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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 24-30

Předloha stanoviska (PE 347.299v01-00)
Claude Turmes
jímž se stanoví pravidla pro transevropské energetické sítě a zrušuje rozhodnutí č. 96/391/ES 
a č. 1229/2003/ES

Návrh rozhodnutí (COM(2003) 742 – C5-0064/2004 – 2003/0297(COD))

Text navržený Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh předkládá María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 24
Bod odůvodnění 2 a (nový)

(2a). Toto rozhodnutí umožní dosažení 
pokroku směrem k cíli dohodnutému na 
zasedání Evropské rady v Barceloně, 
kterým je dosažení minimální výše 
elektrických propojení mezi členskými státy 
odpovídající 10 % výrobní kapacity každého 
členského státu. Tím se zlepší spolehlivost a 
bezpečnost sítě, zajistí bezpečnost dodávek a 
zabezpečí účinné fungování vnitřního trhu.

Or. es

Odůvodnění

Hlavními prioritními projekty v oblasti elektřiny a projekty evropského zájmu, které jsou 
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uvedeny v příloze I a IV, jsou propojení mezi členskými státy a zeměmi, které nejsou členy 
EU. To se odráží v politické dohodě, které bylo dosaženo v březnu 2002 na zasedání Evropské 
rady v Barceloně.

Pozměňovací návrh předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 25
Bod odůvodnění 4

(4) Energetická infrastruktura by měla být 
budována a udržována tak, aby umožnila 
trhu s energií fungovat efektivně, také s 
ohledem na plnění podmínek strategické 
nebo případně univerzální služby.

(4) Energetická infrastruktura by měla být 
budována a udržována tak, aby umožnila 
trhu s energií fungovat efektivně, s řádným 
přihlédnutím k postupům při konzultaci 
dotčených osob a také s ohledem na plnění 
podmínek strategické a univerzální služby.

Or. it

Odůvodnění

Když se buduje nová infrastruktura a stanoví opatření pro její udržování nebo posilování, je 
třeba vzít v úvahu dopady těchto opatření na životní prostředí a okolní oblast a řídit se 
postupy při předběžném oznamování a konzultacích veřejnosti v souladu se současnými 
pravidly Společenství.

Pozměňovací návrh předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 26
Bod odůvodnění 10

(10) Je třeba vytvořit příznivější kontext pro 
rozvoj transevropských energetických sítí, 
zvláště stimulací technické spolupráce mezi 
podniky odpovědnými za sítě, snazším 
prováděním postupů povolování  pro 
projekty týkající se sítí v členských státech, 
aby se zkrátilo prodlení, a  mobilizací 
příslušných finančních prostředků, nástrojů a 
programů Společenství dostupných pro 
projekty týkající se sítí.

(10) Je třeba vytvořit příznivější kontext pro 
rozvoj transevropských energetických sítí, 
zvláště rozvíjením alternativních, 
decentralizovaných zdrojů energie a
stimulací technické spolupráce mezi podniky 
odpovědnými za sítě, snazším prováděním 
postupů povolování  pro projekty týkající se 
sítí v členských státech, aby se zkrátilo
prodlení, a  mobilizací příslušných 
finančních prostředků, nástrojů a programů 
Společenství dostupných pro projekty 
týkající se sítí, včetně projektů na výrobu 
energie z decentralizovaných a 
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obnovitelných zdrojů. 

Or. it

Odůvodnění

Upřednostnění investic, které podpoří rozvoj decentralizovaných sítí a energetických zdrojů, 
které již v dotyčné zeměpisné oblasti existují, umožní maximalizovat technickou spolupráci 
mezi různými operátory a přinese menší dopady na životní prostředí a současně sníží náklady 
na příliš drahá propojení.  

