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Predkladá Claude Turmes
Stanovenie usmernení pre transeurópske energetické siete a zrušenie rozhodnutí č. 96/391/ES 
a 1229/2003/ES 

Návrh rozhodnutia (KOM(2003) 742 – C5-0064/2004 – 2003/0297(COD))

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá María del Pilar Ayuso González

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Odôvodnenie 2 a (nové)

(2a). Toto rozhodnutie umožní dosiahnuť 
pokrok v plnení cieľa, schváleného 
Európskou radou v Barcelone, o dosiahnutí 
prepojenia elektrických rozvodových sietí
medzi členskými štátmi na úrovni 
minimálne 10% výrobnej kapacity každého 
členského štátu, čím sa zvýši spoľahlivosť 
a bezpečnosť sietí, zaručí sa bezpečnosť 
dodávok energie a zabezpečí sa efektívne 
fungovanie vnútorného trhu.  

Or. es

Justification

The main electricity-related priority projects and projects of European interest which are set 
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out in Annexes I and IV are interconnections between Member States or with non-EU 
countries. This reflects the political agreement which was reached at the March 2002 
Barcelona European Council.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Odôvodnenie 4

(4) Energetická infraštruktúra by mala byť 
vybudovaná a udržiavaná tak, aby mohol 
vnútorný trh s energiou fungovať efektívne a 
aby sa zároveň zohľadňovali strategické 
kritériá a, v prípade potreby, kritériá 
univerzálnych služieb.

(4) Energetická infraštruktúra by mala byť 
vybudovaná a udržiavaná tak, aby mohol 
vnútorný trh s energiou fungovať efektívne, 
so zreteľom na uplatňovanie postupov 
konzultácie s dotknutými občanmi, a aby sa 
zároveň zohľadňovali strategické kritériá a 
kritériá univerzálnych služieb.

Or. it

Justification

When new infrastructure is built and the arrangements for maintaining or enhancing it are 
laid down, the impact which these will have on the environment and the surrounding area 
must be taken into account and procedures for the prior notification and consultation of the 
general public in accordance with current Community rules must be followed.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Odôvodnenie 10

(10) Mal by sa vytvoriť vhodnejší kontext 
rozvoja transeurópskych energetických sietí 
najmä poskytnutím stimulov na technickú 
spoluprácu medzi subjektami zodpovednými 
za siete, uľahčením výkonu postupov 
autorizácie, ktoré sa uplatňujú na projekty 
sietí v členských štátoch s cieľom znížiť 
oneskorenia a čo najvhodnejším 
mobilizovaním fondov, nástrojov a 
finančných programov Spoločenstva, ktoré 
sú k dispozícii pre projekty sietí.

(10) Mal by sa vytvoriť vhodnejší kontext 
rozvoja transeurópskych energetických sietí 
najmä prostredníctvom vývoja 
alternatívnych, decentralizovaných zdrojov 
energie a poskytnutím stimulov na 
technickú spoluprácu medzi subjektami 
zodpovednými za siete, uľahčením výkonu 
postupov autorizácie, ktoré sa uplatňujú na 
projekty sietí v členských štátoch s cieľom 
znížiť oneskorenia a čo najvhodnejším 
mobilizovaním fondov, nástrojov a 
finančných programov Spoločenstva, ktoré 
sú k dispozícii pre projekty sietí vrátane 
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tých, ktoré sú zamerané na výrobu energie 
z decentralizovaných zdrojov a 
obnoviteľných zdrojov.

