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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Politiky súdržnosti sú jadrom rozvoja Európskej únie. Snaha o vyváženú, inkluzívnu, 
udržateľnú a modernú spoločnosť v celej Únii a zásada „na nikoho nezabudnúť“ je kľúčom k 
úspešnej a prosperujúcej politickej, hospodárskej a sociálnej štruktúre. Podstata politík 
súdržnosti musí byť základom vo všetkých programoch a stratégiách Európskej únie. 

Revíziou nariadenia o TEN-E sa zabezpečí prispôsobenie stratégie rozvoja energetickej 
infraštruktúry novým environmentálnym a sociálnym požiadavkám politiky Európskej únie a 
zelenej dohode a prispeje sa k dosiahnutiu cieľov stanovených v Parížskej dohode. 

Hlavné úpravy stratégie energetickej infraštruktúry, ktoré vyžaduje zelená dohoda s cieľom 
výrazne zvýšiť výrobu a spotrebu energie z obnoviteľných zdrojov a ekologickú mobilitu, 
budú mať výrazný vplyv na konkrétne regióny a trh s energiou, avšak úzka súvislosť s 
politikami súdržnosti a národnými a regionálnymi stratégiami rozvoja zabezpečí úspešnú a 
prospešnú transformáciu na hospodárskej, sociálnej a individuálnej úrovni.

Analýza nákladov a prínosov a posúdenie projektov musia zohľadňovať zmeny a výzvy v 
oblastiach, ktoré budú prechodom na energiu z obnoviteľných zdrojov a ukončením 
využívania fosílnych palív najviac zasiahnuté. 

V záujme súdržného rozvoja všetkých členských štátov a všetkých regiónov Európskej únie 
nesmie byť hospodársky a sociálny rozvoj oslabený potenciálnym nedostatkom energie a 
možnými prekážkami spôsobenými nerovnomernou energetickou infraštruktúrou.

Pri plánovaní hlavných koridorov a energetickej infraštruktúry v Európskej únii je 
mimoriadne dôležité zaistiť prístup k energii pre všetky regióny a zabezpečiť, aby stratégia 
energetickej bezpečnosti zohľadňovala súčasnú situáciu, ale aj plány a programy rozvoja, 
ktoré by viedli k prípadnému zvýšeniu dopytu. 

Zabezpečenie synergií transeurópskej energetickej infraštruktúry s regionálnymi a národnými 
plánmi a stratégiami rozvoja, so stratégiou rozvoja elektrickej mobility a s ďalšími 
rozvojovými projektmi v tejto oblasti povedie k tomu, že TEN-E prispeje k uhlíkovej 
neutralite, hospodárskemu rastu, konkurencieschopnosti a sociálnemu rozvoju, čím sa posilní 
prínos politík súdržnosti.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
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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) 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 na európskej aj 
vnútroštátnej úrovni. Súčasné investície 
do energetickej infraštruktúry zjavne 
nepostačujú na transformáciu a 
vybudovanie energetickej infraštruktúry 
budúcnosti a na zabezpečenie dodávok 
energie podľa špecifickosti jednotlivých 
regiónov. 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.

21 Oznámenie Komisie – Európska zelená 
dohoda, COM(2019) 640 final z 11. 
decembra 2019.

22 Oznámenie Komisie – Ambicióznejšie 
klimatické ciele pre Európu na rok 2030 – 
Investícia do klimaticky neutrálnej 
budúcnosti v prospech našich občanov, 

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

COM(2020) 562 final zo 17. septembra 
2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

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 
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.

