovateľov prenosových 
sústav, prevádzkovateľov prenosových 
a distribučných sústav alebo 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
z najmenej dvoch členských štátov. 
Prevádzkovatelia distribučných sústav sa 
môžu zapojiť len s podporou 
prevádzkovateľov prenosových sústav 
z najmenej dvoch členských štátov, ktorí sú 
do projektu úzko zapojení a zabezpečujú 
interoperabilitu. Projekt sa týka najmenej 
30 000 užívateľov, výrobcov, spotrebiteľov 
alebo výrobcov-spotrebiteľov elektrickej 
energie v oblasti spotreby v objeme 
najmenej 120 gigawatthodín/rok, z čoho 
aspoň 10 % pochádza z variabilných 
obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 386
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) v prípade inteligentných 
elektrizačných sústav je projekt určený pre 
vybavenia a zariadenia na úrovni veľmi 
vysokého napätia a vysokého napätia. 
Zahŕňa prevádzkovateľov prenosových 
sústav, prevádzkovateľov prenosových 
a distribučných sústav alebo 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
z najmenej dvoch členských štátov. 
Prevádzkovatelia distribučných sústav sa 
môžu zapojiť len s podporou 

c) v prípade inteligentných 
elektrizačných sústav je projekt určený pre 
vybavenia a zariadenia na úrovni veľmi 
vysokého napätia a vysokého napätia. 
Zahŕňa prevádzkovateľov prenosových 
sústav, prevádzkovateľov prenosových 
a distribučných sústav alebo 
prevádzkovateľov distribučných sústav 
z najmenej dvoch členských štátov. 
Prevádzkovatelia distribučných sústav sa 
môžu zapojiť za predpokladu, že 
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prevádzkovateľov prenosových sústav 
z najmenej dvoch členských štátov, ktorí 
sú do projektu úzko zapojení 
a zabezpečujú interoperabilitu. Projekt sa 
týka najmenej 50 000 užívateľov, 
výrobcov, spotrebiteľov alebo výrobcov-
spotrebiteľov elektrickej energie v oblasti 
spotreby v objeme najmenej 300 
gigawatthodín/rok, z čoho aspoň 20 % 
pochádza z variabilných obnoviteľných 
zdrojov;

zabezpečujú interoperabilitu a ich 
investície majú významný cezhraničný 
vplyv alebo potenciál taký vplyv vytvoriť. 
Projekt sa týka najmenej 50 000 
užívateľov, výrobcov, spotrebiteľov alebo 
výrobcov-spotrebiteľov elektrickej energie 
v oblasti spotreby v objeme najmenej 300 
gigawatthodín/rok, z čoho aspoň 20 % 
pochádza z variabilných obnoviteľných 
zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 387
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) v prípade elektrolyzérov projekt 
zabezpečuje inštalovanú kapacitu v objeme 
aspoň 100 MW a prináša výhody priamo 
alebo nepriamo aspoň dvom členským 
štátom;

f) v prípade elektrolyzérov projekt 
zabezpečuje inštalovanú kapacitu v objeme 
aspoň 20 MW a prináša výhody priamo 
alebo nepriamo aspoň jednému členskému 
štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 388
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) v prípade elektrolyzérov projekt 
zabezpečuje inštalovanú kapacitu v objeme 
aspoň 100 MW a prináša výhody priamo 
alebo nepriamo aspoň dvom členským 
štátom;

f) v prípade elektrolyzérov projekt 
zabezpečuje inštalovanú kapacitu v objeme 
aspoň 10 MW a prináša výhody priamo 
alebo nepriamo aspoň jednému členskému 
štátu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 389
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) v prípade inteligentných 
plynárenských sietí projekt zahŕňa 
prevádzkovateľov prepravných sietí, 
prevádzkovateľov prepravných 
a distribučných sietí alebo 
prevádzkovateľov distribučných sietí 
z najmenej dvoch členských štátov. 
Prevádzkovatelia distribučných sústav sa 
môžu zapojiť len s podporou 
prevádzkovateľov prenosových sústav 
z najmenej dvoch členských štátov, ktorí 
sú do projektu úzko zapojení 
a zabezpečujú interoperabilitu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 390
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) v prípade inteligentných 
plynárenských sietí projekt zahŕňa 
prevádzkovateľov prepravných sietí, 
prevádzkovateľov prepravných 
a distribučných sietí alebo 
prevádzkovateľov distribučných sietí 
z najmenej dvoch členských štátov. 
Prevádzkovatelia distribučných sústav sa 
môžu zapojiť len s podporou 
prevádzkovateľov prenosových sústav 

