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SHORT JUSTIFICATION

TEN-E: Shopping list or focus on sustainable energy system?  

A) Common Interest or Christmas shopping list?

The annexes I to III of the proposed legislation are not selective, but rather include all 
possibilities for future needs rather than a serious attempt to rationalise investment with a 
strategic vision.  

The reason for this "Christmas shopping list" (230 projects) is the actual selection method. 
Due to pressure from their national energy companies, EU governments have promoted their 
own projects. Furthermore, the Commission instead of establishing real criteria for selection 
is only making minor adjustments to the original Member States proposals.

This situation cannot be allowed to continue, instead more details of all the proposed projects 
must be provided, including: information on their cost; justification; long-term impact on the 
market and environmental impact. But we have also to question the fundamental logic of grid 
building.

B) More lines = More competitive EU energy markets?

The EU Commission has stated that each Member State should have an import/export 
capacity of 10% of its total installed capacity to facilitate increased competition and speed up 
liberalisation. However, there is no empirical evidence to suggest that achieving a 10% target 
will create any significant improvement in competition. For example the UK has only a 3% 
export capacity and yet has one of the most competitive electricity systems whereas countries 
like Italy with an import capacity of 25% have high electricity prices due to a non-functioning 
market.  

Empirical data show that a competitive, well functioning electricity market results from a 
clear and defined market regulation (unbundling, strict market abuse control, favouring new 
entrance) rather than a requirement for an arbitrary level of import capacity. 

Creating artificial (and EU sponsored interconnections) will not increase competition in the 
sector but is rather aid the development of oligopoly structures in the energy sector.  Already, 
the largest eight utilities own 75% of the electricity generation market furthermore they are 
also in control of the relevant interconnects and even more important the trading market. 

C) More lines = more security?

A large section of the EU TEN-E budget is earmarked for additional power lines between 
Italy and its neighbouring countries. This ignores the causes and lessons of the biggest 
blackout of European recent history.

The Italian case is a clear example that extremely high interconnection capacities is not an 
insurance against security of supply. As clearly stated by D. Maillard, the highest civil servant 
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in the French energy administration: "one could put forward […] that the Italian black-out 
can be traced to too many transborder inter-connections" (Energie Plus, 15.01.2004).

Experience shows that a secure energy supply does not require long distance electricity 
transport, rather the reverse as the creation of localised production significantly increase 
security of supply, reduces the impacts to the environment, create more jobs and limit 
drastically the investment need for new grids. The use of distributed generation and in 
particular with renewable energy, as outlined by the International Energy Agency, will result 
in lower CO2 emissions from the sector than might otherwise have occurred.

One of the major reasons why Italy is so dependent on electricity imports is that in today’s 
distorted EU electricity market, there was little incentive to invest in new power production is 
Italy, as 
- The allocation of import capacities is controlled on a non-market based system which is 

contrary to EU law (some Italian companies use the grid for free to import large quantities 
of electricity from France)

- EDF is exporting electricity at below production costs as acknowledged by the "Cour des 
Comptes", 01.02.2005.

- Dominant companies are obstructing new market entrance.

One of the hidden agenda of the TEN-E is to perpetuate the EDF dumping practices. In this 
respect, we question the priorities given to interconnectors between France and its 
neighbouring countries.

D) Real priorities for TEN-E

Each of the proposed projects of common interest must be assessed to ensure that they are 
necessary, have the support of the local populations, do not distort the market, allow the 
development of distributed generator and do not lead to a reduction in security of supply. 
Projects of European Interests that do not fulfil all these criteria must be rejected. 
Furthermore, in order to avoid market distortion and to ensure that funding is only allocated to 
environmentally and economically sustainable projects your rapporteur is suggesting to delete 
all the annexes until these criteria have been clearly developed and applied by the EU 
institutions.

D.1 Priority for gas TEN-E

A fluid and competitive gas market in Europe is a precondition for:
Ø a functioning electricity market, as most new entrance in the EU electricity market 

will be highly efficient gas power station
Ø a more decentralised system, including cogeneration, and thus more 

environmentally friendly and also more stable electricity system.

The combination of smaller, more flexible power stations and a better harmonisation of 
electricity markets in Europe (the latter will reduce the artificial short term flows which are 
due to the today market imperfections) will bring relief to the today congested electricity grid 
in Europe.
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A well functioning gas market needs regulation on access to gas storage. Europe needs also to 
regularly improve its gas efficiency with long-term instruments such as quantitative 
commitment by distributors to reduce consumption. Only such measures will allow the EU to 
fulfil its commitment on Climate Change.

D.2 Priority for electricity TEN-E

The sole priority must be the integration of renewables in the network. Large-scale wind 
farms in the North Sea and other parts of Europe project must definitely and quickly promoted 
under TEN-E.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku, jakožto příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Text navržený Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 8

(8) Protože specifikace projektů podléhají 
změnám, předkládají se pouze orientačně. 
Komise by pro měla být i nadále zmocněna 
k jejich aktualizaci. Protože projekty mohou 
mít významné politické a hospodářské 
návaznosti, je důležité najít přijatelnou 
rovnováhu mezi kontrolou ze strany 
zákonodárců a pružností při určování 
projektů, které přicházejí v úvahu pro 
obdržení podpory Společenství.

(8) Protože specifikace projektů podléhají 
změnám, předkládají se pouze orientačně. 
Komise by pro měla být i nadále zmocněna 
k jejich aktualizaci. Protože projekty mohou 
mít významné politické a hospodářské 
návaznosti a dopad na životní prostředí, je 
důležité najít přijatelnou rovnováhu mezi 
kontrolou ze strany zákonodárců a pružností 
při určování projektů, které přicházejí v 
úvahu pro obdržení podpory Společenství. 

Odůvodnění

Budování vysokonapěťových vedení, vysokotlakých plynovodů nebo skladovacích zařízení 
může mít nejen značné politické a ekonomické dopady, ale také značné dopady na životní 
prostředí.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 9

  
1 OJ C xxx, 12.10.2004, p. xxx.
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(9) Mělo by být možné zlepšit přípravu a 
implementaci některých prioritních 
projektů, částí prioritních projektů nebo 
skupin prioritních projektů vytvořením 
koordinačního týmu, do nějž by bylo 
zapojeno Společenství a jenž by fungoval po 
dobu trvání příslušných prioritních 
projektů. Komise by proto měla mít právo 
jmenovat pro takové  projekty Evropského 
koordinátora, a to v zájmu podpoření 
spolupráce s uživateli a operátory a v zájmu 
toho, aby byl prováděn monitoring  
nezbytný pro průběžné informování 
Společenství o průběhu takových projektů.

zrušeno

Odůvodnění

V minulosti již došlo k přeshraniční spolupráci i bez toho, aby ji Komise výslovně povolila.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 11

(11) Určení projektů společného zájmu, 
jejich specifikací a určení prioritních 
projektů by nemělo být upřednostněno 
před výsledky posouzení dopadu projektů a 
plánů nebo programů na životní prostředí.

(11) Určení projektů společného zájmu, 
jejich specifikací a určení prioritních 
projektů by nemělo být upřednostněno 
před výsledky nezbytných veřejných 
konzultací a výsledky posouzení dopadu 
projektů a plánů nebo programů na životní 
prostředí.

Odůvodnění

Tyto závažné projekty, jako např. budování vysokonapěťových síťových vedení, musí být vždy 
schváleny místním obyvatelstvem, jakož i obyvatelstvem daného regionu. Neexistuje důvod 
přecházet veřejné konzultace.

Pozměňovací návrh 4
Článek 2, odstavec 1, bod (a)

(a) veškerá vysokonapěťová vedení, 
s výjimkou distribučních sítí a podmořských 
vedení, pokud se tato infrastruktura používá 
pro přenos/propojení mezi jednotlivými 
oblastmi nebo přenos/propojení 
mezinárodní;

(a) veškerá vysokonapěťová vedení, 
s výjimkou distribučních sítí a podmořských 
vedení, pokud tato infrastruktura vede 
k navýšení podílu obnovitelných zdrojů 
energie;
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Odůvodnění

Z nadnárodní povahy nového elektrického vedení nevyplývá automaticky Evropský zájem na 
daném projektu. Evropský zájem zakládá schopnost projektu posílit podíl energie 
z obnovitelných zdrojů nebo zlepšit bezpečnost fungování sítě, a to v kontextu snahy EU o 
to,aby tento typ energie hrál velmi podstatnou roli.