(5) Z hodnotenia nariadenia (EÚ) č. 
347/2013 jasne vyplynulo, že tento rámec 
skutočne zlepšil integráciu väčšiny 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 vo väčšine regiónov a odolnosť 
dodávok sa od roku 2013 výrazne zlepšila. 
Stále však existujú celé regióny, ktoré 
plynárenské siete a energetickú 
bezpečnosť a odolnosť nezlepšili. 
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.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

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, cenovej 
dostupnosti energie, ako aj hospodárskej 
a sociálnej súdržnosti. Na dosiahnutie 
klimatickej neutrality do roku 2050 a 
vyšších úrovní znižovania emisií 
skleníkových plynov do roku 2030 bude 
Európa potrebovať integrovanejší 
energetický systém a energetickú politiku 
na úrovni Únie, ktorá zohľadňuje 
regionálne a miestne skutočnosti a 
stratégie rozvoja a ktorá sa bude opierať o 
vyššiu mieru elektrifikácie založenej na 
obnoviteľných zdrojoch a dekarbonizácii 
plynárenského odvetvia, a to s podporou 
prispôsobených právnych predpisov vo 
všetkých členských štátoch. Politika TEN-
E môže zabezpečiť, aby rozvoj 
energetickej infraštruktúry v Únii 
podporoval požadovaný prechod na 
klimatickú neutralitu v súlade so zásadou 
prvoradosti energetickej efektívnosti a s 
tým, že sa na žiadny región nezabudne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Bezpečnosť dodávok je jednou z (11) Bezpečnosť dodávok je jednou z 
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hlavných hnacích síl nariadenia (EÚ) č. 
347/2013 a prostredníctvom projektov 
spoločného záujmu sa výrazne zlepšila. 
Okrem toho sa v posúdení vplyvu 
klimatických cieľov27 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 
infraštruktúra zemného plynu už 
nepotrebuje podporu prostredníctvom 
politiky TEN-E. Plánovanie energetickej 
infraštruktúry by malo zodpovedať tejto 
meniacej sa situácii v oblasti zemného 
plynu.

hlavných hnacích síl nariadenia (EÚ) č. 
347/2013 a prostredníctvom projektov 
spoločného záujmu sa výrazne zlepšila. 
Okrem toho sa v posúdení vplyvu 
klimatických cieľov27 Komisie očakáva 
výrazné zníženie spotreby zemného plynu, 
pretože jeho neznížené využívanie nie je 
zlučiteľné s uhlíkovou neutralitou, hoci 
spotreba plynu predstavuje významný 
krok smerom k dosiahnutiu uhlíkovej 
neutrality v niektorých regiónoch, najmä 
v regiónoch využívajúcich tuhé fosílne 
palivá. 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, pokiaľ ju nebude možné 
v nasledujúcich rokoch transformovať na 
vodíkovú infraštruktúru v súlade s 
rozvojom odvetvia a národnými a 
regionálnymi stratégiami rozvoja. 
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 5

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 

(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 a členské štáty by mali 
prispôsobiť právne predpisy a stratégie s 
cieľom zabezpečiť rozvoj výroby elektriny 
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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.

z obnoviteľných zdrojov a infraštruktúry v 
súvislosti so zelenou dohodou a politikou 
súdržnosti, pričom sa nesmie zabudnúť 
na žiadny región. 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 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Na zabezpečenie stability napätia a 
frekvencie by sa osobitná pozornosť mala 
venovať stabilite európskej elektrizačnej 
sústavy v meniacich sa podmienkach, 
najmä vzhľadom na rastúci podiel 
elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov.

(22) Na zabezpečenie stability napätia a 
frekvencie by sa osobitná pozornosť mala 
venovať stabilite európskej, vnútroštátnej 
a regionálnej elektrizačnej sústavy v 
meniacich sa podmienkach, najmä 
vzhľadom na rastúci podiel elektrickej 
energie z obnoviteľných zdrojov.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Ak to členské štáty uznajú za 
vhodné, môžu do komplexných rozhodnutí 
zahrnúť rozhodnutia prijaté v kontexte 
rokovaní s jednotlivými majiteľmi pôdy o 
udelení prístupu k majetku, jeho 
vlastníctve a práve na jeho obývanie, 
územné plánovanie, ktoré určuje všeobecné 
využívanie pôdy vymedzeného regiónu 
vrátane ďalšej zástavby, ako sú diaľnice, 
železnice, budovy a chránené prírodné 
oblasti, a ktoré sa nevykonáva na 
konkrétny účel plánovaného projektu a 
vydania povolení na prevádzku. V 
súvislosti s postupmi vydávania povolení 
projekt spoločného záujmu môže zahŕňať 
súvisiacu infraštruktúru, pokiaľ je 
podstatná na vybudovanie či fungovanie 
projektu. Toto nariadenie, najmä 
ustanovenia o vydávaní povolení, účasti 
verejnosti a realizácii projektov spoločného 
záujmu, by sa malo uplatňovať bez toho, 
aby bolo dotknuté medzinárodné právo a 
právo Únie vrátane ustanovení o ochrane 
životného prostredia a zdravia ľudí a 
ustanovení prijatých podľa spoločnej 
rybárskej politiky a námornej politiky, 
najmä smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2014/89/EÚ40.