g) v prípade inteligentných 
plynárenských sietí projekt zahŕňa 
prevádzkovateľov prepravných sietí, 
prevádzkovateľov prepravných 
a distribučných sietí alebo 
prevádzkovateľov distribučných sietí, ktorí 
sú do projektu úzko zapojení a zabezpečujú 
interoperabilitu.
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z najmenej dvoch členských štátov, ktorí 
sú do projektu úzko zapojení a zabezpečujú 
interoperabilitu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 391
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) v prípade inteligentných 
plynárenských sietí projekt zahŕňa 
prevádzkovateľov prepravných sietí, 
prevádzkovateľov prepravných 
a distribučných sietí alebo 
prevádzkovateľov distribučných sietí 
z najmenej dvoch členských štátov. 
Prevádzkovatelia distribučných sústav sa 
môžu zapojiť len s podporou 
prevádzkovateľov prenosových sústav 
z najmenej dvoch členských štátov, ktorí 
sú do projektu úzko zapojení a zabezpečujú 
interoperabilitu.

g) v prípade inteligentných 
plynárenských sietí projekt zahŕňa 
prevádzkovateľov prepravných sietí, 
prevádzkovateľov prepravných 
a distribučných sietí alebo 
prevádzkovateľov distribučných sietí, ktorí 
sú do projektu úzko zapojení a zabezpečujú 
interoperabilitu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 392
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) v prípade projektov vo vzájomnom 
záujme v kategórii uvedenej v bode 1 písm. 
a) a e) prílohy II projekt zvyšuje prenosovú 
kapacitu sústavy alebo kapacitu, ktorá je 
k dispozícii pre komerčné toky, na hranici 
tohto členského štátu s jednou alebo 

a) v prípade projektov vo vzájomnom 
záujme v kategórii uvedenej v bode 1 písm. 
a) a e) prílohy II projekt zvyšuje prenosovú 
kapacitu sústavy alebo kapacitu, ktorá je 
k dispozícii pre komerčné toky, na hranici 
tohto členského štátu s jednou alebo 
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viacerými tretími krajinami a podľa 
osobitných kritérií uvedených v článku 4 
ods. 3 prináša významné prínosy aspoň 
dvom členským štátom. Výpočet prínosov 
pre členské štáty vykonáva a uverejňuje 
ENTSO pre elektrinu v rámci 
desaťročného plánu rozvoja siete pre celú 
Úniu;

viacerými tretími krajinami a podľa 
osobitných kritérií uvedených v článku 4 
ods. 3 prináša významné prínosy aspoň 
jednému členskému štátu. Výpočet 
prínosov pre členské štáty vykonáva 
a uverejňuje ENTSO pre elektrinu v rámci 
desaťročného plánu rozvoja siete pre celú 
Úniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 393
Alessandro Panza, Francesca Donato, Rosanna Conte, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v prípade projektov vo vzájomnom 
záujme v kategórii uvedenej v bode 3 
prílohy II projekt v oblasti vodíka 
umožňuje prepravu vodíka cez hranice 
členského štátu s jednou alebo viacerými 
tretími krajinami a preukazuje, že podľa 
osobitných kritérií uvedených v článku 4 
ods. 3 prináša významné prínosy aspoň 
dvom členským štátom. Výpočet prínosov 
pre členské štáty vykonáva a uverejňuje 
ENTSO pre plyn v rámci desaťročného 
plánu rozvoja siete pre celú Úniu;