Pozměňovací návrh 5
Článek 2, bod 2, úvodní část

2) v plynárenských sítích (přepravujících 
zemní plyn nebo olefíny), k:

2) v plynárenských sítích (přepravujících 
zemní plyn, bioplyn nebo olefíny), k:

Odůvodnění

Bylo by neodůvodněné, aby Unie poskytla podporu pro určitou infrastruktury, pokud by její 
operátoři mohli diskriminačně přistupovat k využití zdrojů pocházejících z území Společenství 
a upřednostňovat plyn, který je do Unie dovážen. To by mohl být právě případ dopravy 
bioplynu.

Pozměňovací návrh 6
Článek 3, bod (a)

(a) podpořit efektivní fungování vnitřního 
trhu obecně, a zejména vnitřního trhu v 
odvětví energií, při současné podpoře 
racionální a proporčně přiměřené výroby, 
přepravy, distribuce a využívání zdrojů 
energie a rozvoje a zapojení obnovitelných 
zdrojů energie s cílem snižovat cenu energie 
pro spotřebitele a přispívat k diverzifikaci 
energetických zdrojů;

(a) podpořit efektivní fungování vnitřního 
trhu obecně, a zejména vnitřního trhu v 
odvětví energií, při současné podpoře 
racionální a proporčně přiměřené výroby, 
přepravy, distribuce a využívání zdrojů 
energie a rozvoje a zapojení obnovitelných 
zdrojů energie s cílem přispívat k 
diverzifikaci energetických zdrojů;

Odůvodnění

Cílem úsilí o vybudování velkého trhu energie je snížení nákladů pro společnost. Na druhé 
straně náklady na energii pro konečného spotřebitele (a tedy cena energie) nemusí nutně 
poklesnout, pokud EU hodlá dosáhnout také svých cílů v oblasti ochrany životního prostředí, 
inovací a budování udržitelného energetického systému. 

Pozměňovací návrh 7
Článek 3, bod (b)

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

Odůvodnění

Vybudování dalších propojení do znevýhodněných regionů omezuje nebo likviduje rentabilitu 
místních zdrojů, jako jsou např. obnovitelné zdroje energie nebo kogenerace. Dotování 
elektrické infrastruktury ve venkovských nebo řídce osídlených oblastech je v rozporu s těmito 
cíli, neboť dramaticky snižuje rentabilitu místních obnovitelných zdrojů energie, které 
vytvářejí pracovní místa a přispívají k místnímu hospodářskému rozvoji. 

Projektům zaměřeným na budování infrastruktury v okrajových oblastech by tedy politická či 
finanční podpora neměla být poskytována naprosto automaticky, naopak by její poskytnutí 
mělo být předmětem racionální diskuse založené na objektivních kritériích.  

Pozměňovací návrh 8
Článek 3, bod (d)

d) upřednostnit udržitelný rozvoj a zvýšit 
míru ochrany životního prostředí, zejména
snižováním rizik pro životní prostředí, která 
jsou spojena s přepravou energie.

d) posílit udržitelný rozvoj a zvýšit míru 
ochrany životního prostředí, zejména 
v oblasti kogenerace, energetické 
hospodárnosti, energetických služeb a 
energie z obnovitelných zdrojů a
snižováním společenských rizik a rizik pro 
životní prostředí, která jsou spojena 
s přepravou energie.

Odůvodnění

Zdá se, že Komise odůvodňuje zásadu budování nové infrastruktury ochranou životního 
prostředí a podporou udržitelného rozvoje. Velké projekty v oblasti infrastruktury však 
s sebou nesou také nevýhody, především však už z podstaty věci vychylují konkurenci mezi 
místními a decentralizovanými zdroji energie na jedné straně a vzdálenými zdroji energie na 
straně druhé právě ve prospěch vzdálených zdrojů. Jednou z výhod využívání  
decentralizovaných zdrojů energie (obnovitelné zdroje nebo kogenerace) je právě skutečnost, 
že není třeba budovat přepravní či rozvodnou infrastrukturu, což se projevuje také ve vyšší 
stabilitě a bezpečnosti energetických systémů.

Pozměňovací návrh 9
Článek 4, odstavec 1, bod (a)

a) úprava a rozvoj energetických sítí v zájmu 
podpory fungování vnitřního trhu s energií,  

a) úprava a rozvoj energetických sítí v zájmu 
podpory fungování vnitřního trhu s energií  
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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  zvýšení podílu obnovitelných zdrojů 
energie;

Odůvodnění

Bezpečnost zásobování energiemi a vytvoření velkého energetického trhu nejsou identické 
cíle. Co se týče  infrastruktury, argument rozvoje energetického trhu – který se týká především 
ziskových infrastrukturních projektů – se nepřekrývá s cílem zajištění bezpečnosti dodávek, 
jehož nejvýznamnějším vyjádřením v rámci politik EU je politika rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie.  

Pozměňovací návrh 10
Článek 4, odstavec 3, bod (a)

a) rozvíjet sítě pro přepravu zemního plynu 
v zájmu pokrytí potřeb Evropského 
společenství, co se týče spotřeby zemního 
plynu, a zajistit kontrolu nad jejími systémy 
zásobování  zemním plynem;

a) rozvíjet sítě pro přepravu plynu v zájmu 
pokrytí potřeb Evropského společenství, co 
se týče spotřeby plynu, a zajistit kontrolu 
nad jejími systémy zásobování plynem;

Odůvodnění

Vynechání slova „zemního“ v souladu se článkem 2, odstavec 2.  

Pozměňovací návrh 11
Článek 4, odstavec 3, bod (c)

(c) budovat a integrovat sítě pro přepravu 
olefínů za účelem uspokojení potřeb 
jednotlivých průmyslových odvětví 
Společenství, co se týče spotřeby olefínů.

zrušeno

Odůvodnění

Jedná se o zvláštní případ, který nemusí být předmětem zvláštního článku.

Pozměňovací návrh 12
Článek 5, bod (a)
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a) určení projektů společného zájmu,
zejména těch prioritních;

a) určení projektů společného zájmu na 
základě kritérií stanovených ve článku 6;

Odůvodnění

Prioritní povaha projektu je stanovena na základě uplatnění výběrových kritérií, která jsou 
předmětem diskuse a rozhodnutí evropských institucí, zejména Evropského parlamentu. 
Poskytnutí podpory ze strany EU je odůvodněno právě naplněním těchto kritérií a nikoliv 
pouhým zařazením názvu projektu na seznam Komisí nebo samotnými členskými státy. 

Pozměňovací návrh 13
Článek 6, odstavec 1, pododstavec 2

Hodnocení hospodářské životaschopnosti je 
založeno na analýze nákladů/ zisků, která 
zohlední veškeré náklady a zisky, včetně 
střednědobých nebo dlouhodobých, 
souvisejících s hledisky ochrany životního 
prostředí, bezpečností zásobování a 
přínosem pro hospodářskou a sociální 
soudržnost. Pro projekty společného zájmu, 
které zasahují území některého členského 
státu, je nutné schválení tímto státem.

Hodnocení hospodářské životaschopnosti je 
založeno na analýze nákladů/ zisků, která 
zohlední veškeré náklady a zisky, včetně 
střednědobých nebo dlouhodobých, 
souvisejících s veškerými externalitami 
v oblasti životního prostředí a dalšími
hledisky ochrany životního prostředí, 
bezpečností zásobování a přínosem pro 
hospodářskou a sociální soudržnost. Pro 
projekty společného zájmu, které zasahují 
území některého členského státu, je nutné 
schválení tímto státem.

Odůvodnění

Zohlednění všech externích nákladů v oblasti životního prostředí musí být nedílnou součástí 
hodnocení ekonomické životaschopnosti projektu. 