(37) Ak to členské štáty uznajú za 
vhodné, mali by do komplexných 
rozhodnutí zahrnúť rozhodnutia založené 
na štúdiách ex-ante a prijaté v kontexte 
rokovaní s jednotlivými majiteľmi pôdy o 
udelení prístupu k majetku, jeho 
vlastníctve a práve na jeho obývanie, 
územné plánovanie, ktoré určuje všeobecné 
využívanie pôdy vymedzeného regiónu 
vrátane ďalšej zástavby, ako sú diaľnice, 
železnice, budovy a chránené prírodné 
oblasti, a ktoré sa nevykonáva na 
konkrétny účel plánovaného projektu a 
vydania povolení na prevádzku. Zahrnutie 
pôdy do územného plánovania týchto 
projektov by nemalo zasahovať do 
oprávnenosti iných projektov vo fáze 
vykonávania v rámci iných programov EÚ 
z dôvodu zmeny kategórie využívania 
pôdy; toto zahrnutie do projektu 
energetickej infraštruktúry by malo viesť 
k prehodnoteniu cieľov už existujúcich 
projektov vo fáze vykonávania, ale nie k 
ich neoprávnenosti. V súvislosti s 
postupmi vydávania povolení projekt 
spoločného záujmu môže zahŕňať súvisiacu 
infraštruktúru, pokiaľ je podstatná na 
vybudovanie či fungovanie projektu. Toto 
nariadenie, najmä ustanovenia o vydávaní 
povolení, účasti verejnosti a realizácii 
projektov spoločného záujmu, by sa malo 
uplatňovať bez toho, aby bolo dotknuté 
medzinárodné právo a právo Únie vrátane 
ustanovení o ochrane životného prostredia 
a zdravia ľudí a ustanovení prijatých podľa 
spoločnej rybárskej politiky a námornej 
politiky, najmä smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2014/89/EÚ40.
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__________________ __________________
40 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/89/EÚ z 23. júla 2014, ktorou 
sa ustanovuje rámec pre námorné 
priestorové plánovanie (Ú. v. EÚ L 257, 
28.8.2014, s. 135).

40 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/89/EÚ z 23. júla 2014, ktorou 
sa ustanovuje rámec pre námorné 
priestorové plánovanie (Ú. v. EÚ L 257, 
28.8.2014, s. 135).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

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 dosiahnutiu cieľov Únie v 
oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a 
cieľa klimatickej neutrality do roku 2050, 
pri zohľadnení politiky súdržnosti, pri 
zabezpečení toho, aby sa na žiadny región 
nezabudlo, a s prihliadnutím na únijné, 
regionálne a národné stratégie rozvoja a 
rýchly rozvoj elektrickej mobility.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
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 

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

zohľadnení stratégií rozvoja členských 
štátov a regiónov, v ktorých sa projekt 
bude vykonávať, prispieva k 
hospodárskemu rastu, 
konkurencieschopnosti a sociálnemu 
rozvoju a ktorý je súčasťou zoznamu 
projektov spoločného záujmu Únie 
uvedeného v článku 3;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

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 Úniou v spolupráci s 
tretími krajinami, ktorý rešpektuje zásadu 
právneho štátu, zohľadňuje stratégie 
rozvoja členských štátov a regiónov, v 
ktorých sa projekt bude vykonávať, a 
ktorý prispieva k hospodárskemu rastu, 
konkurencieschopnosti a sociálnemu 
rozvoju;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2

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.