b) v prípade projektov vo vzájomnom 
záujme v kategórii uvedenej v bode 3 
prílohy II projekt v oblasti vodíka 
umožňuje prepravu vodíka cez hranice 
členského štátu s jednou alebo viacerými 
tretími krajinami a preukazuje, že podľa 
osobitných kritérií uvedených v článku 4 
ods. 3 prináša významné prínosy aspoň 
jednému alebo viacerým členským štátom. 
Výpočet prínosov pre členské štáty 
vykonáva a uverejňuje ENTSO pre plyn v 
rámci desaťročného plánu rozvoja siete pre 
celú Úniu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 394
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v prípade projektov vo vzájomnom 
záujme v kategórii uvedenej v bode 3 

b) v prípade projektov vo vzájomnom 
záujme v kategórii uvedenej v bode 3 
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prílohy II projekt v oblasti vodíka 
umožňuje prepravu vodíka cez hranice 
členského štátu s jednou alebo viacerými 
tretími krajinami a preukazuje, že podľa 
osobitných kritérií uvedených v článku 4 
ods. 3 prináša významné prínosy aspoň 
dvom členským štátom. Výpočet prínosov 
pre členské štáty vykonáva a uverejňuje 
ENTSO pre plyn v rámci desaťročného 
plánu rozvoja siete pre celú Úniu;

prílohy II projekt v oblasti vodíka 
umožňuje prepravu vodíka cez hranice 
členského štátu s jednou alebo viacerými 
tretími krajinami a preukazuje, že podľa 
osobitných kritérií uvedených v článku 4 
ods. 3 prináša významné prínosy aspoň 
jednému členskému štátu. Výpočet 
prínosov pre členské štáty vykonáva 
a uverejňuje ENTSO pre plyn v rámci 
desaťročného plánu rozvoja siete pre celú 
Úniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 395
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) v prípade projektov vo vzájomnom 
záujme v kategórii uvedenej v bode 5 
prílohy II sa projekt môže využiť na 
prepravu antropogénneho oxidu 
uhličitého aspoň v dvoch členských 
štátoch a jednej tretej krajine.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 396
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) udržateľnosť meraná ako príspevok 
projektu k: zníženiu emisií skleníkových 
plynov v rámci rôznych spôsobov 
konečného použitia, napríklad v priemysle 
alebo doprave, flexibilite a možnostiam 
sezónneho skladovania elektriny vyrobenej 

a) udržateľnosť meraná ako príspevok 
projektu k: zníženiu emisií skleníkových 
plynov v rámci rôznych spôsobov 
konečného použitia, napríklad v priemysle 
alebo doprave, flexibilite a možnostiam 
sezónneho skladovania elektriny vyrobenej 
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z obnoviteľných zdrojov alebo integrácii 
vodíka z obnoviteľných zdrojov;

z obnoviteľných zdrojov alebo integrácii 
vodíka, ktorý spĺňa kritériá vymedzené v 
bode 4 písm. a) bode ii) prílohy II.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 397
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) udržateľnosť meraná ako príspevok 
projektu k: zníženiu emisií skleníkových 
plynov v rámci rôznych spôsobov 
konečného použitia, napríklad v priemysle 
alebo doprave, flexibilite a možnostiam 
sezónneho skladovania elektriny vyrobenej 
z obnoviteľných zdrojov alebo integrácii 
vodíka z obnoviteľných zdrojov;

a) udržateľnosť meraná ako príspevok 
projektu k: zníženiu emisií skleníkových 
plynov v rámci rôznych spôsobov 
konečného použitia v ťažko riešiteľných 
odvetviach, napríklad v ťažkom priemysle 
alebo nákladnej doprave, flexibilite 
a možnostiam sezónneho skladovania 
elektriny vyrobenej z obnoviteľných 
zdrojov alebo integrácii vodíka 
z obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 398
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) udržateľnosť meraná ako príspevok 
projektu k: zníženiu emisií skleníkových 
plynov v rámci rôznych spôsobov 
konečného použitia, napríklad v priemysle 
alebo doprave, flexibilite a možnostiam 
sezónneho skladovania elektriny vyrobenej 
z obnoviteľných zdrojov alebo integrácii 
vodíka z obnoviteľných zdrojov.