Pozměňovací návrh 14
Článek 7, odstavec 3, bod (a)

a) mají významný dopad na konkurenční 
fungování vnitřním trhu a/nebo

zrušeno

Odůvodnění
Koncept „významného dopadu“ se řídí definicí tohoto termínu, která se může u jednotlivých 
subjektů lišit. Komise zde zavádí pojem, který je z právního hlediska vágní a nemůže být tedy 
uznán za relevantní.
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Pozměňovací návrh 15
Článek 7, odstavec 3, bod (b) a (b a) (nový)

b) přispívají k posílení bezpečnosti 
zásobování Společenství.

b) přispívají k posílení bezpečnosti 
zásobování Společenství a

b bis) vedou k většímu využívání  energie 
z obnovitelných zdrojů, energeticky 
efektivních služeb nebo kogenerace.

Odůvodnění

Prioritní projekty  „slučitelné s udržitelným rozvojem“ musí být mimo jiné v souladu 
s ostatními energetickými politikami EU (obnovitelné zdroje, kogenerace a/nebo energetické 
služby).

Pozměňovací návrh 16
Článek 8

Článek 8 zrušeno
Projekty evropského zájmu
1. Vybrané projekty, které jsou situovány 
na prioritních osách podle článku 7 a 
zahrnují překročení hranice nebo mají 
značný dopad na kapacitu pro přeshraniční 
přepravu, jsou prohlášeny za projekty 
evropského zájmu.   
Tyto projekty jsou uvedeny v příloze IV.
2. Při předkládání projektů pro Fond 
soudržnosti v souladu se článkem 10 
nařízení (ES) č. 1164/94 Rady, členské státy 
projektům prohlášeným za projekty 
evropského zájmu dávají přiměřenou 
prioritu.
3. Při předkládání projektů pro rozpočet 
transevropských sítí  v souladu se článkem 
10 nařízení (ES) č. 2236/95 Rady, členské 
státy projektům prohlášeným za projekty 
evropského zájmu dávají přiměřenou 
prioritu.
4. Při předkládání projektů pro 
Strukturální fondy v souladu s nařízením 
(ES) č. 1260/1999 Rady, členské státy 
projektům prohlášeným za projekty 
evropského zájmu dávají přiměřenou 
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prioritu.
5. Komise dohlíží na to, aby státy, které jsou 
příjemci z titulu předvstupního 
strukturálního nástroje při předkládání 
projektů pro tento nástroj a v souladu 
s ustanoveními článků 2 a 7 nařízení (ES) 
č. 1267/1999 Rady, poskytovaly projektům 
prohlášeným za projekty evropského zájmu 
přiměřenou prioritu.
6. Ukáže-li se, že zahájení prací na 
některém z projektů, které byly prohlášeny 
za projekty evropského zájmu, má nebo 
bude mít značné zpoždění, Komise si od 
zúčastněných členských států vyžádá 
vysvětlení takového zpoždění, a to ve lhůtě 
tří měsíců.
Po obdržení a prostudování odpovědi 
zúčastněných členských států Komise 
může, při dodržení zásady proporcionality, 
rozhodnout, že projektu bude odňat status 
projektu evropského zájmu.  
7. Pět let po dokončení projektu 
prohlášeného za projekt evropského zájmu 
nebo některé z tranší takového projektu 
zúčastněné členské státy vyhodnotí jeho 
dopady v socio-ekonomické rovině a 
dopady na životní prostředí, včetně dopadu 
na výměny mezi členskými státy, dopadu na 
územní kohezi a na udržitelný rozvoj. 
Členské státy o výsledcích takového 
hodnocení informují Komisi.
8. Pokud je projekt prohlášen za projekt 
evropského zájmu, zúčastněné členské státy 
pro každou tranši příslušného projektu 
připraví krizový scénář, koordinované 
postupy hodnocení dopadu projektu a 
veřejných konzultací, které předchází 
získání stavebního povolení.
9. Pokud projekt prohlášený za projekt 
evropského zájmu obsahuje přeshraniční 
tranši, která je z technického a finančního 
hlediska nedělitelná, oba členské státy, 
jichž se tato tranše týká, zrealizují 
přeshraniční šetření zaměřené na 
zhodnocení této přeshraniční tranše a na 
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zjištění stanoviska veřejnosti, a to ještě před 
získáním stavebního povolení. 
10. Koordinovanými postupy nebo 
přeshraničním šetřením podle odstavců 8 a 
9 nejsou dotčeny povinnosti plynoucí 
z práva Společenství v oblasti ochrany 
životního prostředí, zejména v oblasti 
hodnocení dopadu projektů na životní 
prostředí. 
Dotčené členské státy Komisi informují o 
zahájení a výsledku koordinovaných 
postupů nebo přeshraničního šetření.

Odůvodnění

Obcházení nezbytného konzultačního a povolovacího řízení před místními orgány a 
národními vládami je nepřijatelné, neboť je v rozporu s ratifikovanými závazky EU a jejích 
členských států, např. s Arhuským protokolem. Kromě toho je výběr takového hypotetického 
seznamu infrastrukturních projektů pro Komisi, bez spolurozhodování nebo konzultace 
regionů a bez soustavy objektivních kritérií ještě nepřijatelnější. 

Pozměňovací návrh 17
Článek 9

Článek 9 zrušeno
Provádění projektů evropského zájmu
1. Projekty evropského zájmu jsou 
realizovány rychle.
Nejpozději šest měsíců po vstupu tohoto 
rozhodnutí v platnost členské státy Komisi 
předloží kalendář realizace těchto projektů, 
který stanoví:
a) očekávané datum dokončení 
povolovacího řízení,
b) časový plán provedení studie 
životaschopnosti a přípravné fáze,
c) délku výstavby díla
d) datum uvedení díla do provozu
2. Členské státy Komisi předkládají výroční 
zprávu o postupu prací na projektech podle 
odstavce 1.
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Pokud je postup prací pomalejší, než bylo 
stanoveno v kalendáři předloženém Komisi, 
členské státy jí jsou povinny předložit 
revidovaný časový plán. 
3. Členské státy Členské státy přijmou 
veškerá opatření, nezbytná pro zajištění 
efektivnosti povolovacího řízení týkajícího 
se projektů společného zájmu a pro to, aby 
nedošlo k nepřiměřenému zpoždění.

Odůvodnění

Přestože tento text formálně klade důraz na řádný proces konzultace místních orgánů a jejich 
rozhodování, zejména článek 9-3 ukazuje, že cílem textu je oslabit demokratický proces. 
Článek 9 by ospravedlňoval situaci, kdy si členské státy vynutí infrastrukturu proti vůli 
veřejnosti nebo místních orgánů a fungoval by jako „Evropská“ záminka pro obcházení 
demokratického procesu.  

Pozměňovací návrh 18
Článek 10

Článek 10 zrušeno
Evropský koordinátor

1. Komise může po konzultaci s dotčenými 
členskými státy ustanovit evropského 
koordinátora. 
Koordinátor jedná ve jménu a na účet 
Komise. Evropský koordinátor je 
zodpovědný jen za jeden prioritní projekt 
nebo jednu tranši prioritního projektu. 
V případě potřeby jeho úkol může být 
rozšířen na další související prioritní 
projekty.
Evropský koordinátor je vybírán na základě 
znalostí evropských institucí a financování, 
jakož i technického a socioekonomického 
hodnocení projektů velkého rozsahu a 
jejich hodnocení s ohledem na životní 
prostředí.   
3. Rozhodnutí, jímž je ustanoven evropský 
koordinátor, podrobně stanoví podmínky 
výkonu jeho úkolů. 
4. Evropský koordinátor:
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(a) podporuje využívání jednotných metod 
hodnocení projektů, poskytuje autorům 
projektů poradenství ohledně financování 
projektů a případně se také vyjadřuje 
k otázkám souvisejícím s využíváním sítí;
b) každoročně Komisi předkládá zprávu o 
postupu prací na projektu nebo projektech, 
za nějž/něž je odpovědný, o novém 
legislativním nebo jiném vývoji, který by 
mohl ovlivnit vlastnosti projektu nebo 
projektů, jakož i o případných těžkostech a 
překážkách, jež by mohly vést 
k významnému zpoždění;
(c) stimuluje dialog s operátory, uživateli, 
regionálními a místními orgány a zástupci 
občanské společnosti, a to za účelem 
lepšího poznání požadavků na přepravu, 
příslušných omezení, jakož i parametrů 
požadované služby, v zájmu optimálního 
využívání financované infrastruktury. 
5. Dotčené členské státy spolupracují 
s evropským koordinátorem a poskytují mu 
informace potřebné pro výkon úkolů podle 
odstavce 4.
6. Komise si může vyžádat stanovisko 
evropského koordinátora k požadavkům 
projektů nebo skupin projektů, ke kterým 
byl ustanoven, na financování ze strany 
Společenství.