Pozměňovací návrh předkládá Roberto Musacchio

Pozměňovací návrh 27
Článek 3, odstavec 1, bod (b)

(b) usnadnit rozvoj a snížit izolaci 
znevýhodněných a ostrovních regionů 
Společenství, a tím pomoci upevnit 
hospodářskou a sociální soudržnost;

(b) usnadnit rozvoj a snížit izolaci 
znevýhodněných a ostrovních regionů 
Společenství zvláště podporou rozvoje 
místních sítí a zdrojů, jako jsou kogenerace 
a obnovitelné zdroje energie, a tím pomoci 
upevnit hospodářskou a sociální soudržnost 
v dotčené oblasti a s jinými regiony;

Or. it

Odůvodnění

Zvláště v nejvzdálenějších regionech je třeba dát přednost způsobům  výroby energie, které 
jsou více slučitelné se životním prostředím a udržitelným rozvojem dotčené zeměpisné oblasti, 
v neposlední řadě z hlediska sociální soudržnosti a zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh předkládá María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 28
Článek 3, odstavec 1, bod (d)

(d) přispět k udržitelnému rozvoji a zlepšit 
ochranu životního prostředí, zejména 
snižováním rizik pro životní prostředí, která 
jsou spojena s [sic] přepravou a přenosem
energie.

(d) přispět k udržitelnému rozvoji a zlepšit 
ochranu životního prostředí, zejména 
snižováním rizik pro životní prostředí, která 
jsou spojena s [sic] přepravou energie.

Or. es
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Odůvodnění

Ve španělštině se výraz „přeprava” používá i pro elektřinu, plyn a ropu. Výraz „přenos“  je 
nesprávný.

Pozměňovací návrh předkládá Norbert Glante

Pozměňovací návrh 29
Článek 4, odstavec 1, bod (a)

(a) úprava a rozvoj energetických sítí v 
zájmu podpory fungování vnitřního trhu s 
energií, zejména překonávání snížené 
průchodnosti (především přeshraniční), 
odstraňování přetížení a dodávání 
chybějících spojů, jakož i zohlednění potřeb 
vznikajících na základě fungování vnitřního 
trhu s elektřinou a zemním plynem a na 
základě rozšíření Evropské unie;

(a) úprava a rozvoj energetických sítí v 
zájmu podpory fungování vnitřního trhu s 
energií, zejména překonávání snížené 
průchodnosti (především přeshraniční), 
odstraňování přetížení a dodávání 
chybějících spojů, zvýšení podílu 
obnovitelných zdrojů energie na trhu s 
energií, jakož i zohlednění potřeb 
vznikajících na základě fungování vnitřního 
trhu s elektřinou a zemním plynem a na 
základě rozšíření Evropské unie;

Or. de

Odůvodnění

Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na trhu s energií je klíčovým bodem udržitelné 
evropské energetické politiky, proto je třeba ho také zmínit jako prioritní oblast činnosti 
Společenství v oblasti transevropských energetických sítí. 

Pozměňovací návrh předkládá María del Pilar Ayuso González

Pozměňovací návrh 30
Článek 10, odstavec 1

1. Komise může po konzultaci s dotčenými 
členskými státy ustanovit evropského 
koordinátora.

1. S cílem usnadnit koordinované 
provádění některých projektů (zvláště 
přeshraničních projektů nebo částí 
přeshraničních projektů zahrnutých mezi 
projekty evropského zájmu, které jsou 
uvedeny v článku 8) může Komise, se 
souhlasem dotčených členských států a po 
konzultaci Evropského parlamentu, 
jmenovat osobu, která bude mít titul 
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„evropský koordinátor”.
Koordinátor jedná ve jménu a na účet 
Komise. Evropský koordinátor je 
zodpovědný jen za jeden prioritní projekt 
nebo jednu část prioritního projektu. 
V případě potřeby může být jeho úkol 
rozšířen na další související prioritní 
projekty.

Evropský koordinátor jedná ve jménu a na 
účet Komise. Jeho nebo její úkol se 
zpravidla týká jednoho projektu (zvláště v 
případě přeshraničních projektů), ale v 
případě potřeby může být rozšířen na celou 
základní osu. Ve spolupráci s dotčenými 
členskými státy vypracuje evropský 
koordinátor pracovní program 
s podrobným přehledem své činnosti.  

Or. es

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zahrnuje dohodu dosaženou Parlamentem při posuzování 
rozhodnutí 884/2004/ES o hlavních směrech Společenství v oblasti rozvoje transevropských 
dopravních sítí.
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