a) udržateľnosť meraná ako príspevok 
projektu k: zníženiu emisií skleníkových 
plynov v rámci rôznych spôsobov 
konečného použitia, napríklad v priemysle 
alebo doprave, flexibilite a možnostiam 
sezónneho skladovania elektriny vyrobenej 
z obnoviteľných zdrojov alebo integrácii 
vodíka.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 399
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) integrácia trhov a interoperabilita 
merané výpočtom pridanej hodnoty 
projektu z hľadiska integrácie trhových 
oblastí a cenovej konvergencie, ako aj 
celkovej flexibility systému;

b) integrácia trhov a interoperabilita 
merané výrazným zvýšením existujúcej 
cezhraničnej kapacity prepravy vodíka na 
hranici medzi dvoma členskými štátmi v 
porovnaní so situáciou pred uvedením 
projektu do prevádzky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 400
Ciarán Cuffe

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Pokiaľ ide o projekty 
inteligentných plynárenských sietí, ktoré 
patria do kategórie uvedenej v bode 2 
prílohy II, kritériá uvedené v článku 4 sa 
hodnotia takto:

vypúšťa sa

a) úroveň udržateľnosti meraná 
posúdením podielu obnoviteľných 
a nízkouhlíkových plynov integrovaných 
do plynárenskej siete, súvisiacich úspor 
emisií skleníkových plynov z hľadiska 
celkovej dekarbonizácie systému 
a náležitého zisťovania únikov;
b) kvalita a bezpečnosť dodávok merané 
posúdením pomeru spoľahlivo 
dostupných dodávok plynu a špičkového 
zaťaženia, podielu dovozu nahradeného 
miestnymi obnoviteľnými 
a nízkouhlíkovými plynmi, stability 
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prevádzky siete, trvania a frekvencie 
prerušení dodávok na zákazníka;
c) uľahčovanie inteligentnej integrácie 
odvetvia energetiky merané posúdením 
úspor nákladov v prepojených 
energetických odvetviach a systémoch, 
ako je vykurovací a elektroenergetický 
systém, doprava a priemysel.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 401
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) úroveň udržateľnosti meraná 
posúdením podielu obnoviteľných 
a nízkouhlíkových plynov integrovaných 
do plynárenskej siete, súvisiacich úspor 
emisií skleníkových plynov z hľadiska 
celkovej dekarbonizácie systému 
a náležitého zisťovania únikov;

a) úroveň udržateľnosti meraná 
posúdením podielu obnoviteľných alebo 
nízkouhlíkových plynov integrovaných do 
plynárenskej siete, súvisiacich úspor emisií 
skleníkových plynov z hľadiska celkovej 
dekarbonizácie systému, zmierňovania 
znečistenia ovzdušia a náležitého 
zisťovania únikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 402
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) úroveň udržateľnosti meraná 
posúdením podielu obnoviteľných 
a nízkouhlíkových plynov integrovaných 
do plynárenskej siete, súvisiacich úspor 
emisií skleníkových plynov z hľadiska 
celkovej dekarbonizácie systému 

a) úroveň udržateľnosti meraná 
posúdením podielu obnoviteľných alebo 
nízkouhlíkových plynov integrovaných do 
plynárenskej siete, súvisiacich úspor emisií 
skleníkových plynov z hľadiska celkovej 
dekarbonizácie systému, zmierňovania 
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a náležitého zisťovania únikov; znečistenia ovzdušia a náležitého 
zisťovania únikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 403
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) úroveň udržateľnosti meraná 
posúdením podielu obnoviteľných 
a nízkouhlíkových plynov integrovaných 
do plynárenskej siete, súvisiacich úspor 
emisií skleníkových plynov z hľadiska 
celkovej dekarbonizácie systému 
a náležitého zisťovania únikov;