Odůvodnění

Jak text navrhuje, funkce evropského koordinátora je vytvořena v zájmu urychlení výstavby 
infrastruktury a ospravedlnění obcházení demokratických postupů. Jeho mandát by spočíval 
v usnadňování výstavby, což by samo o sobě bylo na překážku vyhodnocení nákladů a zisků 
generovaných příslušnou infrastrukturou, aniž by byl předjímán výsledek konzultací. To by 
znemožnilo nestranný přístup k demokratickému procesu. 

Pozměňovací návrh 19
Článek 15, pododstavec 2

Tato zpráva je zaměřena na realizaci 
prioritních projektů, jakož i na podmínky 
jejich financování, zejména co se týče 
prostředků poskytnutých Společenstvím, ve 

Tato zpráva je zaměřena na realizaci 
prioritních projektů a na jejich dopad na 
využívání obnovitelných energetických 
zdrojů, jakož i na podmínky jejich 
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vztahu k přeshraničním propojením 
uvedeným v příloze II, bodech 1, 2 a 7, a na 
postup jejich realizace.     

financování, zejména co se týče prostředků 
poskytnutých Společenstvím, ve vztahu 
k přeshraničním propojením uvedeným 
v příloze II, bodech 1, 2 a 7, a na postup 
jejich realizace.

Odůvodnění

Zpráva Komise musí také hodnotit přímé a nepřímé dopady na rozvoj obnovitelných 
energetických zdrojů.

Pozměňovací návrh 20
Příloha I

TRANSEVROPSKÉ ENERGETICKÉ  
SÍTĚ

TRANSEVROPSKÉ ENERGETICKÉ  
SÍTĚ

Prioritní projekty podle článku 7 Prioritní projekty podle článku 7

SÍTĚ PRO PŘENOS ELEKTŘINY
EL.1. Francie - Belgie - Nizozemsko -

Německo: posílení elektrizačních 
soustav, aby se vyřešilo přetížení, 
pokud jde o tok elektřiny přes země 
Beneluxu.

EL.2. Hranice Itálie s Francií, Rakouskem, 
Slovinskem a Švýcarskem:zvyšování 
kapacit propojení elektrizačních 
soustav.

EL.3. Francie - Španělsko - Portugalsko: 
zvyšování kapacit propojení 
elektrizačních soustav mezi těmito 
zeměmi a pro Iberský poloostrov a 
rozvoj elektrizačních soustav v 
ostrovních oblastech.

EL.4. Řecko - balkánské země - soustava 
UCTE: rozvoj elektrizační 
infrastruktury pro propojení Řecka k 
soustavě UCTE a umožnění vytvoření 
trhu elektrické energie v jihovýchodní 
Evropě.

EL.5. Spojené království - kontinentální 
Evropa a severní Evropa: 
zřizování/zvyšování kapacit propojení 
elektrizačních soustav a možná 
integrace pobřežní větrné energie.

EL.6. Irsko - Spojené království: zvyšování 
kapacit propojení elektrizačních 



PA\544345CS.doc 17/36 PE 347.299
Externí překlad

CS

soustav a možná integrace pobřežní 
větrné energie.

EL.7. Dánsko - Německo - baltský okruh 
(včetně Norska - Švédska - Finska -
Dánska – Německa – Polska –
pobaltských států - Ruska ): zvyšování 
kapacit propojení elektrizačních 
soustav a možná integrace pobřežní 
větrné energie.

EL.8. Německo – Polsko – Česká 
republika- Slovensko – Rakousko –
Maďarsko - Slovinsko:zvyšování 
kapacit propojení elektrizačních 
soustav.

EL.9. Členské státy v oblasti Středozemního 
moře – středozemní elektrizační 
okruh:zvyšování kapacit propojení 
elektrizačních soustav mezi členskými 
státy v oblasti Středozemního moře a 
Marokem – Alžírskem – Tuniskem –
Libyí - Egyptem – zeměmi Blízkého 
východu - Tureckem.

PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY
NG.1. Spojené království - severní 

kontinentální Evropa, včetně 
Nizozemska, Dánska a Německa –
Polsko – Litva – Lotyšsko – Estonsko 
- Finsko - Rusko: plynovod pro 
přepravu zemního plynu Severní  
Transgas a plynovod pro přepravu 
zemního plynu Yamal – Evropa, 
propojení některých hlavních zdrojů 
plynu v Evropě, zlepšení možnosti 
spolupráce sítí a zvyšování 
bezpečnosti dodávek.

NG.2. Alžírsko - Španělsko - Itálie -
Francie - severní kontinentální 
Evropa: stavba nových plynovodů pro 
přepravu zemního plynu z Alžírska do 
Španělska, Francie a Itálie a 
zvyšování síťových kapacit ve 
Španělsku, Francii a Itálii a mezi 
těmito státy.

NG.3. Země Kaspického moře - Střední 
východ - Evropská unie: nové sítě 
plynovodů pro přepravu zemního 
plynu do Evropské unie z nových 
zdrojů, včetně plynovodů pro 
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přepravu zemního plynu Turecko -
Řecko, Řecko - Itálie a Turecko -
Rakousko.

NG.4. Zařízení LNG v Belgii, Francii, 
Španělsku, Portugalsku, Itálii a
Polsku: diverzifikace zdrojů dodávek 
a vstupních bodů, včetně propojení 
LNG s přenosovou soustavou.

NG.5. Podzemní zásobníky zemního plynu 
ve Španělsku, Portugalsku, Itálii, 
Řecku a v oblasti Baltského moře: 
zvyšování kapacity ve Španělsku, 
Itálii a oblasti Baltského moře a 
výstavba prvních zařízení v 
Portugalsku a Řecku.

NG.6. Členské státy v oblasti 
Středozemního moře  –
východostředozemní plynárenský 
okruh: 
Vytvoření a zvyšování kapacit pro 
přepravu zemního plynu mezi 
členskými státy v oblasti 
Středozemního moře a Libyí –
Egyptem – Jordánskem – Sýrií –
Tureckem.

Odůvodnění

Prioritní projekty uvedené v této příloze mají velmi široký záběr. Obsah takové přílohy tedy 
nemůže být přijat, pokud kritéria pro zařazení na tento seznam nebudou schválena všemi
evropskými institucemi.

Pozměňovací návrh 21
Příloha II

TRANSEVROPSKÉ ENERGETICKÉ  
SÍTĚ 

TRANSEVROPSKÉ ENERGETICKÉ  
SÍTĚ

Dodatečná kritéria pro projekty společného 
zájmu podle článku 6(2)

Dodatečná kritéria pro projekty společného 
zájmu podle článku 6(2)

SÍTĚ PRO PŘENOS ELEKTŘINY
1. Rozvoj elektrizačních soustav v 
ostrovních, izolovaných, okrajových a 
nejvzdálenějších regionech a podporování 
diverzifikace energetických zdrojů a 
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využívání obnovitelných energetických 
zdrojů, jakož i propojení elektrizačních 
soustav těchto oblastí v případě potřeby.
• Irsko - Spojené království (Wales)
• Řecko (ostrovy)
• Itálie (Sardinie) - Francie (Korsika) -

Itálie (kontinentální)
• Propojení ostrovních oblastí, včetně 

jejich propojení s kontinentem 
• Propojení nejvzdálenějších regionů 

Francie, Španělska a Portugalska
2. Rozvoj elektrických propojení mezi 
členskými státy potřebných pro fungování 
vnitřního trhu a pro zajištění bezpečnosti a 
spolehlivosti provozu elektrizačních 
soustav.
• Francie - Belgie - Nizozemsko -