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, s prihliadnutím na 
rozvojové potreby jednotlivých členských 
štátov, hospodársky a sociálny vplyv, ktorý 
by nová energetická infraštruktúra mohla 
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v danej oblasti mať, na základe žiadostí 
členských štátov a zainteresovaných strán 
a sociálneho a hospodárskeho posúdenia, 
a synergie s ostatnými stratégiami, ako je 
stratégia pre elektrickú mobilitu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) každý jednotlivý návrh projektu 
spoločného záujmu si vyžaduje schválenie 
štátov, ktorých územia sa projekt týka; ak 
štát neudelí svoj súhlas, predloží dotknutej 
skupine svoje opodstatnené dôvody;

a) každý jednotlivý návrh projektu 
spoločného záujmu si vyžaduje schválenie 
štátov, ktorých územia sa projekt týka; ak 
štát neudelí svoj súhlas, predloží dotknutej 
skupine svoje opodstatnené dôvody; ak má 
projekt veľký význam pre rozvoj aspoň 
dvoch ďalších členských štátov a pre 
zmenšenie sociálnych a hospodárskych 
rozdielov, navrhovaný projekt sa považuje 
za schválený, ak realizátor projektu a 
investori financujú tento projekt na území 
členského štátu, ktorý neudelil súhlas; 
dotknutý členský štát uplatňuje pravidlá a 
predpisy pre vydávanie povolení pre 
projekty spoločného záujmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri navrhovaní nového projektu alebo 
zoznamu projektov realizátor projektu 
zohľadní synergie s regionálnymi a 
národnými plánmi a stratégiami rozvoja, 
najmä so stratégiou rozvoja elektrickej 
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mobility a s ďalšími projektmi rozvoja v 
danej oblasti, ako aj prínos projektu k 
úsiliu o dosiahnutie uhlíkovej neutrality;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

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 prihliadnutím na 
rozvojové potreby jednotlivých členských 
štátov, hospodársky a sociálny vplyv, ktorý 
by nová energetická infraštruktúra mohla 
v danej oblasti mať, na základe žiadostí 
členských štátov a zainteresovaných strán 
a sociálneho a hospodárskeho posúdenia, 
a synergie s ostatnými stratégiami, ako je 
stratégia pre elektrickú mobilitu, s 
výhradou druhého odseku článku 172 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

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 
konzistentnosť, synergie s politikou 
súdržnosti a so stratégiami rozvoja, s 
prihliadnutím na stanovisko Agentúry pre 
spoluprácu regulačných orgánov v oblasti 
energetiky (ďalej len „agentúra“), ako sa 
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uvádza v bode 12 oddiele 2 prílohy III;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) potenciálne celkové prínosy 
projektu hodnotené podľa príslušných 
osobitných kritérií uvedených v odseku 3 
prevyšujú jeho náklady, a to aj z 
dlhodobejšieho hľadiska;

b) potenciálne celkové prínosy 
projektu, hospodárske, sociálne a 
environmentálne prínosy a prínosy pre 
vytvorenie integrovaného jednotného trhu 
s energiou hodnotené podľa príslušných 
osobitných kritérií uvedených v odseku 3 
prevyšujú jeho náklady, a to aj z 
dlhodobejšieho hľadiska;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

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 a k 
hospodárskemu a sociálnemu rozvoju 
oblastí vykonávania, okrem iného 
začlenením energie z obnoviteľných 
zdrojov do sústavy a prenosom výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov do 
hlavných spotrebiteľských centier a 
úložísk, a

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) potenciálne celkové prínosy 
projektu hodnotené v súlade s príslušnými 
osobitnými kritériami uvedenými v odseku 
3 prevyšujú jeho náklady, a to aj z 
dlhodobejšieho hľadiska;

b) potenciálne celkové prínosy 
projektu, s prihliadnutím na hospodárske, 
sociálne a environmentálne aspekty, 
hodnotené v súlade s príslušnými 
osobitnými kritériami uvedenými v odseku 
3 prevyšujú jeho náklady, a to aj z 
dlhodobejšieho hľadiska;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno e – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) dobre fungujúcu spoločnosť z 
hospodárskeho a sociálneho hľadiska, 
pokiaľ ide o dodržiavanie zásady 
právneho štátu a demokratických hodnôt;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno e – bod iii b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiib) synergie s ostatnými rozvojovými 
politikami a programami v tejto oblasti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 21