a) úroveň udržateľnosti meraná 
posúdením podielu obnoviteľných plynov 
integrovaných do plynárenskej siete, 
súvisiacich úspor emisií skleníkových 
plynov z hľadiska celkovej dekarbonizácie 
systému a náležitého zisťovania únikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 404
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) kvalita a bezpečnosť dodávok 
merané posúdením pomeru spoľahlivo 
dostupných dodávok plynu a špičkového 
zaťaženia, podielu dovozu nahradeného 
miestnymi obnoviteľnými 
a nízkouhlíkovými plynmi, stability 
prevádzky siete, trvania a frekvencie 
prerušení dodávok na zákazníka;

b) kvalita a bezpečnosť dodávok 
merané posúdením pomeru spoľahlivo 
dostupných dodávok plynu a špičkového 
zaťaženia, podielu dovozu nahradeného 
domácimi obnoviteľnými alebo 
nízkouhlíkovými plynmi, stability 
prevádzky siete, trvania a frekvencie 
prerušení dodávok na zákazníka, 
obmedzenie výroby elektrickej energie z 
obnoviteľných zdrojov, ktorému sa 
zabránilo;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 405
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) kvalita a bezpečnosť dodávok 
merané posúdením pomeru spoľahlivo 
dostupných dodávok plynu a špičkového 
zaťaženia, podielu dovozu nahradeného 
miestnymi obnoviteľnými 
a nízkouhlíkovými plynmi, stability 
prevádzky siete, trvania a frekvencie 
prerušení dodávok na zákazníka;

b) kvalita a bezpečnosť dodávok 
merané posúdením pomeru spoľahlivo 
dostupných dodávok plynu a špičkového 
zaťaženia, podielu dovozu nahradeného 
domácimi obnoviteľnými alebo 
nízkouhlíkovými plynmi, stability 
prevádzky siete, trvania a frekvencie 
prerušení dodávok na zákazníka, 
obmedzenie výroby elektrickej energie z 
obnoviteľných zdrojov, ktorému sa 
zabránilo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 406
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) kvalita a bezpečnosť dodávok 
merané posúdením pomeru spoľahlivo 
dostupných dodávok plynu a špičkového 
zaťaženia, podielu dovozu nahradeného 
miestnymi obnoviteľnými 
a nízkouhlíkovými plynmi, stability 
prevádzky siete, trvania a frekvencie 
prerušení dodávok na zákazníka;

b) kvalita a bezpečnosť dodávok 
merané posúdením pomeru spoľahlivo 
dostupných dodávok plynu a špičkového 
zaťaženia, podielu dovozu nahradeného 
miestnymi obnoviteľnými plynmi, stability 
prevádzky siete, trvania a frekvencie 
prerušení dodávok na zákazníka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 407
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Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, 
Izabela-Helena Kloc

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 6 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) uľahčovanie inteligentnej integrácie 
odvetvia energetiky merané posúdením 
úspor nákladov v prepojených 
energetických odvetviach a systémoch, ako 
je vykurovací a elektroenergetický systém, 
doprava a priemysel.

c) uľahčovanie inteligentnej integrácie 
odvetvia energetiky merané posúdením 
úspor nákladov a úspor súvisiacich so 
znížením emisií skleníkových plynov a 
efektívneho používania energie 
v prepojených energetických odvetviach 
a systémoch, ako je vykurovací 
a elektroenergetický systém, doprava 
a priemysel.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 408
Franc Bogovič

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 7 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) udržateľnosť meraná posúdením 
podielu vodíka z obnoviteľných zdrojov 
alebo vodíka, ktorý spĺňa kritériá 
vymedzené v bode 4 písm. a) bode ii) 
prílohy II, integrovaného do siete, 
a súvisiacich úspor emisií skleníkových 
plynov;

a) udržateľnosť meraná posúdením 
podielu vodíka alebo vodíka, ktorý spĺňa 
kritériá vymedzené v bode 4 písm. a) bode 
ii) prílohy II, integrovaného do siete, 
a súvisiacich úspor emisií skleníkových 
plynov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 409
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 7 a (nový)