Německo
• Francie - Německo
• Francie - Itálie
• Francie - Španělsko
• Portugalsko - Španělsko
• Finsko – Švédsko
• Finsko – Estonsko – Lotyšsko - Litva
• Rakousko – Itálie
• Itálie – Slovinsko
• Rakousko – Itálie – Slovinsko –

Maďarsko
• Německo – Polsko
• Německo – Polsko – Česká republika –

Slovensko – Maďarsko
• Polsko – Litva
• Irsko - Spojené království (Severní 

Irsko)
• Rakousko - Německo
• Nizozemsko - Spojené království
• Německo - Dánsko - Švédsko
• Řecko - Itálie

3. Rozvoj elektrických propojení uvnitř 
členských států tam, kde jsou potřebná pro 
využití propojení mezi členskými státy, 
fungování vnitřního trhu nebo propojení 
obnovitelných energetických zdrojů
• všechny členské státy

4. Rozvoj elektrických propojení s třetími 
zeměmi, zejména s kandidátskými zeměmi, 
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s cílem přispět k interoperabilitě, provozní 
spolehlivosti a bezpečnosti elektrizačních 
soustav nebo dodávek elektřiny uvnitř 
Evropského společenství.
• Německo - Norsko
• Nizozemsko - Norsko
• Švédsko - Norsko
• Spojené království - Norsko
• baltský elektrizační okruh: Německo -

Polsko - Bělorusko - Rusko - Litva -
Lotyšsko - Estonsko - Finsko - Švédsko 
- Norsko - Dánsko 

• Norsko - Švédsko - Finsko - Rusko
• středozemní elektrizační okruh: 

Francie - Španělsko - Maroko -
Alžírsko - Tunisko - Libye - Egypt -
země Blízkého východu - Turecko -
Řecko - Itálie

• Řecko - Turecko
• Itálie - Švýcarsko
• Řecko - balkánské země
• Španělsko - Maroko
• EU - balkánské země - Bělorusko -

Rusko - Ukrajina
• černomořský elektrizační okruh: 

Rusko - Ukrajina - Rumunsko -
Bulharsko - Turecko - Gruzie

5. Opatření zlepšující provoz propojených 
elektrizačních soustav v rámci vnitřního 
trhu, a zejména určení míst snížené 
průchodnosti a chybějících propojení, 
vyvíjení řešení umožňujících vypořádat se s 
přetížením a úprava metod plánování a 
provozu elektrizačních soustav.
• určení míst snížené průchodnosti a 

chybějících propojení, zejména 
přeshraničních, uvnitř elektrizačních 
soustav

• vyvíjení řešení pro řízení toku 
elektřiny, s cílem vypořádat se s 
problémy přetížení elektrizačních 
soustav

• úprava metod plánování a provozu 
elektrizačních soustav nutných pro 
fungování vnitřního trhu a používání 
vysokého podílu obnovitelných 
energetických zdrojů
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PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY
6. Zavádění zemního plynu do nových 
oblastí, zejména ostrovních, izolovaných, 
okrajových a nejvzdálenějších regionů, a 
rozvoj plynárenských soustav v těchto 
oblastech.
• Spojené království (Severní Irsko)
• Irsko
• Španělsko
• Portugalsko
• Řecko
• Švédsko
• Dánsko
• Itálie (Sardinie)
• Francie (Korsika)
• Kypr
• Malta
• nejvzdálenější regiony Francie, 

Španělska a Portugalska
7. Rozvoj plynárenských propojení za 
účelem uspokojení potřeb vnitřního trhu 
nebo posílení bezpečnosti dodávek, včetně 
propojení oddělených plynárenských 
soustav.
• Irsko - Spojené království
• Francie – Španělsko
• Francie - Švýcarsko
• Portugalsko - Španělsko
• Rakousko - Německo
• Rakousko – Maďarsko
• Rakousko – Maďarsko – Slovensko -

Polsko
• Rakousko - Itálie
• Řecko - ostatní balkánské státy
• Rakousko – Maďarsko – Rumunsko –

Bulharsko – Řecko – Turecko
• Francie - Itálie
• Řecko - Itálie
• Rakousko - Česká republika
• Německo – Česká republika –

Rakousko - Itálie
• Rakousko - Slovinsko - Chorvatsko
• Spojené království - Nizozemsko -

Německo
• Německo - Polsko
• Dánsko - Spojené království
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• Dánsko - Německo - Švédsko
8. Rozvoj kapacit odběru zkapalněného 
zemního plynu (LNG) a pro skladování 
zemního plynu potřebných pro uspokojení 
poptávky a regulaci systémů dodávek plynu, 
včetně diverzifikace zdrojů a zásobovacích 
tras.
• všechny členské státy

9. Rozvoj kapacit pro přepravu zemního 
plynu (zásobovací plynovody) potřebných 
pro uspokojení poptávky a diverzifikaci 
dodávek z domácích i zahraničních zdrojů, 
jakož i zásobovacích tras.
• skandinávská plynárenská distribuční 

soustava: Norsko - Dánsko - Německo 
- Švédsko - Finsko - Rusko - pobaltské 
státy - Polsko

• Alžírsko - Španělsko - Francie
• Rusko - Ukrajina - EU
• Rusko - Bělorusko - Ukrajina – EU
• Rusko – Bělorusko – EU
• Rusko – Baltské moře - Německo
• Libye – Itálie
• Tunisko – Libye - Itálie
• země Kaspického moře - EU
• Rusko - Ukrajina - Moldavsko -

Rumunsko – Bulharsko - Řecko - další 
balkánské země

• Rusko - Ukrajina - Slovensko -
Maďarsko - Slovinsko - Itálie

• Nizozemsko - Německo - Švýcarsko -
Itálie

• Belgie - Francie - Švýcarsko - Itálie
• Dánsko - (Švédsko) - Polsko
• Norsko - Rusko - EU
• Irsko
• Alžírsko - Itálie - Francie
• Střední východ – východostředozemní 

plynárenský okruh - EU
10. Opatření zlepšující provoz propojených 
plynárenských soustav zemního plynu v 
rámci vnitřního trhu a tranzitních zemí, a 
zejména určení míst snížené průchodnosti a 
chybějících propojení, vyvíjení řešení 
umožňujících vypořádat se s přetížením a 
úprava metod efektivního a bezpečného 
plánování a provozu plynárenských 
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soustav.
• určení míst snížené průchodnosti a 

chybějících propojení, zejména 
přeshraničních, uvnitř plynárenských 
soustav zemního plynu

• vyvíjení řešení pro řízení toku zemního 
plynu, s cílem vypořádat se s problémy 
přetížení plynárenských soustav

• úprava metod plánování a provozu 
plynárenských soustav zemního plynu 
nutných pro fungování vnitřního trhu.

• zvýšení celkového výkonu a bezpečnosti 
plynárenských soustav zemního plynu 
v tranzitních zemích.

11. Rozvoj a integrace kapacit pro přepravu 
olefínů potřebných pro uspokojení 
poptávky v rámci vnitřního trhu.

• všechny členské státy

Odůvodnění
Příloha II obsahově neodpovídá svému názvu: „Dodatečná kritéria pro projekty společného 
zájmu“. Není ničím jiným než „nákupním seznamem“ projektům které připadají v úvahu. 
Obsah této přílohy naznačuje, že stávající znění obsahuje objektivní kritéria pro financování 
takových projektů z veřejných prostředků. Nic takového však neobsahuje.

Obsahem takové přílohy by měla skutečně být dodatečná kritéria, která musí být schválena 
všemi evropskými institucemi.  