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iia) vykonávanie stratégií 
regionálneho rozvoja, hospodársky a 
sociálny rast oblastí, s prihliadnutím aj na 
vnútroštátnu a miestnu energetickú 
politiku a stratégie a očakávaný výrazný 
nárast dopytu po energii v odvetví 
dopravy, najmä pokiaľ ide o elektrické 
vozidlá na diaľniciach, štátnych cestách a 
v mestských oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) vykonávanie stratégií 
regionálneho rozvoja, hospodársky a 
sociálny rast oblastí, s prihliadnutím aj na 
vnútroštátnu a miestnu energetickú 
politiku a stratégie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) vykonávanie stratégií 
regionálneho rozvoja, hospodársky a 
sociálny rast oblastí, s prihliadnutím aj na 
vnútroštátnu a miestnu energetickú 
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politiku a stratégie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

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 alebo 
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 25

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) vykonávanie stratégií 
regionálneho rozvoja, hospodársky a 
sociálny rast oblastí, s prihliadnutím aj na 
vnútroštátnu a miestnu energetickú 
politiku a stratégie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 26

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 z obnoviteľných a 
nízkouhlíkových zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) vykonávanie stratégií 
regionálneho rozvoja, hospodársky a 
sociálny rast oblastí, s prihliadnutím aj na 
vnútroštátnu a miestnu energetickú 
politiku a stratégie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

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 

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 a nízkouhlíkových zdrojov 
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distribučných a prepravných sietí s cieľom 
znížiť emisie skleníkových plynov. Okrem 
toho má projekt výrazne prispieť aspoň k 
jednému z týchto osobitných kritérií:

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 29

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) vykonávanie stratégií 
regionálneho rozvoja, hospodársky a 
sociálny rast oblastí, s prihliadnutím aj na 
vnútroštátnu a miestnu energetickú 
politiku a stratégie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5 – pododsek 2 – 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 a integrácie na vnútornom 
trhu, hospodárskej súťaže, udržateľnosti a 
bezpečnosti dodávok a príspevok k politike 
súdržnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 31

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, so zásadou „výrazne nenarušiť“ 
a s politikou súdržnosti, pričom sa 
zabezpečí, aby sa na nikoho nezabudlo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. PPS, prevádzkovatelia 
distribučných sústav/sietí a iní 
prevádzkovatelia spolupracujú s cieľom 
uľahčiť vývoj projektov spoločného 
záujmu vo svojej oblasti.

2. PPS, prevádzkovatelia 
distribučných sústav/sietí a iní 
prevádzkovatelia spolupracujú s cieľom 
uľahčiť vývoj projektov spoločného 
záujmu vo svojej oblasti a, v kontexte 
politiky súdržnosti, riešiť rozvojové a 
regionálne rozdiely v hospodárskej, 
sociálnej a environmentálnej oblasti a 
očakávaný výrazný nárast dopytu po 
energii z odvetvia dopravy, najmä pokiaľ 
ide o elektrické vozidlá na diaľniciach a v 
mestských oblastiach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

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 verejnú výročnú správu za 
každý projekt patriaci do kategórií 
uvedených v bodoch 1 až 4 prílohy II.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

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. 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. Každá 
správa sa uverejní na webovom sídle 
Komisie do 30 dní od dátumu jej 
predloženia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Agentúra do 30. apríla každého 
roka, keď by sa mal prijať nový zoznam 
Únie, predloží skupinám konsolidovanú 
správu o projektoch spoločného záujmu, 
ktoré sú v kompetencii národných 
regulačných orgánov, pričom vyhodnotí 
dosiahnutý pokrok a v prípade potreby 
vypracuje odporúčania, ako odstrániť 
oneskorenia a ťažkosti, ktoré sa vyskytli. V 
tejto konsolidovanej správe sa v súlade s 
článkom 5 nariadenia (ES) 2019/942 
vyhodnotí aj konzistentné vykonávanie 
plánov rozvoja siete pre celú Úniu 
vzhľadom na prioritné koridory a oblasti 
energetickej infraštruktúry.