Or. it

Justification

Giving priority to investment which will promote the development of more decentralised 
networks and of energy sources which already exist in the geographical area concerned will 
enable technical cooperation amongst the various operators to be maximised and will result 
in lower environmental impact, whilst at the same time reducing the cost of excessively 
expensive interconnections.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Roberto Musacchio

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 3 odsek 1 bod b

(b) uľahčiť rozvoj a prekonávať izoláciu 
menej zvýhodnených a ostrovných regiónov 
Spoločenstva a tým prispieť k posilneniu 
hospodárskej a sociálnej súdržnosti;

(b) uľahčiť rozvoj a prekonávať izoláciu 
menej zvýhodnených a ostrovných regiónov 
Spoločenstva najmä podporovaním rozvoja 
lokálnych sietí a zdrojov, akými sú 
kombinovaná výroba tepla a elektrickej 
energie a obnoviteľné zdroje energie, a tým 
prispieť k posilneniu hospodárskej a 
sociálnej súdržnosti na danom území a s 
inými regiónmi;

Or. it

Justification

In outlying regions in particular, priority must be given to methods of energy production 
which are more compatible with the environment and with the sustainable development of the 
geographical area concerned, not least in terms of social cohesion and employment.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá María del Pilar Ayuso González

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 3 odsek 1 bod d

(d) prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju 
a zlepšovať ochranu životného prostredia, 
najmä znižovaním environmentálnych rizík 

(d) prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju 
a zlepšovať ochranu životného prostredia, 
najmä znižovaním environmentálnych rizík 
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spojených s distribúciou a prenosom
energie. 

spojených s distribúciou energie. 

Or. es

Justification

In Spanish the word 'transportation' can apply equally well to electricity, gas and oil. The 
word 'transmission' is incorrect.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Norbert Glante

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 4 odsek 1 bod a

(a) prispôsobenie a rozvoj energetických 
sietí s cieľom podporiť fungovanie 
vnútorného trhu s energiou a najmä riešiť 
problém úzkych miest, predovšetkým 
cezhraničných úzkych miest, problémy 
preťaženia a chýbajúcich prepojení, ako aj 
zohľadniť potreby vyplývajúce z fungovania 
vnútorného trhu s elektrickou energiou a 
zemným plynom a z rozšírenia Európskej 
únie;

(a) prispôsobenie a rozvoj energetických 
sietí s cieľom podporiť fungovanie 
vnútorného trhu s energiou a najmä riešiť 
problém úzkych miest, predovšetkým 
cezhraničných úzkych miest, problémy 
preťaženia a chýbajúcich prepojení, zvýšiť 
podiel obnoviteľných zdrojov energie na 
trhu s energiou, ako aj zohľadniť potreby 
vyplývajúce z fungovania vnútorného trhu s 
elektrickou energiou a zemným plynom a z 
rozšírenia Európskej únie;

Or. de

Justification

Increasing renewable energy sources' share of the energy market is a key plank of a 
sustainable European energy policy, hence it too must be mentioned as a priority for 
Community action in respect of trans-European energy networks.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá María del Pilar Ayuso González

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 10 odsek 1

1. Komisia môže po konzultácii so 
zainteresovanými členskými štátmi 
vymenovať európskeho koordinátora.

1. Komisia môže, s cieľom uľahčiť 
koordinovanú realizáciu určitých projektov 
(najmä cezhraničných projektov alebo častí 
cezhraničných projektov zahrnutých medzi 
projekty európskeho záujmu podľa článku 
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8), so súhlasom zainteresovaných členských 
štátov a po konzultácii s Európskym 
parlamentom vymenovať takzvaného
európskeho koordinátora.   

Koordinátor koná v mene a z poverenia 
Komisie. Pôsobnosť koordinátora zahŕňa 
jediný prioritný projekt alebo časť 
prioritného projektu. V prípade potreby sa 
pôsobnosť európskeho koordinátora môže 
rozšíriť na ďalšie, súvisiace prioritné 
projekty.  

Európsky koordinátor koná v mene a z 
poverenia Komisie. Jeho pôsobnosť sa týka 
spravidla jediného projektu (predovšetkým v 
prípade cezhraničného projektu), avšak 
môže sa, v prípade potreby, rozšíriť na celú 
hlavnú problematiku. Európsky 
koordinátor vypracúva v spolupráci so 
zainteresovanými členskými štátmi 
pracovný program svojich činností.  

Or. es

Justification

This amendment incorporates the agreement reached by Parliament when considering 
Decision 884/2004/EC on Community guidelines for the development of the trans-European 
transport network.
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