AM\1230371SK.docx 199/201 PE692.632v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Pokiaľ ide o infraštruktúru v 
oblasti oxidu uhličitého, ktorá patrí do 
kategórií uvedených v bode 5 písm. d) 
prílohy II, kritériá uvedené v článku 4 sa 
hodnotia takto:
a) udržateľnosť meraná zvážením 
výrazného čistého zníženia emisií počas 
celého životného cyklu projektu a jeho 
účinnosti v porovnaní s inými riešeniami 
na zníženie množstva oxidu uhličitého, 
ktoré sa má zachytiť, ako je energetická 
efektívnosť alebo integrácia 
obnoviteľných zdrojov energie;
b) odolnosť a bezpečnosť merané 
posúdením bezpečnosti infraštruktúry a 
využívania najlepších dostupných 
technológií;
c) efektívne využívanie zdrojov zvážením 
inej možnej infraštruktúry v oblasti oxidu 
uhličitého.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 410
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Príloha V – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Oblasť pre analýzu jednotlivého 
projektu zahŕňa všetky členské štáty 
a tretie krajiny, na území ktorých sa projekt 
nachádza, všetky priamo susediace členské 
štáty a všetky ostatné členské štáty 
podstatne ovplyvnené projektom. Na tento 
účel ENTSO pre elektrinu a ENTSO pre 
plyn spolupracujú so všetkými 
príslušnými prevádzkovateľmi sústav/sietí 
v príslušných tretích krajinách.

1. Oblasť pre analýzu jednotlivého 
projektu zahŕňa všetky členské štáty 
a tretie krajiny, na území ktorých sa projekt 
nachádza, všetky priamo susediace členské 
štáty a všetky ostatné členské štáty 
podstatne ovplyvnené projektom. Na tento 
účel agentúra spolupracuje so všetkými 
príslušnými prevádzkovateľmi sústav/sietí 
v príslušných tretích krajinách.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 411
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Príloha V – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Metodika poskytuje usmernenia pre 
rozvoj a používanie sústavy/siete 
a modelovanie trhu potrebné na analýzu 
nákladov a prínosov. Modelovanie umožní 
úplné posúdenie hospodárskych vplyvov 
vrátane integrácie trhu, bezpečnosti 
dodávok a hospodárskej súťaže 
a sociálnych, environmentálnych 
a klimatických vplyvov vrátane 
medziodvetvových vplyvov. Metodika 
zahŕňa podrobnosti o tom, prečo sa 
vypočítavajú jednotlivé prínosy a náklady, 
čo je obsahom tohto výpočtu a ako sa tento 
výpočet vykonáva.

4. Metodika poskytuje usmernenia pre 
rozvoj a používanie sústavy/siete 
a modelovanie trhu potrebné na analýzu 
nákladov a prínosov. Modelovanie umožní 
úplné posúdenie hospodárskych vplyvov 
vrátane integrácie trhu, bezpečnosti 
dodávok a hospodárskej súťaže 
a sociálnych, environmentálnych 
a klimatických vplyvov vrátane 
medziodvetvových vplyvov a nepriamych 
cezhraničných vplyvov. Metodika zahŕňa 
podrobnosti o tom, prečo sa vypočítavajú 
jednotlivé prínosy a náklady, čo je 
obsahom tohto výpočtu a ako sa tento 
výpočet vykonáva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 412
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Príloha V – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Metodika uvádza a vysvetľuje, ako 
sa zásada prvoradosti energetickej 
efektívnosti uplatňuje vo všetkých krokoch 
desaťročných plánov rozvoja siete.

5. Metodika uvádza a vysvetľuje, ako 
sa zásada prvoradosti energetickej 
efektívnosti uplatňuje a ako sa vypočítala 
nákladová efektívnosť investícií tak, aby 
sa v plnej miere predvídala akákoľvek 
nadbytočnosť aktív, aby sa zabránilo 
zabrániť uviaznutiu aktív v dlhodobom 
horizonte, aby sa uprednostnilo rozšírenie 
a rozvoj využívania existujúcich aktív pred 
novými investíciami vo všetkých krokoch 
desaťročných plánov rozvoja siete.
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Or. en