6. Agentúra do 30. apríla každého 
roka, keď by sa mal prijať nový zoznam 
Únie, predloží skupinám konsolidovanú 
verejnú správu o projektoch spoločného 
záujmu, ktoré sú v kompetencii národných 
regulačných orgánov, pričom vyhodnotí 
dosiahnutý pokrok a v prípade potreby 
vypracuje odporúčania, ako odstrániť 
oneskorenia a ťažkosti, ktoré sa vyskytli. V 
tejto konsolidovanej správe sa v súlade s 
článkom 5 nariadenia (ES) 2019/942 
vyhodnotí aj konzistentné vykonávanie 
plánov rozvoja siete pre celú Úniu 
vzhľadom na prioritné koridory a oblasti 
energetickej infraštruktúry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

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. V analýze 
nákladov a prínosov sa zohľadnia ciele 
zelenej dohody a politiky súdržnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ENTSO pre elektrinu a ENTSO pre plyn 
pri vypracúvaní metodík zohľadňujú 
plány regionálneho rozvoja, únijné, 
vnútroštátne a regionálne politiky, 
politiku súdržnosti a riešenia na zníženie 
rozdielov v rozvoji medzi členskými štátmi 
a medzi regiónmi, ako aj cieľ, ktorým je 
podpora všetkých obnoviteľných 
technológií, a očakávaný výrazný nárast 
dopytu po energii z odvetvia dopravy, 
najmä pokiaľ ide o elektrické vozidlá na 
diaľniciach, štátnych cestách a v 
mestských oblastiach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2

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, najnovšími dostupnými 
scenármi Komisie, plánmi regionálneho 
rozvoja, vnútroštátnymi a regionálnymi 
politikami, politikou súdržnosti a 
riešeniami na zníženie rozdielov v rozvoji 
medzi členskými štátmi a medzi regiónmi, 
s prihliadnutím na stratégiu energetickej 
bezpečnosti Európskej únie ako celku a 
očakávaný výrazný nárast dopytu po 
energii z odvetvia dopravy, najmä pokiaľ 
ide o elektrické vozidlá na diaľniciach, 
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štátnych cestách a v mestských oblastiach, 
čím sa zabezpečí synergia s TEN-T. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

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 vrátane zásobníkov s cieľom 
zabezpečiť synergiu s energetickými 
stratégiami, zelenou dohodou a potrebou 
zvýšiť bezpečnosť, ktorú môže energia z 
obnoviteľných zdrojov poskytnúť, 
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) analýza nákladov a prínosov pre 
konkrétny projekt podľa článku 16 ods. 3 
písm. a) preukáže významné pozitívne 
externality, ako je bezpečnosť dodávok, 

a) analýza nákladov a prínosov pre 
konkrétny projekt podľa článku 16 ods. 3 
písm. a) preukáže významné pozitívne 
externality, ako je bezpečnosť dodávok, 
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flexibilita systému, solidarita alebo 
inovácia;

flexibilita systému, solidarita, regionálny 
rozvoj alebo inovácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Projekty spoločného záujmu 
spadajúce do kategórií uvedených v prílohe 
II bode 1 písm. d), bodoch 2 a 5 sú tiež 
oprávnené na finančnú pomoc Únie vo 
forme grantov na práce, ak dotknutí 
realizátori projektov môžu jednoznačne 
preukázať značné pozitívne externality 
projektu, ako je bezpečnosť dodávok, 
flexibilita systému, solidarita alebo 
inovácia, a poskytnúť jasný dôkaz o ich 
nedostatočnej životaschopnosti z 
obchodného hľadiska podľa analýzy 
nákladov a prínosov, podnikateľského 
plánu a posudkov vypracovaných najmä 
potenciálnymi investormi alebo veriteľmi, 
prípadne národným regulačným orgánom.