Pozměňovací návrh 22
Příloha III

TRANSEVROPSKÉ ENERGETICKÉ  
SÍTĚ 

TRANSEVROPSKÉ ENERGETICKÉ  
SÍTĚ

Projekty společného zájmu a jejich  
specifikace, v současné době určené podle 

kritérií stanovených v příloze II 

Projekty společného zájmu a jejich  
specifikace, v současné době určené podle 

kritérií stanovených v příloze II

SÍTĚ PRO PŘENOS ELEKTŘINY
1 Vývoj elektrizačních soustav 

izolovaných oblastech 
1.1 Podmořský kabel Irsko - Wales (UK)
1.2 Posílení spoje Epiros (GR) - Apulie 

(IT)
1.3 Propojení Jižních Kyklad (GR)
1.4 Podvodní kabelový spoj 30 kV mezi 

ostrovy Faial, Pico a S. Jorge (Azory, 
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PT)
1.5 Propojení a posílení distribuční 

soustavy na ostrovech Terceira, Faial a 
S. Miguel (Azory, PT)

1.6 Propojení a posílení distribuční 
soustavy na ostrově Madeira (PT)

1.7 Podmořský kabel Sardinie (IT) -
kontinentální Itálie

1.8 Podmořský kabel Korsika (FR) – Itálie
1.9 Propojení kontinentální Itálie - Sicílie 

(IT)
1.10 Zdvojení propojení Sorgente (IT) -

Rizziconi (IT)
1.11 Nová propojení na Baleárech a 

Kanárských ostrovech (ES) 
2 Vývoj elektrických propojení mezi 

členskými státy 
2.1 Vedení Moulaine (FR) — Aubange 

(BE) 
2.2 Vedení Avelin (F) — Avelgem (BE) 
2.3 Vedení Vigy (FR) — Marlenheim (FR) 
2.4 Vedení Vigy (FR) — Uchtelfangen 

(DE) 
2.5 Fázový transformátor La Praz (FR) 
2.6 Další zvyšování kapacity 

prostřednictvím existujícího 
propojení mezi Francií a Itálií

2.7 Nové propojení mezi Francií a Itálií
2.8 Nové propojení přes Pyreneje mezi 

Francií a Španělskem
2.9 Propojení přes východní Pyreneje mezi 

Francií a Španělskem
2.10 Propojení mezi severním 

Portugalskem a severozápadním 
Španělskem

2.11 Vedení Sines (PT) — Alqueva (PT) 
— Balboa (ES) 

2.12 Vedení Valdigem (PT) — Douro 
Internacional (PT) — Aldeadávila 
(ES) a zařízení Douro Internacional 

2.13 Nová propojení severně od 
Botnického zálivu mezi Finskem a 
Švédskem

2.14 Vedení Lienz (AT) — Cordignano 
(IT) 

2.15 Nové propojení mezi Itálií a 
Rakouskem vedené Brennerským 
průsmykem
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2.16 Propojení mezi Irskem a Severní 
Irskem

2.17 Vedení St. Peter (AT) — Isar (DE) 
2.18 Podmořský kabel mezi jihovýchodní 

Anglií a středním Nizozemskem
2.19 Posílení propojení mezi Dánskem a 

Německem, např. vedení Kasso -
Hamburk

2.20 Posílení propojení mezi Dánskem a 
Švédskem

3 Rozvoj elektrických propojení uvnitř 
členských států

3.1 Propojení v západovýchodní ose 
Dánska: propojení mezi dánskou 
západní sítí (UCTE) a východní sítí 
(NORDEL.

3.2 Propojení v severojižní ose Dánska
3.3 Nová propojení v severní Francii
3.4 Nová propojení v jihozápadní Francii
3.5 Vedení Trino Vercellese (IT) —

Lacchiarelle (IT) 
3.6 Vedení Turbigo (IT) — Rho —Bovisio 

(IT)
3.7 Vedení Voghera (IT) — La Casella (IT) 
3.8 Vedení S. Fiorano (IT) — Nave (IT) 
3.9 Vedení Benátky Sever (IT) —

Cordignano (IT) 
3.10 Vedení Redipuglia (IT) — Udine 

Ovest (IT)
3.11 Nová propojení v západovýchodní ose 

Itálie
3.12 Vedení Tavarnuzze IT) — Casellina 

(IT) 
3.13 Vedení Tavarnuzze IT) — S.Barbara 

(IT) 
3.14 Vedení Rizziconi IT) — Feroleto (IT) 

— Laino (IT) 
3.15 Nová propojení v severojižní ose 

Itálie
3.16 Úpravy sítí pro usnadnění propojení 

obnovitelných zdrojů v Itálii
3.17 Nová větrná energetická propojení v 

Itálii
3.18 Nová propojení v severní ose 

Španělska
3.19 Nová propojení ve středomořské ose 

Španělska
3.20 Nová propojení v ose Galicie (ES) -
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Centro (ES)
3.21 Nová propojení v ose Centro (ES) -

Aragon (ES)
3.22 Nová propojení v ose Aragon (ES) -

Levante (ES)
3.23 Nová propojení v Andalusii (ES)
3.24 Vedení Pedralva (PT) - Riba d'Ave 

(PT) a zařízení Pedralva
3.25 Vedení Recarei (PT) — Valdigem 

(PT) 
3.26 Vedení Picote (PT) - Pocinho (PT) 

(modernizace)
3.27 Úprava současného vedení Pego (PT) 

- Cedillo (ES)/Falagueira (PT) a 
zařízení Falagueira

3.28 Vedení Pego (PT) - Batalha (PT) a 
zařízení Batalha

3.29 Vedení Sines (PT) - Ferreira do 
Alentejo (PT) I (modernizace)

3.30 Nová větrná energetická propojení v 
Portugalsku

3.31 Spojovací vedení Pereiros (PT) -
Zêzere (PT) - Santarém (PT) a 
zařízení Zêzere 

3.32 Vedení Batalha (PT) - Rio Maior 
(PT) I a II (modernizace)

3.33 Vedení Carrapatelo (PT) - Mourisca 
(PT) (modernizace)

3.34 Vedení Valdigem (PT) — Viseu (PT) 
— Anadia (PT) 

3.35 Odklon současného vedení Rio Maior 
(PT) - Palmela (PT) směrem k 
Ribatejo (PT) a zařízení Ribatejo

3.36 Rozvodny Thessaloniki (GR), Lamia 
(GR) a Patras (GR) a spojovací 
vedení

3.37 Propojení oblastí Euboia (GR), 
Lakónie (GR) a Trácie (GR)

3.38 Posílení existujících propojení 
okrajových regionů v kontinentálním 
Řecku

3.39 Vedení Tynagh (IE) — Cashla (IE) 
3.40 Vedení Flagford (IE) — East Sligo 

(IE) 
3.41 Propojení sever - východ a západ 

Španělska, zejména za účelem 
propojení k síti větrných výrobních 
kapacit
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3.42 Propojení v Baskicku (ES), Aragonu 
(ES) a Navaře (ES)

3.43 Propojení v Galicii (ES)
3.44 Propojení ve středním Švédsku
3.45 Propojení v jižním Švédsku
3.46 Vedení Lübeck/Siems (DE) —

Görries (DE) 
3.47 Vedení Lübeck/Siems (DE) —

Krümmel (DE) 
3.48 Propojení v Severním Irsku, v 

souvislosti s propojeními s Irskem
3.49 Propojení na severozápadě 

Spojeného království
3.50 Propojení ve Skotsku a Anglii za 

účelem vyššího využití obnovitelných 
zdrojů při výrobě elektřiny

3.51 Nová pobřežní větrná energetická 
propojení v Belgii

3.52 Rozvodna Borssele (NL)
3.53 Realizace reaktivního energetického 

kompenzačního zařízení (NL)
3.54 Vedení St. Peter (AT) — Tauern 

(AT) 
3.55 Vedení Südburgenland (AT) —

Kainachtal (AT) 
4 Rozvoj elektrických propojení s třetími 

zeměmi
4.1 Vedení Neuenhagen (DE) — Vierraden 

(DE) — Krajnik (PL) 
4.2 Vedení Brunsbüttel (DE) — jižní 

Norsko
4.3 Vedení S. Fiorano (IT) — Robbia (CH) 
4.4 Nové propojení Itálie - Švýcarsko
4.5 Vedení Philippi (GR) — Maritsa 3 

(Bulharsko)
4.6 Vedení Amintaio (GR) — Bitola 

(Bývalá jugoslávská republika 
Makedonie) 

4.7 Vedení Kardia (GR) — Elbasan 
(Albánie)

4.8 Vedení Elbasan (Albánie) - Podgorica 
(Srbsko a Černá hora)

4.9 Rozvodna a spojovací vedení Mostar 
(Bosna a Hercegovina)

4.10 Rozvodna a spojovací vedení 
Ernestinovo (Chorvatsko)

4.11 Nová propojení mezi Řeckem a 
Albánií, Bulharskem a Bývalou 
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jugoslávskou republikou Makedonií
4.12 Vedení Philippi (GR) — Hamidabad 