4. Projekty spoločného záujmu 
spadajúce do kategórií uvedených v prílohe 
II bode 1 písm. d), bodoch 2 a 5 sú tiež 
oprávnené na finančnú pomoc Únie vo 
forme grantov na práce, ak dotknutí 
realizátori projektov môžu jednoznačne 
preukázať značné pozitívne externality 
projektu, ako je bezpečnosť dodávok, 
flexibilita systému, solidarita, regionálny 
rozvoj alebo inovácia, a poskytnúť jasný 
dôkaz o ich nedostatočnej životaschopnosti 
z obchodného hľadiska podľa analýzy 
nákladov a prínosov, podnikateľského 
plánu a posudkov vypracovaných najmä 
potenciálnymi investormi alebo veriteľmi, 
prípadne národným regulačným orgánom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – bod 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ENTSO pre elektrinu a ENTSO pre plyn 
pred uverejnením konečných usmernení 
konzultujú s Komisiou a agentúrou svoje 
príslušné návrhy usmernení na začlenenie 
projektov do desaťročných plánov rozvoja 
siete pre celú Úniu a náležite zohľadnia 
odporúčania Komisie a agentúry.

ENTSO pre elektrinu a ENTSO pre plyn 
pred uverejnením konečných usmernení 
konzultujú s členskými štátmi za príslušnú 
skupinu, pokiaľ ide o stratégie rozvoja na 
vnútroštátnej a regionálnej úrovni, a s 
Komisiou a agentúrou svoje príslušné 
návrhy usmernení na začlenenie projektov 
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do desaťročných plánov rozvoja siete pre 
celú Úniu a náležite zohľadnia odporúčania 
členských štátov, Komisie a agentúry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Príloha III – časť 2 – bod 10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a. Ak skupina usúdi, že projekt má 
veľký význam pre rozvoj aspoň dvoch 
ďalších členských štátov a pre zmenšenie 
sociálnych a hospodárskych rozdielov, 
navrhovaný projekt sa považuje za 
schválený, ak realizátor projektu a 
investori financujú tento projekt na území 
členského štátu, ktorý projekt nepodporil, 
a ak projekt dodržiava zásadu „výrazne 
nenarušiť“; dotknutý členský štát 
uplatňuje pravidlá a predpisy pre 
vydávanie povolení pre projekty 
spoločného záujmu alebo projekty vo 
vzájomnom záujme.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

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 

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 
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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;

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 alebo región má stratégiu rozvoja 
a prebiehajúce projekty, ktoré majú za ciel 
zvýšenie populácie v blízkej budúcnosti na 
aspoň 50 000 užívateľov, výrobcov, 
spotrebiteľov alebo výrobcov-
spotrebiteľov v oblasti spotreby v objeme 
najmenej 300 gigawatthodín/rok, z čoho 
aspoň 20 % pochádza z variabilných 
obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) bezpečnosť dodávok, 
interoperabilita a bezpečná prevádzka 
sústavy merané podľa analýzy 
uskutočnenej v najnovšom dostupnom 
desaťročnom pláne rozvoja elektrizačnej 
sústavy pre celú Úniu, najmä posúdením 
vplyvu projektu na očakávané trvanie 
nepokrytia zaťaženia pre oblasť analýzy, 
ako je to vymedzené v prílohe V, pokiaľ 
ide o primeranosť výroby a prenosu pre 
súbor charakteristických období zaťaženia, 
s prihliadnutím na očakávané zmeny 
v extrémnych výkyvoch počasia 
súvisiacich s klímou a ich vplyv na 
odolnosť infraštruktúry. V prípade potreby 
sa zmeria vplyv projektu na nezávislú 
a spoľahlivú kontrolu prevádzky systému 
a služieb.