(TR) 
4.13 Podmořský kabel mezi 

severovýchodem/východem Anglie a 
jižním Norskem

4.14 Propojení Eemshaven (NL) — Feda 
(NO) 

4.15 Podmořský kabel mezi jižním 
Španělskem a Marokem (posílení 
existujícího propojení)

4.16 Propojení pro baltský elektrizační 
okruh: Německo - Polsko - Rusko -
Estonsko - Lotyšsko - Litva - Švédsko 
- Finsko - Dánsko - Bělorusko 

4.17 Propojení jižní Finsko - Rusko
4.18 Propojení Německo - Polsko - Litva -

Bělorusko - Rusko (vysokonapěťové 
propojení východ - západ)

4.19 Propojení Polsko - Litva
4.20 Podmořský kabel mezi Finskem a 

Estonskem
4.21 Nová propojení mezi severním 

Švédskem a severním Norskem
4.22 Nová propojení mezi středním 

Švédskem a středním Norskem
4.23 Vedení Borgvik (S) - Hoesle (NO) -

oblast Osla (NO)
4.24 Nová propojení mezi soustavami 

UCTE a CENTREL
4.25 Nová propojení mezi soustavou 

UCTE/CENTREL a balkánskými 
zeměmi

4.26 Propojení a rozhraní mezi rozšířenou 
soustavou UCTE a Běloruskem, 
Ruskem a Ukrajinou, včetně 
přemístění měníren HVDC dříve 
provozovaných mezi Rakouskem a 
Maďarskem, Rakouskem a Českou 
republikou a Německem a Českou 
republikou

4.27 Propojení v elektrizačním okruhu 
Černého moře: Rusko - Ukrajina -
Rumunsko - Bulharsko - Turecko –
Gruzie 

4.28 Nová propojení v oblasti Černého 
moře za účelem zajištění spolupráce 
rozšířené soustavy UCTE se sítěmi v 
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dotyčných zemích
4.29 Nová propojení ve středozemním 

elektrizačním okruhu: Francie -
Španělsko - Maroko - Alžírsko -
Tunisko - Libye - Egypt - země 
Blízkého východu - Turecko - Řecko -
Itálie 

4.30 Podmořský kabel mezi jižním 
Španělskem a severozápadním 
Alžírskem

4.31 Podmořský kabel mezi Itálií a 
Alžírskem

4.32 Nová propojení v regionu/oblasti 
Barentsova moře

4.33 Instalace pružné soustavy pro přenos 
střídavého proudu mezi Itálií a 
Slovinskem

4.34 Nové propojení Itálie - Slovinsko
4.35 Podmořský kabel Itálie - Chorvatsko
4.36 Posílení propojení mezi Dánskem a 

Norskem
5 Opatření zlepšující provoz propojených 

elektrizačních soustav v rámci 
vnitřního trhu

(doposud nebyly definovány žádné 
specifikace)

PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY
6 Zavedení zemního plynu do nových 

oblastí
6.1 Rozvoj plynárenských soustav z 

Belfastu směrem do severozápadního 
oblasti Severního Irska (UK) a v 
případě potřeby na západní pobřeží 
Irska 

6.2 LNG v Santa Cruz de Tenerife, 
Kanárské ostrovy (ES)

6.3 LNG v Las Palmas de Gran Canaria 
(ES)

6.4 LNG na Madeiře (PT)
6.5 Rozvoj plynárenských soustav ve 

Švédsku
6.6 Propojení mezi Baleárskými ostrovy 

(ES) a kontinentálním Španělskem
6.7 Vysokotlaká větev do Trácie (GR)
6.8 Vysokotlaká větev do Korintu (GR)
6.9 Vysokotlaká větev do severozápadního 

Řecka (GR)
6.10 Propojení ostrovů Lolland (DK) and 
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Falster (DK)
7 Rozvoj plynárenských propojení za 

účelem uspokojení potřeb vnitřního 
trhu nebo posílení bezpečnosti 
dodávek, včetně propojení oddělených 
plynárenských soustav zemního plynu

7.1 Další propojovací plynovod mezi Irskem 
a Skotskem

7.2 Propojení sever - jih, včetně plynovodu 
Dublin - Belfast

7.3 Kompresní stanice na plynovodu Lacq 
(FR) - Calahorra (ES)

7.4 Plynovod Lussagnet (FR) - Bilbao (ES)
7.5 Plynovod Perpignan (FR) - Barcelona 

(ES)
7.6 Zvyšování přepravní kapacity 

plynovodů zásobujících Portugalsko 
skrze jižní Španělsko a Galicii a 
Asturii skrze Portugalsko

7.7 Plynovod Puchkirchen (AT) -
Burghausen (DE)

7.8 Plynovod Andorf (AT) — Simbach 
(DE) 

7.9 Plynovod Wiener Neustadt (AT) —
Sopron (HU) 

7.10 Plynovod Bad Leonfelden (DE) -
Linz (AT)

7.11 Plynovod severozápadní Řecko -
Elbasan (AL)

7.12 Propojovací plynovod Řecko - Itálie
7.13 Kompresní stanice na hlavním 

plynovodu v Řecku
7.14 Propojení mezi sítěmi Rakouska a 

České republiky 
7.15 Koridor pro přepravu plynu v 

jihovýchodní Evropě přes Řecko, 
Bývalou jugoslávskou republiku 
Makedonii, Srbsko a Černou Horu, 
Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, 
Slovinsko a Rakousko 

7.16 Koridor pro přepravu plynu mezi 
Rakouskem a Tureckem skrze 
Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko

7.17 Propojovací plynovody mezi 
Spojeným královstvím, Nizozemskem 
a Německem, propojující hlavní 
zdroje a trhy severozápadní Evropy 

7.18 Propojení mezi severovýchodním 
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Německem (oblast Berlína) a 
severozápadním Polskem (oblast 
Štětína) s větví ze Schmöllnu do 
Lubminu (DE, oblast Greifswaldu)

7.19 Propojení mezi zařízeními v 
pobřežních vodách Severního moře 
nebo mezi zařízeními v pobřežních 
vodách Dánska a zařízeními na 
pobřeží Spojeného království

7.20 Posílení přepravní kapacity mezi 
Francií a Itálií

7.21 Baltský propojovací plynovod mezi 
Dánskem - Německem - Švédskem

8 Rozvoj kapacit pro odběr zkapalněného 
zemního plynu (LNG) a pro skladování 
zemního plynu

8.1 LNG v Le Verdon-sur-mer (FR, nový 
terminál) a plynovod do zásobníku 
Lussagnet (FR)

8.2 LNG ve Fos-sur-mer (FR)
8.3 LNG v Huelva (ES), rozšíření 

existujícího terminálu
8.4 LNG v Kartageně (ES), rozšíření 

existujícího terminálu
8.5 LNG v Galicii (ES), nový terminál
8.6 LNG v Bilbau (ES), nový terminál
8.7 LNG v oblasti Valencie (ES), nový 

terminál
8.8 LNG v Barceloně (ES), rozšíření 

existujícího terminálu
8.9 LNG v Sines (PT), nový terminál
8.10 LNG v Revithoussa (GR), rozšíření 

existujícího terminálu
8.11 LNG na severním pobřeží Jaderského 

moře (IT)
8.12 LNG v pobřežních vodách severního 

Jaderského moře (IT)
8.13 LNG na jižním pobřeží Jaderského 

moře (IT)
8.14 LNG na Jónském pobřeží (IT)
8.15 LNG na Tyrhénském pobřeží (IT)
8.16 LNG na Ligurském pobřeží (IT)
8.17 LNG v Zeebrugge/Dudzele (BE, 

rozšíření existujícího terminálu)
8.18 LNG na ostrově Grain, Kent (UK)
8.19 Stavba druhého LNG terminálu v 