c) bezpečnosť dodávok, 
interoperabilita a bezpečná prevádzka 
sústavy merané podľa analýzy 
uskutočnenej v najnovšom dostupnom 
desaťročnom pláne rozvoja elektrizačnej 
sústavy pre celú Úniu, najmä posúdením 
vplyvu projektu na očakávané trvanie 
nepokrytia zaťaženia pre oblasť analýzy, 
ako je to vymedzené v prílohe V, pokiaľ 
ide o primeranosť výroby a prenosu pre 
súbor charakteristických období zaťaženia, 
s prihliadnutím na očakávané zmeny 
v extrémnych výkyvoch počasia 
súvisiacich s klímou a ich vplyv na 
odolnosť infraštruktúry, očakávané zmeny 
v hospodárskom a sociálnom rozvoji 
oblasti a očakávaný výrazný nárast dopytu 
po energii z odvetvia dopravy, najmä 
pokiaľ ide o elektrické vozidlá na 
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diaľniciach a v mestských oblastiach. 
V prípade potreby sa zmeria vplyv projektu 
na nezávislú a spoľahlivú kontrolu 
prevádzky systému a služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) bezpečnosť dodávok: toto kritérium 
sa meria podľa úrovne strát v distribučných 
a/alebo prenosových sústavách, 
percentuálneho využitia (t. j. priemerného 
zaťaženia) komponentov elektrizačnej 
sústavy, dostupnosti komponentov sústavy 
(v súvislosti s plánovanou a neplánovanou 
údržbou) a jej vplyvu na výkonnosť 
sústavy, ako aj trvania a frekvencie 
prerušení vrátane narušení súvisiacich 
s klímou;

b) bezpečnosť dodávok: toto kritérium 
sa meria podľa úrovne strát v distribučných 
a/alebo prenosových sústavách, 
percentuálneho využitia (t. j. priemerného 
zaťaženia) komponentov elektrizačnej 
sústavy, dostupnosti komponentov sústavy 
(v súvislosti s plánovanou a neplánovanou 
údržbou) a jej vplyvu na výkonnosť 
sústavy, ako aj trvania a frekvencie 
prerušení vrátane narušení súvisiacich 
s klímou a očakávaných zmien v 
hospodárskom a sociálnom rozvoji oblasti 
a ich vplyvu na dopyt;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47

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 
a nízkouhlíkovými plynmi, stability 
prevádzky siete, trvania a frekvencie 
prerušení dodávok na zákazníka, 
očakávaných zmien v hospodárskom a 



PA\1227584SK.docx 29/30 PE691.110v01-00

SK

sociálnom rozvoji oblasti a ich vplyvu na 
dopyt;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48

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 ENTSO pre elektrinu a ENTSO pre 
plyn spolupracujú so všetkými príslušnými 
prevádzkovateľmi sústav/sietí a orgánmi 
v príslušných tretích krajinách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Príloha V – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Metodika vymedzuje analýzu, ktorá 
sa má uskutočniť, na základe príslušného 
súboru medziodvetvových vstupných 
údajov, a to tým, že sa určia vplyvy 
spojené s každým projektom a bez neho.

3. Metodika vymedzuje analýzu, ktorá 
sa má uskutočniť, na základe príslušného 
súboru medziodvetvových vstupných 
údajov, očakávaného výrazného nárastu 
dopytu po energii z odvetvia dopravy, 
najmä pokiaľ ide o elektrické vozidlá na 
diaľniciach, štátnych cestách a v 
mestských oblastiach a regionálnych a 
miestnych stratégií rozvoja, a to tým, že sa 
určia vplyvy spojené s každým projektom 
a bez neho.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Príloha VI – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) špecifikácie príslušných právnych 
predpisov, na ktorých sú založené 
rozhodnutia a stanoviská týkajúce sa 
rôznych druhov príslušných projektov 
spoločného záujmu, vrátane 
environmentálnych právnych predpisov;

a) špecifikácie príslušných právnych 
predpisov, na ktorých sú založené 
rozhodnutia a stanoviská týkajúce sa 
rôznych druhov príslušných projektov 
spoločného záujmu, vrátane 
environmentálnych právnych predpisov a 
stratégií rozvoja;

Or. en