Řecku
8.20 Rozvoj podzemních plynárenských 
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skladovacích zařízení v Irsku
8.21 Skladování na Jižní Kavale (GR), 

přeměna vyčerpaného plynárenského 
pole v pobřežních vodách

8.22 Skladování v Lussagnetu (FR, 
rozšíření existujícího zařízení)

8.23 Skladování v Pecoradu (FR, přeměna 
vyčerpaného naftového pole)

8.24 Skladování v Alsasku (FR, rozvoj 
skladování v solných dutinách)

8.25 Skladování v centrálním oblasti (FR, 
rozvoj skladování u hladiny podzemní 
vody)

8.26 Skladování na severojižní ose 
Španělska (nová zařízení) v 
Kantabrii, Aragonu, Kastilii a Leonu, 
Kastilii - La Manche a Andalusii 

8.27 Skladování na středozemské ose 
Španělska (nová zařízení) v Katalánii, 
Valencii a Murcii 

8.28 Skladování v Carriçu (PT, nové 
zařízení)

8.29 Skladování v Loenhoutu (BE, 
rozšíření existujícího zařízení)

8.30 Skladování v Stenlille (DK) a Lille 
Torupu (DK, rozšíření existujícího 
zařízení)

8.31 Skladování v Tønderu (DK, nové 
zařízení)

8.32 Skladování v Puchkirchenu (AT, 
rozšíření existujícího zařízení), včetně 
plynovodu do systému Penta Západ 
poblíž Andorfu (AT)

8.33 Skladování v Baumgartenu (AT, nové 
zařízení)

8.34 Skladování v Haidachu (AT, nové 
zařízení), včetně plynovodu do 
Evropské distribuční soustavy

8.35 Rozvoj podzemních skladovacích 
zařízení v Itálii

9 Rozvoj přepravní plynárenské kapacity 
(zásobovací plynovody)

9.1 Vytvoření a rozvoj propojení v rámci 
skandinávské plynárenské distribuční 
soustavy: Norsko - Dánsko -
Německo - Švédsko - Finsko - Rusko 
- pobaltské státy - Polsko 

9.2 Středoskandinávský plynovod: Norsko, 
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Švédsko, Finsko
9.3 Severoevropský plynovod: Rusko, 

Baltské moře, Německo
9.4 Plynovod z Ruska do Německa před 

Lotyšsko, Litvu a Polsko, včetně 
rozvoj podzemních plynárenských 
skladovacích kapacit v Lotyšku 

9.5 Plynovod Finsko - Estonsko
9.6 Nové plynovody z Alžírska do Španělska 

a Francie a s tím související 
zvyšování kapacit vnitřních sítí v 
těchto zemích 

9.7 Zvyšování přepravní kapacity 
plynovodu Alžírsko - Maroko -
Španělsko (do Córdoby)

9.8 Plynovod Córdoba (ES) — Ciudad Real 
(ES) 

9.9 Plynovod Ciudad Real (ES) — Madrid 
(ES) 

9.10 Plynovod Ciudad Real (ES) - pobřeží 
Středozemního moře (ES)

9.11 Větve v Kastilii (ES) - La Mancha 
(ES)

9.12 Prodloužení směrem do 
severozápadního Španělska

9.13 Podmořský plynovod Alžírsko -
Španělsko a plynovody pro propojení 
k Francii

9.14 Zvyšování přepravní kapacity z 
ruských zdrojů do Evropské unie přes 
Ukrajinu, Slovensko a Českou 
republiku

9.15 Zvyšování přepravní kapacity z 
ruských zdrojů do Evropské unie přes 
Bělorusko a Polsko 

9.16 Plynovod Yagal Sud (mezi 
plynovodem STEGAL vedoucím do 
trojúhelníku DE, FR a CH)

9.17 Plynovod SUDAL východ (mezi 
plynovodem MIDAL poblíž propojení 
z Heppenheimu do Burghausenu, 
propojení s plynovodem PENTA v 
Rakousku)

9.18 Plynovod z libyjských zdrojů do Itálie
9.19 Plynovod ze zdrojů v zemích kolem 

Kaspického moře do Evropské unie
9.20 Plynovod Řecko - Turecko
9.21 Zvyšování přepravní kapacity z 
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ruských zdrojů do Řecka a jiných 
balkánských zemí přes Ukrajinu, 
Moldavsko, Rumunsko a Bulharsko 

9.22 Plynovod St. Zagora (BG) — Ihtiman 
(BG) 

9.23 Spojovací plynovody mezi 
německými, českými, rakouskými a 
italskými sítěmi

9.24 Plynovod z ruských zdrojů do Itálie 
přes Ukrajinu, Slovensko, Maďarsko 
a Slovinsko

9.25 Zvyšování přepravní kapacity 
plynovodu TENP vedoucího z 
Nizozemska přes Německo do Itálie

9.26 Plynovod Taisnieres (FR) —
Oltingue (CH) 

9.27 Plynovod z Dánska do Polska, 
případně před Švédsko

9.28 Plynovod Nybro (DK) — Dragør 
(DK), včetně spojovacího plynovodu 
do skladovacího zařízení ve Stenlille 
(DK)

9.29 Plynárenská soustava ze zdrojů v 
Barentsově moři do Evropské unie 
přes Švédsko a Finsko

9.30 Plynovod z pole Corrib (IE, pobřežní 
vody)

9.31 Plynovod z alžírských zdrojů do Itálie 
přes Sardinii, s větví na Korsiku

9.32 Plynárenské soustavy ze zdrojů na 
Středním východě do Evropské unie

9.33 Plynovod z Norska do Spojeného 
království

10 Opatření zlepšující provoz 
plynárenských soustav v rámci 
vnitřního trhu

(Dosud nebyly definovány žádné 
specifikace.)

Odůvodnění

Obsah takové přílohy nemůže být přijat, pokud kritéria pro zařazení na tento seznam nebudou 
schválena všemi evropskými institucemi.  

Pozměňovací návrh 23
Příloha IV
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Příloha IV
TRANSEVROPSKÉ ENERGETICKÉ 

SÍTĚ 
Projekty evropského zájmu podle článku 8

SÍTĚ PRO PŘENOS ELEKTŘINY
• Vedení Moulaine (FR) – Aubange 

(BE) 
• Vedení Avelin (FR) – Avelgem (BE) 
• Vedení Lienz (AT) – Cordignano (IT) 
• Instalace flexibilních systémů pro 

přenos střídavého proudu mezi Itálií a 
Slovinskem 

• Vedení Udine Ovest (IT) – Okroglo 
(SI)

• Vedení St. Fiorano (IT) – Nave (IT) –
Gorlago (IT) 

• Vedení Benátky Sever (IT) –
Cordignano (IT) 

• Vedení St. Peter (AT) – Tauern (AT) 
• Vedení Südburgenland (AT) –

Kainachtal (AT) 
• Vedení St. Fiorano (IT) – Robbia 

(CH) 
• Vedení Sentmenat (ES) – Bescanό 

(ES) – Baixas (FR) 
• Vedení Valdigem (PT) – Douro 

Internacional (PT) – Aldeadávila 
(ES) 

• Vedení Philippi (GR) – Hamidabad 
(TR) 

• Podmořský kabel mezi Anglií (UK) a 
Nizozemskem

• Podmořský kabel Irsko  – Wales (UK)
• Vedení Kasso (DK) – Hamburg (DE) 
• Propojení Polsko – Litva
• Podmořský kabel Finsko – Estonsko 

(Estlink)
• Vedení Kasso (DK) – Revsing (DK) –

Tjele (DK) 
• Vedení V.Hassing (DK) – Trige (DK) 
• Podmořský kabel Skagerak 4 (DK) –

(NO)
• Vedení Neuenhagen (DE) –

Vierraden (DE) – Krajnik (PL) 
• Nové propojení Německo – Polsko

zrušeno
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• Vedení Dürnrohr (AT) – Slavetice 
(CZ) 

PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY
• Plynovod Severní Transgas 
• Plynovod Yamal – Evropa
• Medgas plynovod Alžírsko-

Španělsko-Francie-kontinentální 
Evropa

• Plynovod Alžírsko – Tunisko – Itálie
• Plynovod Libye – Itálie
• Plynovod Turecko – Řecko – Itálie 
• Plynovod Turecko – Rakousko

Odůvodnění

Zrušení v zájmu dosažení shody s pozměňovacími návrhy týkajícími se článků 8 a 10.


